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’tarei Odası lokali kapatılıyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Mecli 
si yaptığı toplantı
da, uzun yıllardan 
beri lokal olarak 
kullanılan bölümün 
kapatılarak, bu 
bö ümü Sicil 
Memurluğu’na 
tahsis edilmesini 
kararlaştırdı.
Haberi sayfa 5’de

Mm M 
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Gemlik Belediyesi’nde Cumhuriyet 
Savcılığı’nca ve mali polis tarafından 
sürdürülen soruşturmalar devam ediyor. 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
eski Mali Hizmetler Müdürü Asuman 
Irmak ve Küşad Müdürü Sinan Küçük’ü 
657 sayılı Devlet Memurlar Yasası’nın 
137. maddesine dayanarak görev
lerinden uzaklaştırdı. Haberi sayfa 2'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Değişim ve gelişim

Dünya kurulduğundan beri bir değişim 
ve gelişim içindedir.
Bunu durdurmak mümkün değildir.
Değişim ve gelişim evrimleşerek 

' büyür.
Türkiye de bu değişim ve gelişimden 

' üzerine düşen payı almakta.
Hiçbirimiz 1940’ların, 1950’1erin, 1960- 

70-80-90’ların Türkiye’sinde yaşamıyor.
Önemli olan, ülkenin diğer değişen ve 

gelişen ülkelerle arasındaki durumu 
dur.

Ölçü, yanlız ekonomideki büyüklük 
olamaz.

Eğitimde, teknolojide, bilimde sosyal 
yaşamda, hayat tarzında.. Dev 4’de

Tür.
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Zekanın sınırları vardır
"Gözlerimizi bir pula satıp geçmişiz bir yana, Ölmesini bilen

lere yüz çevirmemiz bundan! Körüz gözbebeklerimize mil çekil 
miş mil... Acımasız bir namlu şakağımızda soğuk, Tetikte kendi 
parmağımız yabancının değil!" Rıfat İLGAZ

“Türkiye Iran olmaz..”
İkide bir önümüze konulan bir “uyutma, uyuşturma” söyle

mi. Neden olmaz? Niçin olmaz? Iran nasıl oldu?
Onlar da demokrasiye inanmışlardı, ak günlerin nurlu ufuk

ların geleceğini sanıyorlardı.
imam Humeyni öyle demişti ya, koskoca imam yalan söyler 

miydi? Şah gidecekti ve her şey güzel olacaktı. O ülkenin de 
inanmış solcuları vardı ve her şey demokrasi içindi. O 
demokrasi Komünist Parti iktidarına bile yol verecek, yön çize
cekti.

Bugün ki İran'a bakıp ta; sakın bunlar her zaman örümcek 
kafalıydı diye düşünmeyin.

İran entelektüeli gerçek anlamda okur(du), yazar(dı) ve 
okuduğunu anlar(dı). Tek anlayamadıktan 'imam Efendi* oldu, 
onu da hayatlarıyla ödediler, tıpkı bir gecede katledilen 5000 
hava subayı gibi...

Humeyni, er geç solcularla anlaşmazlık çıkacağını biliyordu 
ve buna hazırlıklıydı.

22 Şubat'ta ilk saldırıya geçti.
Halkın fedaileri devrim önderinin konutunun önünde bir 

resmigeçit düzenlemişti.
Humeyni radyo ve televizyon aracılığı ile komünistleri ve 

silahsızları huzuruna kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Oysa Humeyni'nin Paris'te (sürgündeyken) üç ay önce 

söyledikleri daha unutulmamıştı;
“ŞAH'IN DEVRİLMESİNDEN SONRA MUHALEFET 

ÖRGÜTLERİNİN DE TOPLUMDA BİR YERİ OLACAK, 
KOMÜNİSTLERİN 'BİLE' DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEME VE 
ÖRGÜTLEME HAKKI OLACAK”

Toz kaldırmamak için bunları söylüyor. İktidarı ele geçirdik
ten sonra 180 derece sapıyor.

“Her şey İslam dini ile ahenk içinde olmalıdır. KAPAYIN 
(ULAKLARINIZI. 'Halimiz ne olacak?' diye soranlara kulak 
asmayın. Bunu soranlar, bizi yıpratmak devleti yıpratmak, 
SLAM DİNİNİ yıpratmak istiyorlar. Bütün devlet daireleri, 
»ütün makamlar temizlenmeli...”

Ardından sözü nasıl bir devlet kurulacağına ve yapılması 
asarlanan halk oylamasına getiriyor:"Halkımız, bir İSLAM 
CUMHURİYETİ istiyor. Herhangi bir cumhuriyet değil, 
demokratik cumhuriyet değil, demokratik İslam cumhuriyeti 
ie değil, SADECE VE SADECE İSLAM CUMHURİYETİ istiyor..."

Ortak özellik ne biliyor musunuz?
Din sömürüsü... Ama psikolojik çözümlemeleri de ciddi 

»içimde beceriyorlar..
Kitlelerin içgüdüsünü yönlendirmeyi, yıllardır imtiyazlı 

abakalara ve aydınlara karşı birikmiş öfkeyi ve cinsel arzuları 
dizginlerinden boşandırıp, basımlarının üzerine yöneltmeyi 
;ok iyi biliyorlar.

Çünkü, kitleleri çok iyi tanıyorlar.
Onların nefret ve öfkelerini; tüm çıplak ayaklılar, ezilmişler, 

yoksullar ve de özellikle kadınlar, kendilerinden geçene kadar 
körüklüyorlar...

Özellikle gecekondu halkı ideolojik aşılanmalara çok 
(atkın... Devrimden 4 ay sonra mollaların gücünün temelini 
»unlar oluşturuyordu.

Fundamentalist (köktendinci) rejimin başarıya ulaşması için 
jereken tüm özellikler var.

Köklerinden koparılmış, ne köye ne kente uyan, başıboş, 
rahşi, cahil ve eğitim görmemiş, lumpen bir yaşam sürmek 
:orunda bırakılmış, kendi kaderine terk edilmiş, Allah'a 
nanan, mideleri boş, içi öfke dolu, kendine güvensiz, 
oplumun dışına itilmiş bu insanlar her önderin, her otoritenin, 
ler ideolojinin peşinden gitmeye hazır...

Yürüyüşlere katılan çarşaflı, feraceli kadınlar için değişen 
âzla bir şey olmadı.

Bunlar devrimden önce de baskı altındaydılar.
Şimdi ise sokaklara dökülüp yürüyüşler yapıyor, ülkenin 

öderini çizdiklerini sanarak, değişik bir duyguyu tadıyorlar... 
(imliklerini arıyorlar.

Namus sorunu değil bu açık seçik kimlik sorunu..
Komşu İran’dan, Ahmedicenad’ın ülkesinden söz ettikten 

»onra yazımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Temmuz seçim- 
erinden sonra verdiği demeçle bitirelim:

“Demokratik tercihini bizden yana kullanmayan vatan- 
iaşiarıma sesleniyorum. Sizin sandıkta verdiğiniz mesajı 
inliyorum. Lütfen müsterih olun. Hepimiz birleşerek 
iemokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti 
iaha yükseklere taşıyacağız.

Cumhuriyetin temel niteliklerinden taviz vermeyeceğiz..." 
“İMAM HUMEYNİ hedefine doğru yola çıkarken nasıl bir 

»öylemi vardı ?” diye sorup da kafanızı bulandırmak istemiyo- 
um ama şunu eklemem gerek:

olmaz deme olmaz olmaz”

Başkan Güler, baz istasyonlarına gerekli işlemlerini yapılarak söküldüğünü belirtti

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, ilçenin yer
leşim bölgeleri 
içinde kurulan baz 
istasyonlarına 
gerekli işlemlerin 
yapılarak 
söküldüğünü kuru
lacaklara ise kesin
likle izin vermeye
ceklerini söyledi. 
Son zamanlarda 
çeşitli firmalar 
tarafından kurul
maya çalışılan baz 
istasyonlarına 
vatandaşların haklı 
duyarlılık göster
diğini ve belediye 
yetkililerine 
bildirerek gerekli 
işlemlerin yapıldığı
na dikkat çeken 
Başkan Güler, 
alınan Encümen 
kararıyla da yasal 
işlem yapılarak 
kurulmalarına 
kesinlikle izin ver
meyeceklerini 
duyurdu.
Küçük Kumla 
Siteler Mahallesi 
Abdullah Aslan 
Caddesi deniz 
kenarına yapılan 
baz istasyonu için 
gerekli yasal işlem
lerin yapılıp 
Belediye ekipleri 
tarafından 
söküldüğünü 
bildiren Başkan 
Güler, yine Küçük 
Kumla Güzelyalı 
Mahallesi PTT

binası üzerine 
kurulan baz istas 
yonuna gerekli 
yasal işlemin 
yapıldığını söyledi. 
MÜHÜRLEYİP 
SÖKÜYORUZ 
Bir gecede kurulan 
ve halkın büyük 
tepkisini çeken Baz 
istasyonlarına izin 
vermedikleri gibi 
müsaade de 
etmeyeceklerinin 
belirten Başkan 
Güler, Gemlik’te 
baz istasyonlarına 
yönelik yapılan 
çalışmalar hakkın
da açıklama yaptı. 
Güler, açıklamasın
da ‘‘Eşref Dinçer 
Mahallesi Lale 
Sokak No. 57e 
bulunan apart
manın çatısındaki 
Türksel baz istas 
yonu mühürlenmiş 
olup 30 Eylül 2010 
tarihinde Belediye 
miz elemanlarınca

sökülerek Türksel 
yetkililerine tutanak 
karşılığı teslim 
edildi. Eşref Dinçer 
Mahallesi Derya 
Sokak Tuba apart
manı çatısına kuru
lan Vodafone baz 
istasyonu 23 Aralık 
2009 tarihinde 
mühürlendi. 07 
Ocak 2010 tarihin 
de Belediyemiz 
elemanlarınca 
söküldü.
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkii Can Market 
üzerine kurulan 
Türksel baz istasy
onu 30Nisan 2010 
tarihinde mühürlen
di. 06 Mayıs 2010 
tarihinde elektrik 
akşamı sökülerek 
baz istasyonu 
devreden çıkartıldı. 
Hamidiye Mahallesi 
Fatih Caddesi 
(kanal boyu cadde
si) ile İstiklal

Caddesinin 
kesiştiği noktada 
Vodafone baz ista
syonu aletlerini 
direğe koymuş 
olup mühürlenerek 
22 Eylül 2010 tari
hinde sökülerek 
tutanak karşılığı 
aletleri Vodafone 
yetkililerine verildi. 
Hamidiye Mahallesi 
Orhangazi Caddesi 
No. 53’te bulunan 
apartmanın çatısına 
Vodafone tarafın-
dan baz istasyonu 
kurulmak üzere 
iken 23 Eylül 
2010 tarihinde 
mühürlendi. 29 
Eylül 2010 tarihli 
Belediyemiz 
Encümeninde 
yıkım karan çıkmış 
olup, Belediyemiz 
elemanlarınca 
çatı arasındaki 
elemanlar söirülo- 
cdktir” dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
ayrıca Kurşunlu’da 
vatandaş arazisin 
de zeytinlik içine 
baz istasyonu ku 
rulma ihbarının 
alındığını ve 
Belediye araçları ile 
hazırlanmış olan 
betonun kırılıp, 
yerinin toprak 
dolgu yapıla rak 
zeminin eski 
haline getirildiğini 
bildirdi.

Irmalı ve Kiiciit goreınlen uzatlasiif ildi
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca ve 
mali polis tarafın
dan sürdürülen 
soruşturmalar 
devam ederken, 
önceki gün de yeni 
bir gelişme 
yaşandı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, eski Mali 
Hizmetler Müdürü 
Asuman Irmak ve 
Küşad Müdürü 
Sinan Küçük’ü 657 
sayılı Devlet

Memurlar 
Yasası’nın 137. 
maddesine daya
narak görev
lerinden uzak
laştırdı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, gazetemizin 
sorularını yanıt
larken, yasanın 
kendisine verdiği 
yetkiyi kullandığını, 
böyle bir gerek 
gördüğünü, 
belediyede çalışan 
başka görevlilerin 
de yerlerini 
değiştirdiğini

söyledi. 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Yasasının 137. 
maddesi “Devlet 
kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği 
hallerde görevi 
başında kalması 
sakınca görülecek 
devlet memurları 
hakkında alınan 
ihtiyari bir ted
birdir. Görevden 
uzaklaştırma ted
biri, soruşturmanın 
her hangi bir 
safhasında da 
alınabilir” diyor.

MALİ POLİS 
SORGULUYOR 
Öte yandan, 
belediye ile ilgili 
soruşturma bir 
taraftan Savcılık 
tarafından 
yürütülürken, 
öte yandan Bursa 
Mali Şube 
ekiplerinden 
ilçemize gelen 
görevliler de 
belediyeye ait 
ödemelerde 
imzası bulunan 
görevlilerin ifadesi
ni almaya 
başladı.
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YrivermetawasintisilaMarwIuWi
Bursa'da yol verme 
kavgasında kan 
dökülmesi son 
anda önlendi. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
yaşandı. Mühendis 
olduğu öğrenilen 
Mehmet Hakkı B. 
(47), annesi Rabia B. 
(81) ile birlikte 16 
HM 816 plakalı ticari 
otomobili ile trafikte

Ecel odun toplarken yakaladı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde yaşlı bir 
adam, gölet inşaa 
tından çıkan odun
ları toplarken kalp 
krizi geçirerek ha 
yatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
Çakırlı beldesinde 
yaşayan Ömer Bekin 
(71), sabah erken 

seyrederken 16 FF 
825 plakalı otomo
bilin sürücüsü Yaşar 
G. (41) Ye yanında 
bulunan Aladdin A. 
(27) ile yol verme 
yüzünden tartış
maya başladı. 
Tartışma kısa 
sürede küfürlü 
atışmaya dönüşünce 
sinirlenen 
mühendis, arabasını 
diğer araca doğru 

saatlerde gölet 
inşaatı sahasına 
gitti. Boru döşenen 
alanda kesilen odun 
lan toplayarak kışlık 
yakacak ihtiyacını 
gidermeye çalışan 
Bekin, öğle saat
lerinde bir süre 
dinlenmek için 
yere oturdu.

sürüp arkadan çarp
tı. Bunun üzerine 
Yaşar G. ve Aladdin 
A, mühendis 
Mehmet Hakkı B.'yi 
darp etti. Annesinin 
yanında darp edilen 
mühendis, araçta 
taşıdığı ruhsatlı 
silahını alarak iki 
şahsa doğrulttu. 
Kısa sürede 
büyüyen kavgaya 
polis müdahale etti.

Birden yere yığılan 
yaşlı adamı fark 
eden kepçe opera 
törü ve müteahhit 
firma yetkilileri, 
yanına gittiklerinde 
Bekin'in hayatını 
kaybettiğini gördü. 
Yaşlı adamın eşi 
Birsen Bekin ve 
oğulları,

Bursa Valiliği 
önünde nokta 
nöbeti tutan görevli 
polisler, öfkeli 
mühendisin elinden 
silahı alıp etkisiz 
hale getirdi. 
Bu arada, tüm 
yaşananları araç 
içerisinde izleyen 
81 yaşındaki anne 
Rabia B, polis 
tarafından teselli 
edildi.

babalarının 
ölüm haberini 
alır almaz olay 
yerine gelerek 
gözyaşlarına boğul
du. Yaşlı adamın 
cesedi Bursa 
Adli Tıp KurumU'na 
sevk edilirken, 
olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

Adliye koridorunda 
bıçaklı kavga

Bursa Adliye 
Sarayı'nda görülen 
bir duruşma sonrası 
sanık ve müşteki 
yakınları arasında 
çıkan kavgada, 
1 kişi bıçakla 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
8 Haziranda 
aralarında çıkan 
tartışma sonrası 
Çelil Ö.'ı (23) taban
cayla yaraladığı öne 
sürülen Ömer K.'nin 
yargılanmasına, 
Bursa 10. Asliye 
Ceza Mahkeme 
sinde başlandı. 
Tutuklu sanık K., 
ilk duruşmada 
mahkeme heyeti 
tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
tahliye edildi.
Karar sonrası 
duruşma salonu 
çıkışında, sanık 
tarafından yara
landığı iddia edilen 
Çelil Ö. ve ağabeyi

Şenol Ö. (33) ile 
K.'nin yakınları 
arasında tartışma 
çıktı. Adliye 
koridorundaki 
tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesinin 
ardından sanık 
K.'nin arkadaşı 
Yusuf K. (34), Şenol 
Ö. tarafından sol 
koltuk altı ve karın 
boşluğundan 
bıçaklandı. 
Kurtulmuş, sağlık 
ekibi tarafından 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Şenol ve Çelil ö. 
kardeşler ile 
Ömer K.'nin yakın
ları Ramazan ve 
Soner D. ile 
Nuri V. 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Evin üzerine çatı düştü:
İnegöl'de aniden 
bastıran sağanak 
yağış ve fırtınanın 
faturası ağır oldu, 
bir evin duvarı yan 
taraftaki evin 
üzerine düşmesi 
sonucu üç kişi 
yaralandı. 
Metoroloji genel 
müdürlüğünün yap
tığı sağanak yağış 
uyarısı sonrası 
İnegöl'de önceki 
gece saat 02,30 
sıralarında başlayan 
fırtına ve ardından 
sağanak yağış 
büyük çapta maddi 
hasara ve üç kişinin 
yaralanmasına 
neden oldu. Ağaçları 
kökünden söken 
fırtına esnasında bir 
evin çatı duvarının 
yan tarafta bulunan 
tek katlı binanın 
üzerine düşmesi 
sonucu üç kişi 
ölümden döndü. 
Edinilen bilgilere 
göre gece saat 02,30 
sıralarında şiddetli 
fırtına'da Kemalpaşa 
Mahallesi Göçmen 
sokak'ta meydana 
gelen olayda uykuda

olan Gümüştekin 
ailesi bitişiklerinde 
bulunan binanın çatı 
duvarının evlerinin 
üzerine büyük bir 
gürültü ile düşmesi 
sonucu ölümden 
döndü. Evde bulu
nan anne Huriye 
Gümüştekin (48) ile 
oğulları Kamil 
Gümüştekin (17) 
özcan Gümüştekin 
(27) olay yerine 
komşuları tarafından 
çağırılan İtfaiye 
ekipleri tarafından 

mutfak camı 
kırılarak kurtarıldı. 
Evin yarısı betonun 
altında kalırken 
gümüştekin ailesi 
olay yerine gelen 
112 acil ambulansı 
ile İnegöl devlet 
Hastanesi acil 
servisine getirilerek 
müşahade altına 
alındı.
Olayın şokunu 
uzun süre üzer
lerinden atamayan 
Gümüşte kin aile
sine komşuları

3 »aralı
evlerine alarak 
sahip çıkarken 
İngaz ekipleri olası 
gaz sızıntısı üzerine 
binanın gazını kesti.

FIRTINA
AĞAÇLARI 
YERİNDEN 
SÖKTÜ
Aniden bastıran 
fırtına ve yağmur 
sonrası İnegöl'ün 
çeşitli yerlerinde 
bulunan ağaçlar 
fırtınanın şiddetine 
dayanamayarak 
kökünde 
söküldü,fırtınanın 
etkisi ile yolları 
kapatan ve bazı 
araçların üzrine 
devrilen ağaçlar 
büyük çapta maddi 
hasara neden oldu. 
İtfaiye ekipleri 
ağaçları keserek 
kapanan yolları 
açama çalışması 
başlatırken polis 
ekipleri olası 
kazaları önlemek 
için güvenlik önlemi 
aldı, ilçede fırtınanın 
etkisi ile yer yer 
elektirik kesinti- 
leride yaşandı.

WMImM
İnegöl'de meydana 

gelen trafik kazasın
da 1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Osman Şahinoğlu 
(45) yönetimindeki 
16 BJ 039 plakalı 
otomobil, Inegöl- 
Bursa karayolunun 
ilçe çıkışında, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu

MŞM lî€Kl€MEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

* UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

devrildi.
Kazada yaralanan 
sürücü Şahinoğlu, 
ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralı, 
buradaki ilk müda
halenin ardından 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk 
edildi.
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Güne Bakış

Değişim ve gelişim
Siyasette, demokraside ve kafada değişim 

süreklidir.
Türkiye en büyük değişimi Cumhuriyet ile 

yaşadı.
600 yıllık OsmanlI İmparatorluğu yerine bir 

devrim niteliğinde bir yeni devlet kuruldu.
Aydınlığa açılan bir kapıydı bu.
Ümmet toplumundan, birey toplumuna gi 

den yolda, kul insanın yerini, kişilikli insan 
almanın yoluydu.

Yeni Türkiye, ekonomide, siyasette, devlet 
yapısında, sosyal yaşamda, eğitimde, sporda 
her alanda değişim yaşandı.

Ülke insanına aydınlanmanın yolunu gös
teriyordu yeni Cumhuriyet yönetimi.

Bu zor dönemeç Atatürk’ün ölümünden 
sonra yavaşladı.

Değişimin önüne çıkarılan engeller bitip 
tükenmez.

Aydınlanmanın önüne sunulan model ise 
ekonomide değişim, yaşam tarzında tutucu
luk..

. Gelenekler, görenekler...
Bugün yaşadıklarımızı neredeyse bir 

devrim yerine koyanlar çıkacak.
Bunlara baktıkça şaşırıyorum.
Çevremizde olanları göremediğimiz sürece 

ağaçlarla oyalanır dururuz.
Kimse ekonomideki büyümeyi' küçümseye-. 

mez.
Türkiye son 30 yılda büyük değişimler 

yaşadı.
Ekonomideki değişimlerin artmasındaki ön 

önemli etken, bilgi toplumu ile entegre olmak
tır.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri artık eski sistem 
leri benimsemiyor. Mallarını rahat satacak 
düzenlemeler yapılması için işbirliği öneriyor. 
Ulusal yapıyı gereksiz görüyor.

Güney komşumuz Irak’ta yaşanan olaylar, 
Türkiye’nin yeniden siyasi biçimlenmesinde 
en büyük etkendir. \

Kimyasal silah kullanıyor, Irak’a demokrasi 
getiriyoruz diye sömürge haline getiren ABD 
şimdi Irak’tan çıkarken PKK sorununu çözme 
ye, Kuzey Irak’ı güvence altına almaya çalışı 
yor.

Bölgede en önemli güç olan Türkiye’yi 
Kuzey Irak’a hami yapmaya çalışıyor.

PKK’nın silahları susturması sizce anlamlı 
değil mi?

Kimse barışa karşı olamaz.
Bir ulusa, bir başka ulus rol biçiyorsa, 

buna uymak buna göre tavır almak, değişim 
değildir.

Değişim ve gelişim kaçınılmaz bir olgudur. 
Önemli olan bunu iyi değerlendirmek, halk 
yararına kullanmaktır.

Oıdilehtomobili sahibini hıılılii

Özdilek Alışveriş 
Merkezlerinin 50 
liralık alışveriş eden 
her müşterisine 
verdiği bir şans 
kuponu ile otomobil 
armağanı yapılan 
çekilişlerde sahip
lerini buldu.
Milli Piyango İdare- 
si’nden alınan izinle 
düzenlenen otomo
bil çekilişine, 
Özdilek Gemlik 
Mağazasında 50 bin 
300 talihli çekiliş 
bileti alarak katıldı. 
Özdilek Genel

Müdürlüğü’nde bil
gisayar ortamında 
noter huzurunda 
yapılan çekilişte 
Gemlikli otomobil 
talihlisi Sibel 
Uzunkaya oldu. 
Evli ve 2 çocuk 
annesi Uzunkaya, 
eşi ila birlikte 
Özdilek mağazasın
da yaptığı 
alışverişlerde 
3 çekiliş kuponuna 
sahip oldular. 
Dün, Özdilek Gemlik 
Mağazaşı’nda 
düzenlenen törende,

Uzunkaya ailesi 
Peugeot 207 
1200 cc arabasının 
anahtarını Özdilek 
Gemlik İşletme 
Müdürü Erkan 
Ubay’ın elinden aldı. 
Sibel Uzunkaya’nın 
eşi Mehmet 
Uzunkaya yaptığı 
açıklamada, ken
disinin motorsiklet 
kullandığını, eşine 
ise Uno marka eski 
bir araç aldığını, 
ancak Özdilek 
şansının eşine 
güldüğünü

belirterek, 
“Artık Uno ya ben 
bineceğim. Eşim 
kendi arabasını 
kullanacak” dedi. 
Anahtar teslimine 
Özdilek personelinin 
de katıldığı törenden 
sonra, anahtarını 
alan Sibel 
Uzunkaya, Özdilek 
Alışveriş Merkezi’ne 
teşekkür etti.
Öte yandan, 
Özdilek’in diğer 
mağazalarında da 11 
adet Peugeot 207 
talihlilerini buldu.

DEVREN SATILIK
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR
Tel: 0 532 235 38 58
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Ticaret Odası lokali kapatılıyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclisi 
yaptığı toplantıda, 
uzun yıllardan beri 
lokal olarak kul
lanılan bölümün 
kapatılarak, bu 
bölümü Sicil 
Memurluğu’na 
tahsis edilmesini 
kararlaştırdı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Baş 
kanı Hasan Sözü 
neri’nin mazeretli 
olması nedeniyle 
yapılan meclis 
toplantısını Meclis 
Başkan vekili Ahmet 
Atalar yönetti.
Eylül ayı gelir gider 
cetveli Oda Genel 
Sekreteri Ağah Arda 
tarafından okunarak, 
Meclisçe kabul 
edilmesinden sonra, 
konuşmasını 
sürdüren Arda, yeni 
bina yapmak için 
sürdürülen çalış
maların uzaması 
nedeniyle, üyelere 
mevcut yapı

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 KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3778 
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)

içerisinde hizmet 
verrriekte zorlandık
larını belirterek, az 
sayıda üye dışı 
Gemliklilerin kul
landığı lokalin 
kaldırılarak, bu 
bölümde Sicil 
Memurluğu’nun 
hizmet yapmasının 
zorunlu hale geldiği
ni söyledi.
Konu ile ilgili açıkla
ma yapan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
hiçbir odada bu tür

lokalin bulunmadı 
ğım, bugüne kadar 
burayı kullanan 
kişilere saygılı 
olduklarını ancak, 
Odanın asıl 
görevinin üyelerine 
hizmet etmek 
olduğunu belirterek, 
“Arkadaşlarımız, zor 
şartlarda çalışıyor. 
Sicil Memurluğu’na 
gelen herhangi bir 
üyemiz oturacak 
yer bulamıyor. 
Arşivlerimiz ise 
tamamen dolmuştur.

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

Bu evrakların 
odadan dışarıya 
çıkarılması yasaktır. 
Yerimiz dar. 
Memurlar üst üste 
çalışıyorlar. Yeni 
gelen stajerleri otur
tacak yerimiz yok. 
Lokalimizi kapatma 
ya gönlüm el 
vermiyor ama, 
memurları başka 
yere götüremeyiz. 
Konunun 
tartışılarak, karara 
bağlanmasında 
yarar vardır” dedi.

Yapılan görüşmeler 
de, Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
üyelerinin de oda 
lokalinin kaldırılarak, 
Sicil Memurluğu 
tarafından kullanıl
masına oy birliğiyle 
karar verdiler. 
Karardan sonra 
üyelere teşekkür . 
eden Akıt, yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: 
“3-4, yıldır yeni bir 
bina için çalışıyoruz. 
Bunu ortağımız 
belediye ile yapmak 
zorundayız. 
Bu binanın 
güçlendirilmesi için 
Belediyeye başvur
duk. Sizin ihtiya 
ciniz yok, yarı 
hissenizi bize verin 
dedik, kabul 
etmediler. Yeni 
başkan göreve 
geldiğinde kendisi 
ile görüştük. Söz 
aldık ama ikinci yıla 
giriyoruz, netice 
alamıyoruz. 
Binamızın bulun
duğu alan planlara 
yeşil saha olarak 
işlenmiş. Belediye 
Meclisimiz yeşil 
sahanın kaldırıl

ması için 
Büyükşehir’e 
müracaat etmiş. 
Şu anda bekliyoruz. 
Bu iş 5-6 ay önce
den bitecek gibi 
görünmüyor.” 
Meclis üyelerinden 
Tevfik Solaksubaşı 
ise konu üzerine, 
“Gemlik’i bilmeyen 
insanlar, Gemlik’i 
idare etmeye kalkar
larsa olmaz. Bu bina 
yıkılsa bile, yandaki 
binayı tarihi eser 
olduğu için yıkımaz 
lar. Gemlik’in iki 
önemli sorunu var. 
Bunlardan biri 
üniversite, 
diğeri ise arıtma 
konusudur. Gemlik 
Üniversitesi’nin 
kurulması 
gerçekleşmedi. 
Bu işin üzerine 
gitmeliyiz. 
Kanalizasyon ise, 
Gemlik’in en 
önemli sorunların
dan biridir. 100 bin 
nüfuslu ilçede 
sanayi ve evsel 
atıklar arıtılmadan 
denize bırakılıyor. 
Bu projenin 
hızlanması lazım” 
şeklinde konuştu.

I

GL. Gemlik Endüstri Meslek
Lisesi’nden aldığım diplomamı 

«se kaybettim. Hükümsüzdür.
00 ALİ POYRAZ

Ş A TJ LJ K
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV
0 532 262 90 46

SATILIK
EVİMDE KULLANDIĞIM ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL:5133673
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Günler önce okuyup 
tanıttığımız bir kitabın 
yazarı tutuklanarak 
cezaevine gönderil! 
yor.

Birçok yazar, 
gazeteci içerde; ama 
Hanefi Aycı’nın duru
mu oldukça farklı.

Türkiye’nin önde 
gelen emniyet 
müdürlerinden biri. 
Avcı, mesleği ve 
göreviyle ilgili dene 
yimlerini, yaşadık
larını ve birikimlerini 
kamuoyuyla paylaştı. 
Yazdığı kitap satış 
rekorları kırdı, hala 
da halkın ilgisini çek
meye devam ediyor.

“Haliç’te Yaşayan 
Simonlar “ binlerini 
tedirgin etti anlaşılan. 
Yazar 600 sayfalık 
eserinde 400 say
fasını emniyetle ilgili

Neler Oluyor ?

açıklamalarına ayır
mış, yaptığı en önem
li şey özeleştiri... 
Kalan 180 sayfalık 
bölümde cemaatlere 
ayrılmış. Bu bölüm 
önemli, cemaatlerin 
devletin içinde nasıl 
örgütlendikleri ve 
nasıl çalıştıklarını 
yaşanmış olaylarla 
toplumun önüne 
seriyor.

Bunları yazarken 
yaşayacağı sıkıntıları, 
acıları da belirtiyor. 
Cemaat lerin kendi
sine cehen nem azabı 
çektireceklerini de 
belirtmeden edemi 
yor.

Bir hukuk devletin 
den vatandaş olarak; 
yazarın dile getirdiği 
söylemleri dikkate 
almasını ve gerekli 
soruşturmalara 
başlamasını; hatta 

yazarın ifadesine de 
sık sık başvurmasını; 
eğer söylenenler 
doğruysa suçlular 
hakkında gerekli 
cezaları vermesini 
beklerdim. Gerçek bir 
hukuk devletinde 
olması gerekli olan 
bu değil midir?

Gazetelerde önemli 
haber “Hanefi Avcı 
“tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Trajikomik bir durum 
değil mi?

Yazarın tutuklan
masının gerekçesi: 
“Devrimci Karargah 
Örgütüne” yardım 
ettiği iddiası.

Savcıya ifade ver
meyen Avcı tutuklan
ma amacıyla mahke
meye sevk edilir. 
Sonuç olarak tutukla
narak Paşakapısı 
Cezaevine gönderilir.

Avcı: “Bu bir 
cemaat operasyo 
nudur.” demekten 
kendini alamaz. 
Bunun dışında “İddi
alarımı zamanında 
araştırmayan ve 
hukuksuzluğun 
sürmesini sağlayan
lar, görev ihmallerini 
ortaya koyduğum için 
her şeyi tersine kulla
narak beni ceza
landırmaya kalkanlar 
suçlarını örtemezler.” 
diyerek yaşananları 
kendi penceresinden 
yorumlamıştık

Türkiye’de yaşanan 
bu olayları algılaya
bilmek için Hanife 
Avcı’nın kitabının 
mutlaka okunması 
gerekli. Çünkü 
cemaatler kendilerine 
karşı olan, devlet 
memurlarını, 
yazarları, savcı ve 
yargıçları, kuvvet 
komutanlarını, 
üniversite rektörlerini 
nasıl tutuklatıyor, 
hangi tezgahları 
düzenleyip yandaş 
medya ve emzikli 
gazetecilerle nasıl 
işbirliği içinde olduk
ların ı bu eserde göre

bilirler. Bu gerçekleri 
gördükten sonra 
yaşanan hukuk gara
betlerinin sıradan 
birer normal olaymış 
gibi kabul ederler.

Hani şıkça anlatılan 
bir olay vardır, konu
muza uygun düştüğü 
için kısaca anlatalım.

Bir muhterem, 
“Naziler ilk geldik
lerinde komünistleri 
götürdüler ses çıkar
madım, çünkü ben 
komünist değildim. 
Tekrar geldiklerinde 
sosyal demokratları 
götürdüler, yine ses 
çıkarmadım. Beni 
ilgilendirmez dedim. 
Üçüncüye geldik
lerinde beni götürü 
yorlardı, çevreme 
baktım; ama ses 
çıkaracak kimse 
kalmamıştı.” diyerek 
tepkisiz toplumun 
yaşayacağı acı 
gerçeği nasıl gözler 
önüne seriyor?

Dileriz üzerine ölü 
toprağı serpilmiş bu 
toplum bir gün 
kendine gelir, gerçek
leri kavrar.

Hafta sıııııı 
hayalar j 

soğuyacak
Hafta sonu yağ
murla birlikte 
hava aniden soğu 
yor. İstanbul'da 
hafta ortasında 
hissedilen sıcak
lık 29 dereceye 
kadar çıkmıştı, 
hissedilen sıcak
lık 17-18, hafta 
sonu 14-15 dere 
ceye kadar 
inecek.
Balkanlar, 
Ukrayna ve 
Rusya boyunca 
soğuyan hava 
Türkiye'yi de etk
iliyor. Hava sıcak
lığını kuzeyden 
esen rüzgarlar 
düşürüyor. Özel
likle hafta sonu 
Marmara ve 
Karadeniz'de bu 
soğuma daha 
fazla hissedile
cek. Pazar günü 
en soğuk gün, o 
gün rüzgar da 
çok sertleşecek. 1

elmfc .sekeri
GENLİK'İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 
KURUNU

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF 

KONTENJANLARIMIZLA 
SİNİRLİDİR

OEŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARINIZ YE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

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

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

LİBERTY fŞEKER) SİGORTA 
Mac/de ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALE_£MLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engüriide anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire • 3. kat daire - 5. kat daire şahlık

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

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

Yoiun 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’In İlk günlük sIyasI gazetesi

sa/d

Mangal Sucuk 
525 g Pınar
• % 60 Dana
• % 40 Hindi

Kangal Sucuk 
250 g Şahin
•% 100 Dana/1

Dilimli Macar Salam
150 g İkbal

Dilimli Jambon
I 150 g İkbal |
i •% 100 Dana ]

Pastırma
120 g Şahin
• % 100 Dana

6,1?

Kavurma 
150 g Şahin
•% 100 Dana.

Klasik Koyun Peyniri 
600 g Bozbeyi

fögRCA 
HAfMCAg 
BİTMEZ

Toz Şeker
2 kg Şeker Tanesi/Araş

A 654,TL
tozşeker I I İ

S H

2010
Kakaolu-F indi klı
Meyveli Kek 
40 g Kekspir w

«5?

Klasik İnek Peyniri 
600 g Bözbeyi

Dondurulmuş Pizza 4'lü 
600 g Dr. Oetker

Çikolatalı Gofret 
38 g Xroll

El Açması Üçgen Yufk^ 
360 g Nimet Bezelye Konservesi 

830 g Demko

Kremalı Bisküvi 12'1 i 
240 g Saray Çikilop

Osmancık Pirinç 
2,5 kg Ovadan baston

Çörek Otlû-Susamlı Kraker 4'lü 
160 g Eti Tadında

Makarna Çeşitleri 
500 g Anlr

Deniz Kabuğu
Burgu
Kesme
Fiyonk

100

F adet

Kırmızı Yaprak 
Mercimek 2,5 kg
Yöremce

■ Kakaolu Kek 5'li, 
275 g Eti Popkek

0,Ş 4 00
Mı
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© Sosyal Yaşam MerKezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri 

.Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

f HİZMETLERİMİZ %

,• 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



< * 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel ! O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZLİ WWW.Umutthermal.COm

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 Ekim 2Q10 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Uludağ Üniversitesi işbirliği devam ediyor llUBrtift 111 III 
Utta uygulamayacalı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler 
MYO ve Asım Kocabıyık MYO’nun 
ortaklaşa projelendirdiği Hayatboyu 
öğrenme Leonardo da Vinci Projesi 
kapsamında 25 öğrenci ‘Avrupadaki 
Dijital İmza Uygulamalarının İnce 
lenmesi" isimli proje kapsamında 
eğitim almak ve staj yapmak için iki 
grup öğrenci Almanya ve Polon 
ya’ya gidecek. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin de kota uygulanması
Marmarabirlik, bu yıl 20 bin ton zeytin 

alacakmış.
Birlik yönetim kurulu başkanı Hidamet 

Asa dün yaptığı açıklamada bu yıl 
zeytin ahm^ kota uygulamayacak
larını açıklamış.

Kota neden uygulanır, zeytin fazlaysa 
bunu sınırlamak için..

Bu yıl zeytinin yok yılı..
Zeytin de çiçek mevsiminde yağan 

yağışlar nedeniyle çiçekte döllenme 
meydana gelmeyince meyve da tutmadı.

Bu nedenle bu yıl geçen yılın yarısı 
kadar bile zeytin beklenmiyor.

Siz bu durumda nasıl kota uygu
larsınız? Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik, 2010-2011 ürünü zeytin 
alım kampanyasında kota uygulaması 
yapmayacak. Marmara birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytin 
üreticisi ortakların 25 Ekim tarihine 
kadar verecekleri beyannamelerde 
belirttikleri miktarlar kadar alım 
yapacaklarını, dolayısıyla kota uygula
mayacaklarını söyledi. Sayfa 5’de

“Gemlik’teki Eviniz" 

gg YENİ OUZENIEMEIERİMİZ İLE 
MİİJTERİIERİMİZE HİZMETİ SÖMÜRÖyOMZ

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.Umutthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


2 Ekim 2010 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Davulla tokmak...
Gaflet ve dalalet... Ülkeyi ur gibi sardı. 

Yöneten de yönetilen de aymazlık içinde. 
Biri yönetemiyor...

Diğeri ise kendisini yönetecekleri seçer 
ken “hata” yapıyor.

Akıllanmıyor bir hata daha yapıyor.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu 

yana “en ağır” dönemden geçiyor.
Yaşamın her alanında ağır bunalım var.
Eğitim zafiyet içinde.
Öğrenciler ÖSS ve OKS kıskacında...
Okuldan dershaneye, dershaneden özel 

öğretmene koşturup duruyor...
Amacı;
Kapağı bir öğretim kurumuna atmak.
Sonrası Allah kerim.
KPSS sınavlarıyla kendisine gelecek 

arayamamak.
Sağlık önce Allaha sonra özel kuramlara 

emanet.
Ekonomi IMF ve Dünya Bankası’na tes

lim.
Sosyal ve siyasal yapı malum...
Avrupa Birliği’nin bilumum yetkilisi yetki

sizi iç dünyamızda cirit atıyor.
Ama bilinen laf vardır.
El elin eşeğini türkü çağırarak arar diye...
Uzaktan ahkam kesmek kolay...
Dolayısıyla uzaktan kumanda ile işler 

yürümüyor.
Çünkü içyapı bilgisinden yoksun olan

lar...
Ülkenin nabzını tutamayanlar...
Afaki tahminlerle ekonomi yönetiyorlar. 
Bilerek ya da bilmeyerek hata yapıyorlar. 
Ülkenin kaderiyle oynuyorlar.
Şu fıkra IMF’nin yapısını, yaklaşım tarzını 

ve ciddiyetsizliğini net olarak ortaya 
koyuyor.

Onun için ne yapıp edip,
Topyekun çalışma atağına kalkıp,
Üretimi canlandırıp, bu “vampir”lerin 

elinden kurtulmamız şart.
Çobanın biri dere kenarında koyunlarını 

otlatıyormuş. Yanına bir Cherokee Jeep 
yanaşmış. Brioni gömlek, Prada ayakka 
bılar giyen, Ray-Ban gözlüklü bir adam 
çobana sormuş.

"- Kaç tane koyunun olduğunu bilirsem, 
bana onlardan bir tanesini verir misin?"

Çoban, bir adama bir de koyunlarına bak
mış; "Tamam" diye cevap vermiş.

Genç adam, telefonunu bilgisayarına 
bağlayıp, bir NASA sitesine girmiş, GPS’ini 
kullanarak yeri taramış, bir database ve 
logaritma ile doldurulmuş 60 excel tablo
sunu açmış ve 150 sayfalık bir rapor bas
mış. Ardından, çobana dönmüş;

"- Tam olarak 983 adet koyunun var" 
demiş.

Çoban, "Doğru" diye cevap vermiş, 
"Koyununu alabilirsin". Genç adam 
koyunu almış ve jeepinin arkasına koy
muş. Bu kez çoban genç adama dönmüş,

- "Peki... Senin nerede ve ne iş yaptığını 
bilirsem, koyunumu geri verir misin?" diye 
sormuş. Adam da "Evet neden olmasın" 
diye yanıtlamış. Bunun üzerine çoban;

- "Sen IMF’de Danışmansın" demiş.
Adam hayretle sormuş; "Nasıl oldu da 

bildin?" \
Çoban "Çok basit" demiş.
"Buraya çağrılmadan geldin, bu bir. İkin

cisi benim bildiğim bir şeyi söylemek için 
benden bir koyunumu istedin.

Üçüncüsüne gelince, yaptığın hiçbir şey
den anlamıyorsun çünkü köpeğimi aldın!"

Bu fıkrayı okuyunca, anlamışsınızdır...
Nasıl ve ne koşullarda yönetileme 

□iğimizi...

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Uludağ Üniversitesi işbirliği devam ediyor

II Will >1 İM eğilimi Mf
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, Uludağ 
Üniversitesi Teknik 
Bilimler MYO ve 
Asım Kocabıyık 
MYO’nun ortaklaşa 
projelendirdiği 
Hayatboyu öğrenme 
Leonardo da Vinci 
Projesi kapsamında 
25 öğrenci 
‘Avrupadaki Dijital 
İmza Uygulamalarının 
İncelenmesi” isimli 
proje kapsamında 
eğitim almak ve staj 
yapmak için iki grup 
öğrenci Almanya ve 
Polonya’ya gidecek
lerdir.
Proje Yürütücüsü 
Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu 
Bilgisayar Program 
cılığı Bölüm Başkanı 
öğretim Görevlisi 
Ebru Yeniman Yıldı 
rım, Uludağ Üniver
sitesi Teknik Bilimler 
MYO Bilgisayar 
Programcılığı Bölü 
münden mezun 21 
katılımcı ve 2 engelli 
katılımcı, Asım Koca 
bıyık MYO Bilgisayar 
Programcılığından 
mezun 2 katılımcı 
proje kapsamında 
dün Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneti
cileri ve Oda üyeleri 
ile bir araya geldi. 
Bu sabah Alman 
ya’ya uçacak olan 
öğrencilere hitap 
eden Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın kuruluşu 
hakkında bilgi vere 
rek, Ticaret ve Sanayi 
Odalarının devlet ile 
oda üyeleri arasında 
köprü kurduğunu 
vurguladı. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 2006 yılın
da TSİ belgesi aldı 
ğını, 364 oda arasın
da Uluslararası 
Akredite olan 58. oda 
olduklarını söyledi.

"Akıt, şöyle konuştu: 
"Çağımız bilişim ve 
telekomünikasyon 
çağıdır. Bilişim 
günümüzde dev bir 
sektör oldu. Sizlerde 
bu sektörde rol ala
cak olan

Bağımsız Dış Uzman 
larca yapılan içerik

malarda da 10-15 
katılımcıya da iş

gençlersiniz. Ülkemiz 
elektronik imza uygu
lamalarına geçiş aşa
masındadır. Biz de bu 
geçiş aşamasında bu 
proje ile sanayiye 
katkı sağlamış ola
cağız. Ayrıca şunu da 
önemle belirtmek 
isterim ki bu proje 
çok sayıda proje ara 
sından kabul edilmiş 
tir. Sizler, bu nedenle 
şanslı gençlersiniz. 
Bunu iyi değerlendi 
rin. Özellikle Elektro 
nik İmza konusunda 
Almanya çok ilende 
bir ülkedir. Bu ülkeyi 
seçme nedenlerimiz
den biri de budur. Bu 
projeyi çok iyi değer
lendirin, hem ülke 
miz kazansın, hem 
sizin geleceğiniz 
kazansın. Güle güle 
gidin, bilgi dolu 
dönün. Bu projenin 
başlamasında hazır
lanmasında ve AB 
tarafından kabul 
edilmesinde özellikle 
Ebru hanımın katkısı 
büyüktür. Biz de 
Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak bu proje 
ye destek olmaktan 
mutluluk duyuyoruz" 
Proje Yürütücüsü 
Ebru Yeniman 
Yıldırım ise konuş
masında, proje hazır
lanmasının ve yurt 
dışında ortak bulun
masının çok zor 
olduğunu ancak bu 
zoru başardıklarını 
belirterek, şöyle 
konuştu:
"Bu proje, 2010 Teklif 
Çağrısı Döneminde 
2157 proje teklifi 
başvurusu yapılmış, 
yapılan uygunluk 
kontrolleri sonucu
AB tarafından 1858 
proje değerlendirme 
ye alınmıştır.

değerlendirmeleri 
sonucu yeter puan 
alan projeler içinden 
nihai puanlaması 
dikkate alınarak 272 
projenin desteklen
mesi uygun bulun
muştur. Bu projeler
den bir tanesi de 
bizim projem izdir. 
Bu yüzden sizlere 
verilen bu fırsatı iyi 
değerlendirmenizi 
diliyorum. Ayrıca 
proje konumuz olan 
Elektronik İmza 
konusunda edinece 
ğiz deneyimler 
ülkemizin Elektronik 
İmzaya geçiş sürecin 
de sizleri bir adım 
daha öne çıkaracak
tır. Geçtiğimiz gün
lerde, Kalder 
Yöneticilerinden ve 
ayrıca Smart Otomo 
tiv Genel Koordina 
törü Sami Erol bizi eri 
ziyaret etti. Özellikle 
bu proje kapsamında 
yurtdışında çıkan 
katılımcıların 
vizyonunun 
genişleyeceğini ve 
katılımcılara iş 
dünyasında büyük 
sağlayacağını belirtti 
ve uygulamaya geçi 
recekleri bir proje 
kapsamında ilk 
aşamada projeden 
dönen minimum 
5 katılımcıyı işe 
alacaklarını beyan 
etti. İlerleyen aşa-

fırsatı sunabilecek
lerini belirtti.
Bu sizler için bir fır
sattır. Gördüğünüz 
gibi bu fırsat daha 
proje tamamlan
madan doğuyor. 
Sonuç ola rak işyer
leri deneyimli 
çalışanlar aramak
tadır. Sizde bu proje 
kapsamında viz 
yonunuzu genişletip 
deneyim kazanacak
sınız. Yurtdışında 
eğitim ve staj sonun
da alacağız sertifika 
ve yabancı eğitimi 
gelecekte iş bul
manıza yardım ede
cek ve güzel yerlere 
gelmenize imkan t 
sağlayacaktır".
Toplantı sonunda 
Proje Yürütücüsü 
öğretim Görevlisi 
Ebru Yeniman 
Yıldırım, "İşletmel
erde Dijital İmza 
Kullanımı ve Bilgi 
Güvenliği Üzerine" 
yapmış olduğu 
araştırmayı slayt ve 
seminer şeklinde 
katılımcılarla bilgi ve 
deneyimlerini pay
laştı. Ayrıca katılım
cılara yurtdışında 
gidecekleri kuramlar
da Türk gencine 
yakışır şekilde dav 
ranmalarını belirterek 
gidecekleri yerler ve 
eğitim hakkında 
bilgiler verdi.
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Kimlifc hilalleri çalınan garson. Uhurcil Mlililtel İMİ
6 milyonluk borç alunda kaldı

Bursa'da dolandın 
cıların çaldıkları 
kimlik bilgileriyle 
piyasaya dağıttığı 6 
milyon TL'lik çek 
yüzünden başı 
derde giren garson 
hakkında 25 ilde 250 
dava açıldı. 2 çocuk 
babası Emin Ferik'in 
(32) kimlik bilgileri 
ne ulaşan kimliği 
belirsiz kişiler, para
van şirket kurup 
piyasayı 6 milyon TL 
dolandırdı. Adına, 25 
ayrı ilde 4 ayrı 
bankadan toplam 6 
milyon TL'lik çek 
kesilen Ferik, evine 
gelen 500 bin TL'lik 
icra ile şoka uğradı. 
2 yıldır kimlik bilgi
lerinin çalındığını 
ispatlamaya uğra 
şan Ferik, hakkında 
açılan 250 davanın 
35'inden berat etti. 
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde bir resto 
randa garsonluk 
yapan Emin Ferik, 2 

sene önce kimlik bil
gilerine ulaşan kim
liği belirsiz şahıslar 
nedeniyle hayatı alt 
üst oldu. Adına 
çıkartılan sahte 
nüfus cüzdanı ile 
Emin Çelik Kapı 
İnşaat İzalasyon AŞ 
isminde paravan şir
ket kuran şahıslar, 4 
ayrı bankadan para
van şirket adına çek 
alıp piyasaya sürdü. 
Bu yolla 6 milyonluk 
vurgun yapan şahıs
lar ortalıktan kay
boldu.

MAHKEMEDE 
ŞİRKETİ 
OLDUĞUNU 
ÖĞRENDİ
Bir süre önce 
merkez Yıldırım 
ilçesindeki evine 
İstanbul 10. Asliye 
Ceza Mahkemesi'n 
den gönderilen 
mahkeme kağıdını 
alan garson Emin 
Ferik, mahkemenin 

yolunu tuttu. 11 bin 
TL tutarında karşılık
sız çek kestiği 
gerekçesiyle mahke 
melik olan Emin 
Ferik, mahkemeye 
"Benim çekle ne 
işim olur 6 senedir 
Bursa'da ki bir 
restoranta garson
um." dedi.
Mahkemeden 'hayır 
sen şirket sahibisin. 
Bu imza sana ait 
değil mi" diye 
sorunca şok yaşadı. 
6 MİLYONLUK 
VURGUN 
Konuyu inceleyen 
İstanbul Emniyeti ve 
Beykoz Cumhuriyet 
Savcılığı, Emin Ferik 
adına en son 
Kavacık Mahalle 
Muhtarlığı'ndan 
Emin Çelik adına 
nüfus cüzdanı talep 
belgesi alındığını, 
Beykoz Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
Emin Ferik'in kimlik 
bilgileriyle farklı

resim ile sahte kim
lik çıkarıldığını 
tespit etti. Beykoz 
ilçesinde kurulan 
Emin Çelik Kapı 
İnşaat İzalasyon AŞ 
adına 4 ayrı banka 
dan çek koçanı alan 
kimliği belirsiz 
dolandırıcıların bu 
yolla piyasayı 6 
milyon TL dolandır 
dığı belirlendi.

25 İLDE 250 AYRI 
DAVA 
Türkiye'nin 25 ayrı 
ilinde Emin Ferik 
adına çek ciro 
edilmesi nedeniyle 
karşılıksız çıkan 
çekler yüzünden ala
caklarının peşine 
düşen mağdurlar, 2 
yılda 25 ilde toplam 
250 adet dava açtı. 
Parasızlık yüzünden 
avukat tutamayan 
Emin Ferik, 2 yıldır il 
il sürdürdüğü hukuk 
mücadelesinde 35 
davadan beraat etti.

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde kullandığı 
motosikletle iş 
dönüşü evine 
giderken otomobile 
çarpan 34 yaşındaki 
Hümeyra Uçan'ın 
kırılan bacağı, 
alçıya alndıktan 
evine gönderildi. 
Bir süre sonra gece 
rahatsızlanınca has
taneye tekrar getiri 
len Uçan, gerekli 
müdahalenin ardın
dan taburcu edildi. 
Hastaneden 
çıkarken yere 
yığılan Hümeyra 
Uçan bitkisel hayata 
girdi. Yoğun bakıma 
kaldırılan ve ölen 
Hümeyra Uçan 
ailesini yasa boğdu. 
Talihsiz kadının 
ölüm nedeni otopsi 
sonucu belli olacak. 
İnegöl'de yaşayan 
Hümeyra Uçan şid
detli geçimsizlik 
sonucu eşinden 

IIISi'llSİMİlItSüllİI

boşandıktan sonra 
15 yaşındaki oğlu 
Coşkun ile yaşa
maya başladı. 
İnegöl'de sürücü 
kursunda part-time 
çalışan Hümeyra 
Uçan geçen 
cumartesi günü, 
iş dönüşü bindiği 
16 PM 431 plakalı 
motosikleti ile evine 
giderken Ortaköy 
Yol Kavşağı'nda 
23 yaşındaki 
Fatih Şimşek'in 
kullandığı 
otomobile çarptı. 
Kazada yaralanan 
Hümeyra Uçan 
ambulans ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kırılan 
bacağı alçıya alınan 
kadın, bir süre 
müşahade altında 
tutulduktan sonra 
pazartesi günü 
polikliniğe gelmesi 
önerisiyle taburcu 
edildi.

Salıie lıileıle seyyar sancıyı dolandırdı
masını istedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Osman 
gazi ilçesi Ulu 
Mahallesi Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi'n 
de sebze-meyve

. satan seyyar satıcı 
Ali K.'nın (55) yanına 

Bursa'da, kimliği 
belirsiz bir kişi, 
seyyar satıcıyı sahte 
olduğu belirlenen 
'kazı-kazan' bileti ile 
dolandırdı.
Polise başvuran 
seyyar satıcı, 
zanlının yakalan-

gelen kimliği belirsiz 
bir kişi, yaptığı 
alışverişin karşılı 
ğında üzerinde 200 
TL isabetli 
“10A-093438-290' 
seri numaralı 'kazı- 
kazan' bileti verdi. 
Seyyar satıcı Ali K.; 

bileti tahsil etmek 
için hemen Milli 
Piyango 
Müdürlüğü'ne gitti. 
Yapılan incelemede 
biletin sahte olduğu 
anlaşıldı. Olayla ilgili 
çok yönlü soruştur
ma başlatıldı

Merkez Osmangazi 
ilçesindeki bir Tekel 
bayisinden 6 bin lira 
değerinde sigara 
çaldıkları iddia 
edilen 2 kişi yaka
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Kemerçeşme 
Mahallesi 
Gençosman 
Ayakkabıhcılar 
Çarşısı'nda Yavuz 
D'ye ait Tekel bayi
sine giren Selahettin 
D. (24) ve Nedim G. 
(29), 6 bin lira 
değerinde yerli ve 

yabancı marka 
sigaraları alarak 
kaçtı.
İşyeri sahibinin 
durumu bildirmesi 
üzerine olayla ilgili 
soruşturma başlatan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, zan
lıları İznik ilçesinde 
yakaladı.
Gözaltına alınan zan
lılar, emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından 'işyerinden 
hırsızlık' suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Hırsızlar ını İter amaçlarına ulaşamadılar
Bursa'da lüks bir 
cipin camlarını kıran 
hırsızlar, taksiye 
binerek olay 
yerinden kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hocahasan 
Mahallesi BOSBEK 
Otoparkı'nda 
meydana geldi. 
Gece saat 02.30 
sıralarında bir 

। otoparka giren

2 kişi, beyaz renkli 
16 KA 1038 plakalı 
aracın camlarını 
kırmaya başladı. 
Ellerinde bulunan 
sopalarla araca 
zarar veren zanlılar, 
çevrede bulunan 
apartman sakin
lerinin uyandığını 
görünce kaçtı. 
Ellerindeki sopaları 
aracın yanına 
bırakan 2 kişi, 
yoldan geçen bir 

taksiye binerek 
olay yerinden 
uzaklaştı. Bir vatan
daşın ihbarı doğrul
tusunda yolları 
kesen polisler, 
kaçan 
zanlıların izine 
rastlayamadı. 
Polis, yaptığı 
araştırmada camları 
kırılan aracın 
Ayşegül S. isimli 
bir kadına ait 
olduğunu belirledi.

Saatler sonra 
aracının yanına 
gelen kadın, 
polise verdiği 
ifadesinde kimseyle 
aralarında husumet 
bulunmadığını 
söyledi. Polis 
araca zarar vererek 

kaçan 2 kişiyi 
bulmak için gün 
boyu devriye 
gezerken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCIUK

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

‘GemlikKörfez’ intömette www.gemIîkkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinde kota uygulaması
Geçtiğimiz yıllarda üreticiler kota sorunu 

nedeniyle Marmarabirlik’e ateş püskürüyor- 
lardı.

Bir arkadaşımın çok az olan zeytin ürününü 
Marmarabirlik’in almaması karşısında çektiği 
sıkıntıları kulaklarımla duymuştum.

Tabii ortakların Marmarabirlik’e vereceği yıl
lık üretim beyannamesi önemlidir.

Ortakların vereceği ürünü çok ve az beyan 
etmeleri, Birlik’in üretim planlamasını doğru 
yapmasın a engel teşkil eder.

Marmarabirlik’ten yapılan açıklamaya göre, 
ortaklar 25 Ekim tarihine kadar beyanda bula
caklar.

Zeytin üreticileri bu tarihi unutmayın..
Mutlaka beyanlarınızı zamanında ve gerçek 

olarak verin..

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Gemlik’te amaçlarını uygun çalışan hangi 

dernek var dendiğinde ben birinci sıraya 
Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği’ni 
yazabilirim.

Bu Dernek, 16 yıldır Türk Sanat Müziğini, 
Türk Halk Müziğini Gemliklilere sevdirmek için 
kesintisiz çalışıyor.

Türk Sanat Müziği korosunu ünlü şef ve 
bestekar Erdinç Çelikkol yönetiyor.

Çelikkol çok disiplinli bir sanatçıdır. Ona 
bestekar Hasan Hoca da yardım ediyor.

Bu dernek her yıl Cumhuriyet Bayramında, 
daha sonra da iki kez konser veriyor, kimi Polis 
Gününde, kimi 30 Ağustos Bayramlarında da 
ekstradan konserler vererek sevenlerinin 
karşısına çıkıyor.

Halk Türküleri Korosu, gençlik korosu ve 
çocuk korosu da uzun yıllardır düzenli çalış
malarını sürdürüyor.

Belediye adına bu çalışmaları yapan dernek 
yöneticiler başta başkanlar/ Edip Özer olmak 
üzere bu işi özveriyle yerine getiriyorlar.

Dün dernek yöneticileri Kaymakamımız Bilal 
Çelik’i ziyaret ettiler.

Hoş geldiniz dediler.
Derneğin çalışmaları hakkında Kaymakamı 

bilgilendirdiler.
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, 

eski başkan Mehmet Turgut döneminde kapa 
tılan Gemlik Bandosunu da bünyesine aldı.

Bu sayede bandomuz bayramlarda eskisi 
gibi yerini alabiliyor.

Bence bu derneğin en önemli sorunu çalış
ma yaptığı yerin uygun olmamasıdır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Bele 
diyeler! bünyelerindeki bu tür derneklere nasıl 
değer veriyorlarsa, biz de vermeliyiz.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 
Gemlik’in yüz akıdır unutmayın.

Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleşen bir ihale ile ilgili 
10 kişinin gözaltında tutulduğu belirtiliyor.

Mıhı Hancı serhest bırakıldı
Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, 'ihaleye fesat 
karıştırma' soruştur
ması kapsamında 
gözaltına alındı. 
Ancak Yazıcı'nın, 
isim benzerliği 
nedeniyle yanlışlıkla 
gözaltına alındığı 
belirlendi.
Bursa'da 7 yıl önce
ki bir ihale mali 
polis tarafından 
soruşturuluyor.
Savcılığın talimatıyla 
operasyona start 
veren polis ekipleri, 
Bursaspor Başkanı 
İbrahim Yazıcı'yı 
ifadesine başvurmak 
üzere gözaltına aldı. 
Bursaspor Yönetim 
Kurulu Üyesi Avukat 
Öztürk Yazıcı, baş 
kanın şüpheli olma 
dığını, tanık olarak 
ifadesine başvurul
duğunu söylerken, 
"Olay 7 yıl önce ger 
çekleşen bir ihale. 
Bursaspor ve Baş 
kan ile alakası yok. 
Bir ihaleye girmek 
isteyen kişi başkana 
telefon açmış.
Yapılan görüşmeyle 
alakalı ifadesi alı
nacak. Olay 7 yıl 
önce gerçekleşen 
bir ihaleyle ilgili. 
Dosyanın 5 yıllık 
zaman aşımı var 
ama adli soruşturma 
bu. Bir görüş için 
savcılık herkesin bu 
şekilde bilgisine 
başvurabilir" dedi. 
Uludağ Üniversite
si'nde gerçekleşen 
bir ihale ile ilgili 
halen 10 kişinin 
gözaltında tutulduğu

KAYIP

belirtiliyor. 
Bursaspor Kulubü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı'nın ihaleye 
fesat karıştırma iddi
asıyla organize poli 
si tarafından gözaltı
na alınmasının 
ardından açıklama 
yapan Bursaspor 
Yönetim Kurulu 
Üyesi avukat Öztürk 
Yazıcı, başkanın 
ifadesine başvurula
cağını belirtti. 
Uludağ Üniversite- 
si'ndeki bir ihaleyle 
ilgili başlatılan ope 
rasyon kapsamında 
mali polis 10 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 
kişiler arasında 
Bursaspor Başkanı 
İbrahim Yazıcı ön 
plana çıktı. 
Bursasporlu yöneti
ciler Mesut Mestan 
ve Osman Nuri Biçer 
ile Başkan Yazıcı'nın 
oğlu Serkan Yazıcı 
ile birlikte Acem 
ler'deki Emniyet 
Müdürlüğü'ne gelen 
Bursaspor Yönetim 
Kurulu Üyesi avukat 
öztürk Yazıcı, 
"Ortada yanlış bil
gilerle yapılan haber 
ler var. Savcılık 
tarafından başlatılan 
soruşturma kap
samında ifadesi alını 
yor. Başkanın girme

diği ya da aracılık 
etmediği ihaleyle 
ilgili bilgi ve görgü 
süne başvuruluyor. 
Zaten başkanımız 
ufak tefek şeylere 
tenezzül edecek 
birisi değil. Telefon 
görüşmesinde ismi 
geçebilir, birtakım 
kişiler de ismini kul
lanmış olabilir" dedi.

YAZICI ÖZÜR 
DİLENEREK SER 
BEST BIRAKILDI 
2005- 2007 yılları 
arasında Uludağ 
Üniversitesi'ndeki 
ihalelere fesat karış 
tırılması iddialarıyla 
ilgili gözaltına İbra 
him Yazıcı ve diğer 
10 şüpheli, Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nün Acemler'deki 
binasında ifade 
verdi. Yazıcı'nın ifa 
de vermesinin ardın
dan isim benzerliği 
yüzünden gözaltına 
alındığı öğrenildi ve 
özür dilenerek 
serbest bırakıldı.

11 KİŞİ 
GÖZALTINDA 
Bursa'da, Uludağ 
Üniversitesi'nde 
ihaleye fesat karış 
tırdıkları iddiasıyla 
aralarında eski 
milletvekili 
Mehmet Gedik ile

Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı'nın da bulun
duğu toplam 11 kişi 
gözaltına alındı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Şubesi dedekti
fleri, Uludağ Üniver
sitesi Görükle Kam 
püsü'nde 2007 yılın
da yapılan ihalelerle 
ilgili operasyon 
başlattı. Polis bazı 
ihalelere fesat 
karıştırıldığını tespit 
ederken, dün 
sabah operasyonu 
başlatan ekipler, 
aralarında müteahhit 
firma sahipleri ile 
eski milletvekili 
Mehmet Gedik ve 
Yazıcı A.Ş.'nin 
sahibi Bursaspor 
Kulübü Başkanı 
İbrahim Yazıcı'nın da 
bulunduğu 
11 kişiyi gözaltına 
aldı.
Şüphelilerin.
5'i Uludağ Üniver- 

sitesi'ne, biri ise 
Odunluk ilköğretim 
Okulu'na yönelik 
ihaleye fesat 
karıştırdıkları iddia 
edildi, ihalelerin 
bedelinin 74 bin 
ila 5 milyon lira 
arasında değiştiği 
öğrenildi. Halen 
emniyette sorgulan 
devam eden 
şüphelilerin akşam 
saatlerinde, "kamu 
ihalesine fesat 
karıştırmak" 
iddiasıyla 
adliyeye 
sevk edilmeleri 
bekleniyor.

Baransel isimli Balık avladığım teknemin torniiato 
belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. İSLAM ÇAKIR

If H VID Gemlik Kız Meslek Lisesinden aldığım tastiknamemi kaybettim.
11H111 Hükümsüzdür. ÖZNUR MIZRAK

GÜVEN jj |y| | f||: Kaliteyi takip edin 
bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com
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Marmarahirlilı lıu yıl kota uwulamaucak
Marmarabirlik, 
2010-2011 ürünü 
zeytin alım 
kampanyasında 
kota uygulaması 
yapmayacak.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, zeytin 
üreticisi ortakların 
25 Ekim tarihine 

kadar verecekleri 
beyannamelerde 
belirttikleri 
miktarlar kadar 
ahm yapacaklarını, 
dolayısıyla kota 
uygulamayacaklarını 
söyledi. 
Başkan Asa, bu yıl 
bölgede hava 
koşullarından ötürü 
büyük rekolte kaybı 

yaşandığım, ortak
lardan gelen talep 
doğrultusunda böyle 
bir karar aldıklarını 
ifade etti. 
Ortaklardan 
gerçekçi beyanda 
bulunmalarını 
isteyen Asa ayrıca, 
bu kampanya 
döneminde 
alınacak ürün

miktarlarının, 
daha sonraki 
iş yıllarında uygu
lanabilecek kota 
uygulamasına dahil 
edilmeyeceğini 
bildirdi.
Marmarabirlik’in bu 
yıl ortaklarından 
yaklaşık 20 bin ton 
zeytin alması 
bekleniyor.

üaımatam ÇeliHen Saıaı ve
KiittB'iefieii'nefcstetsüa

Solaksunası rotaryenlere
zeyli n ve zeyiinyağını anlam

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği yöneticileri, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i ziyaretinde 
ilçemizdeki sanat 
ve kültür faaliyet
lerini anlattılar. 
Dün saat H.oo’de 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret eden 
Sanat ve Kültür 
Derneği yönetim 
kurulu üyeleri, 
Kaymakam 
Bilal Çelik’e 
yeni görevinde 
başarılar diledi. 
Dernek Başkanı 
Edip özer, dernek
lerinin 16 yıl önce 
Türk Sanat 
Müziği Korosu ile 
çalışmalarına 
başladığını, şimdi 
ise buna ek olarak 
Türk Halk Müziği, 
Gençlik Korosu ve 
Çocuk Korosu 
olarak müzik çalış
malarını sürdürdük

lerini söyledi. 
Amaçlarının müziği 
kitlelere sevdirmek 
olduğunu söyleyen 
Edip Özer, Türk 
Sanat Müziği çalış
malarını Bestekar 
Şef Erdinç Çelikkol 
başkanlığında 
haftada iki kez 
toplanarak yürüttük
lerini belirtti. 
Özer, Cumhuriyet 
Bayramı’nda her yıl 
olduğu gibi bu yıl 
da Türk Sanat 
Müziği Konseri 
vereceklerini 
belirterek, bu konu
da Kaymakam Bilal 
Çelik’ten izin istedi. 
Kaymakam Çelik ise 
yaptığı konuşmasın
da, dernek yönetici
lerinin çok önemli 
çalışmalar yap
maları nedeniyle 
kendilerini kut
larken, şunları 
söyledi: 
“Toplumların 
gelişmişliği,

sanatın gelişmişliği 
ile ölçülür.
Bugün dünyada 
toplumların 
gelişmesini kişi 
başına düşen milli 
gelir, ekonomideki 
büyüklük tayin 
etse de bir 
toplumun gerçek 
gelişmesi sanatın 
gelişmesiyle 
ölçülmektedir. 
Sîzleri yürekten 
kutluyorum. Size 
olan desteğimizi 
sürdüreceğiz.” 
Sanat ve Kültür 
Derneği üyelerinin 
her ay bir kez yap
tıkları Türk Sanat 
Müziği Gezeği 
hakkında da 
Kaymakam Çelik’e 
bilgi verilirken, 
4 Ekim 2010 
Pazartesi günü 
yapılacak olan 
gezeğe de 
Kaymakam 
Bilal Çelik ve ailesi 
davet edildi.

Gemlik Rotary Külü 
bü’nün yapılan haf
talık toplantısındaki 
konu zeytin ve 
zeytinyağı idi. 
Bursa Muradiye 
Rotary Kulübü’nün 
geniş katılımıyla Ata 
mer Turistik Tesisle 
ri’nde yapılan Gem 
lik Rotary Külü 
bü’nün haftalık 
toplantısında konu 
şan Kulüp eski 
Dönem Başkanı Zey 
tinyağı İşletmecisi 
Solive firması sahibi 
Mahmut Solaksu 
başı, zeytin ve 
zeytinyağı konusun
da toplantıya katılan 
lara geniş bilgiler 
verdi. Solaksubaşı, 
zeytin ve haşhaş 
yağı dışında diğer 
yağların naturel 
olmadığını, bu 
yağların kimyasallar 
ile işlem gördükten 
sonra piyasaya 
sunulduğunu söy 
leyerek, Gemlik ve 
yöresinde tarih 
boyunca zeytin 
üretildiğini, bu yöre 
nin zeytinlerinin 
sofralık zeytinlerinin 
üstün kalitede 
olması nedeniyle 
sofralık olarak 
tüketildiğini, yağ 
ticaretinin bu 
nedenle bölgemizde 
ikinci planda 
kaldığını belirtti. 
Dünyanın hiçbir 
ülkesinde Türki 
ye’deki gibi sofralık 
zeytinin her öğünde 
tüketilmediğine 
dikkat çeken 
Solaksubaşı, 
Gemlik zeytininin 
lezzet, yağ açısın-

dan diğer bölge 
zeytinlerinden çok 
farklı olduğunu 
söyledi. 
Solaksubaşı, 
konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Hükümetin zeytin 
ağacı sayısı açısın
dan Türkiye’nin 
Avrupa’nın ikinci 
sırasına oturabilme
si için Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi ve 
Türkiye’nin diğer 
bölgelerine uygu
ladığı teşvik ile 
zeytin ağacı sayısı 
hızla artmaktadır. 
Bu gidişle, 
sofralık zeytin 
fiyat politikası 
düşük olmasıyla 
Gemlik yöresinde 
de yağ üretimine 
yöneliş artabilir. 
Bakanlığın Ağustos 
ayında yayınladığı 
tebliğ ile bundan 
böyle zeytinyağ 
ambalajlarında çok 
değişik isimler 
görmeyeceksiniz. 
Yapılan sınıflandır
maya göre, sızma 
yağ yani toplanan 
zeytinin 27 
derecenin altında 
hidrolik pres kul
lanılarak zeytin 
hamurunun ilk 
mekanik sıkılmasın
dan elde edilen

naturel sızma 
zeytinyağıdır. Bu 
yağın maksimum 
0.8 dizyeme (asit) 
kadar olması 
gerekir. Bir başka 
sınıflandırma ise 
birinci yemeklik 
naturel zeytinyağı 
dır. Bunun dizyemi 
ise 0.8-2 arasın
dadır. Zeytinyağlar 
eskiye göre farklı 
uygulamalar ile 
elde edilmektedir. 
Taş baskıdan 
elde edilen sıcak ve 
soğuk naturel yağ 
günümüzde 
kontini sistem 
dediğimiz 
makinelerde de 
elde edilmektedir. 
Soğuk sıkım 
hamur 27 derecenin 
altında 0.8 dizyem 
olarak elde 
edilirse, ambalaja 
naturel yazılacak
tır.”
Solaksubaşı, 
çiçek yağı, soya 
yağı, mısırözü gibi 
yağlar ile yüksek 
asitli yağların 
kimyasallar ile 
işlenerek elde 
edilmesine rafine 
yağı dendiğini, 
bunların da ambalaj 
larında rafine olarak 
yazıldığına dikkat 
çekti.
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Askerlik kısalıyor! IrtiMiııılıııiiiiisiaıı
'Tek tip' askerliğe 
'Üniversiteliler 
mağdur olur' iti
razında bulunan 
hükümet, yeni bir 
projeyi masaya 
yatırdı. Buna göre 
askerlik 12 aya, 
'kısa dönem' ise 
6'dan 4 aya iniyor. 
AK Parti MYK'da 
ortaya çıkan itira
zlar üzerine "tek 
tip" askerlik düzen
lemesi Hükümet 
kanadında tekrar 
masaya yatırılıyor. 
Genelkurmayın 
Başbakanlığa 
sunduğu metin 
üzerinde ciddi 
değişikliklere 
gidilecek, düzen
leme de bambaşka 
bir hal alacak. AK 
Parti'nin yapılacak 
ilk MYK toplantısın
da tartışmaya açıl
ması beklenen yeni 
düzenlemenin 
temelinde, "üniver
site" itirazı yer ah 
yor. AK Parti kur
mayları, 15 aylık 
uzun dönem asker
lik süresinin 12 aya

indirilmesine sıcak 
bakıyor. Ancak iti
raz, üniversite 
mezunlarıyla orta 
öğretim mezun
larının aynı kefeye 
konulması nok
tasında geliyor. Bu 
doğrultuda yeni 
düzenlemede 15 
aylık sürenin 12 
aya indirilmesini 
öngören bölümlerin 
kalması bekleniyor. 
Ancak üniversite 
mezunlarına yöne
lik farklılıkların 
korunması yönün 
de yeni formüller 
üretilecek. Binlerce 
gencin, 6 aylık kısa 
dönem askerlikten 
yararlanmak üzere 

açık öğretim fakül
telerine gittiğini 
dikkate alan AK 
Parti kurmayları, bu 
kesime kısa dönem 
imkanının mutlaka 
sunulması gerek
tiğini belirtiyor. Bu 
kapsamda da 6 
aylık sürenin uza
ması değil, 4 aya 
indirilmesi önerisi 
değerlendirilecek.

TERHİS EDİLEN 
ASKER SAYISI 
ARTACAK 
AK Parti'de "tek 
tip"e itiraz eden 
kurmaylar, "Okuma 
yazma bilmeyenler 
ile üniversitede 
doçent olan bir

ismin aynı süre 
askerlik yapması 
makul değil'* 
görüşünü dile 
getirdi. Kısa 
dönem askerliğin 
6 aydan 4 aya 
indirilmesi 
durumunda 
Genelkurmay'ın 
"100 bin" olarak 
öngördüğü erken 
teskere alacak 
asker sayısına, 
binlerce üniversiteli 
eklenecek.

HAYIRLI 
OLSUN'UN 
GÜNDEMİ TEK TİP 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan, 30 
Ağustos'ta atanan 
Genelkurmay 
Başkanı Org. 
Işık Koşaner'e 
"Hayırlı olsun" 
ziyaretinde bulun
du. Karargah'taki 
1.5 saatlik 
temasta, hükümet 
tarafından yeniden 
değerlendirmeye 
alınan "tek tip"in 
masaya yatırıldığı 
öğrenildi.

Türkiye imalat 
sanayi satın alma 
yöneticisi endeksi 
Eylül'de 50.3 ile 17 
ayın en düşük se 
viyesine geriledi. 
Türkiye imalat 
sanayi satın alma 
yöneticisi endeksi 
(PMI) Ağustos'ta 
ulaştığı 51.3 
seviyesinden 
Eylül'de 50.3'e ger
ileyerek 17 ayın en 
düşük seviyesine 
ulaştı. Endeks 
değerinin 50'nin 
üzerine çıkması, 
faaliyetlerde artış 
anlamına geliyor. 
Markit tarafından 
HSBC için hazır
lanan endeks, 
Eylül ayında marji
nal bir hızda olsa 
da büyümeyi 
sürdürdü. İmalat 
sanayinde 2008- 
2009'daki daral
manın ardından 
başlayan toparlan
ma süreci ivme 
kaybetmeye 
devam etti. Üre
timdeki artış hızı 
azalırken, sanayi
cilerin aldığı yeni 
siparişler Nisan

2009'dan sonra ilk 
defa düşüş kaydet
ti. Sektörde üre
timin artış hızı 
Ağustos ayına 
göre 0.1 puan 
azalarak 50.6'ya 
geriledi. Ankete 
katılan bazı şir
ketler bunu 
faaliyet gösterdik
leri pazarlardaki 
yavaşlamaya 
bağladı.
Şirketlerin aldığı 
yeni siparişler ise 
Ağustos ayındaki 
50.9 seviyesinden 
Eylül'de 49.6'ya 
gerileyerek 17 
aydır ilk defa 
düşüş kaydetti. 
Yeni ihracat sipar
işlerinde artış hızı 
0.5 puan azalarak 
Eylül'de 50.8'e geri 
lemesine rağmen 
yeni siparişlerdeki 
düşüş hızını hafif 
letti. Yeni sipariş 
terdeki gerilemeye 
ve üretim artış 
hızındaki düşüşe 
bağlı olarak imalat 
sektöründe istih
dam artışı altı ayın 
en düşük seviye
sine ulaştı.

—— KREŞLERİ ’

GEMLIK'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 İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜ BK 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 (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 Alim, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG6 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

En gü rü de 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 sau=- J H
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 I

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire M
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR. /

Tel: 513 24 74 Fax: 51410j'Jfi

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYDOfiMUŞ 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: O 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 
GEMLİK / BURSA

SATIUK
EVİMDE KULLANDIĞIMÇİn DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL: 513 36 73

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFE2GAZETESİ&GİİLERA1ANS

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46

NÖBETÇİ ECZANE

2 Ekim 2010 Cumartesi
KAHRAMAN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi GEMLİK

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA A “suh:urX°şaHARCAMA

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

E |
1

i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. M d. 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 Sici. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 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

79MAR-PE1 913 30 33
"Aıncay Otogar 913 K 25
Beyza Petrol . 513 01 03

R
E

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
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mor.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
Gendik Taksi 513 23 24 ;
Manastır T'aksi " 517 '3$ M |

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
j GfMLİK'İNİLK GÜNLÜK İİY»1İG*ZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3779

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)

VEMSMSl 
ALACA KARANLIK 

EFSANESİ IHINA

15> I7.0049.00-
20.30

Rezervasyon



Gemlik KSrfezl

• Sosyal Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIÇ PAKETLERİ
MART AVI SONUNA KADAR KAMPANVADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri

। Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler 
Kurum Yemekleri
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
LA Catering ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

Masa Örtüsü Süslemeleri

■P- ' Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, .Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



^Umut
< * THERMAL RESORT €r 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
(ski Aydın Yolu Hosköy * Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZIİ WWW.umutthermal.COm

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

Tel: 514 57 37

İMl MİIİMİBI
Balıkçı Bannağı’nda bağlı özel yatın kaptanlığını yapan 
Sinemacı Yavuz Yalazan'in oğlu 48 yaşındaki Kadir 
Yalazan, dün sabah yatta ölü olarak bulundu.
Zaman zaman yatta kalan Yalazan, cumartesi akşamı 
yatın motorlarından birinin elektrik akşamının arızalı 
olması nedeniyle yine yatta kaldı. Yat sahibi Mahmut 
Solaksubaşı’nın pazar sabahı yata gitmesiyle Yalazan ‘ın 
yatta öldüğü görüldü. Olay yeri araştırma ekibi ve 
Cumhuriyet savcısı ile nöbetçi doktorun ceset üzerinde 
yaptığı inceleme sonucu Kadir Yalazan’ın kalp krizi 
geçirerek öldüğü saptandı. Kadri Güler’in haberi 2’de

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Akıt, 8 Ekim’de yapılacak olan TS Komisyon Toplantı 
sına, Genel Sekreter Agah Arda ise 6-7-8 Ekim’de yapıla
cak odalar bütçesi ve muhasebe konulu seminere katıl
mak üzere Ankara’ya gidecekler. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BI

Güne Bakış

Bu Pazarı da kendime ayıramadım
Pazartesi yazılarımı, genellikle pazar 

günü yaşadıklarıma ayırıyorum.
Haftanın bir günü doğa ile iç içe olabilme 

nîn mutluluğunu tatmaya çalışıyorum.
Bunda, ne kadar başarılı olabiliyorum der

seniz, olamıyorum.
Çünkü, her pazar bir olay için habere 

koşuyorum.
Geçtiğimiz hafta pazar günü Umurbey yo 

lunda bir İntihar olayı vardı. Bahçe işlerini 
yarım bırakıp olay yerine koştum.

Ardından Gemsaz kavşağında kömür 
yüklü kamyon kazası oldu oraya koştum.

Bu pazar çitleri kesip, bizim üst sokaktaki 
su şebekesinin sık sık patlaması sonucu 
evin önüne biriken kumları toplayacaktım 
yine olmadı. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz" 
yENİÖÖZENlTOİMİZİlî

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.umutthermal.COm
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Umutlar tükenmesin...
Hava kurşun gibi ağır... İnsanlar bunalı 

yor... Bunalım...
Geçim sıkıntısı...
Siyasal belirsizlik...
Güneydoğu’da yaşananlarla birlikte 

depresyona dönüşüyor.
Yatay ve dikey ilişkiler kırılganlaşıyor. 

Trafikte insanlar canavarlaşıyor.
İntiharlar, cinayetler ardı sıra geliyor.
Böyle bir düzlemde güzel sözler söyle

mek insanın gönlünü ısıtmak için gereki 
yor...

Da...
Yazanın içinden geliyor mu?
Gelse bile yürekten yazjya dökülebiliyor 

mu?
Can Yücel; “güneşin doğuşundadır doğa 

nın sana verdiği değer ve karşındakine 
değer verdiğin kadar insansın” derken ya 
şamm gerçekliğini nasıl da güzel anlatı 
yor...

ölüm gerçek... Yaşam da güzel...
Üretken ve verimli olmak daha da güzel...
Jorge Luis Borges gibi;
“Yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda, 

pabuçlarımı atardım.
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm 

çıplak ayakla.
Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadı

na varır, çocuklarla oynardım, bir şansım 
olsaydı eğer...

Ama işte, 85'imdeyim ve biliyorum...
Ölüyorum...” dememek için şimdiden 

başlayın yaşamınızı yeniden kurgula
maya..

Yudum yudum için...
Deneyimlerinizden süzülen damlaları bir 

bir çevrenizle paylaşın...
Daha öncesinde de kendinize dersler 

çıkarın...
Ama Dorothy Nolte’un şu dediklerini de 

mutlaka bir kenara not edin... Not edin ve 
uygulayın ki yarınlar umut versin...

“Eğer bir çocuk;
Hoşgörü ile yetiştirilmişse
Sabırlı olmayı. 
Desteklenip yüreklendirilmişse 
Kendine güven duymayı, 
övülmüş ve beğenilmişse 
Takdir etmeyi, 
Hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş 

se,
İnançlı olmayı
Kabul ve onay görmüşse
Kendini sevıpeyi,
Aile içinde dostluk ve arkadaşlık gör

müşse.
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir..”
Eğer bunları yapamıyorsan sen ; “en 

iyisi” Douglas Malloh’u dinle...
Dinle de yaşamına yeniden yön ver...
Yoksa hiçbir şey olamadan ömrünü 

tüketip gidiyorsun..
“Dağ tepesinde bir çam olamazsan, 

I Vadide bir çalı ol.
Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen 

olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol,
Bir yola neşe ver.
Bir misk çiçeği olamazsan, bir saz ol...
Fakat gölün içindeki en canlı saz sen 

olmalısın.
Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya 

mecburuz.
Dünyada hepimiz için bir şey var.
Yapacağımız iş, bize en yakın olan iştir.
Cadde olamazsan patika ol.
Güneş olamazsan yıldız ol.
Kazanmak ya da kaybetmek ölçü değildir. 
Sen her neysen, onun en iyisi ol...”

lal lamanı lana ölü ön Wıı
İlçe girişinde bulu
nan Balıkçı 
Barınağı’nda bağlı 
özel yatın kaptan
lığını yapan Kadri 
Yalazan (46) dün 
sabah yatta ölü 
bulundu.
Solaksubaşı 
Ailesine ait özel 
yatta uzun yıllardan 
beri kaptanlık yapan 
Kadri Yalazan, 
zaman zaman gece 
leri yatta kalıyordu. 
Motorlarından 
birinin elektrik 
akşamı arızalı olan 
yat onarımda 
olduğu için 
cumartesi gecesi 
yatta yatan Kadri 
Yalazan, Pazar günü 
sabahı yata gelen 
yat sahibi Mahmut 
Solaksubaşı tarafın
dan yatağında ölü 
bulundu.

POLİS İNCELEME 
YAPTI
Ölüm haberinin 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bildirilmesinden 
sonra yatın bağlı 
olduğu rıhtıma olay

II

Kadri Yalazan

yeri araştırma ekibi 
gelerek inceleme 
yaptı. Olay yerine 
Cumhuriyet Savcısı 
ve nöbetçi doktorun 
gelmesinden sonra 
ceset üzerinde 
yapılan ön 
incelemede, ölümün 
kalp krizinden ola
bileceği belirtildi. 
Ölüm olayı ile ilgili 
olarak savcılık 
soruşturmayı 
sürdürüyor. 
Gemlik’in sinema 
cısı olarak bilinen 
Yavuz Yalazan’ın

oğlu olan Kadri 
Yalazan, eşinden 
ayrıldıktan sonra 
bekar olarak yaşamı 
m sürdürüyordu. 
Yalazan’ın evliliğin
den bir çocuğu 
bulunuyor.
Polis ve savcılığın 
incelemesinden 
sonra yatta ölü 
bulunan Kadri Yala 
zan’ın cenazesi aile
sine teslim edildi. 
Yalazan’ın cenazesi 
bugün öğle 
namazından sonra 
Bahkpazarı caminde

kılınan cenaze 
namazının 
ardından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verilecek.

Hürriyeı CaJdesî'ndeki çukur hıktırılı
Hürriyet 
Caddesi’nin 
sonunda meydana 
gelen kanalizasyon 
çöküntüsü aylardır 
yolun tek şeride 
düşerek trafik 
akışının sıkışmasına 
neden oluyor. 
Hürriyet Caddesi 
bitimi Şehirlerarası 
Otobüs Terminaline 
200 metre kala 
yolun sürekli 
çökmesi BUSKİ ve 
Belediye Fen İşlerini 
zora sokuyor.
Bir yılda 4-5 kez 
meydana gelen 
çöküntü yolda 
trafiğin sıkışmasına 
neden oluyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde, BUSKİ 
tarafından yeniden 
ele alınan çukurda 
bağlantılar 
yapılarak, onarım 
çalışmasına 
başlandı.

...pc?;

Çukurun 
önümüzdeki gün
lerde kapatılarak, 
yolun yeniden 
trafiğe çift şerit 
olarak açılması 
bekleniyor.
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Dörtyol’da yine kaza: 7 varalı YazıYORUM
Dörtyol Mevkiinde 
iki kamyonetin çar 
pışması sonucu 1'i 
ağır 7 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yalova 
istikametinden gelen 
Osman Bal idaresin
deki 10 TD 632

liseli genç trafik kurbanı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde motosikle
tle minibüsün 
çarpışması 
sonucu meydana 
gelen trafik 
kazasında 
ağır yaralanan lise 
öğrencisi

Arkadaşının parasını gasp eden
kişi alem yaparken yakalandı

Bursa'da, kendisine 
alkol alması için 
istediği parayı ver
meyen arkadaşını 
bıçaklayarak 
cebindeki 250 
lirasını gasp ettiği 
iddia edilen şüphe
liyi polis alem 
yaparken yakaladı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hamitler Mahallesi 
Cumhuriyet Parkı 
içerisinde meydana 
geldi. 28 yaşındaki 
E.Ü., yolda karşılaş 
tığı arkadaşı İ.Ç.'den 
(36) alkol almak için 
para istedi. 
Arkadaşının, "İçki 
için istiyorsan 
param yok, senin de 
paran yoksa içme”

Oğuldan babaya taşlı saldırı
Bursa'da bir genç, 
'Neden çalışmıyor
sun?' diyen baba 
sının kafasını taşla 
yaraladı. Hastaneye 
kaldırılan baba, 
oğlundan şikayetçi 
olacağını söyledi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi'nde 
meydana geldi. İddi
aya göre akşam eve 
dönen oğluna, 
"Neden çalışmıyor
sun?" diyen Halil T., 
20 yaşındaki T.T.'nin 

plakalı kapalı kasa 
kamyonet ile Bursa 
istikametinden gelen 
16 ZM 431 plakalı 
kamyonet çarpıştı. 
Kazada ağır 
yaralanan Osman 
Bal kaza yerinden 
Bursa Devlet

16 yaşındaki Emre 
Düz kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Hüseyin B. (56) 
idaresindeki 16 F 
8862 plakalı 
minibüs, Süleyma 
niye Mahallesi 

demesi üzerine E.Ü. 
çileden çıktı. İki 
arkadaş arasında 
başlayan tartışma, 
kısa sürede kavgaya 
dönüştü. Birbirlerini 
yumruklayan şahıs
lardan E.Û., cebinde 

tepkisi ile karşılaştı. 
Babası ile bir süre 
tartışan genç, çalış
mak istemediğini 
söyledi. Ancak yaşa 
nan tartışma büyü 
yünce T.T., eline 
aldığı taşı babası 
Halil T.'nin kafasına 
attı. Kafası yarılan 
Halil T., olay yerine 
gelen ambulansla 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Başına dikiş atılan 
ve sağlık durumu
nun iyi olduğu 
belirtilen Halil T., acil

Hastanesi'ne sevk 
edilirken, diğer araç 
sürücüsü Arif Beyaz 
ve içinde bulunan 5 
kişi ise Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaza son
rası ortalık adeta 
savaş alınana dön

Mimarsinan Caddesi 
Ekim Sokak gir
işinde Emre Düz'ün 
(16) kullandığı , 
16 BU 564 plakalı 
motosikletle 
çarpıştı. Kazada 
ağır yaralanan 
Emre 

bulunan çakı 
bıçağıyla İ.Ç.'yi 
bıçakladı. 2 sırtın
dan, 3 bacağından, 
2 göğsünden ve 1 
de kasığından olmak 
üzere 8 ayrı 
yerinden bıçaklanan 

servisteki tedavisi 
nin ardından tabur
cu oldu* * 
Taburcu olduktan 
sonra hastane 
önünde oturan Halil 
T., oğluna sitem etti. 
Hayatta tek var
lığının ailesi 
olduğunu ifade eden 
Halil T., 20 yaşındaki 
oğlundan şikayetçi 
olacağını söyledi. 
Halil T., "Oğlumun 
bir mesleği yok. 
Oradan buradan cep 
telefonu çalıp satıy
or. Bir haftadır evde 

erken, kazaya çok 
sayıda ambulans ve 
itfaiye ekibi 
de müdahale etti. 
Araçlar, çekici ile 
olay yerinden 
kaldırılırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Gazeteci umacı mı ?....

Düz, kaldı rılıdğı 
İnegöl ilçe Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan müda- 
helelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

İ.Ç. ağır yaralandı. 
Şüpheli E.Ü. ise 
bıçakla yaraladığı 
arkadaşının 
cebindeki 250 lirayı 
alarak kayıplara 
karıştı.
Kanlar içinde kalan 
I.Ç., Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaçan 
şüpheli E.Ü. ise bir 
arkadaşıyla birlikte 
çaldığı 250 lira ile 
alem yaparken yaka
landı. 'Adam 
öldürmeye teşeb
büs, yağma ve 6136 
sayılı kanuna 
muhalefet' suçların
dan adiiyeye sevk 
edilen şüpheli E.Ü. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

tüpümüz boş.
Yemek yapamıyoruz. 
Ama bu akşam oğlu
mu yanıma alıp ona 
nasihat vermeye 
çalıştım. Kendisine 
tüpün boş olduğunu 
söyledim. En azın
dan eve bir paket 
makarna getirmesini 
istedim. Ben 25 
yıldır çalışıyorum. 
Ama evin en büyüğü 
olan oğlum, nasihat
lerime dayanamadı 
ve kocaman bir taş 
alarak kafamı kırdı" 
dedi.

Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan birer 
gazeteci...

Üstelik iyi gazeteciler. Yazdıkları kitaplar da 
var.

Mustafa Balbay 532, Tuncay Özkan ise 725 
gündür hapiste...

Mahkemede hemen her duruşmada bağırıyor
lar:

“Suçumuz ne?”...’’Söyleyin de bizde bile
lim”..

İddianameye göre darbe yaparak rejimi yıka
caklar!

Sayın okurlarım elinizi vicdanınıza koyup 
söyleyin..

Peki bu nasıl gerçekleşecek? Nasıl....?..
Ellerindeki kalemle ya da dizlerindeki laptopla 

mı darbe yapacaklar?
Hukuktan anlamam ama, Bunu anlamak daha 

da zor!
Haklarında iddialar var, elbette ki 

yargılanacaklar ama...
Ellerinde darbe yapmak için her türlü silah 

bulunan komutanlar tahliye edildi, tutuksuz 
yargılanıyorlar.

İki gazeteci ise hâlâ hapiste tutuklu 
yargılanıyor!

Demek ki, toplumda darbe yapacak en 
tehlikeli kişiler gazeteciler?..

Ben yani gazeteci olarak korkmaya başladım. 
Pırstım..

Biliyorsunuz, başka gazeteciler de var 
hapiste...

Bugün, tutuklu olarak yargılanan 47 gazeteci 
var.

Tutukluluk sürelerinin uzaması peşin ceza
landırmaya dönüşmüş durumda...

Gazeteciler çok tehlikeli sanıklar olarak 
görüldüğü için yargılanmaları tutuklu olarak 
sürüyor.

Demokratik olduğu iddia edilen ülkemizin de 
gazeteciler hakkında açılan 700’den fazla ceza 
ve tazminat davası devam ediyormuş...

Avrupa Birliği, düşünce özgürlüğünün ve 
demokrasinin ne olduğunu gelsin de bizden 
öğrensin...

Türkiye’nin tüm hapishaneleri tutuklu ve 
hükümlülerle dolup taşmış durumda...

Hiçbirinde boş yer kalmadı. Yatacak yer yok
muş..

AKP iktidara geldiğinde toplam tutuklu ve 
hükümlü sayısı 59 bin 429 imiş..

Aradan 8 yıl geçti, bu rakam iki misli artıyor.
2010’un Nisan ayı itibarıyla Türkiye’deki 

tutuklu ve hükümlü sayısı 119 bin 112...
Oysa ülkedeki bütün cezaevlerinin toplam 

kapasitesi 110 bin 740...
Cezaevlerinde yatanların yarısı “hükümlü 

değil tutuklu”...
Bunların davaları yıllardır devam ediyor.
Çoğu belki de suçsuz bulunup beraat edecek 

fakat hâlâ hapis yatıyorlar! Ne kadar acı değil 
mi ?*.

Bir yakınınızın aylarca suçsuz olarak cezaev
lerinde kaldığını ,

Düşünün, eşler, çocuklar nasıl yıkılıyor bir 
dakika olsun düşünün, ondan sonra vicdanınız 
ne diyecek bakın...

“Geciken adalet, adalet değildir” denir..
Ama Türkiye’de yargı o kadar ağır işliyor ki...
Hüküm giymedikleri halde yıllarca cezaev

lerinde yatanlar, vicdanları sızlatıyor!.. Olmaz 
olsun diyorsunuz..

İşte, yarattıkları demokratik Türkiye bu!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış CHNi kaflınlartian kırtasine yardınııKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bu Pazarı da kendime ayıramadım
Kahvaltıya tam oturacağımız sırada “Yatta 

ölüm” haberi geldi.
Aracıma atladığım gibi ilçe girişindeki 

Balıkçı Barınağına gittim.
Bir tanıdığın yatında, bir tanıdık kaptan 

kalp krizi sonucu ölmüş.
Doğa dün sabah saatlerinde oldukça 

güzeldi.
Umurbey’den deniz kıyısına inip, savcıyı 

beklerken, çevreyi kolaçan ettim.
Üniversite’nin giriş yönünde derme çatma 

yapılan bir balık lokantası var. Bu lokantanın 
ön kısmına yeni bir eklenti yapıldığına geç 
tiğimiz günlerde kapıdaki korumalara gazete 
bırakırken fark etmiştim.

Bu kez deniz tarafından baktığımda, lokan 
ta üniversiteye doğru biraz daha ilerlemiş.

Onun yanında derme çatma birkaç baraka 
görülüyor. Bunların da kayık tamir edilen yer
ler olduğunu oradaki bir polisten öğreniyo
rum.

Hemen onların bitişinde ise denize sıfır bir 
kıyı çay bahçesi!...

Bu alanda yeni yapılanmalar olduğuna 
göre, bir ihtiyaç var.

Bu Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu 
ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinden kaynak 
tanıyor.

Dün olay yerine gelip giderken, Yerleşke 
de kalan kız öğrencilerin anne ve babalarının 
Gemlik’e gelerek, çocuklarını ziyaret ettikleri
ni de gördüm.

Hem de az sayıda değildi bunlar.
Bir de Bursa ya giden 250 hukuk öğren 

cisi Gemlik’te kalsaydı, kimbilir bu hareket 
lilik ne kadar artacaktı.

Üniversite çevresindeki hareketlilik gide 
rek artacak.

Sahillerde 5 yıl öncesi bir tek bile bulun
mayan Cafe sayısı gün geçtikçe artıyor.

Bunun nedeni, Üniversitenin ve Yüksek 4 
Okulların Gemlik ekonomisine katkısıdır.

Belediyenin ihalesini ertelediği Balıkçı 
Bannağı’nın yapımı işi gerçekleşirse, inanı 
yorum ki, yerleşke çevresi derme çatma bara 
kalardan kurtulup, daha temiz ve modern lo 
kantalara, dinlenme noktalarına kavuşacak.

Bu ihale bir an önce yapılmalı.
Yapılamayan her ihale birilerinin sevinme

sine neden oluyor. Bu unutulmasın.

Nil Avcı başkanlığın
daki CHP Gemlik 
Kadın Kolu üyeleri 
dar gelirli ailelerin 
çocuklarından 
oluşan 15 ilköğretim 
okulu ve lise öğren
cisine eğitim 
malzemesi yardımın
da bulundu. Yeni 
eğitim ve öğretim 
yılında bütün öğren
cilere Büyük Önder 
Atatürk'ün yolunda 
yürümeleri yönünde 
başarılar dileyen Nil 
Avcı, Türk Milli Eği 
tim sisteminin çok 
ciddi sıkıntılar yaşa 
dığını, milli eğitime 
bütçeden ayrılan 
payın yetersiz oldu 
ğunu, herkese eşit, 
parasız bilimsel, 
laik, çağdaş bir 
eğitim verilmesinin 
anayasal bir hak 
olduğunu, ancak 
Türkiye'de ilköğre
tim okulu çağına 
gelmiş 100 bin kız 
öğrencinin tarikat 
baskısı yüzünden

lateft tel İiiMm iteliiı
Anayasa değişikliği 
için yapılan referan
dumda gösterdiği 
gayretli çalış
malarından dolayı 
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ve tüm 
Gemlik teşkilatına, 
Teşkilatlandırmadan 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ekrem Erdem 
tarafından teşekkür 
edildi.
Erdem, önümüzdeki 
sürecin Türkiye için 
daha aydınlık günler 
geçirileceğinden

okula gönderilme 
diğini, pek çok yok
sul ailenin de eko 
nomik nedenle çocu 
ğunu eğitime gön
dermek yerine ucuz 
işgücü olarak kul
landığını ve bu man
zaraların 21. yüzyıl 
Türkiyesi'ne yakış
madığını söyledi.

emin olunmasını 
belirterek, Gemlik 
Marmara ve kıyısı 
olan ilçeler arasında 
(Mudanya, Karaca 
bey, Bandırma, 
Lapseki, Erdek, 
Edincik, Marmara, 
Karabiga) evet 
oylarının fazla çıktığı 
tek ilçe olduğuna 
dikkat çekerek, “Bu 
bakımdan Gemlik’te 
Evet leri önemsiyo 
ruz” dedi.
Erdem, açıklamasın
da şunları belirtti: 
“12 Eylül’de yapılan 
anayasa değişikliği

Geçen yaz ayında 
düzenledikleri ker
mesten elde ettikleri 
gelirle az sayıda da 
olsa dar gelirli öğren 
cinin eğitimlerine 
çanta, defter ve kır
tasiye malzemeleri 
yoluyla katkı 
sağlamanın 
mutluluğunu 

halk oylamasında 
Türkiye ve Gemlik 
‘Evet’ diyerek 
demokrasiye olan 
inancını bir kez daha 
göstermiştir. Yapılan 
anayasa değişikliği, 
Türkiye’nin önünü 
açarak, darbeci 
anayasadan sivil 
anayasaya geçişi 
hızlandırmak ile 
beraber milletin 
hakettiği çağdaş 
ülkeler arasında 
yer almasını sağlam
laştırmıştır. Bu 
bakımdan sandıktan 
çıkan sonuca herkes 

yaşadıklarını 
söyleyen Nil 
Avcı, ancak böyle 
lokal çözümlerle 
Türki ye'deki 
eğitim sorunlarını 
bütü nüyle çöz
menin mümkün 
olmadığının da 
farkında olduklarını 
söyledi.

saygu duyarak, 
halkımızın değişim
den yana olduğuna 
kulak vermelidir. 
Gemlik’te yaklaşık 2 
aydır sürdürdü 
ğümüz kampanya 
etkisini göstererek, 
vatandaşımız tercihi
ni ‘Evet’ten yana 
kullanmıştır. Çıkan 
hayır oylarının da 
analizini iyi yaparak, 
tüm Gemlik için 
çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu sürede 
saydugudan yana 
tavır alan halkımıza 
teşekkür ediyoruz”

GÜVEN ŞÜMİNE
www.guvensomine.com blZ£ UldŞUCdkSUîlZ

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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imi in lıila Anlara yolcısn
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, 8 
Ekim’de yapılacak olan TS Komisyon Toplantısına, Genel Sekreter 
Agah Arda ise 6-7-8 Ekim’de yapılacak odalar bütçesi ve 
muhasebe konulu seminere katılmak üzere Ankara’ya gidecekler

Eğitimciler Katacaali'de
blraraua geldiler

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve Oda Genel 
Sekreteri Agah

• Arda, Ankara’da 
yapılacak olan 
toplantılar için 
hazırlığa başladı. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından 
Ankara’da düzen
lenecek olan 
Odalar bütçesi ve 
muhasebe konulu 
seminere katılacak 
olan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel 
sekreteri Ağah 
Arda, yarın 
Ankara’ya hareket 
ediyor.
Arda, 6-7-8 Ekim 
2010 tarihlerinde 
yapılacak olan semi
nere katılacak, 
öte vandan. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ise, TS 
Komisyonu üyesi 
olması nedeniyle,

Gemlik Mesleki 
Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
çıraklık eğitimi 
uygulama kap
samında bulunan 
133 meslek dalında 
müktesep hak 
sahibi olduğunu 
halde Bakanlıkça 
ilan edilen tarihlerde 
belge almak için 
başvurmayanlar 
için yeni bir hak 
daha tanındı.
Yapılan açıklamada, 
belgesini 
alamayanlara 
12 Eylül 2010 tari
hinden başlayarak 6 
aylık ek süre 

i tanındığı

TOBB’nin Genel 
Merkezi’nde 8 Ekim 
2010 tarihinde 
yapılacak olan 

belirtilerek, 
13 Ağustos 2010 
tarihinde yeni 
uygulama kapsamı
na alınan meslek 
dallarında ise 12 
Eylül 2010 tarihin
den itibaren 3 aylık 
ek başvuru süresi

Komisyon 
Toplantısına katıl
mak üzere ilçemiz
den ayrılacak.

tanındığı bildirildi. 
Gerekli koşulları 
taşıyan esnafların 
daha geniş bilgi 
almak için Gemlik 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’ne başvurmaları 
istendi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
yemekte ilçemizdeki 
okul müdürleri, 
müdür yardımcıları, 
emekli olanlar ve 
yöneticiler 
Karacaali Gençlik 
Kampı’nda biraraya 
geldi.
Cuma günü akşamı 
saat 19.30’da 
Karacaali Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
Kampı toplantı salo
nunda buluşan 
eğitimciler, yeni 
öğretim yılı başında 
değerlendirme 
yaptılar.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, yaptığı 
konuşmada 
Gemlik’teki resmi 
ve özel tüm eğitim 
kuramlarıyla eğitim 
hizmetinde olduk
larını belirterek, 
“Eğitim, bir ekip 
işidir. Ekip ruhu ve 
birlik, beraberlik 
içinde hareket 
edilirse, başarıla- 
mayacak hiçbir 
sorun yoktur” dedi. 
Ercümen, yöneti
cilere seslenerek, 
2010-2011 eğitim ve 
öğretim yılının daha

Birinci derece 
deprem kuşağında 
bulunan
Marmara Denizi'nde 
eylül ayında 
çok hafif 
şiddetli 19 deprem 
meydana geldi. 
Boğaziçi üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsünden 
alınan bilgiye göre, 
eylül ayında 
kaydedilen deprem
lerin merkez 
üssü, Tekirdağ, 
Gemlik Körfezi, 
Marmaraereğlisi, 
Güzelköy, Erdek ve 
Marmara Denizi 
açıkları olarak belir

kaliteli geçmesi için 
çaba harcamalarını 
isteyerek, yeni 
öğretim yılının 
hayırlı olmasını 
diledi.
Gemlik Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ise, 
eğitim kuramlarında 
çalışan yönetici ve 
öğretmenler hakkın
da bilgi verdi.
Cura, yaptığı konuş
mada Gemlik’te 31 
müdür, 9 müdür baş 
yardımcısı ve 55 
müdür yardımcısı 
ile 800 öğretmenin 
görev yaptığını 
söyledi.
Cura, konuşmasın
da Gemlik’te 
başarı grafigi yük
sek bir eğitim 
süreci izlendiğini, 
bunda da en önemli 
etkenin yöneticiler 

lendi. Marmara 
Denizi açıklarında 
2.3, 2.5, 2.6, 2.7 
şiddetlerinde 12 
deprem meydana 
geldiği saptanırken, 
Güzelköy 
açıklarında 2-5, 
Marmaraereğlisi 
açıklarında 3.0, 
Gemlik Körfezi'nde 
2.6 ve 3.1, 
Tekirdağ'da 2.7, 

ve öğretmenler 
olduğuna dikkat 
çekti. Daha sonra, 
geçtiğimiz yıl emek
li olan okul müdür
lerinden Ercan 
Kavuk, Mehmet 
Pekel, Keramettin 
Akbaba’ya ve 
Gemlik’ten başka 
okullara atanan 
okul müdürleri 
Ercan Baş ile 
Kemal Çetinoğlu’na 
okullarında uzun 
süre vekil müdürlük 
yapan ve vönetinl 
olarak görevlerini 
sürdüren Kamil 
Beki, Tuncay 
Özkan, Hasan Arı, 
İsmail Uzun ve 
Ali Unurlu, Ali 
Deliak ile Ercan 
Yılmaz’a plaket 
verildi. Gece birlikte 
yenen yemek ile 
son buldu.

Tekirdağ'ın 
Barbaros 
Beldesi'nde 
2.7 ve Erdek 
açıklarında da 2.7 
olmak üzere çok 
hafif şiddetli toplam 
19 deprem kayda 
geçti.
Depremlerde 
can veya mal kay
bının olmadığı 
belirtildi.
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Kumla Gençlikspor 
U-15 takımı ilk 
maçında grubun 
güçlü takımı 
Componentaspor’a 
evinde 16-0 yenildi. 
Sabri Yılmaz’ın 
yönettiği U-15 yaş 
ligi 7. grupta 
oynanan ve 
baştan sona 
Componentaspor’u 
n üstünlüğüyle 
geçen maçta 5 gol 
atan Enes maça 
damgasını vurdu. 
Maçın İlk yarısını 
Orhangazi temsil
cisi Componenta 
takımı 8-13-31 
dakikalarda Enes,

21’de Şahin, 22-31 
dakikalarda 
Osman’ın attığı 
gollerle 6-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıya da 
üstün başlayan 
Componentaspor 

takımı, 37’de 
Mücahit, 41’de 
Sertan, 43 ve 61’de 
yine Enes, 45 ve 
65’de Ramazan 
Bayram, 48’de 
Ramazan Ağaç, 
49’da Ahmet, 54’de

Şahin’in kaydettiği 
gollerle sahadan 
16-0 galip ayrıldı.

SAHA : Gemlik 
HAKEM : 
Sabri Yılmaz 7, 
KUMLA 
GENÇLİKSPOR :

Onur 4, Davut 3, 
Ümit 3, Cem 2, 
(Uğur 2) Ali 3, 
Tunahan 4, Batuhan 
4, Mehmet 3, Musa 
3, Sertaç 3, 
Batuhan 3, (Faik 2) 
COMPONENTAS- 
POR : Hayri 1,

Örshan 3, (Kubilay 
5) Hüseyin 6, 
Arda 6, Ahmet 6, 
Ramazan Bayram 7, 
Halil 6, (Sertan 6) 
Şahin 7, Osman 6, 
(Ramazan Ağaç 5) 
Enes 8, Mücahit 7, 
(Mustafa 3) 
GOLLER :
Dk. 8-13-28-43-61 
Enes, Dk. 21-54 
Şahin, Dk. 22-31-67 
Osman, Dk. 37 
Mücahit, Dk. 41 
Sertan, Dk. 45-65 
Ramazan Bayram, 
Dk. 48. Ramazan 
Ağaç, Dk. 49 
Ahmet, 
(Componentaspor)

<zlm& «sekeri
KREŞLERİ

GEMLİKİN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
€ĞİTİMD€ 12. VIL
/‘Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında
r. 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 »ÜTÜDE İLKELER İNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

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

5I7 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M 3 c / 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
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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MtSİ lİUİMII
Türk vatandaşları 
nın seyahat hakkı, 
elçiliklerin vize tale
pleri ve uygula
malarıyla "çileye" 
dönüşüyor. 
Ankara Ticaret 
Odası’nın (ATO) 
"vize" araştırmasına 
göre AB ülkeleri 
başta olmak üzere 
128 ülke Türk 
vatandaşlarına vize 
uyguluyor. Elçilik 
ve konsoloslukların 
vize başvurusu için 
talep ettiği bel
gelerin sayısı 4O’ı 
aşıyor.
ATO’nun "vize" 
konulu araştırması
na göre, İnsan 
Haklan Evrensel 
Beyannamesi’nde 
yer alan seyahat 
hakkı elçiliklerin 
vize talep ve uygu
lamaları nedeniyle 
Türkler için çileye 
dönüşüyor. Özellik-. 
le AB ülkelerinin 
1980 sonrası başlat
tıkları vize için öne 
sürdükleri şartlar 
giderek ağırlaşıyor. 
Ülkeler, vize başvu
rularında Türk 
vatandaşlarının geri 
döneceğine ikna 
olmak için, Türkiye 
ile olan ekonomik, 
ailevi ve sosyal her 
türlü bağlarını 
belgelemelerini 
istiyorlar.

AB ülkeleri ve ABD 
başta olmak üzere 
128 ülke Türk 
vatandaşlarına vize 
uyguluyor. Vize 
konusunda ülkeler 
"mütekabiliyet” yani 
"karşılıklılık" esası
na göre hareket 
ediyor. Yani 
Türkiye’ye vize 
uygulayan ülkelere 
Türkiye de vize 
uyguluyor. Ancak 
bu uygulamanın 
şekli değişiyor. 
Örneğin, bir Türk 
vatandaşı, ABD’ye 
gidebilmek için 
talep edilen bel
gelerin yanı sıra 
parmak izini de 
verirken, bir ABD 
vatandaşı, uçağa 
binip Türkiye’ye 
geldikten sonra 
sınır kapısında vize 
alıp seyahatini 
gerçekleştirebiliyor.

CİBUTİ BİLE VİZE 
UYGULUYOR 
Dışişleri 
Bakanlığı’nın "Türk 
vatandaşlarının 
seyahat edecekleri 
ülke bakımından 
vize yükümlülük
leri" listesine göre, 
190 ülkeden 128’i 
Türk vatandaşlarına 
vize uygularken, 
62’sine vizesiz 
seyahat gerçek
leştirilebiliyor.

ELEMANARANIYOR NÖBETÇİ ECZANE

SATIUK
EVİMDE KULLANDIĞIM .ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL: 513 36 73

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRfEI GAZEIESİ & GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

4 Ekim 2010 Cumartesi 
BAYER ECNAZESİ

TFMA A “SUYUNU B0?A HBTO HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polislmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMMAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yfd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1® 28

ULAŞIM
METRO 513 1212
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 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk^Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları -513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. s 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Toplular (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
^r5»et r°' 513 10 79
MAR-eŞT 513 30 33
Tuncay Otogaz 513142s

I ftoyza Petrol sis 0.1 03'

Devlet Hastansa! 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaJ).Ocağı 513 10'68
Totnokay Tomografi 513 <5 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 eo 40

TAKSİLER

Körfez Takei 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır TaHsJ 517 33 ‘'M

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüe 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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3780 

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)

mis sim 
ALACAKARAM 
MESİH» 
ri.00-l2.30-l4.00- 
15> HUB

20.30
Rezervasyon 

(Tel I5U 55 21)



İGemlikKErfezl

® SosyAl Yaşam MerLezİ
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 Balolan 
Toplantı ve Seminerler

(&İT HİZMETLERİMİZ %

•j. A, Catering ve Garson Temini

i Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri

\ . Masa Örtüsü Süslemeleri

1 Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



'-*3 Um ut
< * • 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 banyoları, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programları, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski fiydin Yolu Hosköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/MNİZI-İ WWW.umutthermal.com

® [J3 LK<
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
5 Ekim 2010 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel: 514 57 37

KOSGEB Destek 
Programı anlatıldı

Cihattı arazisinden geçecek olan 
otoban için istimlak çalışmaları 
başlatıldı. Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü Kamulaştırma görev 
lileri dün ilçemizde, kamulaştırıla- 
cak arazi sahipleri ile pazarlık 
usulü anlaşma yapmaya çalıştı. 
Yaklaşık 80 kişinin çağrıldığı 
pazarlık görüşmelerinden Cihattı 
hlar memnun kalmayarak, verilen 
fiyatlara tepki gösterdiler.
Kadri Güler’in haberi sayfa 4’de

Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbir
liği ile düzenlenen küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri geliştirme destekleme projesi 
hakkında dün oda toplantı salonunda 
izleyenlere bilgi verildi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadrLg.uler@hotmail.com

Güne Bakış

Otoban yol kamulaştırması başladı
İstanbul’dan başlayan ve İzmir’e giden 

büyük otoban projesinin tamamlanmayan kıs 
mı için Ulaştırma Bakanlığı’nca yol ihalesi 
yapılmıştı.

Yaklaşık 6 milyar dolar tutarındaki 380 kilo
metre uzunluğundaki yol ihalesinin Bursa Ya 
lova bölümü içinde kalan ilçemiz sınırlannda- 
ki bölüm ile ilgili Karayolları 14. Bölge Mü 
dürlüğü kamulaştırma çalışmaları başlattı.

Gebze'nin Dilovası mevkiinden başlayıp 
Karamürsel'in Hersek Burnu'nda biten 1500 
metre uzunluğundaki asma bir köprü ile 
İzmit Körfezi deniz üzerinden geçiliyor.

Yalova'yı tamamen devre dışı bırakan yol, 
Karamürsel'den tepeleri aşıyor ve İznik 
Gölü'nün batısından, mevcut yolunda 
doğusundan ilerliyor.

Orhangazi ve Gemlik te yeni yapılacak yo! 
güzergahının dışında kalıyor. Devamı 4’de

“Gemlik’teki Eviniz"
YENİDÜZENIEMEIERİMİZİIE 

MÜJTERİIERİMİZE 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 ;■ 0 224 513 12 12 
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
mailto:kadrLg.uler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yeniden doğmak
Gündem çok karışık ve yoğun. Ama 

arınmaz değil,.. Kararlı ve toplumsal 
yapının niteliğini yükseltmeyi düşünen 
bir irade kirli ve katkılı yapıyı rafine ede
bilir. Eğitimden başlar...

Ekonomide ki savruklukları ayıklamak
la devam eder.

Borçları konsolide eder...
Yer altı ve yer üstü zenginliklerini ras 

yönel bir biçimde ele ahr.>.
Devletle -özel sektörü ve emekçileri 

genel çıkarları gözeten bir masada 
buluşturur...

En önemlisi de ulusUn geniş perspek
tifte fotoğrafını çeker...

Sorunları ortaya koyar...
Toplumun tüm katmanlarıyla ortak 

çözümler arar.
Türk insanının geride başardıklarına 

projeksiyon yapar.
İnsan dehası ve azmiyle başarılan ve 

bağımsızlığın ilanı ile taçlandırılan 
Kurtuluş Savaşı çok somut bir örnek.

Cumhuriyetin ilanı öncesinde, 
evresinde ve sonrasında yaşananlar akıl 
ve zekâyla dolu.

Toplumu ümmetten ulusa geçiren 
aydınlanma devrimler! önemli bir ışık.

Devletin desteğinde harekete geçirilen 
ve Türk emekçisinin alın teriyle şaha 
kalkan ekonomik gelişme bir kalkınma 
madalyası.

Dün gerçekleşenleri bugünün yüksek 
teknolojisiyle buluşturmak yeniden 
doğuma zemin hazırlar.

Ama önce önyargılardan temizlenmek 
şart.

Basit, gündelik, bağnaz çıkarlardan 
uzaklaşmak gereklilik.

İyi biçimlenmiş ve ulus sevgisiyle 
donatılmış kararlılık göstermek sorum
luluk.

Önce;
Ulusal bilinç yeniden biçimlenecek...
Üretim yetenekleri keşfedilerek yaşa

ma kazandırılacak...
Tüm bunlar yapılırken toplumsal 

dayanışma ve ulusal kalkınma vurgu
lanacak...

Siyaset,
Medya,
İş dünyası,
Bilim yuvaları ortak bir ülkü etrafında 

buluşacak.
Birlik ve beraberlik istenci hamasi 

söylemlerden gerçek eyleme 
dönüştürülecek...

Çok mu zor?
Ütopya mı?
Asla...
Önemli olan...
Ortak çıkarları benimsemek...
Toplumsal değerleri önemsemek...
Ulusal dinamikleri ciddiye almak...
Çünkü bu ülke insanı Kurtuluş 

Savaşı’m kazandı..
Bağımsızlığı elde etti.
Aydınlanma devrimlerini ortak istençle 

gerçekleştirdi..
Sözün özü olmazı başardı...
Yine gerçekleştirir...
Yetef ki önderlerine inansın...

Ticaret ve Sanayi Odası KOSGEB işbirliği bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ve 
KOSGEB işbirliği ile 
düzenlenen küçük 
ve orta ölçekli işlet
meleri geliştirme 
destekleme projesi 
hakkında dün oda 
toplantı salonunda 
izleyenlere bilgi 
verildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın meclis 
Salonu’nda yapılan 
bilgilendirme 
toplantısı KOSGEB 
Bursa Bölge 
Müdürü Ahmet 
Akdağ, KOBİ 
Uzmanı Hakan 
Ulusu ve Uzman 
Yardımcısı Şevket 
Candaş katıldı. 
Büyük ilgi gören 
toplantıda konuşan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
KOSGEB’in ülkenin 
ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasında 
küçük ve orta ölçek
li işletmelerin payını 
arttırmak, rekabet 
gücünü ve düzey
lerini yükseltmek, 
sanayide entegras 
yonu ekonomik 
gelişmelere 
uygun bir şekilde 
gerçekleştirmek 
amacıyla kurul
duğunu söyledi.
KOBİ’lerin ise 250 
kişiden az işçi 
çalıştıran ve yıllık 
net satış hasılatı 
25 milyon lirayı 
aşmayan ekonomik 
birimler olduğunu 
belirten Akıt, 
“Günümüzde KOBİ 
tanımı sadece üre
tim sektörünü değil, 
aynı zamanda tüm 
hizmetle ticaret 
sektörünü de

kapsamaktadır. 
Bu aynen kalite 
güvence sistem
lerinin öncelikle 
üretim sektöründe 
başlayıp, sonradan 
ticaret ve hizmet 
sektörüne de yayıl
ması gibidir." 
dedi.
Akıt, KOSGEB’in 
beklentileri doğrul
tusunda destek 
programları hazır
ladığını ve KOBİ’leri, 
geliştirme yolunda 
verdiği hizmetler ile 
tanındığını söyledi. 
Daha sonra söz alan 
KOSGEB Bursa 
Bölge Müdürü 
Ahmet Akdağ, 
KOSGEB’in küçük 
işletmeleri 
güçlendirmek için 
aldığı yeni 
kararları anlattı. 
KOSGEB’in küçük 
işletmelerin biraraya 
gelerek güçlenmesi 
için destek 
sağladığını belirten 
Akdağ, 250’den az 
işçi çalıştıran 250 
milyon liradan az 
cirosu olan küçük 
ve orta boy işlet
melerin bu destek
ten yararlandığını 
söyledi.

Türkiye’deki işlet
melerin yüzde 
99’unun KOSGEB 
kredilerinden yarar
lanmadığını 
söyleyen Akdağ, 
Haziran ayında 
yapılan yasal 
değişiklik ile 3 
milyon ticari ve 
hizmet sektörünün 
bu karşılıksız 
hizmetten yararla 
nabileceğini söyledi. 
Formalitelerin 
azaltıldığını söyle 
yen Akdağ, eğitim, 
sağlık, tarım ve 
firians sektörü dışın
da kalan tüm sektör
lerin destekleme 
kredilerinden yarar
lanabileceğini 
belirtti.
12 programda 
orta ve küçük

işletmelerin 
desteklemelerden 
yararlanabileceğini 
söyleyen Akdağ, 
bunlar ile ilgili 
çeşitli örnekler 
verdi.
Destek pro
jelerinden yararlan
mak isteyenlerin 
başvurularından 
sonra yapacakları 
harcamaların fatu
ralarını kendilerine 
ibraz ettikleri 
takdirde yüzde 
50’sinin destekleme 
programından 
kendilerine KOS
GEB tarafından 
ödeneceğini bildirdi. 
Geniş bilgi almak * 
isteyenlerin Bölge 
Müdürlüğü’nden her 
zaman bilgi alabile
cekleri bildirildi.

KRŞ€D€ fl€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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Barda silahlı kavga Yazı YOR UM
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, arkadaşının 
tabancasından çıkan 
merminin bacağına 
isabet etmesi sonu
cu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
İnönü Caddesi'nde

3 yaşındaki çocuk evi yaktı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
üç yaşındaki çocuk 
çakmakla oynarken 
evdeki kanepeyi 
tutuşturdu. Çıkan 
yangında evde 
büyük çapta 
maddi hasar mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, Dumlupınar 
Mahallesi Çağdaş 
Caddeşi'nde ikamet 
eden Seda Sancar

Barsa Ha trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 1 
kişi yaralandı.

Çılgın asık sevgilisinin eski erkek 
nrtaeasma kursun yağdırdı

Bursa'da 23 yaşın
daki Elvan Albayrak 
adlı genç kızın 
akaryakıt istasyo 
nunda karşılaşan 
sevgilileri arasında 
çıkan tartışmada 
kan döküldü.
Albayrak'ın yeni 
sevgilisi 28 yaşında
ki Hamza Ünsal, 
tartıştığı 24 yaşında
ki Erhan Erdönmez'i 
bacağından taban
cayla yaraladı. 
Tartışma ve kavga 
akaryakıt istasy
onunun güvenlik 
kameraları tarafın

bulunan bir barda 
Suat E'nin (29) 
arkadaşlarına gös
terdiği tabancası 
aniden ateş aldı. 
Tabancadan çıkan 
mermi Suat E'nin 
arkadaşı Hakan 
Gürsoy'un (30) sol

(26), 3 yaşındaki 
çocuğunu annesi 
Nurten Ersezen'e 
bırakarak işe gitti. 
Bir süre sonra toru
nuna mama yapmak 
isteyen anneanne 
Nurten Ersezen, 
mutfağa geçti. Bu 
sırada çakmakla 
oynayan 3 yaşındaki 
çocuk, kanepeyi 
tutuşturdu. 
Torununu alan 
Nurten Ersezen,

Alınan bilgiye 
göre, Paşa Aydın'ın 
(29) kullandığı 
16 YB 449 plakalı 
otomobil, 

dan saniye saniye 
görüntülendi.
Merkez Yıldırım ilçe
si Kurtuluş Caddesi 
üzerinde bulunan bir 
akaryakıt istasy
onuna önceki gece 
saat 03.30 sıraların
da erkek arkadaşı 
Hamza Ünsal'ın kul
landığı otomobille 
sigara almak için 
gelen Elvan 
Albayrak arkadaşı 
nın markete girmesi 
üzerine daha önce 
aşk yaşadığı Erhan 
Erdönmez'i, benzin 
alırken gördü. Elvan 

dizine isabet etti. 
Yaralı genç, çevre
deki vatandaşların 
durumu 
bildirmesinin ardın
dan olay yerine 
gelen 112 Acil ekibi 
tarafından 
kaldırıldığı Bursa 

dışarı çıkarak duru
mu hemen itfaiye ve 
polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis, çevrede 
güvenlik tedbiri aldı. 
Apartmanın üst kat
larında oturan 
vatandaşlar balkon
lara çıkarak bekledi. 
İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle 
yangın söndürü 
lürken çevredekiler 
rahat bir nefes aldı.

Altıparmak Caddesi 
Kanarya Sokak'ta 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
Aysel Altın'a (39)

Albayrak, eski 
sevgilisi Erhan 
Erdönmez ile 
ayaküstü konuş
maya başladı. 
Marketten çıkan 
Hamza Ünsal iddi
aya göre, genç kıza 
'Şu an benimle* 
berabersin hadi 
arabaya bin gidiy
oruz* diyerek çıkıştı. 
Bu sırada Hamza 
Ünsal, kendisine, 
"Hadi yaylanın 
hayrını gör" diyen 
Erhan Erdönmez ile 
tartıştı. Çıkan kavga
da belindeki taban

Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili güvenlik 
güçleri tarafından 
gözaltına alınan 
Suat E'nin sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Sessiz, derinden!

Ev kullanılmaz hale 
geldi. Polise ifade 
veren Nurten 
Ersezen, "Kızım işe 
gidince torunuma 
ben bakıyordum. 
Mama yapmak için 
mutfağa geçtiğimde 
odada oynuyordu. 
Çakmakla oynarken 
kanepeleri tutuştur
muş. Ev kiraydı çok 
üzgünüz." dedi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

çarptı. Kazada hafif 
yaralanan Altın'a 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekibi 
müdahale etti.

casını çıkartan 
Ünsal, ruhsatsız 
silahı ile 
Erdönmez'in ayak
larına ateş edip 
yaraladı.
Çevrede önlem alan 
güvenlik görevlileri 
koşarak kaçmak 
isteyen saldırganı 
yakalarken yaralan 
Erdönmez işe.
kaldırıldığı Muradiye 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturmaya Bursa 
Cumhuriyet Sâvcılı 
ğı'nca başlandı.

, 'Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İsrail’le kavga'nın tozu duman arasında 
Gittikçe çığırından çıkan "Dışişleri” fırtınaları 
sonrasında Ankara sessiz sedasız bir “İçiş
leri” hamlesi yapıldı.

Meclis İçişleri Komisyonu’nda belediyelerin 
“kentsel dönüşüm” etkilerini artıran yasa 
tasarısı kabul edildi.

Muhalefetin ve Askeriyenin itirazlarına rağ
men...

Teklif yasasında Belediyeler, kentsel 
dönüşüm alanı ilan edilen alanlarda yer alan, 
eğitim ve sağlık amaçlı olanlar dışında, 
kamuya ait arazi ve gayrimenkulleri satın alıp 
yerleşime açabilecek.

Muhalefet te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
ait arazi ve yerlerin gayri menkulle istisnalara 
bu yasanın dışında tutulmasını önerdiler ama 
kabul ettiremediler..

Teklif AKPli iktidar milletvekillerinin oylarıy
la komisyondan geçti.

Sessiz sedasız Teklifin anlamı^şu: 
Kentlerdeki askerî arazilerin kentsel 
’’dönüşüm” adı altında ele geçirilmesi ve 
yapılaşmaya açılması.

Türkçesi, yeni rant alanlarının ortaya çıkarıl
ması.

İktidara yakın olanların ceplerinin dolması..
Bu yasa ile Ankara’ da ki Atatürk Orman 

Çiftliği’nin de iktidar müteahitlerine çok kolay 
yem olacak...

Yıllardır izlenen özellikle büyük kentlerde 
yaşayanlar, yapılaşma yüzünden nefes ala
maz nefes alamayacak hale geldi.

Hızlı, bilinçsiz Hızlı ve çarpık yapılaşma, 
doymak bilmeyen bir canavar gibi büyük 
kentlerin ormanlarını, parklarını, yeşilliğini 
yutarak ilerliyor.

Bu kentlerde birer vaha gibi kalan askerî 
araziler, kentlerin tek oksijen kaynağına gibiy
diler.

Teklif, genel kuruldan da geçer ve yasalaşır
sa, büyük kentlerde yeşil namına bir şey 
kalmayacak.

Zaten askerî Bu araziler oldum olası kimi
lerinin iştahını kabartıyordu.

Daha önce de konu gündeme getirilmiş ama 
sağduyu ağır basmıştı.

Bu kez eleştiri ve itirazları dinleyen yok. 
Muhalefetin itirazlarına kulak asan yok. 
Bir başkası, büyük kentlerin soluk aldığı 

yeşil alanların kentsel dönüşüm alanı içine 
sokularak “yağma edilebileceği” uyarısını 
yapıyor.

Bir diğeri, teklifin Anayasa’ya aykırı 
olduğunu, Anayasa Komisyonu’nda da ele 
alınması gerektiğini öne sürüyor.

Komisyondaki Milli Savunma Bakanlığı tem
silcisi, askerî alanların, ülkenin güvenliği ve 
savunması ile ilgili olan cephanelikler, askeri 
eğitim alanları ve havaalanlarını kapsadığını, 
bu yerlerin ayrı bir önemi olduğunu vurgulu 
yor ve bu yerlerde ve yakınlarında kentsel 
dönüşüm alanları yapılmak istenmesi halinde 
bakanlık ile görüşülmesinin zorunluluk 
olduğunu dile getiriyor.

Kim dinler?
Teklif komisyondan geçiyor.
Dikkatler Mavi Marmara, İsrail üzerine çekil 

mişken...
Manşetler, İsrail’in baskını, İsrail’e veryansın 

ve Tevrat üzerinden atışmalarla doluyken...

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

Otoban yol kamulaştırması başladı

Yol, mevcut Bursa-Yalova yolunun doğu 
sundaki tepelerin arkasından devam edip, 
Ovaakça'da Bursa Çevre Yolu'nun yapımı 
devam eden uzatma bölümüyle birleşiyor.

Çevre Yolu'nun bittiği Başköy'den aynen 
ileriye doğru devam ediyor. Mevcut yolun 
aksine, Uluabat Gölü'nü arkadan, yani do 
ğudan girip güneyden geçerek aşıyor.

Karacabey'e hiç uğramıyor.
Mustafakemalpaşa'nın da doğusundan 

ilerleyip Susurluk'a ulaşıyor.
Güzergahındaki başka yerleşim merkez

leri gibi Balıkesir'e de uğramayan otoyol, 
ken tin batısından ve uzağından geçerek 
Sa vaştepe'ye ulaşıyor. Soma'nın 
doğusundan, Kırkağaç ve Akhisar'ın 
batısından ilerlemesini sürdürüyor.

Güzergahta, Manisa tamamen devre dışı 
kalıyor.

Kentin doğusundaki dağların ardından 
ve mevcut yoldan çok farklı olarak da, 
Gölmarmara yakınlarından batıya yönelip 
İzmir Çevre Yolu'na bağlanıyor.

Otoban bittiğinde, Bursa-lstanbul arasını 
1 saate, Bursa-lzmir arasını da 2.5-3 saate 
indirecek olan bu yol, aynı zamanda Istan
bul-Izmir arasını da 3.5-4 saatte ulaşılabilir 
hale getirecek.

Dün Belediye Düğün Salonunda ilçemi 
zin Cihatlı Köyü sınırlarından geçecek 
olan otoban için arazi sahipleri ile Kara 
yolları ilgilileri biraraya geldi.

Karayolları ilgilileri bir dönüm arazi için 4 
bin lira fiyat verdi. Ağaç başına ise 300- • 
400 lira...

Bu köylüleri memnun etmedi.
Dün, belediye önünde yaklaşık 80 mal 

sahibi sırasını bekledi ve tek tek içeri alı
narak Karayolları ilgilileri ile konuştular.

Karayolları kamulaştırma öncesi pazarlık 
usulü ile arazi sahipleriyle anlaşmak isti 
yor.

Bu iş biraz zor olacak gibi görünüyor.
Arazi sahipleri büyük ihtimal mahke

menin vereceği bedel üzerinden arazilerini 
kamulaştırmak isteyecek.

Buradan da beklenen fiyatlar çıkmazsa 
dava açılacak.

* Gemlik’e uğramayan, bir yandan girişi 
Engürücük Köyü’nde, öte yanda Karsak 
kavşağında olan giriş ise Gemlik’in oto
bandan yararlanmasını güçleştirecek.

Mevcut yol çevresinde bulunan birçok 
işletme ise İstanbul Bursa arasında 
çalışan otobüs ve özel otolardan yarar
lanamayacak.

sııMiııiııliMMı
Cihatlı arazisinden geçecek olan otoban için istimlak çalışmaları 
başlatıldı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma görevlileri 
dün ilçemizde, kamulaştrılacak arazi sahipleri ile pazarlık usulü anlaş
ma yapmaya çalıştı. Köylüler verilen fiyatlara tepkili.

Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından proje
lendirilen İstanbul 
(Gebze) İzmir 
Otobanı, Gemlik 
güzergahının yapımı 
için kamışlaştırma 
çalışmalarına baş
landı.
Dün, Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü 
Kamulaştırma Daire 
Başkanlığından 
üç görevli ilçemize 
gelerek Cihatlı’dan 
geçecek otobanın 
arazi sahipleriyle 
görüştü.
Belediye Düğün 
Salonu’na davet 
edilen Cihatlı kamu
laştırma alanında 
kalan arazilerin 
sahipleri ve varis
leriyle pazarlık 
usulü arazilerin 
Karayollarına 
satışının yapılması 
istendi.
Yaklaşık 80 kişinin 
çağrıldığı pazarlık 
görüşmelerinden

Cihattılar memnun 
kalmadı.

MUHTARDAN TEPKİ 
Cihatlı Köyü Muhtarı 
Sever Karabaş, köy 
sınırlarında büyük 
miktarda zeytinlik 
arazisinin kamu
laştırma kapsamın
da olduğunu, 
binlerce ağaç zey
tinin kesileceğini 
hatırlatarak, 
Karayollarının 
dönüm başına 4 bin 
lira ile ağaç başına

300-400 lira teklif 
ettiklerini, bu teklifin 
ise çok yetersiz 
olduğunu söyledi. 
Zeytinliği kamulaştı 
rılacak olan emekli 
Ziraat Teknisyeni 
Muammer Albey ise 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 25 
yaşında, iyi bakımlı 
bir zeytin ağacının 
değerinin bin ile bin 
500 lira olduğunu, 
oysa verilen fiyatla 
rın bunun yarısın
dan bile az

olduğunu söyledi. 
Al bey, “Kamulaştır 
ma bedelleri düşük. 
Böyle durum karşı 
sırida arazilerinden 
yol geçecek üretici 
ler ile Karayollarıyla 
anlaşamazlar. 
Sorunu mahkeme 
çözer.” dedi. 
Engürücük Köyü, 
Güleryüz Otomobil 
Fabrikası yanından 
gelen otoban yol, 
Hisartepe 
Mahallesi’nden 
geçerek, Deniz 
Zeytinleri Tesisleri 
nin üzerinden Bursa 
yolunun karşısında
ki Bursa Çimento 
Fabrikasının üzer
lerine viyadük ile 
atladıktan sonra 
Cihatlılara ait zeytin
liklerden geçerek, 
eski Belediye 
çöplüğü üzerlerinde 
kavşak yapacak. 
Otoban buradan 
Orhangazi yönüne 
devam edecek.

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 Duvan, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon
Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: O 535 647 55 03
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CHP Grup sözcüsü Necdet Ersoy, yalan haber konusunda açıklama yaptı 

lii MIiIm Şrt islenenin wilin' IMtaİMMl
CHP Gemlik 
Belediye Meclis 
Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, yerel 
bir gazetede çıkan 
ve asılsız olduğunu 
belirttiği haber 
nedeni ile ilgili 
açıklama yaptı. 
Ersoy, haberi yapan 
kişinin kafasındaki 
kurgulara göre 
değil, kendileriyle 
görüştükten sonra 
konuyla ilgili haberi 
yapmasının daha 
doğru olacağını ve 
bu yanlışlığa 
düşülmeyeceğini 
söyledi.
Gemlik 
Belediyesindeki 
CHP Meclis 
Grubunun her ay 
birkaç kez gerek 
meclis, gerekse ilçe 
ile ilgili kararları

mim laımıa im sib Mai

görüşmek üzere 
toplandığını kayde
den Necdet Ersoy, 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Bu ay ki toplan
tımızda da aynı 
şekilde gündemdeki

konular
görüşülmüş tür.
Bu toplantıda görev 
den alma ile ilgili bir 
konu görüşülmedi. 
Buna bağlı olarak 
Başkanın Ankara* 
dan çağrılması da 

söz konusu olma 
mıştır. Başkanın 
dönüşü işlerin 
tamamlanması üze 
rine gerçekleşmiştir. 
CHP Meclis Grubu 
olarak her konuyu 
kendi aramızda 
uygarca tartışıp 
karara bağlıyoruz. 
Bu haberle bizi bir
birimize düşürerek 
bir aynlık yaratma 
gayreti ve hevesi 
içerisinde olanlar 
yanılmakta olduk
larını anlayacak
lardır.
Belediyemizde 
çalı şanlar hakkın- 
daki disiplin işlem
leri nin kimin yetki 
sinde ol duğunu 
gayet iyi bilmekteyiz 
ve süreci buna göre 
yönetmekteyiz ” 
dedi. 'B.H.)

Türkiye Mimarlar 
Mühendisler 
Odası Gemlik 
Temsilciliği, 
Mimarlar 
Günü’nde odaya 
kayıtlı mimarları 
kutladı.
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklama
da, her yıl Ekyn y 
ayının ilk 
Pazartesi günü 
nün ‘Mimarlar 
Günü’ olarak kut
landığı belirtilerek,
Ekim ayının ilk haf
tasının da Mimarlık 
Haftası olduğu 
belirtildi.
Mimarların serbest 
çalışan, kamu ve 
ücretli kişiler 
olduğu belirtilen 
açıklamada, mimar
ların hayatın çeşitli 
alanlarında şehir 
için hizmet vermek 
olduğu belirtildi. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer 
verildi: “Kentlerin 
kültür, ekonomi, 
tarih, imar yönet
menliği gibi etken-

leri inceleyerek 
yehrin oluşumuna 
yön veren sosyal 
barınma, kültürel 
alanlar oluşturan
özel mekan 
alanları yaratan 
kişiler mimarlardır. 
Toplumun öncelik
lerini, tecrübeleri 
ile birleştirip, daha 
iyisi için nasıl katkı 
koyabiliriz çabası 
içindedirler. Bu 
vesile ile iyi bir 
şehir için çaba 
layan mimar
larımıza teşekkür 
eder, mimarlar 
gününü kutlarız.”

Gemlik Doğayı ve 
Hayvanları Koruma 
Derneği Başkanı 
Ümran Akyavaş, 
4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma 
Günü nedeniyle 
açıklama yapıldı. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer veril
di: “Dünyanın dört 
bir yanında farklı 
türlerde binlerce 
hayvan, insan elin
den işkence görü 
yor, sadistçe zevk
lere kurban ediliyor, 
alınıyor, “satılıyor”, 
“atılıyor”... “İnsan”, 
doğayı yağmalamayı 
kendine hala hak 
görüyor.
Yunuslar ve deniz 
memelileri, akvar 
yumlara tıkılan 
egzotik balıklarla 
aynı kaderi paylaşı 
yor; evleri olan 
denizlerden koparı 
lıp havuzlarda birer 
“oyuncağa” 
dönüştürülüyor... 
Eşsiz güzellikteki 
nice yabani hay
vanın derileri canlı 
canlı yüzülerek 
kürkleri üzerinden

alınıyor.
Balinalar, kozmetik 
sektörüne malzeme 
oluyor, denizler 
kana boyanıyor... 
“Erkeklik gücü”nü 
kanıtlamaya çalışan 
avcı, sırf “spor” 
olsun diye binlerce 
yaban hayvanının 
canını alıyor... 
Farklı türlerde bin
lerce hayvan, tartış
malı deneyler 
uğruna, kapalı 
kapılar ardındaki 
laboratuarlarda, akla 
hayale gelmeyecek 
acılar çekiyor. 
Ölmelerine bile izin 
verilmiyor... Biz 
“eğlenelim” diye, 
dünyanın öbür 
ucundan getirilen 
farklı türlerde bin
lerce hayvan 
kafesler ardında 
“sergileniyor”, kimi
leriyse gezici çadır
lar altında şaklaban
lık yapmaya zor
lanıyor...
Biz modernleşip 
metropoller 
kurarken, sırf “doğ
dular” diye, binlerce 
sahipsiz kedi ve

köpek zehirlenerek 
öldürülüyor, 
tecavüze uğruyor, 
işkence görüyor... 
Çevre ve Orman 
Bakanlığını, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nı, Sağlık 
Bakanlığı'nı ve yerel 
yönetimleri görev
lerini yapmaya 
çağırıyoruz!
Yetkililerin, "resmi 
olarak da" sorumlu 
oldukları doğayı ve 
hayvanları korumak 
zorunda olduklarını 
hatırlatmak, bu 
süreçte "yasadışı 
lığın" ortadan 
kaldırılması için 
toplanıyoruz. 
Hayvanları Koruma 
Yasası olarak bilinen 
5199 sayılı kanunun, 
acilen değişmesini 
istiyoruz. Hayvana 
yapılan şiddetin, 
işkencenin, idari 
para cezası karşılığı 
geçiştirilmesini 
istemiyoruz!
Hayvanlara karşı 
işlenen tüm haksız 
fiillerin, "ceza 
hukuku kapsamına 
alınmasını", şiddet 

uygulayan suçlu
ların, mahkemelerde 
yargılanarak 
gerekli cezaları 
almalarım istiyoruz. 
Toplumdaki en 
zayıf halkaya 
yönelttiğimiz 
şiddet, aslında 
hepimize 
yöneltilmiştir. 
Gözlerimizi kapa
yarak, "Önce insan 
haklan" diyerek bu 
sorumluluğumuzu 
üzerimizden ata
mayız. Çünkü 
hayvana işkence, 
aynı zamanda bir 
insan hakları ve 
etik sorunudur.
Soruyoruz: 
Onların hakkını 
savunacak 
mekanizmalar 
çalışmadığı sürece, 
Türkiye uygarlık 
düzeyine ulaşabile
cek mi?” 
Açıklamada, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları 
Koruma Gününün 
ülkemizde de 
miting, panel, tiyatro 
gösterimi gibi 
etkinliklerle de kut
landığı belirtildi.

Mmı iıfıüi Milini

Ekim ayının ilk 
haftası kutlanan 
Emzirme Haftası 
kutlanıyor. 
Anne sütünün 
önemini, yarar
larının anlatıldığı 
1-7 Ekim Emzirme 
Haftası’nda sağlıklı 
nesiller emzirilen 
bebeklerden oluşa
cak denildi. 
Geleceğe en iyi 
yatırımım anne 
sütü olduğuna 
dikkat çekilen haf

tada, “Anneler, 
bebeğinizi en az 
6 ay sadece anne 
sütü veriniz” hatır
latması yapıldı. 
Öte yandan, 1-7 
Ekim tarihleri 
arasında kutlanan 
Emzirme Haftası 
nedeniyle özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Merkezi’nin gir
işinde pano oluştu
rularak, emzirme 
haftasına dikkat 
çekildi.

‘Gemlik Körfez1 hrternölrte
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlikspor Kulübü geçtiğimiz yıllarda 
futbolcularında bulunduğu personel için 
getirilen yemek bedellerinin ödenmemesi 
üzerine icraya verildi.

Olacak gibi değil, ancak ne yazık ki 
doğru.

Maddi sıkıntılar nedeniyle takım kurmak
ta zorluk çekilirken, şimdi de icra şoku 
yaşanıyor.

Gemlikspor’un ilçe dışından getirerek 
sözleşme yaptığı futbolcular ile Gemlik 
Belediyesi’nin Gemlikspor’a tahsis ettiği 
katlı otopark ve Kusmaz plajında çalıştı 
rılan personele getirilen yemeğin ücreti 
şimdiye kadar ödenmemiş.

Faturası Gemlikspor’a kesilen ve gider
lerden düşülen borcun ödenmemesi tama 
men yönetimin suçu.

Kesilen faturanın 7 bin 500 lira olduğu, 
şimdiye kadar geçen zamanda bu raka 
mın 9 bin 600 liraya yükseldiği belirtiliyor.

Gemlikspor’un ise bankalarda tek kuru 
şu bile yok.

Bilende soruyor, bilmeyende soruyor.
Gemlikspor’a yapılan maddi destekler 

nereye harcandı diye.
Kimse bunu açıklamazsa, yani harcanan 

paraların nereye ve nerelere gittiği bilin-

GEMLİKSPOR İCRAYA 
VERİLDİ

mezse bundan sonra destek zor.
Madem ki ilçe dışından futbolcu getiri 

yorsun, yedirip içirip yatırıyorsun, bedeli
ni de ödeyeceksin.

Bir de kulaktan kulağa dolaşan dediko
du var. Gemlikspor yönetimi Büyükşehir 
Belediye Başkanına yaptıkları ziyarette, 
kendilerine maddi destekte bulunulmuş.

Ben bu dedikodulara kesinlikle inanmı 
yorum.

Keşke verilse* onlar da almış olsunlar.
Ne olursa olsun, Gemlikspor’un icraya 

verilmesi çok gülünç geliyor insana.
Salon branşları bitti gibi, bazı kişilerin 

şahsi destekleriyle ayakta tutuluyor.
15 yaş grubunda maçlara katılma, 19 

yaş grubunda direkten dön.
Alt yapı çalışmaları bir anda dursun.
Gelecek yıl alt yapı olmazsa ne olacak.
Maçlar başladığında futbolculara kim pa 

ra verecek.
Futbolcu para almazsa kaçar, gelmez.
Taraftar bir süre sonra, “yönetim istifa” 

diye bağırırsa kimse şaşmasın.
Geçtiğimiz yıl Gemlikspor yönetimi bil 

diğimiz kadarıyla çok iyi destek aldı.
Bu yıl ise maddi destek verilmiyorsa 

başkan ve yönetim şapkalarını önlerine

koyup düşünecekler.
Hata ya da yanlışlıklar kendilerinde mi?

Yoksa kulübü iyi mi yönetemiyorlar?
Gemlik halkının içine girip destek ara

mazsan, esnaf seni tanımazsa para yar 
dimi yapmaz.

Başta da dediğim gibi, geçen yıl harca 
nanlar, yani futbolcu ile hocaya verilen 
paralarla kulüpte yapılan masrafların bilin 
mesi lazım.

Bu iş yapılamıyorsa, yapanlara bırakılır, 
bu her yerde böyledir.

Birileri muhakkak çıkar görevi üstlenir. 
Kimse merak etmesin.

SÜPERLERDE SÜRPRİZ
YAŞANABİLİR
16 Ekim”de start alacak olan Bursa 

Süper Amatör Lige katılacak takımlar 
halen net olarak kadrolarını oluşturmuş 
değiller.

Birçok takım maddi sıkıntılar nedeniyle 
ellerindeki futbolculara paralarını öde 
yemiyorlar.

Ligler başladığında maçlardan çekilenler 
bile olabilir.

Genç takımlarını zorla sahaya çıkaran 
kulüpler A takımlarını nasıl organize ede
cekler.

Şimdiki topçular para almadan sahaya 
çıkmaz hale geldi.

Artık eskiden olduğu gibi gazozuna 
maça çıkılmıyor.

Bir simitle maçlar oynanmıyor.
Futbolcuda verdiği emeğin karşılığını 

bekliyor.
Kendine güvenmeyen yönetici olmasın 

diyorum.

ölmte -sekeri
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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 VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SANIP.

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

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
MORTGnGC 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 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 ■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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


Emeklilik için gününü 
doldurana müjde
Emekli olmak için 
yaş haddinin dol
masını bekleyenler, 
genel sağlık sigor
tası kapsamına 
alınıyor.
Genç' emekliler, 
yasal değişiklik 
sonrasında çalışan
ların sağlık hakları
na sahip olacak. 
Hükümet, sosyal 
güvenlikte yeniden 
yapılandırma 
müjdesinden sonra, 
şimdi de emeklilik 
için yaş sınırını 
bekleyenleri gün
demine aldı. 
Çalışanların fayda
landığı hizmetler
den faydalanabile
cekler.
Prim gün sayısını 
doldurup, emeklilik 
yaşını bekleyenler 
sağlık hizmetinden 
şu anki uygulamada 
yararlanamıyor. Bu 
konuda yeni bir 
açılım yapmayı 
planlayan Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
mevzuatta yapacağı 
değişiklikle söz 
konusu kişilere 
genel sâğlık sigor
tası kapsamındaki

tüm hizmetleri 
açacak. 
Konuyla ilgili 
olarak yasal 
değişiklik için 
çalışıldığı öğrenildi. 
Yapılacak değişiklik 
için çeşitli formüller 
üzerinde duruluyor. 
Değişiklik sonrasın
da, emeklilik yaşını 
bekleyenler, 
çalışanların sağlık 
haklarına sahip ola
cak. Yani bir 
çalışanın yarar
landığı tüm sağlık 
hizmetinden yarar
lanabilecek.
Sosyal güvenlik 
reformundan sonra, 
emeklilik için gerek
li prim gün sayısını 
doldurup emeklilik 
yaşını bekleyenler 
için sağlıkta yeni 
bir dönem başladı. 
5510 sayılı sosyal 
güvenlik reformuna 
göre, herhangi bir 
sigortalı gün sayısı 
m doldurup yaş için 
beklemeye başlar 
ken, işinden ayrılır
sa; sağlık hizmet
lerinden 100 
gün süreyle 
yararlanabilir.

Q. 16 UT 927 plakalı, 16 ZU 659 plakalı
■■ araçların taşıt kartları kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
J BEKTAŞ KARDEŞLER HURDA TEMİZLİK
* GIDA NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMANARANIYOR NÖBETÇİ ECZANE

SATILIK
EVİMDE KULLANDIĞIM.ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL :5133673

GEREKLİ TELEFONLAR
u İtfaiye 110
■■ Polis İmdat 155

E Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55

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

| KAYMAKAMLIKL Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

I C.Şavcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

K ULAŞIM
METRO 513 12 12

R Aydın Turizm 513 20 77■ ■ Süzer Turizm 512 10 72

E
•-

Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Kpç 512 01 63

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

TAKSİLER

R Körfez Taksi 513 18 21
.«< .Çınar Taksi 513 24 671 Güven Taksi 513 32 40

.. Gemlik Taksi 
| Manastır Vak sİ

513 23 24
517 33'*!

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum
O rm. Böl. Şef.
Milli Eğt. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

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

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

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

VAPUR- FERİBOT .
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

Nüfus Md. OTORÜS
Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası' 
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58

RELEDİYE Ergaz 
ipragaz

513 88 43
513 22 59

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
itfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Habaşgaz
Yeni Likit gaz • 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Total gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185 j

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tu**cay Otogaz 

I Beyza Petrol

513 10 79
513 30 33
513 14 25
513 01 03
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GEMİÇ ECZANESİ

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3781 

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)

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

IİIİHM
mıssMSi 
man 

EFSANESİTUTULMA

15.30-17.0049.00-
20.30

Rezervasyon 
|Td:5l3332l|
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»Sosyal Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
HARTAYI SONUNA KAPAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

O Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri

O’ Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri 
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
r' A Catering ve Garson T emini O 

j* Nikah Masası Süsleme O 
Sandalye Süslemeleri O 

Masa Örtüsü Süslemeleri O 
Fotoğraf ve Video Çekimi O 

BorkovizyonO 
Canlı Müzik O

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi O

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



V- Umut
f 1 THERMAL RESORT €r 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 programları, 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 Sarayköy/DENİZÜ WWW.umiltthermal.COm
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“Halı yıkamak bir sanattır”

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
j Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

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

Tel: 514 57 37

PTT üinasına haz istasyonu kondu
Küçük Kumla’da Abdullah Aslan Caddesi’nde bulunan 
PTT binasının üst katına konan baz istasyonu Küçük Kum 
lal ilan n tepkisine neden oluyor. Son günlerde,. Gemlik 
kamu oyunda da gündeme gelen ve bir apartmanın üst 
katına konan baz istasyonuna çevre sakinleri tarafından 
tepki gösterilmesi üzerine, Belediye Zabıta memurlarının 
yaptığı girişimler sonucu Belediye Encümeninden alınan 
kararla istasyonun sökülmesi kararı alınmıştı. Küçük 
Kumla’da resmi dairenin çatı katına konan 4 adet baz istas 
yonunu sökmek için Belediye Zabıta ekiplerinin binaya 
sokulmadığı öğrenildi. Küçük Kumla sakinleri, baz istasyo 
nu istemediklerini belirterek, binadaki baz istasyonunun 
sökülmesi için imza kampanyası başlattılar.

Yener, 
Başkanlar 
Kurulu 
sonuçlarını 
açıkladı
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik Şube 
si Başkanı Hüseyin 
Yener, 27-29 Eylül ta 
rihleri arasında kuru
mun başkanlar düze 
yinde yaptığı toplan
tıda, ülkenin ve emek 
Hlerin karşı karşıya 
kaldıkları sorunlar , 
üzerinde değerlendir 
me yapıldığını belir
lendiğini söyledi. 2’de

Kadri GÜLER
kad ri g u I e r@ h ot m a i I .com

Güne Bakış

Özgürlüğe kelepçe...
Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesi 110 bin 

tutuklu ve hükümlü içinmiş;
Bugün tutuklu ve hükümlü sayısı 130 binler 

dolayında olduğu için ceza ve infaz evlerinde 
yeni gelenlere yer bulunamıyormuş.

Adalet Bakanlığında yapılan çalışımalar ile 
tutuklu sayısını azaltmak için yeni yöntemlere 
başvurulacakmış.

Bunlardan biri de elektronik kelepçe ile ev 
hapsi olabilecekmiş. Ev hapsi, ABD de uygu
lanan bir yöntem.Suçlu sayısı her geçen gün 
artan ABD’de ileri teknoloji uygulamaları ile 
devlet suçluları besleme yerine, evlerinde 
hapsedip, hem masraftan kurtulduğu gibi, 
suçlulara da bir çeşit rehabilitasyon uygulaya
cak. Türkiye de ergenekon davası ile tutuklu 
olan gazeteciler ve öğretim üyeleri nere deyse 
ikinci yıllarını cezaevinde geçiriyorlar. 4’de

“Gemlik ’teki Eviniz99
i YENİOÖZENLEMEIERİMİZİIE
1 MÖfTERİlERİMİZE 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: 0 224 513 12 12 
Tel: 0 224 513 21 46 
Fax : 0 224 514 05 01 

GEMLİK

Sabah Kahvaltısı ■+■ KDV

http://WWW.umiltthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

İşçi Emekliler dernek başkanları Erdek’te toplandı

!■ lliMil M Bini im
So/a düşen...

Ulus değişim ve dönüşüm içinde... Hızla 
karanlığa itiliyor... Temel 1930’lu yıllarda 
atıldı.

Atatürk Devrimlerinin karşısına dikilen
ler...

Aydınlanma ışığını karartmak isteyen
ler...

Karşı Devrimciler harekete geçtiler...
Yılmadan usanmadan sabırla ilmek 

ilmek ördüler...
Atatürkçüler, sosyal demokratlar, laikler, 

aydınlar ne yaptılar?
Onlar da boş durmadılar doğal olarak... 
Konuştular... Konuştular... Konuştular... 
Kapital dediler, diyalektik dediler, mani 

festo dediler...
Kendileri dediler kendileri dinlediler.
Çünkü halk bir şey anlamadı denilenler- 

den.
Tabana inen karşı devrimciler ise;
Beşikteki çocuğu eşikteki kadını hedef 

lediler...
Dini tâm anlamıyla “alet” ederek insan

ların duygularını sömürdüler.
Ne yazık ki...
Onlar amaçlarına ulaşmak için inançla 

yürürlerken devrimciler ne yaptı?
Yine konuşmaya devam ettiler...
Örgütlü mücadele dediler ama örgütlen

mediler...
“Türkiye Iran olmaz “dediler..
“Türkiye asla dincilerin istilasına uğra

maz” dediler..
“Onların kemik oyları vardır geçemezler 

“dediler..
Sonra...
Çevreleri kuşatıldıkça...
Sarıklı, cübbeli, kara çârşafh insanlar 

yollarda boy gösterdikçe...
Mahalleler, semtler, ilçeler, iller girilemez 

hale gelince...
Devrimciler afalladılar.
Ürktüler...
Ama silkinmediler...
Oturdukları yerden konuşmayı 

sürdürdüler.
Taban tabana siyaseti ayıpladılar.
Varoşlar da çalışmayı etik bulmadılar. 
Ancak, 
Karşı devrimciler konuşmadılar...
İşlerini yaptılar...
Emellerine ulaşmak için cumhuriyetin 

altını sinsice oydular...
Işık evleri,
Cemaatler,
Tekkeler ve zaviyelerde beyin yıkadılar.
Ellerinde gıda poşetleri ve kömür çuval

larıyla mahalle mahalle, kapı kapı 
dolaşarak “sadaka” dağıttılar.

Şimdi...
Aydınlar şaşkın...
Medya “manüple” haber ve yorumlarla 

yalpalıyor.
Yurttaş açlık ve yoksulluk sınırında...
Aydınlara, Atatürkçülere, laiklere 

düşen...
Aydınlanma Devrimlerine sahip çık

mak...
Kaçmadan, uzaklaşmadan,sinmeden 

mücadele etmek...
Halkla bütünleşmek...
Bir de...
İşini iyi yapmak...

Türkiye Emekliler 
Derneği Başkanlar 
kurulu’nun Erdek’te 
yapılan toplantısının 
sonuç bildirgesinde 
sağlık hizmetlerine 
talep edilen her 
türlü katkı paylarının 
ve fark ödemelerinin 
emeklilerden hiçbir 
şekilde alınmaması 
istendi.
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, 27- 
29 Eylül tarihleri 
arasında kurumun 
Erdek, Narh Eğitim 
ve Sosyal 
Tesisleri’nde 
başkanlar 
düzeyinde yaptığı 
toplantıda, ülkenin 
ve emeklilerin karşı 
karşıya kaldıkları 
sorunlar üzerinde 
değerlendirme 
yapıldığını ve 
öneriler belirlendiği
ni söyledi.
Yener, 12 Eylül’de 
yapılan referandum
da Anayasada ' 
yapılan değişiklik 
arasında yaşlılar 
hukukunu 
düzenleyen pozitif 
değişikliklerin olum
lu bulunduğu, bu 
çerçeve hükmünün 
iç hukuk sistemine 
koruyucu bir şekilde 
yansımasının büyük 
bir beklenti 
olduğunu söyledi. 
Yener, Anayasa 
değişikliği ile

çalışanlara ve 
emeklilere getirilen 
toplu sözleşme 
haklarından işçi ve 
Bağkur 
emeklilerinin yarar- 
landırılmaması duru
munda eşitlik duru
munun çiğnenmiş 
olacağını söyledi. 
Yener, ayrıca böyle 
bir eşitsizliğin 
yaşanmaması için 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
sağlık sigortası 
Kanunu’nun 4447 
sayılı kanundaki gibi 
geçici bir madde 
eklenerek, emekli 
aylıkları artışında 
paralellik sağlan
ması gerektiğini 
belirtti.
Yener, 5510 sayılı 
yasanın 55. maddesi 
ile gelir ve aylıklar
da 6 şar aylık tüfe 
artışlarını 
öngördüğünü, bu 
maddenin yetersiz 
olduğunu ve

Beledhıe meclisi
Gemlik Belediye 
Meclisi, Ekim ayı 
olağan toplantısı 
bugün yapacak. 
Saat 16.oo da 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
başkanlığında 
toplanacak olan 
meclis üyeleri 
gündemde bulunan 
maddeleri 
görüşecek.

Gemlik Krarfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE olun okuyun okutun

emeklileri koru
mayan yönünün net 
bir şekilde uygula
mada ortaya çık
tığını gördüklerini 
belirterek, şöyle 
dedi: “Öncelikle 
gelir ve aylıklarda 
intibak yapılarak bir 
iyileştirmeye 
gidilmelidir. Yüzdeli 
artışların aynı çatı 
altında olan gelir ve 
aylıklar arasında da 
eşitsizlik yarattığı 
görüldüğünden 
refah payı ile birlikte 
buna yeni bir sistem 
getirilmelidir. Vergi 
iadesi yerine geti 
rilen ek ilavenin 
yüzde 4-5 olarak 
belirlenmesi yeter
sizdir. Birinci aylık 
dilimleri düşük 
tutulmuştur. 2010 
yılında ek ödemenin 
belirlenmesinde baz 
alınan 557 tl açlık 
sınırının altında 
kalan bir tutardır. ” \ 
Sağlık hizmetinde

talep edilen her 
türlü katkı payının 
ve fark ödemelerinin 
emeklilerden hiçbir 
şekide alınmaması 
için değişikliğe 
gidilmesi gerek
tiğine de değinen 
Yener, “Çalıştığı 
dönemlerde sağlık 
primlerini ödemiş 
olan emeklilerden 
ikinci bir prim gibi 
katkı paylarının alın
ması adil bir uygula
ma olarak değer
lendirilemez. Bu 
farkı ödeme 
zorluğu çektiği için 
emeklilerin sağlık 
hakları risk altın
dadır” dedi.
Ekonomik ve sosyal 
konseyin temsil 
yapısında Emekliler 
Derneği’nin de 
olmasını isteyen 
Hüseyin Yener, 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü: “SGK 
bünyesinde 
oluşturulan bütün 
kurulların sorunları 
idari yoldan çöze
bilmesi ve hak 
sahiplerinin uyuş
mazlık durumlarında 
yargıya gitmesi, 
yargıya gitmeden 
çözüm arayabilmesi 
için tarafların temsil 
edildiği çalışma 
gurupları oluşturul
malıdır. ABD 
ülkelerinde uygu
lanan yöntem biz de 
de uygulanmalıdır.” 
dedi.

iııın iıplınını

-
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M iHsim lesisinte cihan yanım Mim YazıYORUM
Bursa'da bir geri 
dönüşüm tesisinde 
çıkan yangın, 
itfaiye ekiplerinin 
zamanında 
müdahalesiyle 
kontrol altına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, eski 
Gemlik yolu 
Gülbahçe 
Mahallesi 
Kandemir Sokak'ta 
bulunan geri 
dönüşüm tesisinde

Alkollü sürücü polisi peşinden kosturılu
Bursa'da alkollü 
olduğu tespit edilen 
bir sürücü, "dur" 
ihtarına uymayınca 
polis ekiplerini 
harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldı 
rım ilçesinde bir 
benzinlikte meydana 
gelen silahlı yarala
ma olayına karıştığı 
iddia edilen 16 GP

arkadaş kurşunuyla yaralandı
Bursa'da bir kişi, 
arkadaşının 
tabancasından 
çıkan merminin 
bacağına isabet 
etmesi sonucu 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Osmangazi

Lise öğrencisinin ölümüne neden oldu
Bursa'da parkta 
yeğenini döven 
gençlere ateş 
ederken olayla 
hiçbir ilgisi olmayan 
lise öğrencisini 
başından vurarak 
ölümüne sebep 
olmaktan yargılanan 
şahıs, gizli yapılan 
duruşmada yan
lışlıkla öldürdüğü 
gencin yakınların
dan özür diledi.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten ödüm 
öldürmek" suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapsi iste
nen 40 yaşındaki

yangın çıktı. Kağıt kolay yanabilen
ve plastik gibi maddelerin bulun

plakalı otomobil, 
Yıldırım Polis 
Merkezi önünden 
hızla geçti. Durum 
dan şüphelenen 
polis ekipleri, oto
mobili Yüksek İhti
sas Kavşağı'nda 
durdurmak istedi. 
Polis ekiplerinin 
"dur" ihtarına 
uymayan sürücü, 
hızla uzaklaşmaya 

ilçesi İnönü 
Caddesi'nde bulu
nan bir barda 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
Suat E.'nin (29) 
arkadaşlarına gös
terdiği tabancası 
aniden ateş aldı.

tutuklu sanık M.K. 
ile sanığın yeğenini 
darp ettiği iddia 
edilen yaşı küçük 
müşteki sanık 
Ö.A.D. (17) ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. Küçük yaştaki 
sanık sebebiyle gizli 
yapılan duruşmada 
2 çocuk babası M.K., 
çok üzgün olduğunu 
söyledi. Yanlışlıkla 
öldürdüğü gencin 
yakınlarından özür 
dileyerek, başsağlığı 
dileğinde bulunan 
M.K., "Onun 
öldüğünü televiz 
yonlardan öğren 
dim" diye konuştu. 

başladı. Aracın 
kaçtığını gören polis 
ekipleri, Yeşilyayla 
yoluna barikat 
kurdu. Burada kuru
lan barikatı da aşan 
sürücü, polis ekip
lerinin uzun süren 
takibi sonucu 
yakalanarak etkisiz 
hale getirildi. 
Gözaltına alınan 
sürücü, ifadesi alın

Tabancadan çıkan 
mermi, şahsın 
arkadaşı Hakan 
G.'nin (30) sol dizine 
isabet etti. Yaralı 
genç, çevredeki 
vatandaşların duru
mu bildirmesinin 
ardından olay yerine

Yaşı küçük sanık 
Ö.A.D. ise, sanığın 
yeğenine kız yüzün
den yaşanan tartış
ma yüzünden 
sadece bir tokat 
attığını ifade etti. 
Duruşmaya müşteki 
olarak katılan baba 
M.E., oğlunu 
öldüren sanıktan 
şikayetçi olduğunu 
söyledi. Davaya, 
Tunceliler Derneği 
üyeleri de geldi. 
Polis duruşma için 
geniş güvenlik 
tedbirleri alırken, 
gizlilik kararı 
sebebiyle taraflar 
salona alınmadı. 

duğu geri 
dönüşüm tesisinden 
dumanlar 
yükseldiğini 
gören vatandaşlar, 
polis ve itfaiye 
ekiplerine haber 
verdi. Küçük 
bir alanda çıkan 
yangın, itfaiye 
ekiplerinin zamanın
da müdahalesiyle 
kısa sürede 
söndürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Basında okurlar...

mak üzere Yıldırım 
Polis Merkezi'ne 
getirildi. Kaçan 
sürücü İbrahim K. 
eşi S.K. ile karakol
da yaklaşık 1 saat 
ifade verdi. Alkollü 
olduğu tespit edilen 
sürücünün 
ehliyetine el konul
du. Polis, konuyla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

gelen 112 Acil ekibi 
tarafından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Gözaltına 
alınan Suat E.'nin 
ise sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

30 Mayıs'ta 
Temenyeri Parkı'nda 
kız meselesi yüzün
den yeğeninin 
dövülmesine 
içerleyen 2 çocuk 
babası M.K. (40), 
parka gelerek ateş 
etmeye başlamış, 
mermilerden biri 
bu esnada olayla 
alakası olmayan 
17 yaşındaki Eray 
Eren'in başına isa
bet etmişti. Genç, 
olaydan 5 gün sonra 
hayatını kaybetmişti. 
M.K. ise bir adresten 
başka bir adrese 
giderken yakalan
mıştı;

| ‘GemlifcKörfM’Jhtenieffe- -J**KâSmlikkorfez^fetesi.conı,

Başbakan Adnan Menderes’in köyü Çakır- 
beyli, “Her evet oyu, merhum babamın ruhu
na okunmuş Fatiha olacaktır" diyen oğlu 
Aydın Menderes'e sürpriz yaptı.

Aydın’ın Çakırbeyli köyünden 336 ‘’Hayır” 
139 ‘’Evet” oyu çıktı.

27 Mayıs 1960 darbesi olduğunda 14 yaşın
da olan Aydın Menderes, 12 Eylül referandu
muyla ilgili yaptığı değerlendirmede "27 
Mayıs'tan sonra ise Türkiye'de bir vesayet 
rejimi kurulmuştur.

Yeter! Söz milletindir tanımı geçerliliğini 
yitirmiştir.

Milli irade ortadan kaldırılmıştır” demiş ve 
"Evet” oyu istemişti.

Ancak babasının köyünden ‘’Hayır” çıktı.
Aslında oylamaya sunulan kocaman bir 

yalandı.
12 Eylül Anayasası'nı değiştireceğini 

söyleyen AKP resmen utanmadan yalan 
söyledi ve halkı kandırdı.

Aslında 12 Eylül bundan sonra daha şiddetli 
bir şekilde kendini hissettirecek. Çünkü polis 
devleti kuruluyor, aydınlanma yerine gericilik 
çağı başlayacak, üniversiteler cemaat yuvası 
olacak....

Ben AKP'ye inanmadığım için AKP 
Anayasası'na da 12 Eylül Anayasası'na da 
çizik attım.

(İşsiz, 24): Ben Hozathyım. Valla ben 
AKP'nin 8 yıllık iktidarında benim için veya 
benim gibi emekçi çocukları için hiçbir şey 
yapmadı. Aslında yaptı, bizim geleceğimizi 
çaldı.

Ben bunun için HAYIR kullandım.
Mehmet Baran (İşsiz, 26): Yaklaşık 4 ay 

önce baba oldum. Ben işsizim, köyde 
babamın yanında kalıyorum, eşim de işsiz.

Sosyal güvencemiz yok. Sadece babamın 
emekli maaşı var yani iki aile geçiniyoruz. 0 
maaş da ortada.

Doğum esnasında hastanede az kalsın 600 
TL param olmadığı için ve tabii sosyal 
güvencem olmadığı için ve üstelik TC vatan
daşı olmama rağmen rehin kalıyordum.

Neyse ki eşimiz dostumuz var. Aslında 
benim en çok zoruma giden Tunceli'de pav 
yonlarda çalışan bayanlar var bilirsiniz ve 
bunların bir kısmı yabancı uyruklu.

Bu insanlara Tunceli Valiliği tarafından yeşil 
kart veriliyor bana vermediler sebebi ise 
benim babam emekli olduğu içinmiş...

İşte biz bütün köy halkı bundan dolayı gittik 
hayır oyu verdik sandık numaramız 1005. 58 
hayır 1 evet çıktı.

Saygıdeğer Dersimliler. Yıllarca sîzleri bize 
o kadar yanlış anlattılar ki.

HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR ben de şu 
son olaylar sırasında sizleri ve de sîzlerin ne 
demek istediğinizi merak ettim ve de 
okudum, dinledim, gördüm ki o kadar çok 
yalan ve de çarpıtılmış şeyler var ki.

Neyse sizleri de bu arada tanıdığım için se 
vinçliyim.

Dersim'e ve de Dersimliye selam olsun .
Yiğit insanlara satılmamış insanlara selam 

olsun saygılar sevgiler ve de aydınlık günlere 
el ele yürek yüreğe .

Bunları okurlar söylüyor, ben naklediyo
rum...

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

ÖZGÜRLÜĞE KELEPÇE

Bu insanlar, hükümeti devirmek 
için darbe suçundan içeri tıkıldılar.

Gazeteci kalemiyle darbe yapamaz 
ki.

Darbeyi hep asker yaptı.
27 Mayısta, 12 Eylül de, 28 Şubat 

larda yapılan darbeler veya post mo 
dern darbeler gerçekleşti.

Bunları hep askerler yaptı.
Gazeteciler yapmadı.
"Balyoz” vb. darbe planlarını hazır 

ladığı iddia edilen generallerin hiçbiri 
tutuklanmadı.

Ama gazeteciler içeride..
Mustafa Balbay, Tuncay Özkan 

aylardır özgürlüğüne kavuşmayı bek
liyor.

Her davadan sonra avukatları tu 
tuksuz yargılanma talebinde bulun
malarına karşın, bu yargıçlarca kabul 
edilmiyor.

Dün, Cumhuriyet Gazetesi’nin man 
şeti şöyleydi:

Ne kadar güzel bir başlık.
Yazının devamını okumaya gerek 

bile yok.
Herşeyi anlatıyor.
Son günlerde tartışılan ceza evleri

ni boşaltmak için ABD’deki uygula
manın Türkiye’de de başlatılacağı 
söylentileri üzerine gazetecilere de 
kelepçe takılacağının yazılıp çizilme
si sonucu atılan bir başlık gibi geldi 
bana..

x Balbay ve Özkan kelepçesiz özgür 
lük beklerken, özgürken kelepçe altı
na alınması bana palangalı mahkum 
lan anımsattı.

Ha ayağa bağlanmış palanga, ha 
elektronik kelepçe...

Ne fark eder.
Ekonomik suçlar için böyle bir 

uygulama belki hoş görülebilir ama, 
düşüncelerinden, yazılarından dolayı 
içeri tıkılan yazar ve gazetecilere 
palanga gibi kelepçe takmak, özgür 
lüğe kelepçe takmakla özdeştir.

Demokrasi ve özgürlük havarisi 
kesilenlere anımsatılır.

MM* MiİM tt İM
Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri, dün 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret ederek, 
destek istediler. 
Dernek Başkanı Dr. 
Nimet Ataoğuz’un 
rahatsız olması 
nedeniyle katıla
madığı ziyarette, 
yönetim kurulu 
tüm üyeleri hazır 
bulundu.
Saat H.oo’de 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i ziyaret eden 
Gemlikli 
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri, 
Kaymakam 
Bilal Çelik’e yeni 
görevinde başarılar 
dilediler.
Dernek çalışmaları 
hakkında bilgi ver
ilirken, derneğin

Gemlik’in en eski 
derneği olduğu 
belirtildi.
Geziler, çay ve 
bireysel destekler 
ile derneğin 
bu günlere geldiğini 
söyleyen yöneticiler, 
elde ettikleri 
gelirler ile yoksul

öğrencilere burs 
verdiklerini, yoksul 
insanlara destek 
sağladıklarını 
söyledi.
Kaymakam Bilal 
Çelik’ten kendilerine 
destek vermelerini 
isteyen Gemlik 
Yardımsevenler

Derneği, önümüzde* 
ki hafta Bursa 
Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu ’nda 
derneğe katkı 
amacıyla sahneye 
konacak olan 
tiyatroya eşi 
ile birlikte 
davet etti.

Ticarel Oılası ııt Boısa'ılan eğilim wrilm
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
ilçemizde bulunan 
yoksul öğrencilere 
kırtasiye yardımı 
yapıldı.
Türkiye Odalar ve 
BorsalarBirliği 
tarafından 
Türkiye’deki tüm 
odalar ve borsalara

eğitim yardımı 
olarak gönderilen 
20 şer bin liralar ile 
alınan eğitim ve 
öğretim araçları 
alındı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel 
Sekreteri Ağah 
Arda, yaptığı açıkla
mada TOBB’dan 
gönderilen 20 bin 
lira ile yapılan

araştırmada en 
uygun fiyat veren 
Merve Giyim 
Mağazası ile 
anlaşarak, buradan 
500 öğrenciye 
okul kıyafetleri 
dağıtıldığını 
söyledi.
Arda, kıyafet 
dağıtılan öğrenci
lerin İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü

tarafından belir
lenerek kendilerine 
bildirildiğini 
belirtti.
Öte yandan, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’na da 
TOBB’dan gönderi 
len 20 bin liralık 
eğitim yardımını 
muhtaç öğrencilere 
dağıtacağı 
bildirildi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ı m itti a m salaları iı iı Miı
İl Genel Meclisi 
25 günlük aradan 
sonra olağan çalış
malarına geçtiğimiz 
pazartesi günü 
Nedim Akdemir 
Başkanlığında 
başladı.
İl Genel Meclisinin 
ilk çalışma gününde 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Tunçak’ta katılarak 
yeni dönemde 
Bursa’ya yapılacak 
hizmetler hakkında 
bilgi verdi.
il Genel Meclisi 
birinci çalışma 
gününde gündem 
maddeleri olan 
Osmangazi İlçesi Ali 
Paşa Mahallesinde 
bulunan taşınmazın, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kurs ve eğitim 
merkezi olarak kul
lanılması için, 5018 
sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol

Karaiecilerimiz 16 malllva İle dindi
Geçtiğimiz günlerde Yalova’da 2-3 Ekim tarihlerinde de Bursa’da 
yapılan iller arası karate karşılaşmalarında Gemlikli sporcular kata 
ve komite dalında 16 madalya almaya hak kazandı
Yalova ve Bursa’da 
yapılan karate 
karşılaşmalarında 
Gemlikli karateciler, 
toplam 16 madalya 
ile ilçemize 
döndüler.
Geçtiğimiz 
günlerde Yalova’da 
2-3 Ekim tarih
lerinde de Bursa’da 
yapılan iller arası 
karate karşılaş
malarında Gemlikli 
sporculardan kata 
da Yağmur özler 2, 
Göktay özler 2, 
Eren Eker 2, İrem 
Nur Kaya 3 
madalya elde etti. 
Komite dalında ise, 
İrem nur Kaya 3, 
Hasan Büyükoruç 2, 
Utku özoğlu 1, Mert 
Peker 2, Göktay 
Özler 2, Ali Kemal

Kanunu Yasasının 
47. Maddesi 
gereğince tahsis 
talebi ve Uludağ 
Milli Park içerisinde
ki Bursa ve Ankara 
İl Özel İdarelerinin 
katılımıyla yapılan 
Mahalli İdareler 
Eğitim Birliğine 
tahsisli Eğitim 
ve Dinlenme 
Tesislerinin 
sökülerek Çevre ve 
Orman Bakanlığına 
teslim edilmesi İl 
Genel Meclisi’nce 
değerlendirilerek 
Özel İdare

Akyıldız 2, 
Muhammet Becerikli 
3, Göktay Özler 3, 
Mert Tankut 3, 
Müzeyyen 
Kıhçarslan 3, Melis 
Akyıldız 3 madalya 
elde ettiler.

Komisyonuna oy 
birliği ile havale 
edildi.
Meclisin gündemine 
Valilik tarafından 
gönderilen personel 
kadro değişikliği 
talebinde ise İl Özel 
İdareleri Norm 
Kadro ilke ve stan
dartlarına dair 
yönetmeliğin ilgili 
maddesi gereğince 
İptal ve ihdası iste
nilen kadro değişik
liklerinin görüşülme
si oy birliği ile Özel 
İdare komisyonuna 
havale edilirken,

Takım çalıştırıcısı 
Gökay Özler, 
Gemliklilerin her 
gittiği müsabakada 
madalya ile 
dönmesinin 
sporcuların 
disiplinli 

konuyla ilgili olarak 
Mecliste söz alan 
CHP Grup 
Başkanvekili İlhan 
Demiröz yapılmak 
istenen çalışanları 
emekliye zorlamak
tır. Basından oku 
yoruz. İl Özel 
İdaresinde 110 
kişinin emekli 
olduğunu, çalışan
larımızı emekliye 
zorlamak doğru 
değildir dedi. İl 
Genel Meclisi Ak 
Parti Grup 
Başkanvekili Ahmer 
Er cevaben yaptığı 
konuşmada ise Özel 
İdare personelinde 
kimse emekliye zor
lanmamıştır, kimse 
zorla emekli 
edilmemiştir, bazı 
görev değişikliği 
yapılmıştır ama 
zorla emeklilik diye 
bir şey olmamıştır 
açıklamasında 
bulundu.

çalışmaları 
nedeniyle sağ
landığını, daha 
büyük çalışmalara 
imza atmak 
için hedef 
koyduklarını 
söyledi.

Gemlikli ressam 
Babür Balcı, Bursa 
Tayyare Kültür 
Merkezi Sami 
Güner Sanat 
Galerisi’nde 
üçüncü kişisel 
resim sergisini açtı. 
BursalIların büyük 
ilgi gösterdiği 
sergiyi çok 
sayıda sanatsever 
ziyaret etti. 
Daha önce, As 
Merkez’de kişisel 
sergi açmış olan 
Balcı, bu kez 
değişik bir mekan

KflŞ€D€ li€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER * j 
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

da sergi açmayı 
düşündüğünü, 
çalışmalarına 
devam ederek, 
yeni sergiler aça
cağını söyledi. 
Açılışa Büyükşehir 
belediye Başkan 
Yardımcısı Muhsin 
Ünlükurt’un 
yaptığı yağlı 
boya sergisi bir 
hafta süre 
ile Tayyare Kültür 
Merkezi Sami 
Güner Sanat 
Galerisi’nde açık 
kalacak.

fGemffk Köf^ez,H/nternetter^vyw.geiTiykk;Qxf©^ga^etjesi cpnx
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^AYRINTIW Erhan İZGİ

Baz İstasyonları

Cep telefonları yeni yeni kullanıma sunul
duğu günlerde bunun olumsuz yanları hiç 
dikkate alınmadı. Küçük büyük herkesin 
bir cep telefonu olması özendirildi, bunun
la da yetinilmeyip toplum gerekli gereksiz 
konuşmaya teşvik edildi. Dünyada en çok 
cep telefonu kullanan ülke olduk. Bu 
durum sektörde büyük şirketlerin iştahını 
kabartan bir parasal güce ulaştı. Yabancı 
şirketler bu alana yatırımlar yapmaya 
başladı. Çünkü getirisi çok fazlaydı.

Hükümetler, iktidar olmanın bedelini AB 
dayatmaları nedeniyle birçok kurumu ve 
TELEKOM’u yabancılara değerinin çok 
altında, altın tepside armağan etti. Yabancı 
sermaye ve küreselleşme masallarıyla 
toplum uyutuldu.

İletişim alanında bütün bu işlemleri yapan 
hükümet vatandaşın sağlığını ve geleceği
ni göz ardı etmekte bir sakınca görmedi. 
Olayın bilincinde olan vatandaşlar zaman 
zaman baz istasyonlarını şikayet etmek 
istediler; ama karşılarında bir muhatap 
bulamadılar. Çünkü bu konuda yapılmış bir 
düzenleme yoktu. Yetkili olan yetkisizler, 

topu birbirlerine atma konusunda bir yarış 
içindeydiler. Halk yaşanan ve yaşanacak 
olan sıkıntıların farkında bile değildi.

Son günlerde Türkiye genelinde baz ista
syonlarına vatandaşlar tarafından büyük 
tepki gösteriliyor; hatta yapılanların da 
yıkılması için mücadele veriliyor. Halk bir 
şeylerin farkına varmaya başladı. Gemlik’te 
son örnek Orhangazi Cad. yaşandı.

İki yıl önce Umurbey’de evlerimize çok 
yakın bir yerde, baz istasyonu kurulmak 
istendi; hem de 30 metre yüksekliğinde. 
Bütün mahalleli ayağa kalktı. Herkes tepki 
gösteriyor;ama boşuna.
Araştırıyoruz, kaymakamlık, sağlık 

müdürlüğü, belediye, emniyet... çal
madığımız kapı kalmıyor. Bizim sorunumu
zla ilgilenen yok. Umurbey Belediye 
Başkanı da benim yapabileceğim bir şey 
yok diyor.

Telekomünikasyon kurumunu arıyoruz, 
bize bir broşür gönderiyorlar, bilgilendirme 
amacıyla. Biri prof, diğeri doç. unvanlı iki 
kişinin yazıları.

Baz istasyonlarının hiçbir zararı yoktur, 
evdeki televizyon kadar radyasyon 
yayarlar falan ... bilimsel gerçekliği 
olmayan boş laflar.

Bilim adamları para karşılığı kendilerini 
nasıl satarlar anlamakta hala zorlanırım.

İnternete girip konuyla ilgili araştırma 
yapıyoruz, insanın kanını donduran bil
gilere ulaşıyoruz.

Vatandaşı yanıltan, kandıran, aldatan bu 
kurumlar varlıklarını hala nasıl sürdürürler 
anlamış değilim. Türkiye bunun örneklerini 
çok gördü. Çernobil olayından sonra bir 
prof, çayda radyasyon yoktur, çayınızı 
afiyetle içebilirsiniz, dememiş miydi? Yıllar 
sonra Karadeniz bölgemizde kanser 
hastalıkları büyük bir artış göstermedi mi? 
Bu gerçekleri ne çabuk unuttuk!

Gazetelerde vatandaşların baz istasyon
larına gösterdikleri tepkileri okuyoruz. 
Sağlığımızı hiçe sayan uygulamalar yapıl
maya devam edecekse hep birlikte buna 
karşı koymak bu istasyonların yapımını 
engellemek yurttaş olarak hepimizin görevi 
olmalıdır. Bilinçsiz vatandaşları da aydın
latmak, onlara yol göstermek de bizim 
görevimiz olmalıdır.

Baz istasyonları konusunda yerel yöne
timlere bazı yetkiler verildiğini duyuyoruz, 
umarız duyduklarımız doğrudur. Yerel 
yönetimlerin, halkın sağlığını önemseyerek 
bu konuda duyarlı davranacaklarından 
endişemiz yoktur.

Sağlıklı bir ortamda yaşamak hepimizin 
hakkı değil mi?

elm& «sekeri 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

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 YE HAZIRLIK SINIFI (24 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ BİNAMIZI* *T*TÜ 1K 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

Her Çeşit Emlak Ahm, 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
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, jçi yapık, 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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Emekli promosyon bekliyor
Emekliler, memurla 
rın bankalardan 
aldığı brüt maaşla 
rının yüzde 6O’ı 
kadar olan promos 
yonun kendilerine 
de verilmesini iste
di. Türk Emekli-Sen 
Genel Başkanı 
Osman Özdemir, 9.5 
milyona yakın 
emeklinin hükümet
ten promosyon 
müjdesi beklediğini 
belirterek, “Memur

la ra yüzde 60 veri 
liyor, ama biz yüz 
de 50’ye de razıyız. 
SGK bizim sorunu 
muzu çözsün” dedi. 
Türk Emekli-Sen 
Genel Başkanı 
Osman özdemir, 
yaptığı açıklamada 
memurlara bankalar 
dan 3 yılda bir brüt 
maaşlarının ortala
ma yüzde 6O'ı kadar 
ek ödemenin veril 
diği hatırlatıldı.

İ Gemlik Nüfus Müdürlüğümden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim.

£ Hükümsüzdür. KEREM BAYDAR

16 VT 927 plakalı, 16 ZU 659 plakalı 
araçların taşıt kartları kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
BEKTAŞ KARDEŞLER HURDA 

TEMİZLİK GIDA NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ

a Telestar ECR-2000-BS 00002719 marka, 
— model ve sicil nolu ödeme kaydedici 
«c cihazımın vergi levhasını kaybettim.

Hükümsüzdür. MUHAMMET SEZGİN

ELEMAN ARANIYOR NÖBETÇİ IClftNE
ol. 16 JF 946 plakalı aracımın taşıt kartı 

aslını kaybettim. Hükümsüzdür.
S NERİMAN KUNLAR

şjmnrc
EVİMDE KULLANDIĞIM.ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL: 513 36 73_ _ _ _ _ _

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

(ı Ekim 2010 Çarşamba 
SAĞLIK ECZANESİ

TFMA A “SUYUNU BOŞA B HARCAMA"

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

Gemlik Körfez
piBlIleİN İLK GÜNLÜK SİYASİOAZITtSİ

IMHINÜ
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3782

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 96 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 
ı ü----- »-------

VETO SIMASI 
ALACA KARANLIK 

EFSANESİ 1WIA 

Il.00-I230-I4.00- 
15.30-I7.00-I9.00- 

20.30

Rezervasyon 
(Îel:5l3332l)
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Çok Amaçlı Düğün Salonu ■

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ I
HARTAYI SONUNA KAPAR KAMPANYADAN FAYDALANIN

Müracaat: (0.224) 512 00 50 -512 00 30



*4^ Umut
r * 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZU WWW.Umutthermal.COm

©sir®
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Ekim 2Q10 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

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

Tel: 514 57 37

Yeni ftıliıe Sarayı Hisanepe'ıle Kızılay kan 
toplayacak

Belediye Medisi’nin Ekim ayı 
toplantısında imarla ilgili konular 
ele alındı. Gündeme eklenen 8 
önergenin de görüşüldüğü toplan- 

, tıya damgasını vuran konu Adliye
Sarayı’nın Hisar tepe Mahallesi 105 

ı Evler Kooperatifi üzerinde bulunan 
hâzineye ait arazide yapılması ol 
du. Önerge, İmar Komisyonu’na 
gönderilirken, konu önümüzdeki 
haftaki meclis toplantısında ele alı
nacak. K. Güler’in haberi syf4’de

Bursa Kan Bağış 
Merkezi’nin 
kan alım TIR’ı 
Gemlik’e geliyor. 
Kan Alım 77R7 
7-8-9 Ekim 2010 
tarihleri arasında 
saat 12.oo ile 
20.oo saatlerinde 
kan bağışlamak 
isteyen vatan
daşlardan kan

bağışı kabul 
edecek.
İlgililer, kan 
bağışında bulun
mak isteyenlerin 
İskele Meydanı 
Festival Alanı’nda 
duracak olan kan 
alım tırındak bulu
nan görevlilere 
müracaat 
etmelerini istedi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Küçük Sanayi Kooperatifinin isteği 
Dün yapılan Belediye Meclis toplantısında 

dikkatimi çeken bir madde vardı.
Gündeme alınan önergeler arasında bir tane

si olan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
Başkanlığının isteği mevcut çalışma alanları 
nın dışında kalan ve dış çalışma alanı olarak 
kullanılan yerlerin de yasal sınırlar içine sokul 
masıdır. Buna imar dilinde Kask oranının yük
seltilmesi deniyor.

0.50 olan alt kat ve 0.25 olan asma kat Kask 
alanının dışarıdaki sundurmayı da içine kapsa 
yacak şekilde büyütülmesi 1.25 kask çıkarıl
ması İsteniyor.

Kısacası, ‘işyerlerinin önünde birçoğunun 
kanunsuz olarak kapadığı alanlan yasal hale 
getirin' diyor Kooperatif yönetimi..

Bu önerge de komisyona gönderildi.
Devamı sayfa 4'de

“Gemlik’teki Eviniz"
YiNimımiMiziiE

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

Kehanet...
İnsan kendi ayaklarının üzerinde dura- 

biliyorsa insan... Güdümlüyse yaratık
tan ne farkı var.

Bağımsızlık, özgürlük, özgüven yaşam
sal önem taşıyan erdemler.

Kesinlikle kaybolmaması, sıkı sıkı 
sarıhnması gerekiyor.

Ki kaybolunca...
İnsan insanlığından ulus ulusluğundan 

çıkıyor.
Hata üzerine hata yapılıyor.
Akıntıya kürek çekiliyor.
Boşa kafa yoruluyor. .
Bu yazı da yaşamlarını kendi kararları 

ile düzenlemek yerine başkalarının etki 
alanına girenler için yazılmıştır.

içi sıkılıyordu. Anlayamadığı bir duygu 
içini burkuyordu.

En iyisi ona gitmekti.
O yardımcı olabilirdi.
Telefon açtı kahine.
" İmkansız, tam çıkmak üzereydim." 
"Lütfen" dedi kadın, kendisini kirama 

yacağını düşünerek....
Çok zengindi kadın, ülkenin en zengin

lerinden.
Doğaüstü güçlere inanırdı ve kahinin 

müdavimlerindendi...
Tabii ki kahin böyle iyi bir müşterisini 

kıramamıştı.
Karşılıklı oturuyorlardı.. 
Önlerindeki suya baktı kahin.
Kaşları çatıldı, gözbebekleri büyüdü, 

alt dudağı düştü, kafasını kaldırıp ona 
baktı "çok üzgünüm" dedi, durakladı, 
belli ki söylemek istemiyordu.
"Ne?" dedi kadın ısrarla ve kahin 

söyledi:
"Su'da yarını göremiyorum..." 

yıkılmıştı kadın.
Medyum bugüne kadar hiç yanıl

mamıştı.
Yarın olmadığına göre bu gece ölecek

ti.
Ne yapmalıydı?
Evine gitti, vasiyetini yazdı, biraz tele

vizyon izledi.
Uykusu gelmişti. Son gecesiydi ve ne 

yapacağını bilmiyordu. En iyisi uyumak
tı.

Böylece ölürken hiçbir şey hissetmez
di.

Yatağına uzandı, gözlerini kapattı ve... 
Derin bir uykuya daldı.
Uyandığında güneş yeni doğmuştu, 
Kuş sesleri geliyordu.
"Cennette miyim?" diye düşündü.
Her şey gece bıraktığı gibiydi.
Kalktı, sabahlığını giydi, salona indi, 
Her şey normal gözüküyordu 
Kahin bu kez yanılmış mıydı acaba? 
Masanın üstündeki gazeteye gözü 

ilişti.
Manşette şöyle yazıyordu : 
"Ünlü kahin öldü"

Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi’nin 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
bulunan arsası 
üzerine aşevi inşaatı 
yapımı başladı. 
Hayırsever bir 
vatandaş tarafından 
Kızılay Gemlik 
Şubesi’ne 
bağışlanan Kızılay 
Gemlik Şubesi’nce 
uzun yıllardan 
beri yoksul vatan
daşlara ramazan 
ayında sıcak 
yemek dağıtımı 
yapılmaktaydı. 
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
“Duyarlı 
Gemliklilerin 
desteğiyle ruhsatım 
aldığımız arsamızda 
aşevi inşaatına 
başladık. 2 kat 
olarak yapılacak 
olan binamız bit
tiğinde burada 
eğitim ağırlıklı 
işler göreceğiz. 
Aşevinin yanı sıra 
kırtasiye, ilaç, erzak, 
eşya yardımlarını 
daha etkin bir 
şekilde buradan 
yapacağız." dedi. 
Gemliklilerin maddi

MMl ABONE OLDUNUZ MU?
’ NIUIIUWI! ■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Yabancı turizmcinin güzü Bıırsa'da
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin başta 
tarihi ve kültürel 
mirasa sahip çıkma 
çalışmalarının 
yanında Uludağ ve 
sahiller gibi doğal 
zenginlikleri de ön 
plana çıkartıcı çalış
maları meyvelerini 
vermeye devam 
ediyor. Kentin her 
köşesinde otel 
inşaatları yükselir 
ken dünya gelinde 
1000’in üzerinde 
marka otelin işlet
meciliğini yapan 
Starwood şirketinin 
yöneticileri yatırım 
yapma kararı aldık
ları Bursa hakkında 
bilgiler almak için 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

yardımlarına 
ihtiyaçları olduğunu 
da belirten Gökhan 
Özler, Kızılay 
Derneği’ne yapılan 
yardımların gider

Recep Altepe’yi 
ziyaret etti.
Dünya gelinde Le 
Meridien, W Hotel 
ve Sheraton gibi 
1000’in üzerinde 
marka otelin işlet
meciliğini yapan 
Starwood şirketinin 
Yatırımlar Müdürü 
Alexander Rae, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
ziyaret etti. Son 

olarak gösterilebile
ceğini belirterek, 
maddi yardımların 
makbuz karşılığı 
doğrudan yapılabile
ceği gibi Türkiye 

dönemde turizm 
yatırımlarının ön 
plana çıktığı Bur 
sa’ya yatırım yap
mayı hedefledikleri
ni ve Çelik Palas 
Otel’de incelemel
erde bulunduklarını 
belirten Rae, Baş 
kan Altepe’ye Bur 
sa’yı geleceğe taşı 
yacak projelerini 
sordu.
Bursa’nın 25’in üze 
rinde sanayi bölge

Halk Bankası 
Gemlik Şubesi’ndeki 
Kızılay Derneği’nin 
hesabına da 
yapılabileceğini 
söyledi.

siyle en fazla ihracat 
yapan ikinci kent 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, 250 
civarında yabancı 
firmanın da Bur 
sa’da faaliyet gös
terdiğini kaydetti. 
Bursa’nın artık 
emek yoğun sana 
yiye doyduğunu bu 
nedenle kentin tur
izm değerlerini ön 
plana çıkarmak için 
yoğun bir çalışma 
başlattıklarını belir 
ten Başkan Altepe, 
“Bursa artık yönünü 
turizme çevirdi.
Yerel yönetim olarak 
bizim de yönlendir 
memizle kentin her 
köşesinde otel 
inşaatları yükseli 
yor.” dedi. '
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Yüksekten düşen 2 Kişi öldü YazıYORUM
Bursa'da yüksekten 
düşerek ağır 
yaralanan 2 kişi, 
günlerdir süren 
ölüm kalım savaşına 
yenik düştü.
Edinilen bilgiye 
göre ilk olay, 
15 gün önce 
Büyükorhan ilçesi 
Kınık beldesinde 
meydana geldi.
Yüksekten düşerek 
ağır yaralanan 48 
yaşındaki Gürsel 
Taylan, İlçe

Odun keserken talp trizl geçirdi
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, dağda 
odun keserken kalp 
krizi geçiren bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Orhangazi'ye bağlı 
Gürle köyünde odun 
kesmek için atına 
binerek dağa çıkan

Dugune giderken motosikletin 
çarptığı hemşire ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, düğüne 
giderken motosik
letin çarptığı bir 
hemşire ağır 
yaralandı.
İnegöl 1 Nolu Sağlık 
Ocağı'nda aile 
hekimliğinde görevli 
41 yaşındaki ebe- 
hemşire Sefan iye 
Afşar, ailesi ve 
yakınları ile birlikte

lıııMlıteililıııııMıMMııilli
Bursa'da yaya geçi 
dinden yolun karşısı 
na geçmeye yaşlı bir 
kişiye önce bir ban 
kaya ait para taşıma 
aracı, ardından da 
otomobil çarptı.
Yaşlı vatandaş olay 
yerinde hayatını kay 
betti. Para taşıma 
aracının şoförü yaşlı 
adamın kendisine 
çarptığını söyledi. 
Polis kaçan otomo
bili arıyor.
Kaza merkez Osman 
gazi ilçesine bağlı 
Yeni Yalova yolu 
Kemerçeşme mevki
inde meydana geldi.

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlike kaydıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilen Taylan, 
ölüm kalım mücade
lesini kaybetti. 
Diğer olay ise 
4 gün önce, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi Yalıntaş 
beldesinde meydana 
geldi. Üst kattan 
ineklere vermek 
için dama saman

Cevdet Sındır, 
uzun süre eve 
dönmeyince eşi 
jandarmaya haber 
verdi. Jandarma 
ve köylülerin gece 
geç saatlere kadar 
süren aramaları 
neticesinde, 71

Küçük Sanayi Sitesi 
Metal İşleri 
Bölümü'ndeki bir 
düğün salonuna git
mek için yola çıktı. 
İnegöl-Alanyurt 
arasında yolcü taşı
macılığı yapan 
midibüsten, 
düğün salonu 
karşısında 
inen Afşar'a, karşı
dan karşıya geçmek

Yaya geçidinden 
yolun karşısına geç 
meye çalışan Hasan 
Okur(75)'a iddiaya 
önce İrfan Ata (30) 
idaresindeki bir ban 
kaya ait para 34 FM 
3171 plakalı para 
taşıma aracı çarptı. 
Yere düşen Okur, o 
sırada hızla yoldan 
geçen bir başka 
aracın altında kaldı. 
Olay yerine gelen 
112 ekipleri yaşlı 
Okur'un öldüğünü 
belirledi. Para taşı
ma aracının sürü 
cüsü irfan Ata, polis 
tarafından gözaltına 

balyası indirmeye 
çalışan 50 yaşındaki 
Şerif Şahin, 
dengesini kaybetti. 
Damın içine 
düşen Şahin ağır 
yaralandı. Bayılan 
Şahin, ineklerin 
bulunduğu damdan 
gelen sesler 
üzerine içeri 
giren 14 yaşındaki 
kızı tarafından 
bulundu.
Önce Mustafake 
malpaşa Devlet 

yaşındaki Cevdet 
Sındır ölü bulundu. 
Sındır'ın kalp krizi 
geçirerek Öldüğü 
belirtilirken, 
bundan bir hafta 
önce de dağda 
baygın halde bulun 
duğu öğrenildi.

isterken, plakası ve 
sürücüsü tespit 
edilemeyen bir 
motosiklet çarptı. 
Afşar yaraianırken, 
kazaya karışan 
motosiklet 
sürücüsü kaçtı. 
İlk müdahalesi 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
yapılan hemşire, 

alındı. Ata, yaşlı 
adamın kendilerine 
çarptığını, ardından 
da yoldan geçen bir 
başka aracın altında 
kaldığını söyledi. 
Görgü tanıklarının 
Okur'â çarpan diğer 
aracın 06 plakalı 
beyaz Lada marka 
otomobil olduğunu 
belirtmesi üzerine, 
polis 06 FEC 78 
plakalı otomobili 
Yeşilyayla 
Mahallesi'nde dur
durdu. Sürücü A.K. 
ile birlikte karakola 
götürülen otomo
bilde yapılan

Hastanesi'ne 
kaldırılan 
4 çocuk babası, 
durumunun ağır 
olması üzerine 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Süt satarak 
geçimini sağladığı 
öğrenilen Şahin, 
4 gündür tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. 
Savcılık her iki 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Savarona!

Evli ve 5 çocuk 
babası Sındır'ın 
cesedi morga 
kaldırılırken, yakın 
lan gözyaşlarına 
boğuldu.
Olayla ilgili soruş
turma devam 
ediyor.

İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Sefaniye 
Afşar, daha sonra 
hayati tehlike kay- 
dıyla Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Eşi polis 
memuru olan 
Afşar'a çarpıp 
kaçan motosiklet 
sürücüsü 
aranıyor.

incelemede hangi 
bir çarpma ve kan 
izine rastlanmadı. 
Otomobilin 
sürücüsü A.K. ise 

. olay sırasında ken
disinin durup 112'yi 
aradığını yaşlı 
adamın üzerinden 
yeşil renkli hafif 
ticari aracın geçtiği
ni belirtti. Bölgedeki 
güvenlik kamera 
larını incelemeye 
alan polis, vatan
daşa çaptıktan 
sonra kaçan otomo
bil sürücüsünü 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

Sayın okurlarım: Sırlarla dolu, ihtişamlı 
öyküsüyle Savarona yatı,

Atatürk ve Cumhuriyet tarihi için büyük 
önem taşıyor.

Bilmeyenler için yazıyorum;
Atatürk'ün hastalandığı dönemde, 

deniz havasının iyi geleceğinin doktor
ların tavsiyesi üzerine alındı bu yat...

Savarona’nın ilk sahibine de, kimsecik
lere uğurlu gelmediğini, Atatürk’ün son 
günlerinde nasıl da yatın tadını çıkara
madığını, hatta sedyelerle taşınarak 
Dolmabahçe’ye getirildiği biliniyor...

Jilet olmanın kıyısından dönen, büyük 
yangın atlatan, restorasyonu için büyük 
paralar harcanan, fakat masraflarıyla 
kimsenin baş edemediği Savarona’nın 
nasıl alındığı, bu günler için artık 
fazlasıyla gecikmiş ve lüzumsuz bir 
soru...

Savarona çok pahalı bir kadın gibidir. 
Bakımı masraflıdır...

Bu ülkede ona bakacak çapta bir devlet 
de, işadamı da, vizyon da yok.

Bu yüzden herkes dönüp dönüp 
Savarona’nın uğursuzluğundan dem vur
maktan vazgeçsin.

Esas uğursuz olan, insanlar.
O güzelim gemi değil!
Son olaylardan sonra, Bir şairin “koyun 

gibisin kardeşim..” diye tarif ettiği mem
leketin duyarsız bildiğimiz ahalisi ayağa 
kalktı..

Atatürk'ün son son günlerde fuhuş 
operasyonuyla gündeme gelen Savarona 
yatının kamuya devredilmesi konusunda 
mesafe alınamadı. Kültür ve Turizm 
Bakanı ile Maliye Bakanının konuyla 
ilgili temasına rağmen, yatla ilgili fesih 
sürecinden dolayı somut adım atılamadı.

Yatın akıbetine fesih işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra karar verile
cek.

Fesih sürecinin ise firmanın itirazı 
nedeniyle yargıya taşınmâşı ve uzaması 
bekleniyor.

Savarona'daki fuhuş skandalinin ortaya 
çıkmasından sonra

Ertuğrul Günay sorumlu olarak 
Şimşek'i işaret etmişti...

Bu açıklamalardan sonra Kültür Bakanı 
Günay, yatı işletmeye talip olduğunu 
ifade ederek, Savarona için Atatürk'ün 
anılarının yaşatılacağı "yüzer müze" for
mülü üzerinde durduğunu söylemişti.

Alınan bilgiye göre iki bakanın temasın
da "yeni bir gelişme" olmadı.

Yat sözleşmesinin fesih işleminin 
başladığı öğrenilirken, fesih işlemi 
bitene kadar bekleme kararı alındığı 
belirtildi.

Bizde işler böyle yürür.
Sert bir çıkış ,sonra ağızda geveleme 

ler, sonra da unutma.
Tarih anılarına da sahip olamıyoruz.
Sonra da AvrupalI bize “barbar “ dediği 

için kızıyoruz.
Kızmayalım biz buyuz..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milfiyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Yeni ftüliye Sarayı Hisanepe'ıle
Belediye Meclisi, Adliye Sarayı yerinin Hisartepe Mahallesi 105 Eyler Kooperatifi üzerindeki Hazi 
ne arazisi üzerine yapılması konusu görüşülerek, plan değişikliği İmar Komisyonu’na gönderildi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Küçük Sanayi Kooperatifinin isteği
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi’nin kuruluş 

günlerini bugün sanayide bulunanların 
birçoğu bilmez.

1984 yılında ANAP’ın belediyeyi kazan
masıyla Türkiye genelinde baş lamış bin
lerce küçük sanayi sitelerinin tamamlan
ması için Özal Hükümeti yasal değişiklikler 
ve kolaylıklar sağladı.

Bir anda her yerde mantar gibi koopera 
tif yapımları başladı. Yeni kurulan koopera 
tiflerin bitimi kiminde 10, ki minde 20 yıl 
sürdü.

Anlayacağınız o kooperatife üye olan z 
birçok usta işyerine girmeden öte dünyaya 
göç etti.

Yeni doğun çocuklar ise kalfa oldu.
Gemlik’te önceleri Bağ-Kur Sanayi Sitesi 

için kooperatif kuruldu.
Ancak kooperatifin yapılacağı arsa 

Gemlik sınırları dışında Umurbey sınırları 
içinde kaldığı için kredi alamadı.

O nedenle, bu koopretif uzun yıllar 
tamamlanamadı.

Süreyya Bayrak ve arkadaşlarının kur
duğu yeni kooperatif ise, bugünkü Özdilek 
Alışveriş Merkezi’nin altındaki benzinlik 
alanlarında aldığı arsada kurulacaktı.

CHP, mecliste bu plana yer küçük diye 
itiraz etti. Plan değişmedi.

Sonra bugünkü alan bulundu ve koo 
peratifçe satın alındı. Plan da buraya kay
dırıldı.

O günlerde Süreyya Bayrak, Ibra him 
Talan, Semih Aşkın, Abdullah Ay gibi hatır
ladığım yöneticilerin üstün gayretleri ile 
Gemlik Küçük Sanayi Si tesi veya koope 
ratifi emsallerine oranla daha çabuk bitti

O yıllarda biz de ortakdık kooperatife.
Ortaklık ağabeyimin üzerinden yürüyor

du. Kurada 37 nolu işyeri bize düşmüştü.
Sonra aramızda anlaşmazlıklar çıktı 

ağabeyim hissesini benden gizli sattı. Çok 
çabaladığımız ve desteklediğimiz Site de 
arzuladığımız işyerimiz böylece başkasına 
kısmet oldu.

Sanayi Siteleri Sanayi Bakanhğı’nın 
yüzde 65 kredi desteği ve önemli 
bağışlarıyla belli bir plan dahilinde kurulur.

Bugün bu planı deldiler. Sanatkara 
yapılan yerlerde ticarethane, gıda depoları, 
hurdacılar bile açıldı. Günümüzde ise kul
lanım alanı dışındaki işyeri önlerindeki 
alanlar keyfi olarak kapatılıyor. Kimsenin 
gıkı çıkmıyor. Kooperatif yönetimi bu alan
ların yasal hale getirilmesini istiyor.

Bakalım Meclis ne karar yerecek.

Belediye Meclisi’nin 
Ekim ayı ilk toplan
tısında Adliye 
Sarayı’nın yeri 
Hisartepe 
Mahallesi’nde 105 
Evler Kooperatifi’nin 
üzerinde yapılması 
teklifi İmar 
Komisyonu’na 
havale edildi.
Dün, saât 16.oo’da 
Belediye Meclis 
Salonu’nda Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
başkanlığında 
topandı.
AKP’li üyeler Gökay 
Bilir ve Necmettin 
Rama mazeretli 
olarak katılmadığı 
toplantıda, eski 
tutanağın okunmuş 
kabul edilmesinden 
sonra, oy birliğiyle 
kabul edildi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
8 yeni önergenin gün
deme eklenmesi 
önerisini oya sundu. 
Önergelerin kabulün
den sonra, gündem 
maddelerinin görü 
şülmesine geçildi. 
İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü’nün norm 
kadrosu ile ilgili yazı 
okunmuş sayıldı.
Başkan Güler, yaptığı 
açıklamada Gemlik 
Belediyesi’nin yeni 
çıkan bir yönetmelik 
ile Belediyeler 
sınıflandırmasında C 
8’den C 10 grubuna 
çıktığını belirterek, 
"Bu durumda, eskiye 
göre 188 memur 
çalıştırırken, artık 224 
memur çalıştırabiliriz. 
95 olan kadrolu işçi 
sayımız ise 112’ye 
çıkabilecek” dedi, 
"Bu grup ile avukat, 
sağlık personeli gibi 
teknik konularda da 
kadro bulundurabile
ceğiz” açıklamasın
dan sonra gündem 
maddesi oy birliğiyle

kabul edildi. , 
Gündemin diğer bir 
maddesi ise Mali 
Hizmetler Müdürlü 
ğü’nden gelen 2011 
yılına ait bütçe çalış
maları istemi Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na 
havale edildi.
Küçük Kumla’da içkili 
yerler bölgesi ile ilgili 
istek ise, Çevre 
Sağlık Komisyonu’na 
havale edildi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler. 
2/4 ve 9. gündem 
maddelerinin İmarla 
ilgili konular 
olduğunu söyledi. 
Komisyonlardan 
gelen imar ile ilgili 
raporların okunmuş 
kabul edilmesinden 
sonra, İmar 
Komisyonu Başkanı 
Arzu Karataş, her biri 
ile ilgili bilgiler verdi. 
Belediye Başkanı 
Güler, Serbest Bölge 
civarında maden 
cevheri depoladığı 
şikayetlerine konu * 
olan yerin Gemlik 
Belediyesinin 17 
Aralık 2009 tarihinde 
ruhsat verdiğini, 
burada bulunan bir 
barakanın yıkılma 
isteminin yargı 
kararıyla durdurul
duğu, CET’ten depo 
sahiplerinin lehine 
olumlu raporlar alın
ması üzerine ruhsatın 
verildiğini ancak 

işyerinin faaliyette 
bulunmadığını 
söyledi.
Buna karşı söz alan 
Ak Partili üye Refik 
Yılmaz ise bu 
bölgede ruhsat veril 
diğinde 1/1000 lik 
planların bulun
madığını, bu nedenle 
de idarenin hatalı 
davrandığını, hatalı 
işlerin geri alınabile
ceğini, vatandaşlara 
aldıkları paraların 
ödenebileceğini 
söyledi.
Yeniden söz alan 
Başkan Güler, 
Belediyenin 5 binlik 
planlarında bu böl
genin depolama 
tesisi görüldüğü için 
vatandaşın ruhsat 
aldığını, belediye 
olarak yapabilecekleri 
bir şey olmadığını 
söyledi.
Gençali ve Küçük 
Kumla köylerindeki 
imar planları ile ilgili 
değişiklikler 
görüşülürken, MHP 
grubu oylamalarda 
çekimser kaldı. 
İmarla ilgili 
görüşmelerin bir 
başka gündem mad
desinde ise Adliye 
Sarayı yerinin 
yeniden belirlenmesi 
konusu idi.
Cumhuriyet Başsav 
cıhğı’ndan yapıldığı 
bildirilen teklif ile 
Adliye Sarayı’nın 

yerinin Dörtyol 
Kavşağı Hisartepe 
Mahallesi 105 Evler 
Kooperatifi’nin 
üzerinde bulunan 
hâzineye ait 
9 dönüm alanda 
yapılması önerisinin 
imar Komisyonu’na 
gönderilmesi 
oy birliğiyle kabul 
edildi.
Başkan Güler, daha 
önce Adliye Sarayı 
için Sosyal Yaşam 
Merkezi yanında bir 
yer tahsis edildiği, 
ancak yer küçük 
bulunduğu için 
kendilerinin sosyal 
donanım alanı olarak 
planda ayrılan 32 
dönümlük Çevre Yolu 
üzerindeki alanda 
Adliye Sarayı yaptır
mak istediklerini, 
bunun uygun 
görülmemesi 
üzerine kamulaştırma 
sorunu olmayan 
Hisartepe 
Mahallesi’ndeki 
yerin belirlendiğini 
açıkladı.
Karsak Deresi üze 
rine bir köprü yapıl
ması ve imarla ilgili 
diğer önergelerin 
ilgili komisyonlara 
havale edilmesinden 
sonra Ekim ayı 
toplantılarının 
önümüzdeki hafta 
Çarşamba günü 
devam edilmesine 
karar verildi.

1 GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin 
www.guvensomine.com bİZt? ulaşaCü/iSltUZwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe 
Zr! Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
B3 " -’sa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: O 535 647 55 03

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
http://www.guvensomine.com
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Dünya Öğretmenler 
Günü kutlandı

Türkiye’nin Bayrak 
Anası olarak bilinen 
Şadiye Bingöl, 
Serhat şehri 
Kars Belediye 
Başkanı Nevzat 
Bozkuş’un kendi
sine verdiği Türk 
Bayrağını Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik’e verdi. 
Türkiye’yi gezerek, 
bayrak dağıtan ve 
vatan, bayrak, asker 
konularında yazdığı 
yazıları ve şiirleri 
kitaplaştıran 
Şadiye Bingöl, 
dün İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik’i 
makamında 
ziyaret etti.
Kars’ı ziyaretinde 
Belediye Başkanı 
Nevzat Bozkuş ile 
buluşan Bingöl’e 
Bozkuş tarafından 
Gemlik 
Kaymakamına 
verilmek üzere 
emanet edilen 
Türk Bayrağı’nı 
dün Kaymakam 
Çelik’e teslim etti. 
Kaymakam Bilal 
Çelik ve İlçe 
Garnizon Komutanı 
Mehmet Ali Toroslu, 
bayrağı teslim

kopyasını 
Kaymakam 
Çelik’e vererek, 
destek istedi.

aldılar. Bingöl’e teşekkür
Kaymakam Bilal etti. Bingöl ise
Çelik, yaptığı konuş- yeni hazırladığı
mada Şadiye bir kitabın

Eğitim Sen Gemlik 
Temsilcisi Ali Soy 
gan, 5 Ekim Dünya 
öğretmenler Günü 
nedeniyle Yönetim 
Kurulu üyeleriyle bir
likte sendika 
lokalinde bir basın 
açıklaması yaptı 
Soygan açıklamada; 
“5 Ekim Dünya öğret
menler Gününü 
Sorunlarla Karşılı 
yoruz! Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü 
UNESCO tarafından 
1994 yılında Dünya 
Öğretmenler Günü 
olarak ilan edilmiş bir 
gün olan 5 Ekim, bu 
tarihten itibaren her 
yıl dünya öğretmenler 
günü olarak kutlan
maktadır.
5 Ekim öğretmenlerin 
örgütlü mücadelesi 
açısından önemli bir 
gün olarak kabul 
edilmekle birlikte, 
öğretmenlerin hak 
arama ve kazanılmış 
haklarını koruma 
mücadelesinin ulus
lar arası düzeyde

yankılandığı bir 
gündür. Türkiye’deki 
öğretmenler, her 
geçen yıl biraz daha 
zorlaşan ekonomik, 
demokratik ve mesle
ki sorunlarla 5 Ekim’i 
kutlamaktadır. 
Eğitimin ve eğitim 
emekçilerinin niteliği
ni olumsuz yönde 
etkileyen sorunların 
giderilmesi talebi, her 
yıl olduğu gibi bu yıl 
da Dünya öğretmen
ler Günü’nde öncelik
li talebimizdir.
Bugüne kadar 
eğitim emekçilerinin 

yaşadığı sorunlar 
bütün boyutlarıyla 
tartışılmamış, yüz 
binlerce eğitim 
emekçisinin sosyal 
ve ekonomik sorun
larını çözmek 
yönünde yeterli ve 
gerekli adımlar atıl
mamıştır. Yıllardır 
sadece yılın belli gün
lerinde “öğretmen
liğin kutsallığından”, 
“onurlu bir meslek 
olduğundan” söz 
edilmektedir.” dedi

Beledinesııor lllü'te ihiıle iki yaptı
U-15 yaş ligi 
7. grupta ilk 
kez mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor 
takımı ikinci 
maçında da 
3 puan alarak 
gücünü gösterdi. 
İlk maçında 
Umurspor’u 
kendi sahasında 
9-3 mağlup 
eden Belediyespor 
takımı ikinci 
maçını Orhangazi 
Göl Tesislerinde 
Orhangazi 
Gençlerbirliği 
takımı ile

oynadı.
Maçta etkili 
oyununu 
sürdüren Gemlik

sahadan 
3-0 ayrılarak 
moral 
kazandı.

Belediyespor 
Mert’in 2 ve 
Şerif’in attığı 
gollerle

Gemlik törf£ZÜ'DtemetteîWw.gemlikliQrfezg«retesLcQnı

KAYIP
29-05-2007 TARİH IM020232 NOLU GEMLİK 

G.MÜD. İTHALAT BEY. AİT 
29-08-2007 TARİHLİ 5.650-TL TUTARINDA 

MENKUL KIYMET ALINDI MAKBUZU 
12-04-2007 TARİH IM013484 NOLU GEMLİK

G.MÜD. İTHALAT BEY.AİT 
12-04-2007 TARİHLİ 4.450-TL TUTARLI MENKUL 

KIYMET ALINDI MAKBUZU 
27-04-2007 TARİH IM015683 NOLU GEMLİK

G.MÜD. İTHALAT BEY.AİT 
30-04-2007 TARİHLİ 8.550-TL TUTARLI MENKUL 

KIYMET ALINDI MAKBUZU 
10-06-2006 TARİH IM016692 NOLU GEMLİK

G.MÜD. İTHALAT BEY.AİT 
12-06-2006 TARİHLİ 11.914-TL TUTARINDA 

MENKUL KIYMET ALINDI MAKBUZU 
22-01-2007 TARİH IM00 2273 NOLU GEMLİK

G.MÜD. İTHALAT BEY.AİT 
23-01-2007 TARİHLİ 4.234,38-TL TUTARINDA 

MENKUL KIYMET ALINDI MAKBUZU 
Kaybolmuştur.Hükümsüzdiir.

ERCAN SERAMİK SANAYİ 
TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Gürcan VURAL
sitonet@superonline.com

Bayatlamış yiyecekler!
Tazesi mideye 

oturur” diyerek, 
bayat ekmek 
tüketenler dikkat.

Küflenmiş ya da 
bayatlamış ekmek, 
kuruyemiş, 
baharat, salça, 
turşu gibi yiyecek
ler karaciğer kanse 
rine yol açıyor.

Uzmanlar uyarı 
yor:

Küflü tarafını kopa 
rıp ekmeğin 
kalanını yemek de 
tehlikeli

Bayat ekmekteki 
aflatoksin, mide, 
bağırsak ve karaci 
ğer kanserine yol 
açabiliyor.

Ekmeğin yanında, 
bayat, küflü fındık, 
fıstık gibi 
kuruyemiş ve isot, 
karabiber gibi 
baharatlar da

özellikle 
karaciğerinizi tehdit 
ediyor.

Antalya’da 
düzenlenen 7. 
Hepato 
Ga st roe nte ro I o j i 
Kongresi’nde 
konuşan Ankara 
Üniversitesinden 
Prof. Dr. Abdülkadir 
Dökmeci, 
karaciğerin vücut
taki toksinleri temi
zleyen organ 
olduğunu, çok fazla 
toksinle karşılaştı 
ğında da zede
lendiğini söyledi.

Prof. Dökmeci, 
aflatoksin içeren 
bayat ve kuflu 
kuruyemiş lerle 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Ana 
dolu’da çok 
tüketilen isot gibi 
baharatların 

tüketilmesinin kara 
ciğer kanserine yol 
açabileceğini bildir
di.

Aflatoksinin bay
atlayan ve mantar
laşan besinlerde 
bolca biriktiğini 
anlatan Dökmeci, 
‘Karaciğer 
kanserinin oluşu
munda aflatoksinin 
çok önemli rolü 
var.” dedi..

Uzun sure açıkta 
bekleyen tahıl, 
kuruyemiş ve 
baharat gibi besin
lerde bu madde 
ortaya çıkabilir.

Bu nedenle bu tur 
besinler 
tüketilirken 
kokusuna ve 
görünümüne dikkat 
edilmelidir’ diye 
konuştu.

Avrupa’ya yap

tığımız gıda mad
deleri ihracatın da 
Sık sık bu 
maddenin olduğun
dan dolayı 
gümrüklerden 
geçemediği ve 
büyük maddi zarar
lara sebep olduğu, 

Bu geri gelen gıda 
maddelerinin son
radan

Türk halkına 
yedirildiği iddia 
edilmektedir.

Uzmanlara göre, 
mısır unu başta 
olmak üzere iyi 
saklanmamış tahıl
lar ile üzerinde 
beyaz tabaka birik
miş salça, turşu ve 
şalgam turu mayalı 
yiyecek içecekler 
önemli aflatoksin 
kaynaklarını oluştu
ruyor.

Doktorlar, insan
ların yaptıkları en 
büyük hatanın 
küflü tarafı çıkarıp 
gıdaların yenilme
sine devam edilme
si olduğunu 
söylüyor.

Benden size hatır
latılması...

in sen iıs Mı
Hava tahmih 
uzmanları, bu 
yazın rekor sıcak
lıklarının ardından, 
Avrupa'da son bin 
yılın en sert kışının 
kapıda olduğunu 
düşünüyor 
Atlas Okyanusu'n 
daki Gulfstream 
sıcak su akıntısının 
hızının yarı yarıya 
azalması nedeniyle 
bilim adamları, 
"Kuzey Kutbu'ndan 
gelen soğuk 
rüzgârlar sıcak 
hava tarafından 
kesilmeden Avru 
pa'ya ulaşacak, bu 
da kıtayı soğuta
cak" görüşünü 
ortaya koydu. 
Meteorologlar, 
yaklaşan kışın 
Avrupa'nın son bin 
yılda yaşadığı en 
soğuk kış olacağını 
açıkladı. Uzmanlar, 
Kuzey Avrupa ikli
mini ılıman
laştırarak yaşan
abilir kılan 
Gulfstream sıcak 
su akıntısının 
hızının yârı yarıya 
azalmasının 

ardından, 
önümüzdeki kışın 
tahminlerin çok 
üzerinde soğuk 
geçeceğini bildirdi. 
Bilimadamları, 
Gulfstream sıcak 
su akıntısının güçlü 
olmamasının, 
Kuzey Kutbu'ndan 
gelen soğuk rüz
garların sıcak hava 
tarafindan kesilme
den Avrupa'ya 
ulaşacağı anlamına 
geldiğini bunun da 
kıtamı! kış mevsi
mini son bin yılın 
en soğuk kışı 
olarak yaşayacağı
na işaret ettiği 
görüşünü ortaya 
koydu.
Yaz boyunca aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
birçok can 
kaybının yaşandığı 
Rusya'nın bu 
kış kötü hava 
koşullarından en 
çok etkilenen ülke 
olacağı düşünülüy
or. Ülkede kış ayları 
boyunca can kaybı 
yaşamamak adına 
hazırlıklara şimdi
den başlandı.

sekeri
KREŞLERİ -- - - - - - - - - - - -

GEMLİK’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 YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
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

c 17 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 ŞİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC 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
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) 
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: 514 10 21

mailto:sitonet@superonline.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Kademeli emeklilik geliyor ELENİN MNim
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Bursa İl 
Müdürü Ramazan 
Yıldız, 65 yaş 
emeklilik düzen
lemesinin Türkiye'de 
tepkiyle karşı
landığını belirterek, 
"Emekliliğin dünya
da farklı uygula
maları var. Erken 
emekli olmak 
isteyenler, maaş 
larında indirim yapı 
larak emekli olabili 
yor. İlerleyen zaman
larda bu tarz kade 
meli emeklilik de 
olabilir" dedi.
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(BSMMMO) Temel 
Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER) 
Yönetim Kurulu 
Sekreteri Ali Kahve 
ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Nalan Can, 
SGK İl Müdürü 
Ramazan Yıldız'ı 
makamında ziyaret 
etti. Ziyaretten mem
nuniyet duyduğunu 
söyleyen SGK II 
Müdürü Ramazan

Yıldız ise mali müşa 
virlere, işlerini kolay 
taştıran paydaşları 
olarak baktıklarını 
bildirdi. Kurumlan 
için muhasebeci ve 
mali müşavirlerin 
büyük önem taşıdı . 
ğım söyleyen SGK İl 
Müdürü Yıldız, 
karşılıklı iş birliğini 
de önemsediklerini 
vurguladı. Ramazan 
Yıldız, BSMMMO'nun 
eğitim amaçlı kuru
lacak olan akademi 
deki programlarına 
da destek verebile
ceklerini belirtti.
Ziyaret sırasında, 1 
Ekim 2008 itibarı ile 
ilk defa işe girenleri 
kapsayacak olan 65 

yaş emeklilik düzen
lemesinden bahse 
den Yıldız, şunları 
söyledi: "2009 yılı 
istatistiklerine göre, 
Türkiye'de erkek
lerin ortalama 
yaşam süresi 70, 
kadınların ise 75. 
Eskiye göre bakıldı 
ğı zaman, ortalama 
yaşam süresinin 
ciddi oranda arttığı 
görülüyor. Yaşam 
kalitesin artması, 
ortalama yaşam 
süresinin artmasın
da büyük etken. 
İstatistiklere göre, 
2040 yılında kadın
ların ortalama 
yaşam süresinin 83, 
erkeklerin ise 80 yıl

olacağı öngörülüyor. 
1 Ekim 2008 itibarı 
ile ilk defa işe giren
leri kapsayacak olan 
65 yaş emeklilik 
düzenlemesi de 
buna dayanılarak 
yapıldı." 
65 yaş emeklilik 
düzenlemesinin 
Türkiye'de tepkiyle 
karşılandığının altını 
çizen Yıldız, "Bu 
düzenleme, istatis
tiklere göre ve ilerisi 
düşünülerek 
yapılmış bir çalış
maydı. Emekliliğin 
dünyada farklı uygu
lamaları vâr. Erken 
emekli olmak 
isteyenler, maaşların 
da indirim yapılarak 
emekli olabiliyor. 
Mesela kişi, 55 yaşın 
da emekli olmuş 800 
euro maaş alıyor. 65 
yaşında olsaydı bin 
500 euro maaş ala
caktı. İlerleyen 
zamanlarda, bu tarz 
kademeli emeklilik 
de olabilir. Bunlarla 
ilgili altyapının oluş
turulması gerekiyor" 
ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. ABDULLAH İNCE

Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden 
aldığım diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür,WfâPAMARAT

SATILIK
EVİMÜEKULIANDIĞIM.ÇİFTDEPDLU 
ÇELİKGÜNESENERIİSİSATIUKTIR 

TEl:5133673

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KSrfez

•«■tie’la Ha •ûaı»e,'iplv«»i a**>Tc«i

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖIIFEZGAZETESİ&GÜLERAJANS

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

Tel: (0.224) 51396 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

7 Ekim 2010 Perşembe 
SENA ECZANESİ

T MA a ’SSt?* W HAKLAMA

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

G 
E 
M 
L 
I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

B 
E 
R 
I

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Safi.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 bo 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

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

VAPUR - FERİROT

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. . 51310 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 19*46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

Gemlik Kurfez IIlMlMİ

DAĞITICILAR

_________ OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ . 513 29 29
Aygaz 51312 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 51380 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 10 70

513 30 33
T uncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3783 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mis sı» 
ALACA KARANLIK 

EFSANESİ WIA 

H.00-12.30-I4M 
imoow

20.30

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



İGemlikKErfezl

• SosyAl Yaşam MerIcezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIÇ PAKETLERİ
MART AVI SONUNA KARAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

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

HİZMETLERİMİZ
.•. Jj Gatering ve Garson Temini 

(V) Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

T Fotoğraf ve Video Çekimi 

Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50 - 512 00 30



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 banyoları, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZlI WWW.umutthermal.com

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Aim 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

DrZiya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 
OCel: 514 57 37

MtaıatHN
Gemlik Belediyesinin mülkü 
iken, kiracısını mahkeme 
kararı ile boşaltıldıktan sonra, 
uyuşturucu bağımlılarının 
barınağı haline gelen daha 
sonra ise Belediye tarafından 
yıktırılan Terme Kaplıcasının 
kaynak suyu Karsak Deresi’ne 
akıyor. Vatandaşlar, yola 
akan suyun önlenmesi isti 
yorlar. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Trafik karmaşası ve kaldırımlar
Gemlik nüfusuyla birlikte araç sayısı da ço 

ğalıyor. Araç sayısı çoğaldıkça trafikte içinden 
çıkılmaz bir hal alıyor.

Gemlik trafiği, Bursa da çözümleniyor.
Otopark yerleri, trafik levha ve işaretleri, du 

raklar, araçların kalkış yerleri, yol güzergahları 
velhasıl trafik ile ilgili herşey Bursa’dan 
yönetiliyor.

Bizim trafik sorunumuzun sorumlusu
Büyükşehir’din

İlgililer masa başında karar alıyorlar ama uy 
gulamaya hiç bakmıyorlar.

Gemlik’in atar damarı sayılan İstiklal Cadde 
si’nde karşıdan karşıya geçmek giderek daha 
da zorlaşıyor.

Burbak’ın parafı otoparklarından başka yerde 
aracınızı park ettirecek yer bulmanız zor.

Devamı sayfa 4’de

Camiler ve Din görevlileri Haftası başladı

“Camiler hayatın 
kıyısında kalmaktadır”
Belediye Düğün Sale 
nu’nda düzenlenen kon
feransta ilçe Müftüsü 
Yusuf Doğan, "Peygam 
berimiz zamanında 
cami, hayatın merkeziy
di. Bugün ise camiler 
hayatın çok kıyısında 
kalmışlardır. Camileri 
miz, toplumun en kutlu 
ve en canlı müessese 
leri olduğu zamanlar, 
dünyanın en üstün 
toplumu idik.” dedi. 4’de

“Gemlik ’teki Eviniz99
YENİOUZENIEMEIERİMİZİIE

MÜ?TERİIERİMİZE HİZMETİ SÜRDİİRİİyORÜZ
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.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Baro...
1791 üyeli asırlık Bursa Barosu 9-10 Ekim 

tarihlerinde daha önce kulislerde aday ola
cağı savlanan Hasan Içöz ve adaylığını açık
layan Ekrem Demiröz çekilince iki adayla se 
çime gidiyor. Zekeriya Birkan’dan sonra şim 
diki başkan Zeki Kahraman da ekip arka daş 
larıyla basının karşısına çıktı ve “Hukuk tanı
mayan herkese karşı ısrarla hukuk yöntem
leriyle mücadele etmek” için adaylığını açık
ladı.

Hukuksuzluğun toplumsal yapıyı bir ur gibi 
sardığı, egemenlerin akla gelen “her şeye” 
hakim olduğu bir dönemde...

Zeki Kahraman ve arkadaşlarının “hukuk” 
için Bursa Barosu Başkanlığı’na aday olması 
çok anlamlı...

Anlamlı olmaktan da öte kutlanacak bir gir
işim.

“Hukukçunun öncelikli sorumluluğu satır 
aralarını doğru ve iyi okumak” dedikten sonra 
“baro siyasallaştı” eleştirisini yöneltenlere de 
şu yanıtı veriyor;

“Baro siyasetin içinde olmak zorundadır. 
Baskıya, hukuksuzluğa, zorbalığa karşı söy 
[ediğiniz her şeyin siyasal bir alt yapısı olma 
lıdır.”

Yeniden aday olan Başkanın şu sözleri 
ürkütücü bir ülke geleceğini ortaya koyuyor;

“önce elimizde olan her şeyle ve daha son 
ra bu artık imkansız olduğunda, sadece eli 
mizde kalanlarla mücadele etme azim ve İra 
desiyle...”

Gelinen günler..'. Yaşananlar...Ergenekon... 
Adalet...
Zedelendi...
Yaralandı...
özürlendi....
Kalelerin bir bir zapt edildiği bir süreçte 
Bir adam yandaş hukukçuluğu reddederek;

“mesleki kalitenin arttırılıp, meslektaşın 
refahının sağlanması çatışmalarımızın yanın
da, evrensel hukuk ilkelerini benimseyen 
Bursa Barosu, amaçlarına ancak Atatürk’ün 
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı 
ve bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını 
bilmektedir.

100 yıllık tarih içinde kimliği, ilkeleri, amaç 
lan belirlenmiş, Türk toplumuzun güvenini ka 
zanmış baromuzu aynı yörüngede yaşatmak 
ve daha ileri taşımanın, insanımıza karşı öde
vimiz olduğunu düşünmekteyiz” diyor ve yola 
çıkıyor.

En azından dik duran, cumhuriyetten, adalet 
ten, hukuktan, Atatürk ilke ve devrimlerinden 
yana bir baro yönetimi...

Bu bile çok önemli...
Yönetim Kurulu Üye adayları:
Zeki Kahraman, Onur Yavuz, Hakan Fırat 

Aladağ, Zekiye Tiryaki, Ebru tilumcu, Gürkan 
Altun, Şe raf ettin İrmiş, Gülcihan Yetim, Atila 
Atik, Eralp Atabek, Mefharet pztürk.

Disiplin kurulu üye adayları: 
özlem Güneri, Fettah Mutlu, Tayfun

Gündoğdu, Hüsniye Altın Yeşil, Hacı Ali Çelik, 
Denetleme kurulu üye adayları: 
Murat Toruk, Esin Yaşbey, Hakan Çakırca 
TBB delege adayları: 
Hasan Içöz, önder Asa, Yahya Şimşek, 

İsmail işyapan, Ekrem Tekin, Asude Şenol, 
Nigar Uyan

Yolunuz olsun...

Gemlik 
Belediyesi’hirr 
mülkü iken, 
kiracısını mahkeme 
kararı ile boşaltıldık
tan sonra, uyuşturu
cu bağımlılarının 
barınağı haline 
gelen daha sonra 
ise Belediye tarafın
dan yıktırılan Terme 
Kaplıcasının kaynak 
suyu Karsak 
Deresi’ne akıyor. 
Geçtiğimiz yıl 
yıkılan Terme 
Kaplıcasının bulun
duğu yere yeni bir 
tesis yapılması için 
Belediye tarafından 
yapılan çalışmalar 
devam ederken, bazı 
özel firmalar tarafın
dan hazırlanan pro
jeler, Belediyeye 
verilmişti.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in önümüzde
ki günlerde ihaleye 
çıkarılacağını 
söylediği Terine 
Kaplıcasının 
işletmesinin kaynak 
suyu çevresi bakım
sız kalınca araçlarını 
yıkayanların, 
çamaşır yıkayan
ların ve halı 
yıkayanların mekanı 
olmuştu.
ASFALTTAN 
DEREYE AKIYOR 
Boşa akan kaplıca

suyu Terminale 
giden yol üzerinden 
Karsak Deresi’ne 
akıyor.
Asfalta akan suyun 
araçlar geçtiği sıra

da çevreye su 
sıçratarak, yoldan 
geçenleri ıslatması 
nedeniyle şika 
yetlere neden 
oluyor.

Terme Kaplıca 
Kaynak Suyunun bir 
kapkaç içinde 
toplanması ve yola 
akan suyun önlen
mesi isteniyor.

Kızıla» Gemlik’te kan topladı
Türkiye Kızılay Kan 
Bankası, Gemlik’te 
kan topladı. 
Kan Merkezine ait 
donanımlı bir TIR 
dün İskele 
Meydanında sabah 
saat 08.30 dan 
akşam saat 20.oo ye 
kadar kan bağışında 
bulunacak Gemlikli 
lerden kan aldı. 
Kan vermenin insan 
sağlığı açısından 
çok önemli 
olduğunu bildiren 
yetkililer, herkesin 
en az bir veya 
birkaç kez kan vere
bileceğini söylediler. 
Kan bağışının 
birçok kanamalı 
hastanın canını kur

tardığını anımsatan 
ilgililer, Gemlik’te bir 
günde 100 üniteye 
yakın kan bağışında 
bulunulduğunu

bildirdiler.
Kan bağışında 
bulunan vatan
daşlara teşekkür 
eden ilgililer,

Gemlik’te 7-8-9 Ekim 
tarihler arasında 
kan bağışı kampan 
yasının devam ede
ceğini söylediler
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Sat M switmii laımıca mmı tutuldu YazıYORUM
Bursa'da bir 
muhasebecinin para 
naklinde kullandığı 
aracına, kiraladığı 
otomobif ile çarptık
tan sonra araç 
sürücüsüne biber 
gazı sıkarak gasp 
etmek isteyen 29 
yaşındaki Erol O. ve 
31 yaşındaki Ahmet 
K, soymak istedik
leri aracın sürücüsü 
kendilerini tanıyınca 
kaçtılar. Polis ekip
lerinin yaptıkları 
soruşturma sonucu 
zanlılar yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi'nde taksi 
şoförlüğü yapan ve 
sürekli aynı istas 
yondan yakıt alan

Partilin şişesi patladı: 2 yaralı
Bursa'da ısınan par
füm şişesinin patla
ması sonucu 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesi Soğanlı 
Mahallesi'nde geri 
dönüşüm için 
çöplerden teneke, 
kağıt ve hurda 
eşya toplayan 64 
yaşındaki Mustafa

Miaeı retîft total süara weraww
Bursa'da kaçak 
sigara satışının 
yaygınlaşması üzeri 
ne ihbarları değer
lendiren polis ekip
leri, 3 kişiyi sak
landıkları refüjde 
yakalayarak 
gözaltına aldı.

üanlesiıi üıliiren sanığa Biebnei hanis istemi
Bursa'da, karısına 
küfrettiği iddiasıyla 
tartıştığı 16 yaşında
ki kardeşini öldürüp 
kavgayı ayırmaya 
çalışan babasını da 
yaraladığı iddia edi 
len sanık hakkında, 
ağırlaştırılmış müeb
bet ve 7 yıla kadar 
hapis talebiyle dava 
açıldı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, 28 Ağustos'ta,

Erol O., muhasebeci 
yanında çalışan ve 
para nakli yaptığı 
günlerde akaryakıt 
ihtiyacını haftanın 
belirli günlerinde 
aynı istasyondan 
karşılayan, Yasin 
K.'nın (24) yanında 
taşıdığı paraları 
gasp etmek için plan 
yaptı.
Bir kiralama şir
ketinden araç 
kiralayan Erol O., 
"Bir kişiyle tartıştım. 
Kavga edebiliriz" 
diyerek arkadaşı 
Ahmet K.'yı da yanı
na aldı. Anadolu 
Mahallesi'nde bulu
nan benzin istasyo 
nunda muhasebeci 
Yasin K.'nın aracını

Altınsel, eşyaları 
boş bir arazide 
ayrıştırırken bir yan
dan da ateş yaktı. 
Bu sırada bir

parfüm şişesi 
sıcağın 
etkisiyle patladı. 
Patlamada, Erol 
Coşkun (32) ve

Santral Garaj 
civarında kaçak 
Sigara satıldığı 
ihbarını alan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, bölgede 
yoğunlaşarak sigara 
satıcılarının peşine

Ebu İshak Mahallesi 
İnceler Sokak'ta 
meydana geldi. 16 
yaşındaki E.C.'nin, 
ağabeyi Mülayim 
C.'nin (30) eşine küf 
rettiği iddia edildi. 
Eşine küfredilmesi 
ne öfkelenen Müla 
yim C. ile kardeşi 
E.C. arasında bıçaklı 
kavga çıktı. Kavgada 
Mülayim C. kardeşi
ni karın boşluğun- 

bekleyen Erol O. ve 
Ahmet K., benzin 
aldıktan sonra istas 
yondan ayrılan 
Yasin K.'yı kiralık 
aracıyla takip 
etmeye başladı. 
Erol O. içinde 65 bin 
TL bulunan muhase
becinin kullandığı 
araca Merinos'taki 
bat-çık'ta çarptılar. 
Kazanın ardından 
otomobilden inen 
Ahmet K. araç 
içerisindeki muhase
beciye biber gazı 
sıkarak etkisiz hale 
getirmek isterken, 
arkadaşı Erol O. da 
elindeki sopayla 
aracın camlarını 
kırmaya başladı. 
Daha önce 

düştü. Yunus ve 
asayiş ekipleri, 
kavşakta bulunan 
çalılık alana kaçan 
3 kişiyi ellerindeki 
poşetlerle gözaltına 
aldı. Ele geçirilen 
kaçak sigaralara 
polis tarafından el 

dan bıçaklayarak 
öldürdü. Bu sırada 
kavgayı ayırmak 
isteyen baba Salim 
C. de bıçakla yara
landı. "Adam öldür 
mek" suçundan 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutuk
lanan Mülayim C. 
hakkındaki soruştur
ma sona erdi. Savcı 
Aziz Doğan, şüpheli 
hakkında, kardeşine 

akaryakıt istas 
yonunda gördüğü 
Erol O.'u tanıyan 
Yasin Kaygılı, 
"Abi ne yapıyor
sun?" diyerek 
bağırmaya başladı. 
Muhasebecinin 
kendisini 
tanıması üze 
rine iki arkadaş 
paraları alamadan 
olay yerinden kaçtı. 
Polis ekiplerinin 
yaptıkları çalışmalar 
sonucu zanlılar
Erol O. ve Ahmet K. 

gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
ifadelen tâmam- 
lânan iki zanlı. 
"Gaspa teşebbüs" • 
suçundan adliyeye 
çıkartılacaklar.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com
www.milliyeVblog/özcan vural

hurdacı Altınsel 
yaralandı. Yüzü kan
lar içinde kalan Erol 
Coşkun 112 ambu
lansıyla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, hafif 
yaralı Mustafa 
Amnseı' ı'se ifade 
vermek üzere polis 
merkezine 
götürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

konuldu. Çalılar 
arasında polisi ikna 
etmeye çalışan 
bir sigara satıcısının 
çoraplarını 
çıkartarak ayakların
daki yaraları 
göstermesi ise 
dikkat çekti.

yönelik eylemle ala 
kah "kasten öldür 
mek" suçundan 
ağırlaştırılmış 
müebbet, babası 
Salim C.'ye yönelik 
yaralama suçuyla 
alakalı ise 7 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açtı.Şüpheli 
Mülayim C., 3. Ağır 
Ceza Mah keme- 
si'nde hakim karşısı
na çıkacak.

Türkiye komünist partisi !...
İstiklal caddesinde gençler broşürler 

dağıtıyorlar.
Bir tane de benim elime sıkıştırdılar..
Türkiye Komünist Partisi (TKP) açıkla

maları..
Geçmişte değil parti kurmak, broşür 

dağıtmak, .
Komünist damgası vurulanlar hapı yut

muştu..
Hey gidi günler hey..
Bu günleri de gördük..
Hesap soracağız diye söze 

başlamışlar..
Merak ettim, neyin hesabını kimlerden 

soracaklar?
Lafa “Hırsızın yakasına yapışıyoruz” 

diye başlamışlar.
Önce bir durum tespit yapmışlar...
“İŞÇİ, işsiz kalma tehdidiyle, insanlık 

dışı koşullarda üç kuruşa çalışmak 
zorunda bırakıldı..

Köylü toprağı ekemez durumda..
Emekli başını güç bela sokabildiği 

evinden çıkamıyor...
Milyonlarca öğrenci iş bulamayacağını 

bile bile bin bir güçlükle okumaya 
çalışıyor.”

Bu düzenin sorumlusu kim? Diye 
soruyorlar...

“Soyguncu çetesi...” diyorlar.
“Yakalarına yapışacağız, başka yolu 

yok!”
Kimler, kim bunlar, ne yapmışlar: 
Okuyorsunuz ;
“Yağmaladılar, Ülkeyi soyup soğana 

çevirdiler, talan ettiler...
Halkın malını gasp edip, zenginlikleri 

ne zenginlik kattılar...
Saray misali köşklerde yaşayıp ,gemi- 

cikler aldılar..
Ülkeyi yerli ve yabancı tekellerin oyun

cağına çevirdiler...
Ülkenin alın teriyle yarattığı değerleri, 

Yok pahasına sattılar...
TÜPRAŞ, Telekom, SEKA, Süt 

Endüstrisi Kurumu, Sümerbank, Et ve 
Balık Kurumu, TARİŞ, elektrik dağıtım 
şirketleri ve daha nice devlet işletmesi, 
bankalar, gübre tesisleri açgözlü patron 
sınıfı tarafından ele geçirildi.

TEKEL de bunlardan biriydi.
Hükümet böbürlene böbürlene halka ait 

bu önemli kurumu özel sektöre devretti, 
şimdi ortada bıraktığı işçilere biber 
gazıyla, copla, panzerle saldırıyor.

Neden? İşçiler günlerdir, aç -susuz 
niye meydanlarda. ?

Çünkü; işçiler iş güvencesiz, kölelik 
ücretiyle çalışmak istemiyor..

Kazanılmış haklarına sahip çıkıyor.” 
Pekiii ...Nasıl hesap Sorulacak?
TKP açık açık söylüyor:
“Siyaset yaparak, hukuk yollarına 

başvurarak, uygulanmayan Danıştay 
kararlarının takipçisi olarak.

Büyük harflerle yazmışlar soruyorlar.. 
Bu ülkenin sahibi kimdir?

Halktır! Halk. Aşsız - işsiz halk.
Halk işini ve ekmeğini çalanlardan 

hesap soracaktır.”.
Böyle diyor Türkiye komünistleri...
Bakalım ülkenin sahibi halk ne diyor ya 

da diyecek?..
Bence bir şey diyecek hali yok.
Yorgun, umutsuz, akşam eve götürme 

ye çalıştığı iki parça ekmek derdinde..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan


Güne Bakış
Camiler ve Din görevlileri Haftası başladı

"Miti İli»İM Ml MlMfKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Trafik karmaşası ve kaldırımlar
Ana cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlar

da insanlardan başka herşey var.
Bir zamanlar Gemlik Rotary Kulübü’nün 

başlattığı “Kaldırımlarımı geri istiyorum” 
kampanyası nedense ilgi görmedi.

Yayaların kullanması için yapılan yaya kal 
dınmlann en büyük müşterisi özel araçlar.

Sonra ise işyerlerinin dışarıya çıkardıkları 
satılık mallan...

Bu durum nasıl düzelecek.
Bu duruma kim el koyacak.
Bence bununla uğraşan bir kurum yok.
Ne belediye bu iş ile uğraşıyor, nede trafik 

şube müdürlüğü...
ilçede yeterli oto park yeri olmaması nede 

niyle tek yönlü otopark yapılacak yollarda çift 
sıra park yapılıyor.

Sokak aralarından köşelere yapılan park 
lar nedeniyle araçlar dönemiyor.

Ters girişlere uyan yok.
Bizim büronun bulunduğu sokağın adı 

Bora Sokak.
Bora Sokak dar bir sokak. Ama park halin

deki tüm araçlar yaya kaldırım üzerinde.
Yayalar yolun ortasından gitmek zorunda..
Gazhane Caddesi’nde tek yönlü park ya 

sağı var ama, araçlar çift yönlü park yaptık
larından trafik karma kanşık.

işyerlerinin önündeki kaldırımlarda yürüye 
cek yer olmadığı için bu tek yönlü trafikte ya 
yalar yolun ortasından yürüyorlar.

Bize yakın olan Finn Sokak, Adliye’ye gi 
den 1 Nolu Aralık facia..

İki yönlü geliş gidiş olan bu sokakta çift 
yönlü park yapılınca, sıkışmalar meydana ge 
liyor.

Trafiğin neresini ele alsak, elimizde kalıyor.
"Park yerleri sorunu çözülmedikçe, yeni 

park alanları yaratılmadıkça, kaldın m lar araç 
lardan ve eşyalardan kurtanlmadıkça, dene
timler adam gibi yapılmadıkça Gemlik’te trafik 
sorunu çözülmez.

Hele uzaktan kumanda ile hiç çözülmez.
GECİKMİŞ BİR AÇIKLAMA:
Ramazan ayında Kaymakamımız Bilal Çe 

lik’in yoksul bir ailenin evini “çat kapı” ziyare 
tinden sonra yaptığımız haberde bu aileye 
yaptırılan evin Sosyal Yardımlaşma Vakfı 
tarafından yapıldığını yanlışlıkla yazmışım.. 
Evi yaptıran yardımsever iş adamian buna 
kızmış. Beni de bin aradı, ama yakışıksız bir 
dille konuşunca, iletişimimiz kopmuştu. Bu 
aileye yapılan evin yapımı ile Sosyal Yardım 
laşma Vakfı’nın bir ilişkisinin bulunmadığını 
düzeltiyorum.

Camiler ve Din 
görevlileri Haftası 
nedeniyle İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Doğan “Günümüzde 
Camiler ve din 
Görevlileri” konulu 
bir konferans verdi. 
Gemlik Belediye 
Düğün Salonunda 
saat 14.oo de düzen
lenen konferansa 
din görevlileri ve 
Gemlikliler katılıdı. 
Camiler Haftası 
nedeniyle Gemlik 
ilçe Müftülüğü 
tarafından düzenle
nen konferansta 
“Günümüzde Cami 
ve Din Görevlilerinin 
önemi” anlatıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen konferansta 
ilçe Müftüsü Yusuf 
Doğan, katılımcılara 
projeksiyon sunu 
muyla bilgiler verdi. 
Müftü Doğan, cami
lerin, mümin ve 
Müslüman kalplerin 
birbirine kaynaş
masından doğan bir 
kutsal varlık, kutlu 
bir bütün olduğunu 
belirterek şöyle 
konuştu. “Cami, 
İslam toplumunun 
yaşayışında bütün 
hayat faaliyetlerinin 
açıldığı bir kaynak
tır, temel müessese 
dir. Cami, hayatın, 
çevresinde daire 
daire toplanacağı öz 
yuvadır. Hayatın her 
şubesine ilk ışık 
camiden tutul
malıdır. Peygambe 
rimiz zamanında 
cami, hayatın 
merkeziydi. Bugün 
ise camiler hayatın 
çok kıyısında kalmış 
lardır. Camilerimiz, 
toplumun en kutlu 
ve en canlı mües 
seseleri olduğu 
zamanlar, dünyanın

en üstün toplumu 
idik. Camiyi 
hayattan sürmeye 
başladık başlayalı, 
adeta ilahi bir ceza 
olarak, biz de hayat
tan sürülmeye 
başladık. Cami, 
mihrabıyla bir 
mabed, minberiyle 
bir toplum ve bir 
devlet, kürsüsüyle 
bir okuldur. Cami, 
kıyamete kadar 
ezanlarıyla bütün 
inşa niı ğı Âıiana 
çağıracak, namazıy
la müslümanı 
Allah’ın katına yük
seltecek, hutbesiyle 
üstün insanlık 
düzenini tebliğ ede
cek, doğruluklara 
doğrultacak, eğrilik
lerden çevirecek, 

vaazıyla, ilim ve 
ahlak, marifet ve 
hikmet dersini vere
cektir. Cami, yalnız 
duvarlardan ve 
kubbeden ibaret 
değildir. İçinde 
topladığı müminler 
de cami’nin aynlmaz 
bir parçasıdır. Cami, 
toplumun kalbidir. 
Oraya dokunulmaz. 
Caminin aldığı bir 
yara, kalbin aldığı 
yaradan farksızdır. 
Camilerimizin, belki 
duvarı yıkılabilir, 
sütunu devrilebilir, 
kandili tozlandırıla- 
bilir,. Ancak camiler
imizin ruhu asla 
öldürülemez. Çünkü 
camiler milletin 
kalbinden fışkır
mışlardır. Milletin 

gönlünden beslenir
ler. Cami, halkın 
hayatına kök salmış 
ulu bir çınardır. 
Cami köktür, 
Müslüman halk, 
caminin gövdesidir. 
Camilerin minareleri 
halkın göğe 
kalkmış şehadet 
parmaklan, 
şadırvanlan da 
yüz akıdır. Camiler, 
halk ruhunun 
sağlığını koruyan 
ilahi kuruluşlardır. 
Her Müslüman 
camiden bir iz, 
alnında bir secde izi 
taşır. Camiler bu 
dünyada öte 
dünyanın en gerçek 
şahidi, en sağlam 
belgesi, cennet 
çizgilerinin yansıdığı 
aynalardır. Camiler, 
kentlerde evlerle 
çarşı arasına ilahi 
bir terazi gibi 
kurulmuştur.” 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Doğan, camilerimiz 
de görev yapan din 
görevlilerinin de 
kutsal bir görev 
üstlendiklerini 
belirterek “Bir 
Süleymaniye, bir 
Sultanahmet 
Camii olan millet 
ölmez” diye 
konuştu.

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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Mil lilt! Ma milimi Malı
Yeni sezon öncesi 
kapalı alanlarında 
badana boya 
işlemleri başlatılan 
Gemlik İlçe sahasın
da çalışmalar 
sürüyor.
Çalışmaları 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Fen İşleri Müdürü 
Adnan Salim 
Güler’e yapılması 
gerekli işler için 
talimat verdi. 
Binanın koridor- 
larmda başlatılan 
boya işlemleriyle 
birlikte hakem odası 
ile sporcu soyunma 
odaları da elden 
geçiriliyor. 
Soyunma odaların
da kullanılamaz 
duruma gelen 
lavabo ile duşlar 
yenilenirken, 
kapılardaki eskiyen 
yerler de onarılıyor. 
İlçe sahasının 
sürekli arıza yapan 
kazan dairesinde 
yenileme yapacak
larını bildiren 
Başkan Güler, 
Fuel Oil’le çalışan 
kazanın yerine 
doğalgaz tesisatı 
yapılacağını söyledi. 
Sahanın kenarların

MMllWWi
Türk Halk Müziğinin 
güçlü yorumcusu 
Kıvırcık Ali, Gemlikli 
sanatçı arkadaşı 
Ahmet Gültekin’i 
ziyaret için 
ilçemize geldi. 
Ahmet Gültekin 
Müzik Merkezi’nde 
sanatçı Ahmet 
Gültekin ile buluşan 
Kıvırcık Ali, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi:
* Bu Gemlik’e ikinci 
gelişim. 7 yıl önce 
konser vermek için 
gelmiştim.
Bugün ise sanatçı 
arkadaşımı ziyatet 
için buradayım. 
Gemlik’in zeytini, 
sanayisi ile taammış

da ve seyirci 
tribünlerinde de 
onarılacağını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Fatih

Mehmet Güler, 
Gemlik İlçe 
Sahasının 
önümüzdeki hafta 
başlayacak olan

Süper Lig 
Maçlarında daha 
kullanılır hale 
getirileceğini 
kaydetti.

bir ilçe olduğunu 
biliyorum. Bugün 
ise doğal güzellik
lerini keşfettim. 
Gemlik’e Ahmet 
Gültekin sayesinde 

daha fazla gidip ; 
geleceğim.” 
Gültekin ile 
Umurbey Kayalar 
Kafe’ye giden 
Kıvırcık Ali burada. 

çay-kahve fazlı yap
tılar. Umurbey den 
Gemlik’in görün
tüsüne hayran kalan 
Kıvırcık Ali, Ahmet 
Gültekin’i de 
överek, “Ahmet 
Gemlik için çok 
önemli ğir kişilik ve 
sanatçı. Aynı 
zamanda, kültürünü 
ve türkülerini bura
da halk ile paylaşan 
biri. Bu Gemlikliler 
için büyük bir 
fırsat” dedi.
Kıvırcık Ali, 
Ahmet Gültekin ile 
birlikte Kayalar 
Kafe’de Kasım 
ayının ilk 
haftası program 
yapmaya başlaya
caklar.

Erzurumlular 
Derneğinden 

Kaymakam Çelik’e 
hoşgeldin ziyareti

Gemlik 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği üyeleri 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret etti.
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Kadir Özaydın ile 
birlikte yönetim 
kurulu üyelerinin de 
katıldığı ziyarette,

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

Kaymakam 
Çelik’e dernek 
faaliyetleri hakkında 
bilgi verildi.
Yeni görevinde 
Kaymakam 
Çelik’e başarılar 
dileyen Özaydın 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, dernek 
faaliyetlerinde 
Kaymakam 
Çelik’ten destek 
istedi.
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Reklam’da sıralanma...
Bu yazımda 

araştırmalarda 
belirlenen bir 
reklam pastasının 
bölüşmesini sizlere 
aktarmak istedim.

Medya Takip 
Merkezi (MTM),

Ocak ayının son 
haftasında, prime- 
time’da yayınlanan 
dizileri mercek altı
na aldı.

İşte, haftanın en 
çok reklam alan 
yerli dizileri...

8 kanalda bir haf
tada 43 yerli dizi

Medya Takip 
Merkezi (MTM), 25- 
31 Ocak haftasında, 
prime-time dili
minde izleyiciler ile 
buluşan yerli 
dizileri mercek altı
na aldı.

Araştırma sonu

cuna göre, prime- 
time kuşağının vaz 
geçilmez yapımları 
arasında ilk sırada 
yer alan yerli dizi 
ler, reklam veren
den de büyük ilgi 
gördü.

Yalnızca PT kuşa 
ğım kapsayan öl 
çüm sonuçlarına 
göre; bir haftalık 
süreçte, 8 genel 
içerikli kanalda 
toplam 43 farklı 
yerli dizi izleyici
lerin ilgisine sunul
du.

En çok reklam 
alan Kurtlar Vadisi 
Pusu...

MTM’nin araştır
ma raporuna göre, 
yayınlandığı gün 
Türk televizyon 
seyircilerinin en 
çok tercih ettiği 

yapım olan Kurtlar 
Vadisi Pusu, 
markaların da, 
tüketicilerine ulaş
mak için en çok ter
cih ettiği yerli diziy
di.

Tekrarı yayınlan
mayan popüler dizi, 
yeni bölümüne 
(özet bölümüyle 
beraber) toplam 
175 reklam spotu 
aldı.

Star TV’de izleyi
cileriyle buluşan 
dizide yayınlanan 
reklamların süresi 
ise 59 dakikayı 
buldu.

Dizide yer alan bir 
sahnenin ardından 
İsrail ile yaşanan 
diplomatik kriz, 
diziye ilgiyi daha 
da artırdı.

Kurtlar Vadisi Pu 

su’nun 25-31 Ocak 
haftasında yayın
lanan bölümüne en 
çok reklamı 
ise Vodafone, Ülker 
ve Casper 
Computer verdi.

Yılın ilk ayının son 
haftasında, reklam 
verenin en çok ilgi 
gösterdiği ikinci 
dizi, Kanal D ekran
larında izleyicileriy 
le buluşan Akasya 
Durağı oldu.

Yayınlandığı gün 
reyting sıralama 
sında üçüncü olan 
Akasya Durağı tek 
bölüme aldığı 123 
reklam spotuyla, en 
çok reklam alan 
yerli diziler sırala
masında üst 
sıralara yerleşti.

Diziye en çok 
reklam veren mar 
kalar ise Vodafone 
ve Calgon oldu.

Aynı araştırma 
sonuçlarına göre; 
yerli dizilerine en 
çok reklam alan 
kanal ATV oldu.

ATV’yi sırasıyla 
STV, Star TV ve 
Kanal D takip etti.

Silil JWBWIlB
Milli Eğitim Bakan 
lığı, ilköğretim 8'inci 
sınıflara bu yıl seç 
meli, önümüzdeki yıl 
zorunlu olarak oku
tulacak 'Vatandaş lık 
ve Demokrasi' der
sinde öğrencilerin 
başkalarının yaşamı
na saygı duymayı 
hedefliyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
hazırladığı 'Vatan 
daşhk ve Demokrasi 
Eğitimi* dersinde 
öğrenciler başkala 
rının yaşamına saygı 
duymayı empati 
kurarak öğrenecek. 
Kaynak olarak Bilge 
Köyü katliamı 
raporunun tartışıl
ması önerildi 
Öğrenciler dersin 
'Görev ve 
Sorumluluklanmız* 
ünitesinde okuduk
ları ya da izledikleri 
insan yaşamına ve 
onuruna aykırı 
olduğu tartışılmaz 
bir olayın mağduru 
veya kahramanının 
yerine kendilerini 
koyacaklar. Empati 

kurarak, bu kişinin 
yerinde olsalardı 
neler hissedecekleri
ni yazıya dökecekler. 
Derste, öğrenciler
den kadın ve erkek
lerin fiziksel ve duy
gusal özellikleri 
açısından tanımla
maları istenecek. Bu 
özellikler 'cinsiyetçi 
bakış' ve 'kalı
plaşmış roller* 
açısından tartışıla
cak. Öğrenciler, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri alanlarda 
cinsiyete dayalı 
ayrımcılığın önlen
mesi için düzen
lenecek bir kampa
nyada kullanılmak 
üzere afiş ve 
broşürler hazırlaya
cak. Yakın 
çevrelerindeki 
başarılı meslek 
sahibi kadınlarla 
eğitimleri, mesleğe 
başlamaları, iş 
ve ev hayatında 
yaşadıkları zorluklar, 
başarı hikayelerini 
kapsayan çalışmalar 
da yapılacak.

elmte .sekeri
ŞLERI.-

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

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILİ
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLAN İM İZ YE 
İKİ BİNAMIZLA AÎA1ÜBK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SOBUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİBEYLEB YETİ ŞTİ RIYOR UZ

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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC BROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

En gürü de 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: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ELEMAN ARANIYOR
Kıymada üreyen 
bakterinin engellen
mesi için il Genel 
Meclisi kolları sıva 
dı. Vatandaşın yediği 
kıymayı bilmesi için 
et, taze çekilecek. 
İstanbul İl Genel 
Meclisi insan sağlığı 
nı tehdit eden ve 
kıymada çok hızlı 
üreyen Salvonevra 
ve Lizterya bakteri
lerinin önüne geç 
mek için harekete 
geçti.
II Genel Meclisi’nin 
2010 yılı Ekim ayı 
toplantısında oy bir
liğiyle kabul edilen 
önerge hayata 
geçtiğinde; mar
ketlerde ve kasaplar
da satılmakta olan 
kıymalar, müşteri
lerinin gözünün 
önünde kıyma haline 
getirilecek.
Böylece müşteri 
çekilmiş olan kıy
manın içinde ne tür 
bir hayvana ait et 
olduğunu, hayvan
ların hangi organ
larını içerdiğini, 
içine hayvansal yağ

katılıp katılmadığını, 
şayet katılmışsa 
miktarını 
öğrenebilecek.
İl Genel Meclisi’ne 
verdiği yazılı önerge 
ile konuyu gündeme 
getiren Küçükçekme 
ce CHP İl Genel 
Meclis Üyesi Gök 
han Gümüşdağ, kıy
manın vatandaşın 
gözünün önünde 
çekilmesi gerek
tiğine dikkat çekti. 
Gümüşdağ, bu tür 
bakterinin en kolay 
barınak yerlerinin 
kıymalar olduğuna ' 
dikkat çekerek şun
ları söyledi: 
“Araştırmalara göre 
her yıl hayvansal 

bakterilerden 
zehirlenerek ölen
lerin sayısı trafikte 
hayatını kaybeden
lerden fazla.
Böylesi bir istatistik 
bilginin hiç birimiz 
farkında değiliz. 
Trafik kazalarının 
önlenmesi için mil
yarlarca TL har
carken insan sağlığı 
m ilgilendiren etin 
nasıl sunulacağı ve 
kasapların hijyen 
standartlarının oluş
turulması konuların
da halen dünya 
normlarının çok 
gerisindeyiz” diye 
konuştu.
Müşteri ne yediğini 
ve neyi satın aldığını

bilmek istemesi 
onun en doğal 
hakkıdır’ diyen 
Küçükçekmece 
CHP İl Genel Meclis 
Üyesi Gökhan 
Gümüşdağ, kıy
manın vatandaşın 
gözünün önünde 
çekilmesi gerek
tiğine dikkat çekerek 
şöyle konuştu: 
“Müşteri şayet 
kıyma almak istiyor
sa, kıymanın önünde 
çekilmesi gereklidir. 
Oysaki market ve 
kasaplar bu işlemi 
kapalı kapılar ardın
da yaptığı sürece 
yukarıda ki çek
inceler ve sorular 
hiçbir zaman 
cevabını bulmaya
caktır. Şayet market 
ve kasaplar elindeki 
eti kapalı kapılar 
ardında kıymaya 
dönüştürmek 
istiyorsa o zaman 
bunu vakumlanmış 
paketlerde, paketler 
üzerinde içerik bil
gisi olacak şeklide 
sunması zorunlu 
hale getirilmelidir.”

TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

KRŞ€D€ BEKLEMEK 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

ELEMANARANIYOR NÖBETÇİ ECZANE
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

M GAZETESİ | GÜLER Alili
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 5139683 GEMLİK

8 Ekim 2010 Cuma 
OZAN ECZANESİ

TEMAâ — IBL.HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. . 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. * 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

BELEDİYE

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 941 VAPUR-FERİBOT

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

Kaymakamlık ■ 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®13 10 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

fiC METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

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

H 
B
F

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Safi.Ocafiı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-192
Yazı işl. Md. , 513 45 21-1.111
Su Arıza Yalnız 185 |

30
 ı TAKSİLER

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

p-
Akcan Petrol s13 1o
MAR-PET 543 30 33
Tuncay Otogaz 5,3 14 25 ı

| Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3784 
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)

■■Mİ
VfflSSMSl 

ALACA ■ 
EFSANESİ İM 
11.00-12.30-14.00- 
15.30-17.00-19.00- 

20.30
Rezervasyon 

(Td:51353î|)



Gemlik KHrfezl

® SosyAl Yaşam MerIcezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIÇ PAKETLERİ
MART AVI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri
Mezuniyet Balolan

[^'Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
.•.X Catering ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ye Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224)512 0050-51200 30



■*k. Umut
/ > THERMAL RESORT &■ SPA

DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞ

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kûr 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, modem tedavi yöntemleri, SPA programla 
€ski fiydin Yolu Hcısköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/D€NİZÜ WWW.umutthermal.COn

GemlikKSrfez
MMamililJIMKD 

I GENEL TEMİZLİK FİRMASI I
“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
9 Ekim 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel: 514 57 37

Yağışlar kazalara neılen omu
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak 
yağışlar, Türkiye genelinde trafik kaza 
lanna ve ölümlere neden oldu.
Dün sabah saat 08.30 sıralarında Orhan 
gazi’den Gemlik’e gelmekte olan 16 VT 
834 plakalı özel araç, İmam. Aslan Din 
lenme Tesisleri yakınlarında aşırı hız ve 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu bariyerlere çarparak, orta refüje 
düştü. Araç sürücüsü şans eseri kazayı 
yaralı olarak atlattı. Haberi sayfa 2’de

Karagül Göleti 
ihalesi yanıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 
ihaleye çıkarılan Karagöl Göleti yapım işi 
ihalesi Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda 
dün yapıldı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kış erken geldi..
Bu yıl anlaşılan kış erken gelecek.
Bilim adamları 100 yılın en soğuk kışının yaşa 

nacağını söylüyorlar.
Kutuplarda buzulların erimesi ve akıntılarla 

okyanusların taşınması mevsim değişikliklerine 
neden oluyormuş.

Onun için bu yıl çetin bir kışa hazır olmalıyız. 
Kışın belirtileri ise ortaya çıkmaya başladı. 
Dün evimden çıkmadan İmam Aslan Tesisleri 

yakınlarında trafik kazası olduğu haberi geldi.
Hemen olay yerine gittim.
Yağışlar ile kayganlaşan yolda sürücü direksi 

yon hakimiyetini kaybedince refüje devrilmiş.
Şans eseri sürücü yaşamını yitirmemiş.
Gün boyu dün trafik kazaları bitmedi.
Gemlik’te yağışlar akşam üzeri etkili oldu.

Bursa’da ise gün boyu bardaktan boşanırcasına 
yağan yağmur, hayatı felç etti. Devamı 4’de

“Gemlik’teki Eviniz”
YENİ PÜZENIEMEIERİMİZ İLE 

MÜJTERİIERİMİ2E HİZMETİ SÜW ÜRÜYORUZ 
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.umutthermal.COn
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Hak, hukuk!

Tablo içler acısı. Umutları köreltiyor. 
Cumhurbaşkanı söylemiyle biraz yürek
lere su serpiyor. Ama...

Bakalım söyledikleri iktidara rağmen 
eyleme de yansıyacak mı?

Yansıyabilecek mi?
Yoksa...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 

“iyi” görünme çabaları mı?
Göreceğiz.

*****
• Türkiye de siyasette, 

Ekonomide, 
Eğitimde, 
Sağlıkta,
Hukukta inanılmaz ölçüde sıkıntılar 

var...
İnsanlar çok rahat biçimde taciz 

edilebiliyorlar.
Sanki dağ yasaları geçerli...
Bu durum çok tedirgin edici...
Yanı sıra;
ihale, iaşe ve ibate kayırmaları ayyuka 

çıkmış durumda...
Yandaşlar malı götürüyor.
Fabrika sayıları ve büyüklükleri giderek 

artıyor...
Gemiler filoya dönüşüyor.
Başbakan;
Ergenekon’la,
Yargıyla, 
Üniversitelerle, 
işçi sendikalarıyla, 
Medyayla bilcümle kendine direnen 

herkesle uğraşıyor.
Peki...
Adı ayyuka çıkan yandaş çetelere ilişkin 

ne yapıyor?
Emekli ya da muvazzaf subayları, 
Mustafa Balbay’ı,
Tuncay Özkan’ı tutuklu olarak yargılıyor.
Saydığım bu kişilere tümüyle insan 

hakkına ve hukukuna aykırı biçimde 
davranılıyor.

*****
Devletin olanaklarıyla kendilerine “çıkar 

kümeleri” yaratanlar ellerini kollarını sal
layarak “a “ protokollerde yer alırken...

Gazeteciler,
Askerler,
Düşünce adamları,
Siyasetçiler,
Üniversite profesörleri aşağılanıp hor- 

lanı yorlar...
Kimi İlhan Selçuk, Türkan Saylan gibi 

yüreğine yenik düşüp eceliyle,
Kimi de Dz. Kurmay Albay Berk Erdem, 

Dz. Yb. Ali Tatar gibi kendi iradesiyle 
yaşamdan kopuyorlar.

BOP’un boyunduruğuna girenler 
Türkiye’de düşünceyi, bilimi, yurt sevgisi
ni aşağılıyorlar...

Sevr’in kuyruk acısını içlerinden bir 
türlü atamayanlarla, petrolle ilişkisini 
Türkiye aracılığıyla sürdürecek olanlar 
ise;

Türkiye’de yaşananlara ellerini ovuştu
rarak, salyalarını akıtarak, dişlerini 
göstererek büyük bir heyecanla bakıyor
lar...

Dün yurdu etkisi 
altına alan yağ
murlar kazalara 
ve ölümlere neden 
oldu.
İstanbul ve Bursa 
da deyim 
yerindeyse bardak
tan boşalırcasına 
değil, kovadan 
boşanırcasına 
yağan yağmur 
trafiğin aksamasına 
ve yurdun birçok 
yerinde ölümlü 
trafik kazalarına 
neden oldu.
Dün sabah saat 8.30 
sıralarında Orhan 
gazi’den Gemlik 
yönüne gelmekte 
olan 16 VT 834 
plakalı BMV 
marka özel oto, 
imam Aslan 
Tesislerine 500 
metre kala aşırı hız 
ve direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
bariyerlere çarparak 
sürüklenerek orta 
refüje düştü. 
Devrilen araç sürü 
cûsû Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesine kaldırıldı. 
Sürücünün hayati 
tehlikesi bulun
madığı öğrenildi.

Karagül fiöleli ihalesi yapıim
İlçemizin Fevziye 
Köyü’nde bulunan 
Karagöl Göleti ikinci 
aşama ihalesi dün 
yapıldı.
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği tara 
fından ihaleye çıkarı 
lan Karagöl Göleti 
yapım işi ihalesi 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.
Kaymakam Bilal 
Çelik’in başkanlığın
da Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
yönetim kurulu 
üyeleri İl Genel 
Meclisi üyeleri Uğur 
Sertaslan ve Ercan 
Barutçuoğlu, 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu, 
Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç, Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü

İbrahim Ay ve Genei 
Sekreter Makbule 
Yücelen huzurunda 
yapıldı. İhaleye Kaya 
Mühendislik, 
Elkosis San. Tie. \ 
Ltd. Şti. Oryap 
Asfalt İnşaat Şirketi 
katildi. Kapalı zarf 
usulü ile yapılan 
ihalede teklif zarfları 
açıldı. En az fiyat

veren Elkosis 
Sanayi Ticaret 
Şirketinin verdiği 
284 bin 259 liralık 
teklif uygun 
bulundu.
Kaya Mühendislik’in 
teklifi değerlendirme 
dışı bırakıldı.
Kaymakam Çelik, en 
düşün teklifi 
üzerinden yeniden

indirim yapılmasını 
istedi.
Yapılan 
pazarlıklar sonucu 
Elkosis Sanayi 
Ticaret Ltd. Şirketi 
240 teklifi 240 bin 
lira artı KDV ye 
indirdi.
Gölet yapım işi 
Haziran 2011 tari
hinde bitirilecek.
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Bûrsa, İstanbul ve 
Kütahya'da jandar
manın bir şebekeyi 
hedef alan operas 
yonunda; resmi bel
gelerde sahtecilik 
yapıp sahte, çalıntı 
ve ikiz çeklerle 
piyasayı binlerce lira 
dolandırdıkları iddia 
edilen 12 kişi 
gözaltına alındı. 
II Jandarma 
Komutanhğı'nın isti
hbarat çalışmaları 
neticesinde; sahte, 
çalıntı, karşılıksız ve 
ikiz çeklerle 
piyasadan oto yedek 
parça, gıda ve tek
stil malzemelerinin 
satın alındığı belir
lendi. Bu şekilde 
mağdur edilen 14 
kişinin ifadesi 
doğrultusunda, jan
darma yaklaşık bir 
yıl boyunca delil 
topladı. Celal O. 
liderliğinde kurul
duğu öne sürülen 
örgütün, İstanbul'
daki bir matbaada

Dereye ucan minibüste can pazarı
Bursa'da meyve 
haline giden 
minibüs, yağışlı 
havada kontrolden 
çıkarak dereye uçtu. 
Ön tarafı çakılan ve 
bir kısmı su içinde 
kalan minibüsteki 
4 yaralı son anda 
kurtarıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün sabah 
07.30 sıralarında 
çevre yolunda 
seyreden 16 J 9124 
plakalı minibüsün

Emniwet kemeri hayat kurtardı
Orhangazi’de kum 
yüklü bir kamyon 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
devrildi.
Emniyet kemerini 
takan sürücü, kaza 
dan yara almadan 
kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Bursa-Yalova 
kaarayolu Orhangazi 
çıkışında meydana 
geldi. Bülent Sarı 
(44) idaresinde seyir

AKP meselesi!...

bastıkları sahte ve 
ikiz çeklerle çalıntı 
çekleri kullanarak 
piyasayı yaklaşık 3 
milyon lira dolandır 
dığı belirlendi.
Şüphelilerin 
yakalanması için 
İstanbul, Bursa ve 
Kütahya'da yapılan 
eş zamanlı baskın
larda, biri kadın 
toplam 12 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyon kap
samında yapılan ev 
ve iş yeri ara
malarında; biri boş 
15 fişek, 9 adet boş 
senet, toplam 33 bin 
500 lira değerinde 
14 ayrı senet, 18 bin 

sürücüsü Murat K. 
(50), Görükle 
civarında yağış 
sebebiyle kaygan
laşan yolda direksi 
yon hakimiyetini 
kaybetti. Yol 

halinde bulunan 16 
YH 605 plakalı kum 
yüklü kamyonun 
direksiyonu kilitlen
di. Kamyon banket
ten düşerek yan 
yatarken, emniyet 
kemeri takan sürücü 

lira değerinde senet 
fotokopisi, 11 bin 
500 lira değerinde 
çek, 63 bin lira 
değerinde 14 ayrı 
çek fotokopisi, mak
buz, fatura koçanı, 
sözleşme, 38 adet 
nüfus cüzdan 
fotokopisi, sahte 
nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi, okur 
yazarlık belgesi, 
esnaflık sertifikası 
ve başarı belgesine 
konuldu.
Yakalanan Celal O. 
(45), Hasan S. (45), 
Ahmet S. (33), 
Ahmet C. (42), 
Hasan T. (55), Yavuz 
S. (55), Kadir Z. (33), 

kenarında bulunan 
dereye düşen 
minibüsün ön tarafı 
su içinde kaldı. 
Kazayı gören vatan
daşlar, durumu 
hemen 112 ambulan

Bülent San'nın (44) 
burnu bile kana
madı. Kaza sonucu 
kamyonda maddi 
hasar meydana 
geldi. Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
trafik ekiplerinin

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

İbrahim A. (44), 
Rahim K. (49), 
Canik B. (42), Nihat 
R. (31) ve Oya A. 
(33), "resmi belgede 
sahtecilik, piyasaya 
sahte, ikiz, çalıntı ve 
karşılıksız çek 
sürmek suretiyle 
nitelikli 
dolandırıcılık, 
suç eşyasının 
satın alınması ve 
bilerek kabul 
edilmesi" suçların
dan adi iyeye 
şevk edildi. 
Öte yandan, r 
şüphelilerden birinin 
daha önce kurşun
landığı için topalla
ması dikkat çekti.

sı ve itfaiye ekipler
ine bildirdi. Kısa 
sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, 
minibüsün içinde 
kalan Murat K., 
İlyas O. (46), Necmi 
A. (62) ve Ali Y.'yi 
(20) kurtardı. 
Yaralılar, 112 ambu
lansında yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan çeşitli has
tanelere sevk edildi. 
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

olay yerinde 
inceleme yapması 
sonucunda kaza 
yerinden kaldırılan 
kamyon otoparka 
çekildi. Yalova'ya 
hafriyat götürdü 
ğünü söyleyen 
sürücünün olayın 
şokunu üzerinden 
uzun süre atamadığı 
gözlendi. Olayı 
haber alan 
arkadaşları, olay 
mahalline gelerek 
San'yı teselli etti.

Bu köşede iktidar partisinin kısa adını 
başından beri AKP” olarak yazmaya 
çalışıyordum...

“AK Parti” adına başlangıçta bir iti
razım yoktu..

Ancak bu adı benimsemekte güçlük 
çektiğimi itiraf etmeliyim.

“AK Parti” adını zorla kabul ettirmek 
için yapılan baskılar ise direncimi artın 
yor. İnsan psikolojisiyle ilgili bir 
durum...

Hatırlarsanız, Başbakan Erdoğan 
geçen haziranda AKP kısa adını kul
lananları “edepsizlikle” suçlamış ve 
“Kısaltılmış adımız AK Parti’dir, 

Herkes bunu böyle yazmaya mecbur
dur” diye sert bir açıklama yapmıştı.

Bu çıkışın ardından, iktidar partisinin 
AKP diyen köşe yazarlarını “AK Parti” 

şeklinde yazmaya zorlamak için basın 
üzerinde baskı uygulamaya başladığına 
dair duyumlar aldım.

Öncelikle, bu yöndeki bir baskıya 
“Gemlik Körfez “ de hiç maruz kalmadı 
ğımın altını çizmeliyim.
AKP’nin kuruluşundan bu yana dokuz 

yıl geçti..
Buna rağmen halkın ve medyanın hatırı 

sayılır bir kısmı halen bu partiyi, “AKP” 
diye anıyor.

“AK Parti” adı başarısız oldu; tutmadı 
Partinin kisa adı kurulduğu günden 

itibaren “AK Parti” olarak tescil ettir
ilmiş olsa da gerçek budun..

Bir kere “AK Parti” kısaltma falan 
değil.

Türkçede böyle kısaltma olmaz. 
Doğrusu AKP’dir.

“AK Parti” başka bir ad; dolayısıyla 
başka bir mana içeriyor.

Kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın.
Sanki sözde kısaltması “ak” olsun diye 

“adalet ve kalkınma” uydurulmuş gibi 
geliyor bana...

En önemlisi, “AK Parti” adının partiden 
olmayana kendisini “kara” imiş gibi his
settiren bir zihinsel refleks yaratması...

“Ak”, temiz, dürüst, saf, pisliğe, yolsuz 
luğa bulaşmamış, bilge ve yeni 
demekse..

“AK Parti”li olmayan da tersi demek 
sanki...

İhaleler, dönen dolaplar, çocuklarının 
mısırı, gemiciği, akı karalıyor..

Çok partili hayatımızda bu kadar 
dışlayıcı ye kibirli çağrışımlar içeren 
başka bir büyük parti adı 
kaydedilmemiştir.

“AK Parti” adı işte tam da bu nedenle 
partinin ideolojisi ve siyasi çizgisine 
yakın olmayanlara itici geliyor.

Benim AK Parti” adına duyduğum 
soğukluğun esas nedeni budur.

“Tayyip” ön adını sık sık tekrarlayarak 
buradan bir paye kazanmaya çalışan 
Erdoğan 'da bu hıncın oluşmasında pay 
sahibidir.

Bu da biline...

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

Kış erken geldi...
Bursa yolundaki kazalar dün trafiği felç 

ederken, vatandaşlar hem yağıştan hem de 
trafikten çok çekti.

Bursa’ya giderken de gelirken de birer 
saat te gidip geldim.

Saat 17.00 sıralarında Bursa BUTTİM 
TÜYAP Fuarında açılan Tanm Fuan’na uğra 
dım^

Geçtiğimiz yıl da fuara gitmiştim.
Tarımla ilgim yok ama iş gereği 

uğramıştım.
Bu yıl da öyle oldu.
Bu yıl ki Tarım ve Ekipmanları Fuarına 

görülmemiş ilgi vardı.
Otoparkta bile yer bulmakta zorluk çektim. 

Şans eseri giriş kapısı önünde bir araç yerini 
boşaltınca park yapabildim.

Tarım Fuan’nda Türkiye’deki değişimi 
görebiliyorsunuz.

Yüzlerce firmanın ürettiği tarım makina ve 
ekipman ürünlerini tanıtmak için görkemli 
hazırlıklar yapmış,

Traktör üreticileri dışında dış alana hiç bir 
firma alınmamış..

Dar zamanda birkaç bölümde yaptığım 
gözlem şu oldu.

Türkiye Tarım sektöründe batılılar kadar 
olmasa da çok önemli gelişmeler göstermiş.

Çok değişik tarım ekipmanlarını kaliteli bir 
şekilde üretip birbirleriyle rekabete giriş 
mişler.

Aynı ürünleri üreten onlarca firma gördüm.
Bunun yanında tarımı ilgilendiren yem, 

gübre, tohum, fidan gibi önemli girdilerde de 
önemli bir yere geldiğimiz görülüyor.

Fuardan çıkarken, Gemlik Zırrat Odası 
Başkanı Ali Çelik ile Ziraat Odalarına ayrılan 
reyonda karşılaştık.

Küçük bir masa üzerinde Gemlik’te üreti 
len bazı ürünleri sergileyip ve katılmalara zey 
tin ikram ediyordu.

Çelik, gelecek yıl Tarım Fuarına daha iyi 
hazırlanacaklarını söyledi.

Fuardan ayrılıp, BUTTİM’i terk etmemiz 30 
dakikamızı aldı. Böyle kalabalık bir fuara ilk 
kez rastladım.

Erken gelen kış yağışları ise Gemlik’e doğ 
ru direksiyonda beni ürküttü.

BUTTİM’den çıktığımda Bursa yönüne ge 
len araçların kuyruğu Dürdane rampasınday- 
dı.

Aracın silgisi yağmura yetmediği için çok 
dikkatli kullanmak zorunda kaldım.

BUTTİM’den Gemlik’e bir saatte döndüm.
Yol boyu ambulansın biri gitti biri geldi.

Gemlik Lions 
Kulübü üyeleri, 
8 Ekim Dünya Lions 
Hizmet günü 
nedeniyle, Gemlik 
Kızılay liderliğinde 
ortak aktivite olarak 
düzenlenen kan 
bağışı kampanyası
na katılarak, 
kan verdiler.
Gemlik Lions Külü 
bü Başkanı Lion 
Mehmet Cesur 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi.
"8 Ekim Dünya 
Lions Hizmet 
günüdür.
Uluslararası Lions 
Kulüpleri Birliği, 
Lions’un evrensel 
ölçülerdeki karşılık
sız hizmetlerininin 
önemli bir bölümünü 
bu güne yoğun
laştırarak, o günü 
yani 8 Eki m’i anlamlı 
hale getirmeye bu 
suretle Ulusal ve 
uluslararası değerde 
toplu bir mesaj

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar 
diledi.
Önceki gün yapılan 
ziyarete, Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Yener, ikinci başkan 
Fikret Çolakoğlu, 
Denetleme 
Kurulu’ndan Osman 
Sivas, Dernek 
Sekreteri Ömer 
Şimşek ve Mali İşler

vermeyi 
amaçlamıştır. Bu 
hizmet sadece 
kulübe ait olacağı 
gibi, olayın çapına, 
mahiyet ve maliye 
tine göre, bir veya 
bir kaç kulüp veya 
diğer STK lar ile 
ortak paylaşılan bir 
hizmet olabilir” 
Dünya Lions Hizmet 
Gününün amacının 
bir hizmet planla

Sorumlusu Türker 
Göral da katıldı. 
Yener, dernek 
faaliyetleri hakkında 
Kaymakam Çelik’e 
bilgi verirken, Sahil 

mak ve başlatmak 
ve planlanan ve 
başlatılan bu hizmeti 
8 Ekim günü bitecek 
şekilde yürütmek 
olduğunu söyleyen 
Cesur, “Bu iki amaç 
gerçekleştiğinde, 8 
Ekim günü özellikle 
Lions ve Leo 
Kulüplerinin toplu 
bulunduğu il ve 
ilçelerde toplu bir 
hizmet sergileme

Devlet Hastane 
si’nde kapatılan acil 
servis konusunda 
destek istedi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, konuyu

günü olur. Ve bir 
hizmet şölenine 
dönüşür.” dedi. 
Cesur, 8 Ekim için 
yapılacak çalış
maların diğer güzel 
ve yararlı yönünün 
ise Lions ailesi 
içinde, kulüpler 
arasında bir hizmet 
yarışının gerçek
leşmesine aracı 
olması olduğunu 
belirtti.

araştırarak, ilgili 
kişilerle görüşmeler 
yapacağını ve acil 
servis konusunda 
destek olacağını 
belirtti.

Ka
Ol)

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Satım rd u’n a ılıttı haşladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi otobüs
leri Şahinyurdu 
Köyü’ne seferlere 
başladı.
Ak Parti ilçe Başka 
nı Oktay Kahveci, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, uzun 
zamandır köylülerin 
beklediği Gemlik - 
Şahinyurdu Köyü 
arası seferlerinin 
başladığını ve 
seferlerin günde 
3 kez yapılacağını 
söyledi.
Kahveci, Şahinyur - 
du Köyü’nden

Mamura sallanmaya devam eilivoi
Denizi'nde 3 
Ekim'de yaşanan 
4.4 büyüklüğündeki 
depremin ardından 
küçük çaplı 
sarsıntılar 
devam ediyor.
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma

Meteorolojiıien lunıeili yanış uyansı
Hava sıcaklığı, İç 
Anadolu'nun güney 
ve doğusu ile 
Akdeniz'de 6 ile 8 
derece, Marmara 
Bölgesi ile Ege 
kıyılarında 2 ile 4 
derece azalacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan son değer
lendirmelere göre; 
Türkiye'nin büyük 
bir bölümünde 
görülecek sağanak 
yağışların; Orta 
Karadeniz (Samsun, 
Ordu, Çorum, 
Amasya ve Tokat), 
iç Anadolu'nun 
doğusu (Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir, 
Niğde, Kayseri, 
Karaman, Yozgat, 
Aksaray ve Sivas), 
Giresun, Adana, 
Mersin, Osmaniye, 
Hatay ve Kahraman

Gemlik’e gelen 
öğrenciler ile

köylülerin Bursa 
Büyükşehir

saat 02.37 ile saat 
06.38'de 2.5 büyük
lüğünde iki deprem 
daha meydana 
geldiğini açıkladı. 
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
da depremlerin 
büyüklüğünü 2.6 
olarak duyurdu.

maraş çevreleri ile 
öğle saatlerinden 
itibaren Marmara 
mn doğusunda 
(İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Bursa, 
Yalova, Bilecik ve 
Bandırma) kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Sıcaklıklar, İç 
Anadolu'nun güney 
ve doğuşu ile 
Akdeniz'de 6 ile 8 
derece, Marmara 
bölgesi ile Ege 
kıyılarında 2 ile 4 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzeydo 
ğu, zamanla Mar 
mara'da kuzeybatı 
(Karayel) yönlerden 
orta kuvvette, Mar 
mara'da kuvvetli ve 
yer yer kısa süreli

fırtına şeklinde (50- 
70 km/saat) esecek. 
Yağışların; Orta 
Karadeniz (Samsun, 
Ordu, Çorum, 
Amasya ve Tokat), 
İç Anadolu'nun 
doğusu (Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir, 
Niğde, Kayseri, 
Karaman, Yozgat, 
Aksaray ve Sivas), 
Giresun, Adana, 
Mersin, Osmaniye, 
Hatay ve Kahraman 
maraş çevreleri ile 
öğle saatlerinden 
itibaren Marma 
ra'nın doğusunda < 
(İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Bursa, 
Yalova, Bilecik ve 
Bandırma) kuvvetli 
olması beklendiğin
den, meydana 
gelebilecek olumsu
zluklara karşı (Ani 
sel, su baskını,

Belediyesi ve 
Ak Parti İlçe 
Başkanlığına 
teşekkür ettiklerini 
belirterek, 
“Yapılan hizmetle 
okulların açıldıı bu 
dönem öğrencilerin 
Gemlik’e rahatlıkla 
gelmelerini 
hedefledik. 
En uzak ve dağ 
köylerimizden olan 
Şahinyurdu’na 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hizmet götürmesinin 
ayrıca kayda değer 
hizmettir’’ dedi.

heyelan vb.) ilgilile 
fin ve vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları gerekiyor. 
Ayrıca rüzgarın, 
İstanbul ile Çanak 
kale başta olmak 
üzere, Marmara'da 
kuzey ve kuzeydoğu 
(Poyraz), zamanla 
kuzeybatı (Karayel) 
yönlerden kuvvetli 
ve yer yer kısa 
süreli fırtına (50-70 
km/saat) şeklinde 
esmesi beklendiğin
den meydana 
gelebilecek 
olumsuzluklara 
karşı (deniz ve kara 
ulaşımında 
aksamalar vb.) 
başta denizcilerimiz 
olmak üzere 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
gerekiyor.

Orhangazi'de 
zeytin paneli 

yapılacak
Orhangazi
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan yeni bir 
organizasyon daha. 
Orhangazi TSO Salı 
günü gerçekleştire
ceği panelle 
Zeytinin bugünü ve 
Geleceği’ni masaya 
yatıracak. Panele 
ise Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi 
Başkanı Dr.Mustafa 
Tan ile Dünya 
Gazetesi Ekonomi 
yazarı Dr.Rüştü 
Bozkurt ve 
Marmarabirlik 
Entegre Tesisler 
Müdürü Ertuğrul 
Doğanalp katılacak. 
Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi 
Odası'ndan yapılan 
Sah günü Orhangazi 
TSO Toplantı salo
nunda yapılacak 
olan ‘Zeytinin 
Bugünü ve 
Geleceği' konulu 
panelin

elem mıunoR
ELMIMSIH 

mm
Tel: 514 05 60

KAŞEDC BEKlCMtK VOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

moderatörlüğünü 
Dünya Gazetesi 
Ekonomi yazarı 
Dr.Rüştü 
Bozkurt’un 
yapacağı belir
tilirken, Orhangazi 
ve Marmara böl
gesinin en büyük 
geçim kaynağı olan 
zeytinde son yıllar
da yaşanan 
gelişmeler ile zeyt
inciliğin geleceği 
hakkında Ulusal 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi Başkanı 
Dr.Mustafa Tan’ın 
bir konuşma 
yapacağı, panelde 
ayrıca Marmarabirlik 
Entegre Tesisler 
Müdürü Ertuğrul 
Doğanalp’in de bir 
belirtildi. Orhangazi 
TSO Yönetimi ise 
tüm zeytin üretici
leri, çiftçi temsilci
lerini ve zeytin tüc
carlarını bu panele 
davet etti.



9 Ekim 2010 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 6

UMHİlMttiiCOl
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe il 
Genel Meclis 
Başkanvekili Nedim 
Akdemir ve Ak Parti 
Grup Başkanvekili 
Ahmet Er’i makamın
da ziyaret etti. 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
ziyaretinde Bursa’ya 
hizmet eden kuram
ların birlikte çalış
masını gerektiğini 
söyledi. İl Genel 
Meclis Başkan Vekili 
Nedim Akdemir ■ 
bizler İl Genel Meclisi 
olarak her zaman 
kurumlar arasında 
uyum içinde çalışıy
oruz dedi. Ak Parti 
Grup Başkanvekili 
Ahmet Er Meclis 
olarak Bursa’mıza 
yapılacak hizmetlerin 
bir an önce yapıl
ması için tüm Meclis 
üyesi arkadaşlarımı
zla ve tüm kuramlar
la uyum içinde 
çalışıyoruz açıkla
masında bulundu. 
İl Genel Meclisinin

Ekim ayı olağan 
toplantısına katılan 
ve gündem dışı 
konuşmalarda söz 
alan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe kentin ihtiyaç 
duyduğu meydanlar 
için de kolları 
sıvadıklarını söyledi. 
Dünyada hemen 
hemen bütün 
şehirlerin çok güzel 
meydanları olduğunu 
kaydeden Altepe, 
“Bursa 'da bu mey
danlar yok. Şimdi 
bunlar da yapılacak. 
Bunlardan bir tanesi 

de geçtiğimiz gün
lerde gündeme geldi, 
mesela 
Altıparmaktaki bina. 
Orasını İl Genel 
Meclisimiz kendi 
üzerine almış.
Orasını şelaleleriyle 
Bursa’ya yakışan 
güzel bir meydan 
yapalım diyoruz. 
Amacımız Bursa’ya 
güzel meydanlar, 
güzel alanlar 
kazandırmaktır.
Prestijli bir kent 
merkezi yapmaktır. 
İnsanların nefes ala
cağı alanlar 
kazandırmaktır”

dedi.
Meydanın öncelikle 
il özel İdare tarafın
dan yapılmasını 
istediklerini ifade 
eden Altepe, “Burası 
İl Özel İdare meydanı 
yapılsın. Biz de 
gelelim, hep 
beraber açılışını 
yapalım. Ama bu 
olmazsa arsa sizden 
inşaat bizden ortak 
proje yaparız. 
O da olmazsa, 
arkadaşlar buna 
karşılık bir şey 
verilsin dediler.
Yalova yolunda bir 
arsamız çıktı 
otogarın kuzeyinde 
yol üstünde imarlı, 
otel dahi yapılabile
cek değerli bir arsa. 
6 bin 303 metrekare 
olan bu arsayı vere
lim. Bizim için 
önemli olan bu 
eserlerin Bursa’ya 
kazandırılmasıdır. 
Kim kazandırırsa 
kazandırsın önemli 
olan Bursa’ya yapıla
cak hizmettir” diye 
konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat 
Müziği Bölümü 
İcra Heyeti, 2010 - 
2011 sanat sezo
nunun açılışını, 
12 Ekim Salı günü 
saat 20.30’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde vere
ceği konser ile 
yapacak.
Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Halk Müziği 
Bölümü İcra 
Heyeti, ilk konserini

Wfttt'iiitoette www.gemlikkorfezgazetesi.cof!)

Türk Halk 
Müziği’nin sanat 
güneşi Zeki Müren 
anısına gerçek
leştirecek.
Konserde, Mustafa 
Çan’ın şefliğinde 
sahneye çıkacak 
olan koro, Müren’in 
eserlerini seslendi
recek. Konserin 
ikinci bölümünde 
de TRT İstanbul 
Radyosu Sanatçısı 
Gökhan Sezen, özel 
repertuarını BursalI 
sanatseverler için 
seslendirecek.

sekeri
KREŞLERİ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

GEMLİK’ İN İLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU 
€GİTİMD€ 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 İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAGLI, YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SOBUNLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

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

51719 bl 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cof
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ELEMAN ARANIYOR

4 kişilik ailenin açlık sınırının, 19.114 TL artarak 940 TL’ye 
çıktığını, 2 bin 477.428 TL olan yoksulluk sınırının ise 55.81 TL 

azalarak 2 bin 421.618 TL’ye gerilediğini belirledi.
Memur-Sen yaptığı 
araştırmada, 
bir önceki ay 
921.781 TL olan 
4 kişilik ailenin 
açlık sınırının, 
19.114 TL artarak 
940 TL’ye çıktığını, 
2 bin 477.428 TL 
olan yoksulluk 
sınırının ise 55.81 
TL azalarak 2 bin 
421618 TL’ye 
gerilediğini 
belirledi.
Memur-Sen’in 
Eylül ayı için 
yaptığı açlık ve 
yoksulluk sının 
araştırması, yaz 
sebzelerinin gider 
ayak mutfağın tadını 
kaçırdığını ortaya 
koydu.

GIDA MADDE 
FİYATLARI 
ORTALAMA 
YÜZDE 4.99 ARTTI 
Eylül ayında 
Ağustos ayına

göre gıda madde fi 
yatlarında ortalama 
yüzde 4.99’luk bir 
artış yaşandı. Bu 
artışta domates ilk 
sırayı alırken 
domatesi, taze fasu
lye, patlıcan, karpuz 
ve biber izledi. Buna 
göre domates bir 
önceki aya göre 
yüzde 57.16, fasulye 
yüzde 40.59, patlı
can yüzde 39.97, 
karpuz yüzde 34.74, 
çarliston biber

yüzde 34.20 ve sivri 
biber yüzde 33.66 
artış gösterdi.
Bunun yanı sıra 
limon, elma, balık ve 
şeker fiyatlarında 
kayda değer oranda 
olmasa bile 
düşüşler yaşandı.

GİYİM MADDE 
FİYATLARI 
ORTALAMA 
YÜZDE 1.36 ARTTI 
Memur-Sen’in 
araştırmasına

göre ayrıca Eylül 
ayında Ağustos 
ayına göre giyim 
madde fiyatlarında 
ortalama yüzde 
1.36’lık bir artış s 
tespit edildi. Bu 
artışta ilk sırayı 
kadın gömleği 
alırken, bunu 
sırasıyla çocuk pan
tolonu, kadın pan
tolonu ve ayakkabı 
izledi. Yaz mevsi
minin bitmesiyle de 
tişört ve terlik 
fiyatlarında 
düşüşler yaşandı. 
Eylül ayında 
Ağustos ayına 
göre ısınma, 
aydınlanma, barın
ma, sağlık, ulaşım, 
haberleşme, temiz
lik, eğitim-kültür, 
çevre ve su 
madde fiyatlarında 
ortalama yüzde 
0.30 seviyesinde 
değişimler 
gözlendi.

TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

SATILIK
EVİMDEKULLANDlfilM.ÇİnDEPOLU 
ÇELİK filİNEŞ ENERJİSİ SfflUinil 

ni:5133B73

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÜRFEZ GAZETESİ & GÜLER AJANS

NÖBETÇİ ECZANE
9 Ekim 2010 Cumartesi 

İNCİ ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

TEMA â TS?* PLHARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

ULAŞIM
METRO 51312 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esada; 614 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

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

RELEDİYE

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

DENİZ OTORÜSÜ

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT ~

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz
Habaş
Mogaz
Ergaz
Ipragaz 
Habaşgaz
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

/ 513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59

. 513 45 46
'513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3785 
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)

I I II IIVII■■■
MSSMASl 

ALACA KAR4NLIK 
EFSANESİ WHA 

H.0042.30-14M 
15.30-17.00-19.00-

20.30

Rezervasyon 
(Td:5l3 33 2l)



İGemlikKErfezl

® SosyAl Yaşam MerI<ezi
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIÇ PAKETLERİ
HARTAYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

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

HİZMETLERİMİZ % 
a 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 50 - 512 qq 30



Umut 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 programları, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski fiydin Yolu Hasköy • Tekke Köyü Yolu üzeri Tel S O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DENİZIİ WWW.umutthermal.com

GemlikKErfez GENEL TEMİZLİK FİRMASI
“Halı yıkamak bir sanattır ” 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
IIFkim ^1QpoT1r)r„i www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel: 514 57 37

Oalaalar nazinoları lena vurdu tMifcmı swı mi

Önceki gün meydana gelen fırtına ve bunun sonucu doğan dev. dalgalar, İskele 
Meydam’nda bulunan iki gazinoya büyük zarar verdi. Milton ve Mert Aile Çay 
Bahçelerinde tenteler yıkıldı, pencereler kırıldı, mermerler ve duvarlar kırıldı. Syf 4’de

Gemlikspor 2010-2011 futbol sezonunu kur
ban kesimi ve dualarla açtı. Açılışa, Bü 
yükşehir Belediye Başkanı.Recep Altepe’de 
katıldı. Kırmızı beyazlılar daha sonra yaptık
ları karşılaşmayı 3-1 kazandı. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sezon açılışına Altepe geldi, 
Güler yoktu...

Gemlikspor, dün yeni sezonu açtı.
Ancak, sezonun açılışında Gemlikspor’a bu 

güne kadar büyük destek veren Gemlik Bele 
diyesi’ni temsilen kimse katılmadı.

Belediye yönetiminin Gemlik’te spora bunca 
destek verdiği bir dönemde, Gemlikspor ile yol
larının ayrılmasının nedeni nedir?

Neden belli değil mi?
Bundan bir ay önce Gemlikspor yöneticileri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi 
makamında ziyaret ettiklerinde, Gemlik Belediye 
sinin kendilerine destek olmadığını söyleyerek, 
Belediye Başkanından şikayetçi oldular.

Yollar bundan sonra ayrıldı.
öğrendiğime göre, geçen yıl başarısız bir 

dönem geçiren Gemlikspor’a belediye aracılığı 
ile sanayi kuruluşlarından 160 bin TL destek sağ 
landı. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz”
YENİDÛZENIEMEIERİMİZİIE 

MİİJTERİIERİMİZE HİZMETİ SİİRDİİRÖYORUZ
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.umutthermal.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kİj Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dümenleme...
Memleketin daha doğrusu dünyanın 

çivisi çıktı. Kimin eli kimin cebinde...
İnsani değerlerin önüne akıl dışı yöntem

ler geçmiş.
Televizyonlardaki programlar vıcık vıcık 

yağ kokuyor.
Yerel ya da ulusal televizyonlardaki açık 

oturum ya da sohbet tarzı programlarda 
önceden çalışılmış sorular ve yanıtları 
izleyiciye yutturuluyor.

Alan razı veren razı bir sistem kurulmuş. 
Körlerle sağırlar birbirlerini ağırlıyorlar. 
Amaç...
Patron -yönetim arasındaki çıkar diyalo

gunun önünü açık tutmak.
Kredi ya da rant ilişkilerine teker sokma

mak.
Doğru haber ilkesiyle yola çıkan 

“medya”nın yoldan çıkışına hep birlikte 
tanıklık ediyoruz.

Diziler uyuşturucu ve tahrik edici...
Haber programları aldatıcı...
Haberler yönlendirici...
Bu durumda...
Yurttaş yoğun bir “saldırı”altında...
Tüketim körükleniyor.
Yanlış yönlendirme yapılıyor.
Kültür yozlaşıyor.
Toplumun endazesi bozuluyor.
Bu arada...
Toplumsal yapı bozula dururken, 
Egemen güçler ve emperyalistler 

“dümenini” istediği yöne kırıyor.
İhtirasları uğruna gelişme adına gerçek

leştirdikleri teknolojik devrimle dünyanın 
sonunu hazırlıyor.

Silahlanma...
Uyuşturucu ticareti...
İnsan tacirliği...
Uluslararası boyutta ihale yolsuzlukları..
Dünya ekonomisini alt-üst etme planları 

ve girişimleri...
Amaç ne ola ki?
Pastanın tüm dilimlerini bir kişi yese 

sağlığı bozulur.
Ama doymuyorlar..
Gözleri de mideleri de doymuyor...
Midelerindeki lokmayı daha da büyütmek 

için diş geçirebildikleri ulusları birbirine 
sokuyorlar.

Uyanan oyuna gelmiyor.
Uyanmayan derhal dümen suyuna giri 

yor.
Oysa...
Emperyalizmin gözü doymaz.
Aşağıdaki fıkra durumu açıklıyor.
Ama kim anlıyor?
BeyaZ, siyah ve san üç öküz arkadaşmış. 

Bunlar beraber gezdiği için kurtlar bir şey 
yapamıyorlar ama ‘Ne yapıp yapıp bun
ların arasına nifak Sokmalıyım’ diye 
düşünüyorlarmış.

Gerek kalmamış. Av mevsimi gelip kurt
ların sayışı artınca öküzler de çaresiz 
kalmış. Sarı öküz ile siyah öküz aralarında 
anlaşıp, ‘Güneşte beyaz öküz parlıyor, yer
imizi belli ediyor, onu kurtlara verip kurtu
lalım’ diye planlamışlar.

Ne var ki beyaz öküzü yiyen kurtlar doy
mamışlar, bir öküzü daha yiyecekler. Siyah 
öküz kendi kendine ‘Beyaz öküz güneşte 
parlıyordu, sarı öküz de ay ışığında parlı 
yor. Onu da verip kurtulayım’ diye düşün
müş. Ve kurtlar sarı öküzü de yemişler. 
Ancak yine doymamışlar.

Sıranın kendisine geldiğini gören siyah 
öküz, ‘Vay benim aptal kafam, başta beyaz 
öküze sahip çıksaydım bunlar başıma 
gelmezdi’ demiş ama iş işten geçmiş.

ra

ÇAĞLAYAN POLAT

Vatani görevini 
yaptığı Edirne 
Uzunköprü Topçu 
Birliğı’nde rahatsız 
lanarak, İstanbul 
Gata Hastanesi’ne 
kaldırılan er 
Çağlayan Polat, 
önceki gün düzenle
nen askeri törenle 
toprağa verildi. 
Geçtiğimiz hafta 
nedeni bilinmeyen 
bir rahatsızlık ile 
görevli birliğinde 
hastalanan Borusan 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Turan Polat’ın oğlu 
Çağlayan Polat, 
İstanbul Gata Askeri 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
7 aylık er olan ve 
komutan şoförlüğü 
yaptığı öğrenilen 
Çağlayan Polat, 5 
gün yattığı yoğun 
bakım ünitesinde 
yaşamını kaybetti. 
Sağlıklı bir genç 
olan Çağlayan 
Polat’ın ani rahat 
sizliğinin nedeni 
konusunda değişik 
iddialar ortaya 
atılırken, acı haber 
ailesinde şok etkisi 
yaptı.
Baba Ahmet Turan 
Polat, İstanbul Gata 
da oğlunun başında 
bekledi. 
Çağlayan Polat’ın 
ölüm haberi 
Gemlik’te üzüntüye 
neden oldu.

ASKERİ 
TÖREN 
DÜZENLENDİ 
Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü 
öldüğü öğrenilen er 
Çağlayan Polat’ın 
cenazesi cumartesi 
günü babası ve 
öğretmen arkadaş 
lan tarafından
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Gemlik’e getirildi. 
Şehit erin Türk bay 
rağına sarılı tabutu, 
Merkez Solaksubaşı 
Caminde ikindi 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
askeri törenle 
Umurbey’de toprağa 
verildi.
Şehit er Çağlayan 
Polat’ın cenaze 
törenine, çok 
sayıda şubay 
katılırken,

1 • ve 2. Ordu Kuman 
danlığı’ndan çelenk 
gönderildiği görül 
dü. Cenaze törenine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Garnizon Komutanı 
V. Albay Hüsamettin 
Turan, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal,

şehidin babası 
Ahmet Turan 
Polat’ın akrabaları, 
çok sayıda 
öğretmen ve 
vatandaşlar 
katıldı.
Polat’ın Türk 
Bayrağına sarılı 
tabutu cenaze 
namazından sonra 
askerlerin omuz 
larında cenaze 
aracına konarak 
Umurbey’de toprağa 
verildi.
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Seril ihlali laciaya yol acıyonlu YazıYORUM

Bursa'nın İznik 
ilçesinde şerit ihlali 
yapan otomobil, 
kamyonun altına 
girdi. Kazada Ti 
çocuk 5 kişi yara
landı.
Kaza Gemlik-lznik 
karayolu üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre Özkan 
A.'nın(20) kullandığı 
34 BP 0126 plakalı 
otomobil, karşı

6 ağacı kökünden sökerek durabildi
Bursa'da, kırmızı 
ışık ihlali yapan 
sürücü trafik polisini 
peşine taktı. 
Polislerin dur ihtarı
na uymayan şahıs, 
6 ağacı kökünden 
sökerek durabildi.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
^îrameşeler Metro 
durağında meydana

Kavgana kalbi duran genç 
hastanede hayata döndürüldü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kavgada 
kalbi duran 16 
yaşındaki genç 
hastanede hayata 
döndü.
Edinilen bilgilere 
göre İnegöl ilçesi 
Üçevler Mahalle 
si'nde ikamet eden 
iki çocuk kavga etti. 
Kardeşinin kavga 
ettiğini öğrenen 16 
yaşındaki İbrahim

Hız arkadaşının patronu taraıınıian Dicaklan
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kişi, tartıştığı kız 
arkadaşının patronu 
olan servis şoförü 
ve kardeşi tarafın
dan bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Millet Mahal 
leşi Killi Sokak'ta 
meydana gelen olay
da Murat A. (26) 
isimli genç, kız arka

şeride geçti. 
Kontrolünü kaybe
den otomobil karşı 
şeritten gelen Salim 
Akalın(36) idaresin
deki 16 GB 091 

geldi. Ali S.(35) 
idaresindeki 
16 KG 543 plakalı 
minibüs, 
Gençosman'da kır
mızı ışık ihlali yaptı. 
Sürücünün kırmızı 
ışıkta geçtiğini 
gören trafik polisleri 
aracın peşine düştü. 
Ekiplerin dur ihtarı
na uymayan sürücü, 
Sırameşeler'e

M,, Oktay B. isimli 
çocuğun yanınâ 
giderek tartışmaya 
başladı. Bu sırada 
Oktay B.'nin amca 
sini oğlu Hakan B. 
tartışmanın üzerine 
gelerek İbrahim M. 
ile tartışmaya girdi. 
İki genç arasındaki 
sözlü tartışma kav
gaya dönüştü. 
Kavga sırasında 
İbrahim M. birden 

daşını rahatsız ettiği 
gerekçesiyle patro 
nu olan aynı zaman
da da servis aracı 
şoförlüğü yapan 
Ahmet B. ile konuş
maya gitti. Bir süre 
sonra Ahmet B. ve 
kardeşi Murat B.'nin 
bıçaklı saldırısına 
uğrayan Murat A. 
kaçmak isterken 
yere düştü.

plakalı kamyona 
çarptı. Kazada oto
mobilde bulunan 
Özer Küçük(13) ve 
anne Yüksel 
Küçük(41) ağır 

geldiği sırada direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek, 
yol kenarında 
bulunan ağaçlara 
çarptı. 6 ağacı 
yerinden söken 
minibüs bariyerlere 
çarparak durabildi. 
Alkollü olduğu 
belirtilen sürücü ve 
yanında bulunan 
Turgay K.(32) 

yere yığıldı. Kavgayı 
duyup dışarı çıkan
ların haber vermesi 
üzerine baygın vazi 
yetteki genç, olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Ambulans içinde 
yapılan müdahale 
lere rağmen gencin 
kalbi durdu. Acil 
Servis'e kalbi dur

Bacağından bıçak
lanan Murat A., 
olay yerine gelen 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Murat A.'nın sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi. Polise 
ifade veren Murat A., 
''Servis çilik yapan 
Ahmet B., kız 
arkadaşımın

yaralanırken, 
babaanne 
Hacer Küçük(68), 
otomobil 
sürücüsü Özkan A. 
ve kamyon 
sürücüsü Salim 
Akalın ayakta 
tedavi gördü. 

Ağır yaralanan anne 
ve oğul ambulansla 
Gürsu ve Kestel 
Devlet Hastanelerine 
sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Boş hayaller !...

kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Kazayı gören bir 
vatandaş, iş yerinde 
çalıştığı esnada 
minibüsün aniden 
kaydığını ve yol 
kenarındaki 
ağaçları yerinden 
söktüğünü söyledi. 
Polis, kazayla 
ilgili inceleme 
başlattı.

muş vaziyette geti 
rilen İbrahim M. Acil 
Servis'te yapılan 
yoğun çabalar ile 
tekrar hayata dön 
dürüldü. Hastanede 
yeniden hayata 
döndürülen İbrahim 
M. daha sonra Medi 
kal Park Hastane 
si'ne sevk edildi. 
Yoğun bakımda olan 
gencin hayati 
tehlikesi sürüyor.

patronu.* 
İşten çıkartmak 
şantajıyla kız 
arkadaşımla 
birlikte olma tek
lifinde bulunmuş. 
Ben de konuyu 
konuşmak için 
gittiğimde bıçakla 
saldırdılar." 
dedi.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Ey okurlarım; haykırsam, bağırsam sesimi 
duyar mısınız ?...

Meramı mı köşe yazılarımla anlatabilir miyim?
Yoksa.. İşçi emeklisi misin, memur emeklisi 

mi tartışması sizin için daha mı önemli...
Başbakan Erdoğan maaşımın 280 lira fazlalığı 

var diyor.
Öbür tarafta ayda aldığı 15 bin lirayı es geçi 

yor..
Yemek, içmek, eş dost, eşi, kızı, oğlu bedava 

devletten...
Anladım ki ne kadar bağırsam boş, sesimi 

duyuramam..
Urfa Valisi de bas bas bağırıyor, ama sesini 

duyuramıyor..
Urfa'da okur yazar oranı çok düşük.
Çocuklar okula gidemiyor.
Halbuki Türkiye’nin esas meselesi o..
Ama, sıra gelmiyor, gelemiyor..
Artık bizim millet alıştı.. Seçim olsun 

bedavaya konsun istiyor.
Ne zaman seçim lafı ortaya atılsa ellerini 

ovuşturmaya başlıyor..
Biliyor ki, avantası gelecek..
Kömür, yağ-pirinç kapısına konacak.
Referandum da seçim gibi bir şey olduğuna 

göre, nimeti de olacaktır..
Seçmen bu yıl şanslı..
Referandum kampanyası ramazana rastladı..

Rastlatıldı..
Referandum bayrama denk geldi..
Denk getirildi..
Çifte kavrulmuş oldu!. Her şey bedavadan 

kapınızda..
Ramazanda artırılmış, abartılmış yardım 

paketlerine kimse ses çıkaramaz..
Sevap.. Aleyhinde konuşta “göbeğini 

kaşıyan” adam sana kızsın.
12 Eylül’e bir gün kala, iki gün kala dağıtılan 

hediyelere de kimse laf edemez..
Bayram.. Bunlar bayram hediyesi.. Evet de 

mek için.
Gaziantep öncülük etti.. İşe, 45 derece sıcakta 

kömür dağıtarak başlamış.
Ramazan ayı kömür dağıtma ayıymış.. Refe 

randuma kadar bitireceklermiş
Ramazanın ilk gününde Türbeler doldu taştı.
Üzerlerinde " Ak Parti Logoso ve Evet" yazılı 

tişörtler olan ve
Ak Parti'nin renklerini taşıyan şapka takan bir 

grup, beyaz bir minibüsle Oruç Baba Türbesi'ne 
geldi.

Minibüsün yanında, Fatih Belediyesi'ne ait bir 
zabıta aracının bulunması dikkat çekti.

Türbe girişine stand kuran ve üzerlerinde 
"Evet" yazılı tişört bulunan grup, poşet içinde 
iftariyelik dağıttı.

Dağıtım yüzünden zaman zaman izdiham 
oldu..

Bir başka olanı da anlatmadan geçemeyece 
ğim..

Başbakanlık Danışmanı Ali Yüksel üç kadınla 
imam nikahlı olduğu, beraber yaşadıkları tespit 
edilmiş.

Bir zamanlar Avrupa Milli görüş Teşkilatı baş 
kanıydı.

Almanya da fetva makamı yani “Şeyhûislam" 
olduğunu söylüyordu, sonra para işlerine ka 
rıstı...(Erbakan gibi)

Sayın okurlarım; Madem ki Türkiye şeffaf bir 
ülke..

O halde bir gerçeği de biz açıklayalım.
Kim bu Ali Yüksel diye soranlara söylüyo

rum..
Ak Parti grup başkan vekili Samsun 

Milletvekili Suat Kıhç’ın Kayınpederi...
Şimdi anladınız mı “vehbı’in kerrakesini”...
Ey “hayırcılar “ ..Sizler hala “Gandi Kemal” 

den medet bekleyin.
Adamlar hem yiyorlar, hem yediriyorlar..
Sende otur, bol bol konuş..
Atı alan Üsküdar’ı geçti..

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

Sezon açılışına Altepe geldi, 
Güler yoktu..

Gemlikspor, uzun yıllardan beri can çeki 
şen bir spor kulübü..

Bir türlü belini doğrultamıyor.
Çünkü, Gemlik’te spora, sporcuya önem 

veren bir kitle yok.
Önce halk spora destek vermeli.
Komşu ilçe Orhangazi’de hem Orhangazi 

li, hem de kurumlar spora destek veriyor.
Dün, Gemlikspor’un sezon açılışında kaç 

Gemlikli vardı dersiniz.
Bence en çok 200 kişi.
Bunun da büyük çoğunluğu Kios grubu..
Aynı açılışı Orhangazi Spor yapmış olsay

dı inanıyorum ki stad dolardı.
Bu birinci etkendir.
Kurumlar da bu işten bıkmış durumda.
Belediyenin zorlaması olmasa bir kuruş 

bile destek vermeyecekler:
Gemlikspor kurumsallaşmadıkça sorun 

bitmeyecek.
Gemlikspor’u kendi mali imkânlarıyla sır 

tında taşıyacak Faruk Güzel gibi, Melih Ka 
zanç gibi başkanlar, takımı götürebilecekleri 
en önemli noktaya kadar götürdüler.

Ancak, sonuç ortada.
Yıllarca Gemlikspor’a bir yönetim kadro

su, bir başkan bile bulunamadı.
Bu yönetimin nasıl göreve geldiği bilini 

yor.
Altyapısı olmayan Gemlikspor, geçen se 

zon dışarıdan transfer ettiği futbolcularla se 
zonda istediği yerde tutunamadı.

Bu yıl, yarısı Gemlikli bir kardoyu gördük 
dün.

Açılışta, Belediye yöneticilerinin bulunma
ması bir kırgınlığın ifadesidir.

Gemlikspor sırtını Büyüksehir Belediyesi 
dayamakla, büyük stratejik hata yapıyor.

Sezon açılışı davetiyesini gönderdikleri 
belediyeden, stadta sezon açılışı yapacakları 
nın iznini bile istememişlerdi cuma gününe 
kadar..

Oysa belediye, bugüne kadar Gemlik 
spor’a en çok mali kaynağı sağlayan kurum.

Gemlik’te spor için stadın bakımını üzeri 
ne aldı. Yanındaki arsayı bugün yarın kamu
laştırması bitirilip, iki stad birleştirilecek.

Gemlik Belediyespor ise, Gemlikspor’a alt 
yapı için gençleri yetiştiriyor.

Gemlikspor yöneticileri, CHP li belediyeyi 
AKP li Büyükşehir’e şikayetle, kendi bindik
leri dalı kestiler.

İşe siyaseti karıştırdılar.
Dün, statta gördüğüm buydu.

Dalgalar gazinoları lena vurdu

Cumartesi sabahı 
karayel fırtınası 
ile gelen dev 
dalgalar İskele 
Meydanı’nda 
bulunan Milton ve 
Mert Aile Çay 
bahçelerinde 
büyük zararlara 
neden oldu. 
Cumartesi sabahı 
saat 8.30 
sıralarında başlayan 
dalgalar, Milton Aile 
Çay Bahçesi’nin 
kapalı bölümünün 
önünde bulunan 
pencereleri ve mer
merleri paramparça 
etti.
Bazı güneş tenteleri
ni de yıkan dalgalar, 
100 bin liraya yakın 
zarara yol açtı.
Dev dalgalar aynı 
anda Mert Aile Çay 
Bahçesine de büyük 
zarar verdi. Çay 
Bahçesi’nin denize 
bakan tüm açılır 
kapanır pencereleri 
kırılırken, kalorifer 
tesisatı, mermerler

ve duvarlar yıkıldı, 
güneşlikler de 
parçalandı.
Çay bahçeleri 
sahipleri zararlarının 
büyük olduğunu 
söylediler.
İskeleye doğru olan 
Dilek ve Grup Çay 
bahçeleri ise zarar 
görmedi.

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
V 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 
8 Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: O 535 647 55 03

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Gemlikspor sezonu açtı
Gemlikspor 2010- 
2011 futbol sezo
nunu kurban kesimi 
ve dualarla açtı. 
Açılışa, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’de 
katıldı.
İlçe stadında yapılan 
şezon açılışına 
Recep Altepe’nin 
yanı sıra Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, AKP Gemlik 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci ile AKP’li 
Belediye Meclis 
Üyeleri ve çok sayı
da AKP’li yönetici ve 
taraftar katıldı.
Okunan dua son- 
rasında kesilen kur

banın kanı futbolcu
ların alnına 
sürülerek sahaya 
çıkıldı. Açılış konuş
masını yapan 
Gemlikspor Başkanı 
Orhan Koç, 
amaçlarının Gemlikli 
gençlere spor 
yapmak olduğunu • 
belirterek, kulübe 
maddi destek bek
lediklerini söyledi. 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik’te yaptığı 
konuşmada; sporun 
toplumda barışı ve 
kardeşliği pekıştire 
rek yeni sezonda 
Gemliklilerin takım
larını centilmenlik 
içinde destek
lemelerini istedi. 
Sorunların bir tek 
elle çözümleneme 
yeceğinin de altını 
çizen Kaymakam 
Çelik, “Gemlikspor, 
inşallah beklediği ve 
arzuladığı başarıya 
yeni sezonda ulaşır” 
dedi.

ALTEPE 
KONUŞUYOR 
Gemlik’teki yöne
timin kendilerine yer 
temin etmesi duru
munda tesis 
yapacaklarını

yenileyen Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Aitepe, spora 
gereken önemi 
verdiklerini belir 
terek, “En önemli 
avantajımız ve 
kazancımız genç 
nüfusumuz ve idea 
list olmamızdır. 
İnşallah Bursa ola 
rak sanayi başkenti 
olmamızın yanı sıra 
sporun da başkenti 
oluruz. Bursa’nın 
sporda başarısı her 
zaman sürecek ve 
biz de ilçelerimize 
katkımızı sürdüre
ceğiz. Gemlik 
spor’un daha iyi 
olması için de eli 

mizden geleni 
yapacağız. Gemlik 
spor, hem Gemlik’im 
hem de Bursa’nın 
gururu olacaktır” 
şeklinde konuştu. 
Taraftarların havai 
fişeklerle destek 
verdiği Gemlik 
spor’da geçen yıl 
kadrosundan Kemal, 
Oğuz, Murat Yarar, 
Murat Ünaldı ve 
Ahmet kalırken, 
yeni transferler ise 
Mudanyaspor’dan 
Yasin ve Yılmaz, 
Yenişehir Belediye 
spor’dan Sinan ve 
Hüseyin, Bergama 
spor’dan Bekir 
Balık, Hamitler 
spor’dan Hasan Efe,

Gürkan ve Serkan, 
Geliboluspor’dan 
Muharrem, Umur 
spor’dan Emrah ve 
Fatih, Eskişehir’den 
Şeref ile Yeni Kara 
manspor’dan Özgür 
oldu. Gemlikspor, 
sezon açılışı 
nedeniyle Mustafa 
Kemalpa şaspor ile 
oynadığı hazırlık 
maçını 2. dakikada 
şeref, 49. dakikada 
Yılnaz ve 80. 
dakikada Serkan’ın 
attığı gollerle 3-1 
kazanırken, 
Mustafa Kemal 
paşaspor’un tek 
sayısını 77. 
dakikada Nazmi 
kaydetti.

GEMLİKSPOR 
U-15 TAKIMI
3 PUANI
3 GOLLE ALDI 
Gemlikspor U-15 
takımı konuk ettiği 
Küçük Balıklı 
Başakspor’u 
yenerken, 3 puanı 
3 golle aldı. 
Oynadıkları ilk 
maçı kaybeden iki 
takımın arasındaki 
maçın ilk yarısında 
gole daha yakın 
oynayan taraf 
Gemlikspor oldu 
ancak tarafların 
çabası gol getir 
meyince ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıda üstün
lüğünü sürdüren 
kırmızı beyazlı la r 

oyuna ikinci yarıda 
giren İsmail’in 49. 
dakikada attığı 
golle 1-0 öne geçti. 
73. dakikada 
Berkan’ın kafa 
golüyle durumu 
2-0 yapan 
Gemlikspor rahat
ladı. 79. dakikada 
günün golcüsü 
İsmail’le bir gol daha 
bulan Gemlikspor 
sahadan 3-0 galip 
ayrılarak 3 puanın 
sahibi oldu

SAHA: Gemlik 
HAKEMLER : Fatih 
Türköz 7, Selim 
Reşittürk 7, Suat 
Gürler 7, 
GEMLİKSPOR : Bilal 
5, Mahir 5, Turgay 6, 
Mehmet Göz 5, 
Gökhan 6, Adnan 6, 
Eren 5, (Tuncay 4) 
Yusuf 6, Berkan 6, 
Alican 6, (Burak 3) 
Duhan 4, (İsmail 7) 
KÜÇÜK BALIKLI 
BAŞAKSPOR: Yasin 
6, Sinan 4, özgür 4, 
Recep 5, Esat 4, 
(Emre 4) Oğuzhan 
Ocak 5, Tunay 4, 
(Ersin 3) Bilal 5, 
Akın 3, (Rıdvan 3) 
Süleyman Koz 5, 
Süleyman çağ 4, 
GOLLER : Dk. 49-79 
İsmail, Dk. 73.
Berkan (Gemlikspor)
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Öm, ir Hatanla yola Jey am" dedi
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat özmen, 
Saadet Partisi’nda 
yaşanan olaylar ile 
ilgili görüşlerini açık
ladı. Açıklama şöyle: 
“Son üç aylık dönem 
içersinde partimiz 
genel merkez yöneti
minde bir takım olay
lar yaşanmıştır. 
Öncelikle seçimlere 
bir yıldan az bir süre 
kaldığı halde sebep
siz ve istişaresiz bir 
şekilde olağanüstü 
kongre kararı alı
narak malum sıkın
tıların oluşmasına 
sebebiyet verilmiştir. 
Yine bu kongrede çift 
liste çıkarılarak ve 
eski genel başkanı 
mız Sn. Numan 
Kurtulmuş bu liste 
terden birinden istifa 
ederek delegelerin 
hür iradesiyle oyla
maya katılmasını , 
engellemiştir. Kongre 
ve sonrasında bir 
kaos ortamı oluş
masına zemin

hazırlamıştır.
Üç ay boyunca dele 
gelerin salt çoğunlu 
ğunun noter kanalıy
la gönderdiği kon
grenin yenilenmesi 
dilekçeleri dikkate 
alınmayarak teşkilat
lar adeta kitlenmiştir. 
Mahkeme kanalıyla 
kongre yapmak mec 
buriyetinde kalan 
eski genel başkanı 
mız nihayetinde isti
fasını vererek par
timizden ayrılmıştır. 
Yaşanan bu süreçte 
genel merkezdeki 
idare heyeti kamu • 
oyunu yanıltacak şe 
kilde beyanlarda bu 
lunmuşlardır. Örne 
ğin kongre sonrası 
genel merkez hakkın
da ondört da va 
açıldı demişlerdir.. 
Aslında açılan dava 
sayısı üçtür.
Parti kayyuma devre 
dildi diye yeri göğü 
inletmişlerdir.
Bu davaya bakan 
hakiminde ifade 
ettiği gibi kayyum 

kararı alınmamıştır. 
Sadece üç kişilik 
kongre çağrı heyeti 
oluşturulması kararı 
alınmıştır. Parti kuru
cu üyesi olan bu üç 
kişinin görevi olağan 
üstü kongrenin yer 
ve tarihini belir
lemekten ibarettir. 
Zaten kayyuma 
devredilen bir parti 
de genel başkan ve 
yardımcıları görevle 
rine nasıl devam 
edebilirdi?
Kongre sonrası bir 
kaç ilde meydana 
gelen iftardaki tartış
maları sanki meydan 
muharebesi çıkmış 
çasına ve bunu Erba 
kan ve arkadaşları 
tarafından organize 
edilmişçesine hava 
estirilerek kendiler
ine mazlum görün
tüsü vermek istemiş 
lerdir. Oysa kırk yıllık 
tarihimiz milli 
görüşün ahlak ve 
maneviyatı ön planda 
tuttuğu ve kardeşti 
ğin bizim için ne 

kadar önemli oldu 
ğunu dost düşman 
herkes bilmektedir. 
Bizler bu ulu çınar 
olan davadan bir 
kuru yaprağın dahi 
düşmesine razı olma 
yan, partilerimiz ka 
patıldığında dahi en 
küçük bir taşkınlık 
göstermeyen olgun 
seviyeli ve mütevazı’ 
bir topluluğuz. 
Bu zamana kadar 
olduğu gibi bundan 
böyle de yeniden 
büyük Türkiye ve 
yeni bir dünya ideali 
ile temel esaslarımız 
doğrultusunda çalış
malarımızı devam 
ettirme azmi ve 
gayreti içersinde 
olacağız. Gemlik 
İlçe Teşkilatı olarak 
milli görüş lideri 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan hocamızın 
önderli ğinde Saadet 
Partisi çatısı altında 
hakkın hakimiyeti 
mücadelesini 
sürdüreceği mizi 
beyan ederiz.”

MiltllHltİl'llll 
neni »inelim lıelirleıi

Gemlik Artvinliler 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği yaptığı 
kongrede yeni yöne 
timini belirledi.
9 Ekim 2010 günü 
yapılan genel kurul 
toplantısında yöne
tim kuruluna şu kişi 
ler seçildi: 
Mevlut Çelik (Bşk) 
Levent Aydın (Bşk. 
Yard.) Hüseyin 
Torun (Sekreter) 
Birdane Sarıkaya 
(Sayman) Cafer 
Kıhlç (Muhasip)

Artvinliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Genel kurul kong 
resinde eski yöne- * 
tim kurulunun çalış
ma raporu oku- | 
narak kabul edildik
ten sonra, 2010 
2011 yılı bütçesi 
kabul edildi.
Yeni dönemde 
yapılacak çalış
malar ile ilgili 
görüşmelerden 
sonra dilek ve istek
lerde üyelerin dilek
leri dinlendi.

elm& sekeri LİBERTY (SEKER) SİG O RTİ
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EM LAK* TAN

GEMLİlC’İN İLİÇ 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 HAZIKLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUNLULUK RİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI HUYLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya ww.elmasekerikres.com

51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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

En gü rü de 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
ww.elmasekerikres.com
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furt dışına cılısia yeni İm ELEMAN ARANIYOR
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
yurt dışı çıkış 
yasağına ilişkin 
tahditlerin, yazılı 
ortamda bildirime 
gerek kalmaksızın 
İçişleri Bakanlığı 
kayıtlarından 
re’sen kaldırıla
cağını bildirdi. 
Bilgiye göre, 
referandumda kabul 
edilen Anayasa 
değişikliği ile yurt 
dışına çıkma hür
riyetinin sadece 
hakim kararıyla 
sınırlandırılabile
ceğinin hüküm altı
na alınmasının 
ardmdan, Ma 
liye Bakanlığı da 
uygulamaya dönük 
adımlar attı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 
imzasıyla içişleri 
Bakanlığına gönder
ilen bir yazıda, yurt 
dışına çıkış 
yasağının vatan
daşın müracaatına 
gerek kalmaksızın 
re’sen kaldırılması 
istendi.

Yazıda, Anayasanın 
yurt dışı çıkış 
yasağına dayanak 
oluşturan ilgili mad
desinin, Anayasanın 
Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile 
"Vatandaşın yurt 
dışına çıkma hür
riyeti, ancak suç 
soruşturması veya 
kovuşturması sebe
biyle hakim kararına 
bağlı olarak sınırlan
abilir" şeklinde 
değiştirildiğine 
dikkat çekildi. 
Anayasa değişik
liğinin halk oylaması 
ile kabul edildiği ve 
23 Eylül 2010 tarihi 
itibariyle yürürlüğe

girdiği hatırlatılan 
yazıda, şu görüşlere 
yer verildi: 
"Anayasanın ’yer
leşme ve seyahat 
hürriyeti’ başlıklı 
23’ünçü mad
desinde yapılan 
değişiklikle, vergi 
borcu nedeniyle 
mükelleflerin yurt 
dışına çıkışını 
engelleyen yasal 
düzenlemeye mes
net teşkil eden 
’vatandaşlık ödevi’ 
ibaresi, yurt dışına 
çıkma hürriyetini 
sınırlandıran sebe
pler arasından 
çıkarılmış ve suç 
soruşturması veya 
kovuşturması sebe

pleriyle yurt dışına 
çıkma hürriyetinin 
hakim kararıyla 
sınırlandırılabileceği 
hüküm altına 
alınmıştır. 
Bu itibarla, vergi 
dairelerince 23 Eylül 
2010 tarihinden 
itibaren amme 
borçluları hakkında 
6183 sayılı Kanunun 
36/A maddesi 
gereğince yurt dışı 
çıkış tahdidi tatbik 
edilmeyecektir. 
Anılan tarihten önce 
amme borçluları 
hakkında vergi 
dairelerinin/mal 
müdürlüklerinin 
talepleri üzerine 
6183 Sayılı Kanun 
gereğince uygulan
mış olan yurt dışı 
çıkış tahditlerinin 
ise vergi 
daireleri/mal 
müdürlüklerince 
yazılı ortamda 
bildirime gerek 
kalmaksızın 
Bakanlığınız kayıt
larından re’sen 
kaldırılması uygun 
görülmüştür."

TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK
EVİMDE KDLLANDlülMÇİH DEPOLU 
ÇEIİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL: 5133613

ELEMAN ARANIYOR

EIEKMHİSIBIİ 
ARANIYOR

Tel: 514 00 00

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÜRFEZGAZETESİ & GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel :(0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

11 Ekim 2010 Pazartesi 
MELİS ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3786 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lİBNİl
mıssMSi 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ IHIMA 
Il.004130-I4.00- 
15> 17.00’19.00'

2030
Rezervasyon 

(Td;51333 21L
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•» SosyAtÎAŞAM MerRezî
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIÇ PAKETLERİ
HARTAYI SONUNA KAPAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

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

R HİZMETLERİMİZCCL . r a
yj Catering ve Carson 1 emim C'

f 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



Sf<Umut
/ * THERMAL RESORT €r 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 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 Sarayköy/DENİZLİ WWW.umutthermal.com

12 Ekim 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

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

Tel: 514 57 37

lııiltr Mıiıı Mlaniiiı Mircıı MM®
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
bugün işçi ve Bağ 
kur emekli maaşla 
rina yapılacak 2011 
yılı zamlarını açık
layacağı öğrenildi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, dün 
orta vadeli ekono 
mik programı açık
lamasından sonra, 
gazetecilerin soru
larını cevaplarken,

emekli maaş 
promosyonları ile 
ilgili soruya

"Emeklilerle ilgili 
karar verecek 
keşke ben olsay
dım. Konuyla ilgili 
görüştüğümüz 
bankalarla olumlu 
netice edecek 
karar çıkmadı. Son 
görüşmeyi yap
madık. Önümüzde
ki yılın emekli 
maaşlarıyla ilgili 
sorun bekliyor. 
Gelecek yılın 
maaşları. Grup

toplantısında açık
lamayı yapacak. 
Emekli maaşlarıyla 
ilgili." cevabını 
verdi.
Detaylandırılması 
istendiğinde 
Dinçer, "Memur 
emeklileri dışında 
işçi ve Bağ-kur 
emeklisinin 2011 
yılı için Ocak ve 
Temmuz ayında 
yapılacak zammı 
açıklayacak." dedi.

6-10 Ekim 2010 tarihleri arasında Bursa 
Buttim Fuar Merkezi’nde açılan Tanm Fu 
arı’na Gemlik Ziraat Odası da katıldı.2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyûkşehir ne yapacak?
Gemlikspor’un 2011 yılı sezonuna Belediye 

Başkanı Fatih Mehmet Güler’in katılmaması dün 
günün konusuydu.

Törenlere Gemlik Belediye yöneticilerinin katıl
maması, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
AKP İlçe Teşkilatının, belediye meclis üyelerinin 
neredeyse tam kadro katılması ne oluyor soru 
nu gündeme getirdi.

Bu durum en çok Gemlikspor yöneticilerini sı 
kıntıya soktu.

. Dün, Gemlikspor Kulübü Başkanı Orhan Koç 
ile biraraya geldik.

Yanımızda biri de belediye meclis üyesi vardı. 
Koç, bu tablodan rahatsızlığını dile getirdi. 
Gemlikspor Kulübü olarak olayı siyasete 

dökmediklerini, ancak sezon açılmasına az bir 
zaman kalmasına karşın mali sorunların çözüle 
mediğini, transfer yapamadıklarını, hoca tuta
madıklarını söyledi. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz" 

TENİOİİZENIEMEIERİMİZİIE 

MÜJTERİLERİMİZE HİZMETİ SÜRÖÜRÜTORUZ

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: 0 224 513 12 72 
Tel: 0 224 513 21 46 
Fax : 0 224 514 05 01 

GEMLİK

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

Milletin efendisi köylü mü?
Yağmur...
Bereket...
Çiftçinin, köylünün yüzünü güldürür mü?
Yoksa ortalığı sular seller götürür de 

toprağın niteliği azalır mı?
Gerçi toprak verimli de ne oldu?
Marmara’daki, Ege’deki, Akdeniz’deki 

iklim koşulları nerede var?
1980’li yıllardan sonra Mimar Özal’la 

başladı globalizm ve dışa açılma...
Dışa bağımlılığı esas alan tarım politikası 

dirençleri kırdı, umutları öldürdü.
Dünyada tarımın önemini kavrayan ülke 

ler kalkınmayı başarıyor..
Türkiye gibi yöneticileri tarımın önemini 

kavramayan ülkeler ise patinaj yapmaya 
devam ediyor.

Ülkede işsizlik büyüyor, ekonomide sıkın
tılar artıyor.

Hem yapısal hem de yönetimsel anlamda. 
Tarımda sorun çok.
Çarpıklık diz boyu.
Tarım küçük alanlarda ve aile işletmeleri 

biçiminde yapılanmış
Modern ilaçlama, sulama ve ambalajlama 

uygulaması ağır aksak.
İhracat ve ithalat politikaları doğru plan

lanmıyor.
Tarıma destek olarak sunulan doğrudan 

gelir desteği, büyük toprak ağalarının ve 
ekmeden biçmeden para alanların işine 
yarıyor.

Avrupa Birliği’nin dayatmalarıyla hazır
lanan AB ilerleme raporu, yok denecek 
kadar az olan tarımdaki desteklerin tüm
den kaldırılmasını, bir yandan da gümrük 
tarifelerinin indirilmesini ve dışa karşı 
tamamen korunmasız hale gelmesini isti 
yor.

Pamuk, tütün, fındık üreticisinin eli kolu 
bağlanıyor...

Zeytinci büyük marketlerin sarmalında... 
Oysa 
Devleti yönetenlerin köylü ile alay etmek 

yerine sorunlara çözüm getirmek zorunlu
luğu ve sorumluluğu vardır.

Soruna ciddi yaklaşmamak, çözüm üret
memek iş bilmezliğin göstergesi...

Çok mu gerekli...
Hormonlu çilek, domates, salatalık... 
Gün güneş görmemiş tavuk çiftlikleri 
Denizi kirleten balık üretme çiftlikleri. 
Hem insanlığın sonunu hazırlıyor... 
Hem de tarımsal üretimi baltalıyor.. 
Genetik yollarla elde edilmiş ürünler veya 

genetiği değişime uğramış ürünler 
kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyen 
bir takım çıkar çevreleri ve organik ürün 
üretimini veya organik ürün ithalatını yap
tığını savunan kişiler tarafından hazırlanan 
bir tezgah...

Sonuç olarak..
Türk Tarımı ülke için yaşamsal önemde, 

ancak büyük bir darboğaz içerisinde...
Ve...
Ülkeyi yönetenler çözüm yerine üreticiyle 

dalga geçmektedirler.
Hani...
Köylü milletin efendisiydi.
Ne yazık ki...
Köylünün milletin efendisi olduğu seçim

den seçime anımsanıyor.

Ziraat Odası lanın Fuarı’nöa
Tüyap tarafından 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
Bursa Tarım Fuarı 
sona erdi. 
6-10 Ekim 2010 
tarihleri arasında 
Bursa Buttim Fuar 
Merkezi’nde açılan 
Tarım Fuarı’na 
Gemlik Ziraat Odası 
da katıldı.
Ziraat Odalarına 
ayrılan stantta, 
Gemlik ürünlerini 
fuara katılanlara 
tanıtan Gemlik 
Ziraat Odası, katılım
dan memnun döndü. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Türkiye’nin en 
büyük Tarım fuar
larından birinin 
Bursa’da açıldığını 
belirterek, bu fuara 
katılmaktan mutlu
luk duyduklarını 
söyledi.

gemlik

Füarda kendilerine 
ayrılan bölümde 
tanıtım için bazı fir
maların ürünlerini 
fuara götürdüklerini 
ve büyük ilgi gördü 
günü söyledi. Çelik, 
gelecek yıl daha 
geniş bir şekilde 
katılarak, burada 
Gemlikli çiftçilerin 
ürünlerini sergileye
ceklerini belirtti

ADD’den bilgilendirme toplantısı
Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gürle İş Ham’ndaki 
dernek merkezinde 
bilgilendirilme 
toplantısı 
düzenledi.
Üyelerin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
toplantıda Yönetim 
adına konuşan 
Başkan Doğan 
Alkaya, yönetime 
geldikten bu güne 
kadar geçen 9 aylık 
sürede dernek 
olarak yapılan faali

yetler içersindeki 
çalışmalar 
anlatılarak üyelere 
bilgi verildi.
Aylık bilgilendirme

ve faaliyet toplan
tılarının bundan 
böyle her ay düzenli 
olarak>yapılması, 
üyelerin tam

katılımlarının 
sağlanılması iste
nilen toplantıda 
üyelerden Erhan 
Izgi’nin önerdiği 
eğitim ve 
örgütlenme yolunda 
daha sıkı çalışma 
yapılması için 
faaliyet gösterilmesi 
önerisi benimsendi. 
22 Ekim düzen
lenecek Cumhuriyet 
yemeği ile ilgili 
duyurunun 
ardından toplantı 
sona erdi.

Saatler geri alınıyor, mesai saati değişiyor
Yaz saati uygula
ması 31 Ekim’de 
sona eriyor. Saatler 
31 Ekim’de 1 saat 
geri alınacak. 
Ülke çapında saatler 
1 saat geri alınarak 
enerji tasarrufu 
yapılması hedeflenir

ken mesai saatleri 
de değişecek. 
İstanbul Valiliği'n 
den yapılan yazılı 
açıklamaya göre 31 
Ekim'de ülke genelin 
de yapılacak geri sa 
at uygulaması nede 
niyle mesai saat-

lerinde de değişiklik 
yapılacağı belirtildi. 
Açıklama da, "Gün 
ışığından yararlanıp 
enerji tüketiminin 
azaltılmasının yanı 
sıra, sabah-akşam 
saatlerindeki trafik 
yoğunluğu da dikka

te alınarak 01 Kasım 
2010 Pazartesi 
gününden itibaren 
geçerli olmak üzere 
ilimizde mesai saat
leri, 08:00 -12:00, 
12:30 -16:30 olarak 
uygulanacaktır" 
denildi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanım 01.10.2010
tarihinde kaybolmuştur. Hükümsüzdür. YILMAZ YİĞİT

KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
RIH I r Hükümsüzdür. AHMET İBİCAN

ABONE OLDUNUZ MU?
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Bursa'nın İznik 
ilçesinde kaçak kazı 
yaparken yakalanan 
7 defineci tutuk
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yeşil 
Camii Mahallesi 
Kaymakam Köşkü 
civarında define 
aramak için kazı 
yapıldığı ihbarını 
alan asayiş ekipleri,

makta olan Bülent 
K. (41), Cemal Ç. 
(51), Eşref Ç. (30), 
Haşim U. (46), 
Hüsamettin K. (31),

bölgeye 15 kişiden 
oluşan ekiple gece 
saat 02.00 sıraların
da operasyon 
düzenledi. Kazı yap-

Nusret K. (40) ve 
Ahmet K. (55) 
suçüstü yakalandı. 
Gözaltına alınan 7 
kişi, çıkarıldıkları, 
mahkemede tutuk
landı. Kazı aletlerine 
el konulurken, tutuk
lanan şahısların 
Türkiye'nin birçok 
bölgesinde define 
aradıkları 
tespit edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Yalova Yolu nda Haza: 1 anır »aralı
Bursa'da tinerci bir 
genç, üst geçit yer
ine karayolundan 
karşıya geçmeye 
çalışınca otomobilin 
altında kalarak ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza saat 
02.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Yalova Yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Arkadaşlarıyla 
birlikte gezdikten

sonra evine gitmek 
isteyen Orhan 
Korkmaz (19), yolun 
karşısına geçmek 
istedi. Ancak bu 
sırada hızla gelen ve 
plakası alınamayan 
bir otomobil, 
Korkmaz'a çarparak 
kaza yerinden uzak
laştı. Devriye gezen 
polis ekipleri kazayı 
görerek aracın 
peşine düştü. Süratli 
olan otomobil

sürücüsü izini kay
bettirmeyi 
başarırken, ağır 
yaralanan Korkmaz 
olay yerine gelen 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazada çarpmanın 
şiddetiyle 
ayakkabısı yolun 
karşısına fırlayan 
Korkmaz'ın tiner 
içtiği için üst geçidi 
kullanmadığı ve

karşıdan gelen aracı 
fark etmediği öğre
nildi. Polis, kazaya 
karışan aracı bul
mak için sabaha 
kadar arama yaptı. 
Araştırmayı 
genişleten ekipler, 
Korkmaz'a çarparak 
kaçan aracı saat 
05.00 sıralarında 
Değirmenlikızık 
Mahallesi'nde buldu. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

İl II II

Aracında silah lasnıaı süriicii ııolisten kacamaılı
Bursa'da aracında 
silah taşıyan bir kişi, 
polisin kontrol nok
tasına gelince kaç
maya başladı. Ancak 
polis ekiplerini 
peşine takan sürücü 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Osman 
gazi ilçesi Kentmey

dam yakınlarında 
güvenlik kontrolü 
yapan polis ekipleri, 
şüpheli gördükleri 
10 ABH plakalı 
otomobili durdur
mak istedi. Ancak 
aracında silah 
taşıyan sürücü 
Atilla Ö. (42), polis 
ekiplerinin dur

ihtarına uymayarak 
kaçmaya başladı. 
Bunun üzerine 
aracı takip eden 
polis ekipleri, 
otomobili Çekirge'de 
kıstırarak durdurdu. 
Yakalanan 
sürücünün kullandı 
ğı araç içersinde 
arama yapan polis

ekipleri, 1 adet 9 
milimetre çapında 
silah ile 1 adet 
kurusıkıdan 
bozma silah ele 
geçirildi. Polisten 
kaçan sürü cü ile 
aynı araçta 
bulunan F.K. (35) ve 
E.Ü. de (29) gözaltı
na alındı.

Kız arkadaşına lal atan kişi iaralınılan hıcaklanılı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
genç, kız arkadaşına 
laf attığı gerekçe
siyle tartıştığı kişi 
tarafından bıçak
landı. Edinilen bil
giye göre, Esenevler

Mahallesi 3. Ergin 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Orhan G. (36), kız 
arkadaşına laf attığı 
gerekçesiyle 
Erdoğan Y. (22) ve 
Aytekin K. (22) ile

tartışmaya başladı. 
Erdoğan Y., tartış
manın kısa sürede 
kavgaya dönüşme
siyle Orhan G.'yi 
bıçakladı. Yaralanan 
Orhan G., olay ye 
rine gelen 112 Acil.

Servis ambulansı ile 
hastaneye kaldırıldı. 
Gözaltına alınan 
Aytekin K. ve 
Erdoğan Y. 'Kasten 
bıçakla yaralama' 
suçundan adliyeye 
sevk edilecek.

Zeytinlikte def ine arayan 8 kişi gözaltına alındı
İznik kent merke 
zinde tarihi yapı 
yakınlarındaki zeytin 
bahçesinde izinsiz 
kazı yaptıkları iddi
asıyla 8 kişi gözaltı
na alındı.
Edinilen bilgiye

göre, Yeşilcami 
Mahallesi Mezbaha 
ne yolu Kaymak 
Köşkü mevkiinde 
A.K.'ya ait zeytin 
bahçesinde bazı 
kişilerin kazı yaptığı 
ihbarı üzerine İznik •

ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
define aradıkları 
iddia edilen 8 kişiyi 
gözaltına aldı. "İzin
siz kazı yaparak, 
2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Kanunu'na

Muhalefet'* suçların
dan gözaltına alınan 
Hüsamettin K., 
Nüsret K., Haşim U., 
Bülent K., Ahmet K., 
Cemal Ç., Ali K. ve 
Eşref Ç.'nin sorgula
maları sürüyor.

Açıkça söylediler...
Sayın okurlarım; biliyorsunuz ben bunu 

yıllardan beri yazıyoruz, oysa bazıları hâlâ 
“terörle bir yere varılamaz!"

Sakızını çiğneye çiğneye vakit geçiriyor
lardı..

Biz terörle nereye varılacağını yazdık, 
gösteriyorduk,

Tabiidir ki görmek isteyen görür, görmek 
istemeyen görmez,

Sonra neler yapıldı, milliyetçi hislerimiz 
kabardı, her şehidin arkasından “şehitler 
ölmez, vatan bölünmez” diye bağırıldı.:

Şimdi neler istiyorlar görüyorsunuz.. 
“Demokratik özerklik denilen şey, 

Türkiye’de Kuzey Irak’taki yapıya benzer 
bir yapı oluşturmaktır.

En kestirmesi, en anlaşılanı adamlar, 
öyle demokratik özerklik, yerel yönetimler 
falan filan değil, bu kadar lafa bu işi boğ
mayalım. Bölünmek istiyorlar.

Yapılmak istenen şey Kuzey Irak’taki 
modele benzer.

Türkiye’de bir model oluşsun, sonra da 
şimdi bağımsızlık ilan etmek..

Bunun bedeli var, konjonktür ileride 
uygun olduğunda da biz varmak iste
diğimiz yere varalım

Doğrusu biz iyi niyetimizle gelişmeleri 
başka türlü tasarlıyorduk.

Önce siyasetin dağdan ovaya ineceğini, 
Abdullah Öcalan’ın gelip partinin başına 
geçeceğim, seçimden sonra Başbakan 
Yardımcısı ünvanıyla iktidara ortak ola
cağını sanmıştık...

Meğer aldanmışız, işte Diyarbakır’daki 
Demokratik Toplum Kongresi’nin sonuç 
bildirgesi, uzun lafa gerek yok, siyasi 
yasaklı Ahmet Türk çözümü bir cümleyle 
açıkladı:

“Demokratik Türkiye, özerk Kürdistan!” 
Ne o şaşırdınız mı? “Özerk Kürdistan" 

lafı sizi rahatsız mı etti?
Alışın alışın, neye alışmadınız ki!
Siz yine, “Akan kanın yerde kalmayacağı

na, şehitlerin ölmeyeceğine, vatanın 
bölünmeyeceğine inanın" yeter...

Yarın PKK’lının biri oradaki bir kay
makamı ya da valiyi makamından kaldırıp 
“burası bizim yerimiz!" diye oturursa 
sakın şaşırmayın.

Vali konağının gönderindeki Türk bayra 
ğımn yanında Kürt bayrağını görünce 
şaşıracak mısınız?

Diyarbakır Belediye Başkam “Güzel 
olmaz mı?" diye sormamış mıydı?

Göreceğiz!
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yine 

birkaç oy için ortalığı karıştırmak istiyor.
“Bedelli askerliğe sıcak bakıyorum."..
AKP’li siyasetçiler her seçim öncesinde 

bedelli askerliği ortaya atarak bundan 
prim kapmaya çalışıyor.

Sözü “Biz istiyoruz ama Genelkurmay 
izin vermiyor" demeye getiriyor, halkı 
TSK’ya karşı kışkırtıyorlar.

Gözlerini oy bürümüş her birinin, ne 
TSK’yı zora sokmak, öyle bir hınç ki yıl
lardır bitmiyor.

Ne gençleri boşuna umutlandırmak 
umurlarında, ne de ülkenin bütünlüğü..

Bu sözleri söyleyen kişi sözde hukukçu... 
Hukukçu ama hukuku her zaman boş 

verdi. Evinin dinlendiği iddiası ile Ortalığı 
ayağa kaldırdı, kozmik odalara girildi. 
Meclis başkanı iken 23 Nisan’da kürsüye 
24 yaşındaki bıyıklı genci çocuk iddiası ile 
çıkarıp Ak partinin reklamlarını yaptırıp, 
geçmişimize küfrettirmişti.

Siyasete taşra avukatlığından gelirseniz, 
sonucu budun.

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir ne yapacak?
Gemlikspor adı üzerinde, Gemliklilerin 

spor kulübü.
Bizi Bursa liğinde temsil eden en büyük 

•spor kuruluşu..
Onun başarısı Gemlik’in başarısı sayılır.
O nedenle Gemlikspor’a destek önce ye 

rel yönetimlerden gelir.
Ayrıca yonetimeı seçilenler de maddi 

olarak ellerinden geldiğince destek olurlar.
Gemlikspor’un Gemlik Belediyesi ile ipleri 

koptu mu?
Bana göre böyle birşey yok.
Ortada bir alınganlık, kırgınlık, iletişimsiz

lik söz konusu.
Gemlik Belediyesi geçen sezon Gemlik 

spor’a 230 bin liraya yakın bir mali kaynak 
yaratmış.

Bütçesinden değil ama, çevredeki sanayi 
kuruluşlarını sponsor yaparak bu katkıyı ver
miş.

Gemlikspor bu katkı ile geçtiğimiz sezo 
nu kapattı.

Belediye ile Gemlikspor iç içe idiler.
Mahir Gencer, Hasan Yüksel Gemlik Bele 

diyesi’nin yönetimdeki isimler değil miydi?
Gemlikspor’a destek veren önemli bir ku 

rum olan GEMPORT’un bir temsilcisi yok 
muydu yönetimde. Vardı.

Benim gördüğüm kadarıyla Büyükşehirin 
devreye girmesindeki neden ve ortaya çıkan 
siyasi tablo, Belediyenin sponsor bulmada, 
mali kaynak yaratmada biraz ağır davran
ması..

Bu durum da AKP’lileri harekete geçirdi.
Gemlikspor yöneticilerini Büyükşehir Bele 

diyesi’ne çağrılar, davetler Ve Recep Altepe 
ile buluşturmalar bu nedenle gerçekleşti.

Orhan Koç ile dünkü konuşmamda, Bü 
yükşehir Belediye Başkanı ile görüşmele 
rinde, Gemlik Belediyesinden yeterli desteği 
almadıklarını söylemediğini, basın bürosu
nun bunu gazetelere böyle yansıttığını söyle
di.

Gemlikspor’un Büyükşehir Belediyesi’n 
den destek alması ayıp değil.

Gemlikspor kendine yardım edecek her 
kuruluştan destek bekler, beklemeli de.

Seyfettin Şekersöz’ün bugün yazdığı gibi 
Büyükşehir, Gemliksporu’na destek verecek 
se versin. Saha yapacaksa kamulaştırmayı 
yapsın, tesisi kursun. Kimse kurmasın demi 
yor.

Bu Gemlik Belediyesinin yaptığı desteği 
engellemez.

Gemlik Belediyesi de Büyükşehir’e siyasi 
sonuç doğuracak fırsatları vermesin.

Yönetmek akıl işidir. Unutulmasın.

Denizbank 
Gemlik Şubesi 
kapılarını 
sessiz sedasız 
müşterilerine açtı.

Hamidiye Mahallesi 
İbrahim Akıt 
Caddesi Akıt İş 
Merkezi’nin altında 
yaklaşık iki aydır

açılışa hazırlanan 
Denizbank Gemlik 
Şubesi, dün sabah 
hizmete girdi. 
Denizbank

Gemlik Şubesi’nde 
7 personel ve 
1 geçici müdür 
ile hizmet 
verilecek.

Hiimiis hasır takılar sergileniwir
Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından 
devam eden Hasır Takı 
Kursu’nda yapılan takıların 
bir bölümü sergilendi. 
El işi göz nuru ürün olan

Trabzon tipi hasır örgü 
gümüş takıları hazırlayan 
kursiyerler, ürünlerini 
Gemlik Hükümet Konağı 
girişinde sergilediler. 
Gemlik Kaymakamlığı ve 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından proje
lendirilen Hasır Takı Kursu 
için Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü İzmir 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün açmış 
olduğu kursları izleyerek, 
orada eğitilen öncü öğret
menler ile Gemlik’te de 
çalışmalara başlanmıştı.

Birbirinden güzel 
gerdanlık, bileklik, küpe, 
kemer, broş, yüzük gibi 
gümüş takıların yapımını 
öğrenen eğitici öğretmenler 
gözetiminde yaklaşık 5 
yıldır devam eden kurslarda 
birbirinden güzel takılar 
kursiyerler tarafından 
yapılıyor.
Gemlik Hükümet Konağı 
girişinde bir camekanda 
sergilenen gümüş hasır 
takılar satışa da sunuluyor. 
İsteklilerin Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’ne 
başvurması istendi.

GÜVEN ŞÖMİNE a • a a
www.guvensomine.com DlZC ul(lŞ(lCUksilîlZ

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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Sırası Geldikçe CBAl otaıl mectis secimler WamMi
İnan TAMER

ŞAP İSMAİL (SEMERCİLER)

Aynı sokağın çocuğu idik. Hemen hemen aynı 
yılda doğduk. Aramızda 30-40 gün fark vardı. 
Galiba o benden küçüktü.

Nusretiye Sokak’ta körebe, kaydırak, saklam
baç, misket oynadık. Kağıttan yaptığımız 
topların peşinde koştuk. Dört yaşımda dudağı
ma değen, 1.4.1987 tarihine kadar dudağımdan 
düşmeyen sigaranın zevkle tüttürme tadını ben
den öğrendi.

Kim midir? İsmail Semerciler, Şap İsmail.
Çocuklukta top koşturduğumuz arkadaşlarım 

arasında Gemlik Güvenspor’da, Gemlik Sümer 
spor’ da, Bursa Acaridmanyurdu kulübünde 
başarı ile sağ açıkta oynadı. Hızlı depar ve 
driplinglerinden ötürü futbol seyircisi kendisine 
“ŞAP İSMAİL” ünvanını verdi. Bugünkü Turgay 
Şanlı’nın oyun stili onun stiline benziyor. Güzel 
ve göz dolduran oyunu ile Ankara Gençlerbirliği 
Kulübünde bir yıl futbol oynadı.

Evin tek oğlu olduğu, annesinin kendisine 
olan düşkünlüğü nedeniyle Gençlerbirliği’n 
den ayrılıp Gemlik ve Bursaspor kulüplerinin 
futbol takımlarında amatör futbolcu olarak yer 
aldı.

Yaş kemale gelmeye başlamıştı. Bir iş sahibi 
olmak gerekiyordu. Almanya’ya gitmenin moda 
olduğu yıllarda, Almanya’ya çalışmaya gitti. 
Evlendi. Bir oğlu, iki kızı oldu. Kızının biri 
Beşiktaş voleybol takımının oyuncusu. Münih’ 
te 25 yıl çalıştı emekliliğini kazandı, yurda 
döndü, Gemlik’e yerleşti.

Kendisini arayan soran O’nu benim de çocuk
luk arkadaşım, dostum, kardeşim kunduracı 
Hüsnü Uğur’un kundura mağazasında bulurdu. 
Çoğu zaman bazı arkadaşlarla biraraya gelir 
eski günleri yad eder, günün konuları üzerinde 
fikri tartışmalar yapardık.

Dini bütündü. Örucunu tutar, gösteriş olmasın 
diye namazlarını evinde kılardı.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, Atatürk 
ilke ve devrimlerini inançla savunurdu.

Son bir yıl içinde; biraraya geldiğimizde rengi
ni solgun, kendisini güçsüz görüyorduk. Gripal 
bir durumu olduğuna inanıyor, tedavi görüyor
du. Her geçen gün nefes almasında zorlanmalar 
olduğunu bizler gözlemliyorduk. Sonucun iyiye 
gitmediğini dostları olarak aramızda konuşu 
yorduk. İnşallah menhus hastalık değildir diye, 
temenni ve duada bulunuyorduk. Son bir iki ay 
Hüsnü’nün mağazasına gelemez oldu. Telefonla 
konuşuyor, kendisine şifalar diliyorduk. Oksijen 
tüpüne bağlanır olduğunu kız kardeşi söyle 
yince üzüntümüz kat kat artar oldu.

5 Ekim Salı günü Karacaali Köyü’nden 
Gemlik’e ilaç yazdırmak üzere inmiştim. Ben 
doktorda iken bizim Hüsnü Uğur, Gemlik’teki 
evi üç kez aramış dördüncüde acı haberi aldık 
da 74 yıllık arkadaşımıza son görevimi yapa
bildim. Yoksa içime dert olurdu.

Kendisini son yolculuğa uğurlarken sporcu 
arkadaşlarından Arif Yuşen, Em. Hv. Korgeneral 
Yılmaz Dalkılıç, Erol Çam, Erol Çelikiz’i fark 
ettim.

Gemlik futbol tarihinin efsanevi futbolcusuna 
futbol camiasından daha büyük ilgi beklerdim 
doğrusu. Kulüplerimiz var, büyük spor kulüpleri 
sevenleri var, onları da gözlerimiz aradı. Bu ilgi
sizliğe üzüldüm. İnsanımıza hizmeti geçmiş 
değerlerimize vefa göstermesi gerekmez mi. 
Bugün ona yarın sana-bana gelecek kaçınılmaz 
ölüm.

Desenize sağlıklı iken kişiye ilgi gösteril 
mezken, öldükten sonra ilgi mi bekliyorsun a be 
İnan Tamer.

Sevgili kardeşime Allah’tan rahmet ve 
bağışlanmasını, kardeşine, evlatlarına, dost ve 
akrabalarına başsağlığı dilerim.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
yapılan Okul Meclis 
Başkanlığı seçimleri 
önceki yıllara göre 
çok daha fazla 
heyecanlı ve 
çekişmeli geçti.
10 Sınıfından Tuğba 
Akkaya,11-A sınıfın
dan G. Şule Ağan, 
11-B sınıfından 
Gizem Turan, 11-C 
sınıfından Gökhun 
Ay, 11-D sınıfından 
Cihan Tosun, 11-E 
sınıfından Maksuda 
Kavlak ve 12-A 
sınıfından Fatih 
Çetinkaya başkan 
olabilmek için birikir
leriyle kıyasıya 
yarıştılar. Adaylar 
hafta boyunca okul 
öğrencilerine yöne
lik propaganda 
konuşmalarının yanı 
sıra hazırlamış 
oldukları tanıtım 
afişlerini okul 
panolarına astılar.

HSYK'da istifa depremi
HSYK Başkanvekili 
Kadir Özbek ve bazı 
kurul üyeleri isti
falarını açıkladı. 
Başkanvekili Kadir 
Özbek, kendisi ile bir
likte Suna Türk oğlu, 
Musa Tekin, Orhan 
Cem Erbük, Fatma 
Anıl Genç, Hatice 
Ceyda Keyman ve 
Ayşe Albayrak Do 
ğan'ın görevlerinden 
ayrıldıklarını açıkladı. 
Seçilmiş asil üyeler
den sadece Ali Suat 
Ertosun istifa etmedi. 
İşte Özbek'in istifaları 
açıkladığı konuşma 
sından satırbaşları: 
"Bilindiği üzere HSYK 
bir süredir kamuoyu
nun üzerinde fazlasıy 
la yer almaktadır. 
Hukukun bu şekilde 
yıpratılması topluma 
zarar vermektedir. 
HSYK, hiçbir önyargı 
ve hiçbir art niyet 
olmadan anayasanın 
çizdiği sınırlar içeri 
sinde yetkilerine 
sahip çıkarak, görev 
yapma amacını ısrar
la ortaya koymuş 
olmasına rağmen 17 
Ağustos tarihinden 
bu yana fiilen çalıştı 
rılmamaktadır. Bu 
husus Adalet Bakanlı 
ğı'na defalarca iletil 
miş ancak sonuç alı
namamıştır. Bakanlık 
son olarak gönder

Bazı adaylarda 
hazırlamış oldukları 
ve üzerlerinde kendi 
fotoğraf ve tanıtım 
sözlerinin bulun
duğu ilanların seç
menlerine dağıttılar. 
Adaylar bu ilanlarda 
‘Eğlenceyi Maxlayin 
(Maksude Kavluk, 
‘Adı başkanlık bu 
eziyetin’ (Fatih 
Çetinkaya) ve 
‘Başkanlık eziyet 
değil meziyettir’ 

diği yazıda yeni olu 
şum gerçekleşince ye 
kadar HSYK'da gün
dem yapılmayacağını 
resmen bildirmiş 
bulunmaktadır. 
HSYK, bu süre içeri 
sinde birçoğu ivedi 
olan hiçbir görevini 
yapamadığı gibi bu 
ivedi işlerin Adalet 
Bakanlığı tarafından 
nasıl yürütüldüğü 
konusunda hiçbir bil
giye sahip değildir. 
Bizim basın toplan
tısını yapacağımızı 
açıkladıktan sonra, 
yaklaşık 1,5 saat 
kadar önce, HSYK'nın 
internet sitesine bi 
zim yeni taslakla ilgili 
görüşlerimizi ekledi 
ler. HSYK taslağı için 
bile görüşümüz isten
medi ve sitede daha 
önce görüşlerimiz yer 
almıyordu. Bu gerek 
çelerle şahsım ve 6 
arkadaşım görevimiz
den istifa ediyoruz." 
Özbek açıklamanın 
ardından gazeteci

(Tuğba Akkaya) gibi 
sözlere yer verdiler. 
Hafta boyunca 
süren propaganda 
döneminin ardından 
522 örenci okul salo 
nunda oluşturulan 
sandık başına 
giderek evet mührü 
nü oy pusulasında 
tercih ettikleri ada 
yan yana kullandılar. 
Tarih Öğretmenleri 
Şuayb Serdaroğlu 
nun Seçim Kurulu 

lerin sorularına verdi 
ği yanıtta da şu gö 
rüşlerini dile getirdi: 
"Çok önemli gördüğü 
müz günlük ve ivedi 
işlerin gündem dışı 
olarak getirilip karar 
bağlanması gerektiği 
icap ettiği için göre
vimizi devam ettirm
eye çalıştık. Daha 
fazla bekleyip 17 
E ki m’deki seçimden 
sonra gelecek arka 
daşlarımız geldikten 
sonra ayrılmanın bazı 
polemiklere sebep 
olmasını engellemek 
için istifa ediyoruz. 
Kararımız tamamen 
münferittir. Bu kara 
rın bugün uygulan
maya konmasını 
uygun gördük. Biz 
anayasanın 159 mad
desinde yer alan 
hakim bağımsızlığının 
korunması ile görev 
lendirilmiş bir kuru
lup üyesiyiz. Serbest 
iradelerin sakatlan 
dığı biçimde bir yıp 
ratma kararı sonra

Başkanlığı ve 
Yusuf Mazlum’un 
sandık Kurulu 
başkanlığı yaptığı 
seçimlerde öğren 
çilerden İsmail 
Bozkurt, Meltem 
Bayrak ta sandıkta 
görev aldılar. 
Saat 08.30 da 
başlayıp 14.30’a 
kadar süren oy kul
lanma işlemlerinde 
kullanılan oy pusu
lası, oy kullanma 
yerleri, seçmen lis
tesi, evet mührü 
gerçek seçimleri 
aratmadı.
Seçim sonucunda 

başkanlığı 
111 oyla 11 D sınıfın
dan Cihan Tosun 
kazanırken G.Şule 
Ağan 96 ve Fatih 
Çetinkaya 95,Tuğba 
Akkaya 58, Maksude 
Kavlak 53, Gizem 
Turan 48 ve 
Gökhun Ay 48 oy 
aldılar.

sında belli bir nok
taya geldik. Artık bir 
anayasa değişikliği 
yapılmıştır. Halk 
oyuyla kararlaştırıl 
mış bir anayasa oldu 
ğuna göre söyleye
cek fazla bir şey yok. 
Aramızda olmayan 
arkadaşların adına 
konuşma hakkımız 
yok. Herkes kendi 
değerlendirmesini 
yaptı. 17 Ağustostan 
beri bu konulan 
değerlendiriyorduk. 
Bu süreç 17 Ağ us 
tostan da önce başla 
mıştı. O tarihten bun 
yana kurul çalışmala 
nnı yapamamaktadır. 
Çektiğimiz sıkıntılan 
hakim ciddiyeti için 
de kamuoyuna yan
sıtmayı ve paylaş
mayı denedik. Başka 
çare kalmayınca gö 
revimizden ayrılma 
kararı aldık. Biz Yar 
gıtay ve Danıştay 
üyesiyiz. Şimdi orta 
daki görevlerimize 
geri dönüyoruz.
Taslak, içeriği itibariy 

7e bugüne kadar endi 
çelerimizin gerçek
leştiğinin en açık 
kanıtıdır".
Bu açıklamaların 
ardından Başkan 
vekili Özbek ile 
birlikte 3'ü yedek 7 
üye HSYK'dan istifa 
etmiş oldu.



12 Ekim 2010 Salı Gemlik Körfez Sayfa 6

KAIE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlikspor’un taraftarıyla bütün
leştiği 2010-2011 sezon açılışında 
Gemlik Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in olmaması açılışa 
gölge düşürdü.

Nedenlerini ararsak bulmakta zor
lanmayız.

Gemlikspor yönetiminin geçtiğimiz 
günlerde Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye yapılan 
ziyarette “İdman sahası” isteği 
düşünceleri ortaya koymuştu.

Büyükşehir eski Belediye Başkanı 
Merhum Hikmet Şahin’e de aynı 
yönetim aynı istekte bulunmuştu.

O zaman da şimdi verilen cevabı 
almışlardı.
“Bize arsayı verin, size tesis 

yapalım” denilmişti.
Şimdi yine aynı sözler, aynı yak

laşımlar sergileniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı sayın 

Recep Altepe, yapmayı taahhüt 
ettiği spor tesisleri için neden kamu
laştırma yapmıyor?
Yerel.bir Belediye, eğer kamulaştır

ma ücretini ödeyebiliyorsa, ki bu 
Belediye Gemlik Belediyesi olursa 
rahat altından kalkar. Üzerine spor 
tesisini kendi yapar.

Burada kafaları kurcalayan ise

AÇILIŞA 
GÖLGE 
DÜŞTÜ I

Gemlikspor yönetiminin Gemlik 
Belediyesi ile iplerini koparma nok
tasına getirmesi.

Hep deniliyor ya, spora siyaset 
karıştırılmaz diye. Kim demişse hata 
etmiş.

Bal gibi sporda siyaset yaşanıyor.
Gemlikspor’un zor şartlar altında 

kurduğu ve Gemlikli gençlerih de 
kadroda yer bulduğu takımın yeni 
sezon açılışı siyasi şova 
dönüştürüldü.

Şimdi herkes bekleyecek, 
Büyükşehir Belediyesi Gemlik’e ne 
zaman idman ve maç oynanır 
tesisler yapacak diye.

Tribündeki taraftara “Recep Altepe 
sen bizim her şeyimizsin” diye teza
hürat yaptırmak mesele değil.

Takım iyi. Taraftar sanki takımlarr 
Spor Toto Süper Liginde oynuyor 
gibi heyecanlı ve istekli.

Ama ne yazık ki, açılışa gelenlerin 
tamamı siyasi bir partinin yönetici
leri.

Peki şizler bu kadar Gemlikspor’u 
seviyordunuz da, neden maddi 
sorun yaşanıyor?

Neden yardım edilmiyor?
Gemlikspor Başkanı Orhan Koç, 

açılışta yaptığı konuşmada kulübün 

maddi desteğe ihtiyacı olduğunu 
vurguladı ama katılanlardan hiç biri 
sorunu çözeriz diyemedi.

İpler şu an gerilmiş durumda, 
geçtiğimiz yıl Gemlik Belediyesi’nin 
de katkılarıyla hatırı sayılır bir maddi 
destek sağlandığını biliyoruz.

Önümüzdeki günler ne getirir bile
meyiz ancak ipler koparsa zararını 
Geırîlikspor görür, dolaysıyla da 
Gemlikli gençler.

Bir an önce sıcak girişimlerle hava 
yumuşatılmak.

Gemlikspor’un tüm yükünü başkan 
ve yönetimi kaldıramaz.
“Biz Büyükşehir’den istediğimizi 

alirız” düşüncesi de yanlış. Böyle 
mantık olamaz.

Büyükşehir’in kulüplere yaptığı 
forma yardımını biliyoruz.

Yapılan o formalar Gemlikspor’a 
kesinlikle yakışmaz.

Birtakım formanın maliyeti 1500 
lira. Gemlik’te bu parayı karşılaya
cak kişiler çıkar.

Yerel yönetimlerle arasını açan 
kulüplerin kazandığı görülmedi.

İkinci kümede oynayacaksanız 
sorun yok.
Ancak süper ligde oynuyorsanız 

ciddi sorunlar yaşanır.
Birde şunu belirtmeden geçemeye

ceğim.
Merinos sahasında oynanan ilk 

BAL ligi maçını izledim ve 15 kişilik 
taraftar gruplarının takımlarına 
destek vermesi üzücü.

Eğer Gemlikspor takımlardan biri 
olsaydı, tribünlerde şov yaşanırdı, 
çünkü Gemlikspor’un taraftar grubu 
KİOS bunu en güzel yapan taraftar 
grubu.________

2Baraâleriıin 
satısıueıideı 
gündemde
Yüksek Mahkeme 
raportörü, düzenle
meyi Anayasa’ya 
uygun buldu. Maliye 
Bakanlı ğı’nın yak
laşık 500 bin hektar
lık arazinin satışını 
hedeflediği ‘ 2B için 
son söz Anayasa 
Mahkemesi’nde. 
Satışlardan elde 
edilecek gelirin yak
laşık 20 milyar dolar 
olduğu ‘2B ’ arazileri 
için Anayasa Mahke 
mesi önümüzdeki 
günlerde son kararı 
verecek.
Orman vasfını yitir
miş arazilerin satışı 
bir Önceki AK Parti 
Hükümeti dönemin 
de gündeme gelmiş 
ti. Yasa, dönemin 
Cumhurbaşkanı Ah 
met Necdet Sezer * 
tarafından veto edil 
miş ve Anayasa | 
Mahkemesi tarafın
dan da yürürlüğü 
durdurulmuştu.

elmte «sekeri
_—KREŞLERİ   —""

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
€GİTİMD€ 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞTE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLANINIZ YE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE »AĞLI. 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

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 0ZALP EMLAK-TAW
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
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 bulunun

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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KEY mağdurlarına müjde!
önceki 4 ödemeden 
yararlanamayan 250 
bin kişiye aralık 
ayında yeni hak 
verilecek. 
Kamuoyunda KEY 
olarak bilinen Konut 
Edindirme Yardımı 
ödemelerinden 
bugüne kadar yarar
lanamayan vatan
daşlara dördüncü 
hak verilecek. 
Dördüncü ödeme 
için hazırlıklar 
başladı, ödemenin 
aralık ayı sonuna 
kadar yetiştirilmesi 
planlanıyor. KEY 
ödemeleri kararı 
çerçevesinde 2008 
yılından bu yana

08.0X 2008

-DKua.zmnr 
■İ08.2Ö08 

U5J08.2008 
008.2008 
107.08.2008

hak sahiplerine üç 
etapta ödeme 
yapıldı. Üçüncü ve 
şon ödeme ise 
Ağustos ayı içinde 
gerçekleştirildi. KEY 
ödemelerine ilişkin 
yasa hükümleri 
doğrultusunda, ilk

üç ödemeden yarar
lanamayan hak 
sahiplerine bir hak 
daha sağlanacak. 
Söz konusu ödeme 
dördüncü hak ola
cak, Alınan bilgiye 
göre isim, soyad ve 
vatandaşlık

numarasının yanlış 
bildirilmesi 
nedeniyle yaklaşık 
250 bin kişinin 
önceki ödemelerden 
yararlanamadı. 
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası’nın 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Sayın, 
star’a yaptığı açıkla
mada, dördüncü 
KEY ödemelerine 
ilişkin çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
belirterek, bu çalış
malar sırasında 
birçok vatandaşın 
KEY Merkezi’ne 
gelerek çalışmaları 
engellediğini 
bildirdi.

İŞKUR, 50 uzman varılımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal 
Ğüvenlik Bakanlığı 
Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü nün 
alıma ilişkin duyurusu, 
Resmi Gazetede 
yayımlandı. Duyuruya 
göre kurumun merkez 
teşkilatında, genel 
idare hizmetleri sınıfın

da 6, 7,8 ve 9'uncu 
dereceli kadrolarda 
istihdam edilmek üzere 
sözlü sınavla toplam 
50 istihdam ve meslek 
uzman yardımcısı alı
nacak. Sınav, 22-26 
Kasım 2010 tarihlerin 
de Türkiye iş Kürümü 
Genel Mü düdüğün de

gerçekleştirilecek. 
Ayrıca adaylarda, 
yabancı dil (ingilizce- 
Fransız ca-Almanca) 
kamu personeli 
yabancı dil bilgisi 
seviye tespit sınavın
dan (KPDS) en az 70 
puan almak veya buna 
denk kabul edilen ve

uluslararası geçerliği 
bulunan bir belgeye 
sahip olmaları da 
istenecek. (Hak 
edildiği tarihten 
itibaren KPDS 5 yıl, 
TOEFL ve İLTS 2 yıl ve 
diğer belgelerin 
geçerlilik süreleri 
dikkate alınacak)

ELEMAN IMNim
TEMİZLİK İŞLERİNE 

BAKACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

SATILIK
EVİMDE KULUNDfĞIMÇlFI DEFOM 
ÇHİK SÜNEŞ ENERIİSİ SfflUKTli 

ni:5133673

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

M Hükümsüzdür. HÜSEYİN YILMAZ

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÜRFEZ 6AZETESİ & GÜLER AJUS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
12 Ekim 2010 Salı 

FATİH ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

__________İLMİM_________ _
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0153

t' amama
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sshll Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssfi.OcsOı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 513 gj 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

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

DENİZ OTORÜSÜ

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

ı ı ıı ıı y ıı

■İMİN

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-162
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

VAPUR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTODÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00"
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 313 1O 70MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 313 Q1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3787 
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)

mıssumsı 
ALACAKARANLIK 
Miıın 
11M123044.00- 
15> 17.00-19.00*

20.30

Rezervasyon 
(Tel: 515 3321)



İGemlikKSrfezl

•»Sosyal Yaşam MerIcezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİRLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
HARTAYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



9 * 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 fiydin Yolu Hosköy ■ Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : 0 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Saroyköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.COtn

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

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

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

Tel: 514 57 37

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlikspor ile ilgili görüşlerini açıkladı:

IllWllkllMmiMlilMl'
Gemlikspor yöneticilerinin Büyiikşehir Belediye 
Başkanın/ ziyaretinde, “Gemlik Belediyesi’nden 
yeterli destek görmüyoruz” açıklamasıyla Belediye 
ile arasına soğukluk giren Gemlikspor’un 2011 sezon 
açılışına katılmayan Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Gölet, Gemlik Belediyesi’nin Gemlikspor’a verdiği 
destekleri açıklarken “Misyonumuz Gemlik’te sporu 
yaygınlaştırarak altyapıyı kurmak ve Gemlikli çocuk 
ların ağırlıklı olduğu bir kadro ile Gemlikspor’u lig 
2IB de oynatmaktır.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Emeklimaasıamlarıacıklaıı
Başbakan Recep Tayyip Erdo 
ğan, AKP Grup toplantısında 
7 milyon SSK ve Bağ-Kur 
emeklisinin merakla beklediği 
2011 yılı emekli maaşlarına 
zam oranını açıkladı.
Başbakan Erdoğan, 2011 
yılında emeklilere yapılacak 
artışın 2010 yılında olduğu 
gibi düşük aylık alanlara daha 
yüksek oranda artış gerçek
leştirileceğini bildirdi.
Başbakan Erdoğan, 2011 yılı 
Ocak ayında en düşük emekli 
maaşına en az 60 TL olmak 
üzere yüzde 4 oranında artış

yapılacağını açıkladı.
İlk 6 aydaki enflasyona bakıl
madan, enflasyon daha 
düşük oranda çıksa dahi yüz 
de 4 oranındaki artışın aynen 
geçerli olacağını söyleyen 
Başbakan Erdoğan, 2011 yılı 
nın tamamında emekli aylık
larını yüzde 21.7 ile yüzde 4 
arasında artırılacağını ifade 
etti. Başbakan Erdoğan, ra 
kamsal olarak söylenmesi 
halinde en düşük emekli 
aylıklarına yıllık 80 TL ile 91 
TL ara sında artış 
sağlanacağını vurguladı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Emekli yine umduğunu bulamadı
Türkiye emekli cenneti diye anılır.
Bunu nereye çekersen çek oraya gider.
Ama bir gerçek var ki Türkiye de emekliler 

adeta sürünüyor.
Milyonlarca emekli dün Başbakanın açıklaya

cağı zamları bekliyordu.
AKP grubunda konuşan Başbakan emeklilere 

4+4 ve seyyanen 60 lira verileceğini söyledi.
Emeklilerin umudu bir başka bahara kaldı.
Emeklilerin büyük çoğunluğunun aldığı maaş, 

450 lira ile 850 lira arasındadır. Bu sınıfa giren 
emeklilerin en çok maaş artışı 35-40 liradır.

Ez ez de suyunu iç.
Maaş artışlarıyla ancak 1 kilo köftelik kıyma 

alabilir emekli.
Emekli yaşamını, standartların çok altında sür 

dürüyor.
Büyük çoğunluğu borç batağında.
Ek bir iş yapanlar ise tekelleşmenin rüzgarında 

batıyor.. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz”
TENİDUZENIEMEIERİMİZİIE 

MÖJTERİIERİMİZE HİZMETİ EİİRDİİRİİyORUZ
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.umutthermal.COtn
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlikspor ile ilgili görüşlerini açıkladı:

BBIM uurnan çt ı iinivvta

Memleketi kurtarmak bana mı kaldı?
“Ben mi kurtaracağım memleketi?” 
Ya da “sen mi kurtaracaksın?” 
Bireysel düşünüşün çok somut bir 

göstergesi...
Duyarsızlık yaşam biçimi olmuş. 
Tepkisizlik bir ur gibiler yanımızı sarmış. 
Hangimiz birisi yola tükürdüğünde, yere 

bir şeyler attığında, köpeğinin pisliğini 
almadığında, parkta yediği çekirdeğin 
çöpünü oracıkta bıraktığında uyarıyoruz?

Hangimiz “ben mi dünyayı kurtaracağım” 
düşüncesinden kurtulup hareketlerine 
biraz daha özen gösteriyor?

Kaçımız suçu hep başkalarına atmaktan 
vazgeçip kendisinde arıyor?

Yeşili beklemeden, dakikalarca kornaya 
hiç mi basmıyoruz?

Havasını, suyunu kirlettiğimiz kentimizde 
bir de ses kirliliği yaratıyoruz.

Kaç kişi işinde, trafikte yaşadığı stresi 
orada bırakıp yolda yürürken, arkadaş 
ortamında eğlenirken sadece kendisi gibi 
olabiliyor?

Ya da “ben” yerine “biz” diyebiliyor?
Bizi yönetenleri bir kenara bırakırsak, bu 

kent için bu ülke için yapabileceklerimiz o 
kadar kolay ki...

Herkes elini vicdanına koyup bir düşün 
se, sadece kendi yanlışlarını düzeltse...

Günlük yaşamda karşılaştıklarımıza ve 
kendi duruşumuza bir göz atalım;

Yurttaş olarak neredeyiz?
Nerede olmalıyız?
Yani, toplu yaşamın kurallarını ne kadar 

biliyoruz?
Ve ne kadar uyguluyoruz?
Tepesine mavi lamba asan arabalar, 

güvenlik şeridinden gittiğinde sesimizi 
çıkarıyor muyuz?

Kırmızı ışıkta geçmek isteyene ya da kısa 
yol diye ters istikametten gidene tepki 
veriyor muyuz?

Çöpünü arabanın camından dışarı atan 
vatandaş, çevreyi kirlettiğinde; yayalar, 
geçit yerine kendilerini yollara attıklarında, 
insanlar kaldırımlarda yürümediklerinde, 
uyarıyor muyuz?

Pazar günü sabahın köründe evde ya da 
sokaklarda gürültü üreterek inşaatlar 
yapıldığında rahatsız olduğumuz halde;

“Memleketi ben mi kurtaracağım, ben mi 
düzelteceğim” demiyor muyuz?

Oysa yaşamı düzenleyen en önemli kıs
taslardan birisi, hukukun üstünlüğü değil 
mi?

Hukukun üstünlüğü ne demek?
“Mühür kimde ise, Süleyman O olmaya

cak” demek.
Ya da artık kimsenin karşınıza geçip de, 

“Sen benim kim olduğumu biliyor 
musun?” diye böbürlenmemesi demek.

Veya görevini yerine getiren devlet 
memuruna; tekerleğe çomak soktuğunda 
haritadan yer beğen denilememesi 
demek...

Duyarlı vatandaşa, “Memleketi ben mi 
kurtaracağım, sen mi düzelteceksin?” 
dememek.

Birlikte yaşamanın kuralları ve değerleri 
vardır ve bu kuralları yöneticiler koyar 
ancak yurttaşlar uygular.

O halde yurttaş “bana ne “demeyecek.
Bu memleketi sen kurtarmazsan, ben 

düzeltmezsem kim düzlüğe çıkaracak?

kanallarının alımda"
Gemlikspor yöneticilerinin Bûyükşehir Belediye Başkanın/ ziyaretinde, “Gemlik 
Belediyesi’nden yeterli destek görmüyoruz” açıklamasıyla Belediye ile arasına 
soğukluk giren Gemlikspor’un 2011 sezon açılışına katılmayan Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, Gemlik Belediyesi’nin Gemlikspor’a verdiği destekleri açıklarken 
“Misyonumuz Gemlik’te sporu yaygınlaştırarak alt yapıyı kurmak ve Gemlikli çocuk
ların ağırlıklı olduğu bir kadro ile Gemlikspor'u lig 2/B de oynatmaktır.” dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, geçtiğimiz 
Pazar günü sezon 
açılışı yapılan 
Gemlikspor’a kendi 
dönemlerinde 
yapılan destekler 
konusunda yaptığı 
açıklamada, 
“Gemlikspor 
Belediyemizin 
kanatları altındadır. 
Gemlikspor’ıımuzun 
sezon açılışı 
Hayırlı Olsun!” 
dedi.
Gemlikspor’a 
verilen desteklerin 
kamuoyunda tam 
olarak bilinmediğini 
de söyleyen 
Başkan Güler, 
yaptığı açıklamada 
şöyle dedi: 
“Göreve geldiğimiz 
andan itibaren 
Gemlik’te sporu, . 
ama özellikle 
Gemlikspor’u 
destekliyoruz. 
Geçtiğimiz sezon 
Gemport’tan 
100 bin liralık 
sponsor desteği 
sağlanarak 
takımımızın öncelik
le lige sorunsuz 
olarak çıkabilmesi 
sağlanmıştır. 
100 bin liralık 
sponsorluk dışında, 
Gemlikspor’a katkı 
sağlamak için 
düzenlenen destek 
gecesi yemeği ile 
yine 100 bin liranın 
üzerinde maddi 
destek sağlanmıştır. 
Yemek biletlerinin 
satışının neredeyse 
tamamı Belediye 
tarafından yapılmış 
tır. Bunun dışında 
çeşitli kuruluş ve 
kişilerden alınan 
bağışlarda Gemlik 
spor’un banka 
hesabına yatınlmış 
tır. Gemlik Belediye 
sİ geçtiğimiz sezon 
için Gemlikspor’a 
200 bin liranın

görevlendirilmiştir. ”üzerinde nakit 
yardım girişi sağla 
mıştır. Gemlikspor 
Başkanından 
alınan şifai bilgiye 
göre geçen sezon 
için yapılan 
harcama toplamı 
230 bin liradır. 
Bunun dışında 
Gemlikspor yöneti
minin talebi ile 
Belediye Katlı 
Otopark’ı Gemlik 
spor’a tahsis 
edilmiştir..
Ayrıca Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki 
Kültür Merkezi’nin 
altında bulunan 
Fitness Salonu da 
aylık 405 liraya 
Gemlikspor’a 
kiraya verilmiştir. 
Ayrıca, Kumsaz Halk 
Plajı ile otopark ala 
nı da Gemlikspor’a 
tahsis edilmiştir. 
Yine geçtiğimiz 
sezon genç takımın 
maçlara çıkmaması 
tehlikesinin olduğu 
nu anladığımız anda 
malzeme ihtiyaçları 
belediyemizce karşı 
lanarak genç takı 
mımızın maçlara çık
ması sağlanmıştır. 
Bütün bunların 
yanı sıra 
Gemlikspor’un 
antrenman ve maç 
lan içi 2009 yılında 
97 adet, 2010 yılında 
şu ana kadar 206 
adet olmak üzere 
toplam 303 adet oto
büs ücretsiz olarak

GEMLİKSPOR, 
GEMLİKLİLERİNDİR 
Gemlik Belediye 
si’nin her zaman 
Gemlikspor’a destek 
vereceğini ve verme 
si gerektiğinin belir 
ten Başkan Güler 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
“Çünkü Gemlikspor 
Gemliklilerindir. 
Ancak işin üzücü 
yanının ise şu ana 
kadar spora ve 
Gemlikspor’a destek 
vermeyenlerin sanki 
“Gemlikspor’a biz 
sahip çıkarız” edası 
ile yalancı pehlivan
lar gibi meydanlarda 
dolaştığını görülmek 
tedir. Hatırlanacağı 
gibi bizden önceki 
dönemde böyle bir 
destek alamadığı 
için Gemlikspor 
anahtarı Kaymakam 
lık’a teslim edilmişti. 
O sırada da Büyük 
şehir Belediyesi 
sınırları içinde idik. 
O zaman da Büyük 
şehir Belediye 
yönetimine bugün 
gibi etki edebilecek 
insanlar Gemlik’te 
etkin görevler 
içindeydiler.
Ancak, maalesef 
Gemlikspor 
sahipsiz kalmıştı. 
Son olarak Sayın 
Büyükşehir Belediye 
Başkam’nın yer 
gösterilmesi

halinde kendilerinin 
tesis yapabileceğini 
bildirmesi de 
ilginçtir.
Çünkü, . 
Gemlik’te zor olan 
yer bul maktır. 
Bu amaçla Gemlik 
Belediyesi’nin 
yönetiminde olan 
Futbol Sahamızın 
yanındaki 
toprak alanın 
kamulaştırılmasında 
da son aşamaya 
gelinmiştir. 
Bu bölgeye tam 
saha ölçülerinde 
sentetik halı 
saha yapımı 
planlanmıştır. 
Gemlik’te spora 
hizmet verecek 
yeni sahamız 
19 Mayıs 2011. 
tarihinde hizmete 
açılacaktır.
Gemlik Belediyesi 
bugüne kadar 
olduğu gibi 
bundan böyle de 
spora yatırıma 
devam 
edecektir.
Ancak misyonunda 
futbol simsarlarına 
para kazandırmak 
ve birilerinin etrafa 
caka satmasını 
sağlamak yoktur. 
Misyonunda 
Gemlik’te sporu 
yaygınlaştırarak alt 
yapılan kurmak 
ve Gemlikli çocuk
ların ağırlıklı olduğu 
bir kadro ile 
Gemlikspor’u Lig 
2/B ’de oynatmaktır. 
Yukarıdaki bütün 
bu açıklamalar 
ışığında Gemlik 
Belediyesi’nin 
Gemlikspor’a 
yardım etmediği 
iddiasının cevabını 
Gemlik’li sporse 
verlerin ve 
kamuoyunun 
vicdanına ve 
takdirine bırakıyo
rum.” şeklinde 
konuştu.
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Ecel lıışM admnu toplarlıeıı yakaladı YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine, kışlık 
yakacak toplarken 
kalp krizi geçiren 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) 4. 
caddede faaliyet 
gösteren sandalye 
fabrikasına giden 51 
yaşındaki Halil 
Tekin, izin alarak

Elektrikli bisiklet can aldı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kamyo
netin çarptığı elek
trikli bisikletteki 
11 yaşındaki çocuk, 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'e bağlı 
Eymür köyünde 
oturan 13 yaşındaki 
Melihşah Tahtacı ile 
11 yaşındaki Gürkan 
Şener Tüfekçi,

Mııiııı altında hlaı ciltti MııM
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde kullandığı 
traktörün şarampole 
yuvarlanması sonu
cu altında kalarak 
ağır yaralanan yaşlı 
adam, hastanede 
hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücü faciaya neden olacaktı
Bursa'da aşırı dere
cede alkol aldıktan 
sonra direksiyon 
başına geçen ve 
ehliyetsiz olduğu 
öğrenilen 18 yaşın
daki genç kız, ağaca 
çarparak durabildi. 
Direksiyon başında 
sızan genç kızın al 
kol komasına girdiği 
belirlendi. Edinilen

Aksam çalındı, sabah bulundu
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, gece çalı
nan bir otomobil, 
sabah saatlerinde 
terk edilmiş olarak 
bulundu.
Edinilen bilgiye

fabrikanın arka 
bahçesinde bulunan 
tahta parçalarını 
toplamaya başladı. 
Odunları çuvala 
doldurduğu sırada 
kalp krizi geçiren 
Tekin, yere yığıldı. 
Durumu fark eden 
fabrika çalışanları, iş 
yeri sahibine haber 
verdi. İş yeri sahibi, 
özel aracı ile yaşlı 

şarjlı bisikletle 8 gün 
önce ilçe merkezine 
gezmeye gitti.
Gezinin ardından 
köylerine geri dön
mek isteyen öğren
cilerin üzerinde 
bulunduğu bisiklete, 
Gültekin Ergen'in 
kullandığı 34 EF 
7576 plakalı kamyo
net çarptı. Ergen, 
önlerinde seyreden 
ve aniden köy yolu
na dönmek isteyen

Edinilen bilgiye 
gere, 6 gün önce 
Yenişehir ilçesinde 
kullandığı traktörün 
hakimiyetini kaybe
den 73 yaşındaki 
Ahmet Gezgin'in 
aracı şarampole 

bilgiye göre kaza, 
merkez Yıldırım ilçe 
si Teleferik Mahalle 
si'nde meydana gel 
di. Elif S. (18), gece 
birlikte alkol aldığı 
erkek ar kadaşı na 
ait otomobili kullan
mak istedi. Şahıs, 
kız arkadaşını kır
madı ve direksi yon 
başına geçmesine 

göre, Ali Beyhan'a 
ait 16 TS 659 plakalı 
otomobil, gece bilin
meyen bir saatte 
Gazi Mahallesi'nden 
çalındı, ihbarı değer
lendiren asayiş

adamı İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü. Olay 
yerinde hayatını 
kaybettiği tespit 
edilen işçi emeklisi 
Halil Tekin’e yapılan 
müdahale 
sonuç vermedi. 
Kısa bir süre önce 
damadının askere 
gitmesi üzerine 
Çayyaka köyündeki 

şarjlı bisiklete 
çarpmamak için 
u^un süre fren 
yapmasına rağmen 
kazaya engel ola
mazken, hurda 
haline dönen şarjlı 
bisikletin sürücüsü 
Melihşah Tahtacı ile 
arkasında bulunan 
Gürkan Şener 
Tüfekçi yaralandı. 
Yaralı öğrenciler 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

yuvarlandı. Ağır 
yaralı olarak Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaşlı 
adam, günlerdir 
süren ölüm kalım 
savaşına yenik 
düştü. Gezgin, 

izin verdi. An cak 
aşırı derecede alkol
lü olduğu belirtilen 
genç kız, Tele ferik'e 
geldiği sırada direk
siyon hakimi yetini 
kaybederek kaldırı
ma çıktı. 16 GD 425 
plakalı otomobilini 
durduramayan ve 
ilerlemeye devam 
eden Elif S., fren 

ekipleri, yaptıkları 
araştır ma net
icesinde. çalınan 
otomobili Yeni 
Mahalle'de kum 
ocakları civarında 
dere kenarında terk 

evinden ayrılıp 
Alanyurt Sanatkarlar 
Sitesi 6. Blok'ta 
kızıyla birlikte yaşa
maya başladığı 
öğrenilen Halil 
Tekin'in cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönderil
di. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Durumu ağır olan 
Gürkan Tüfekçi, 
hayati tehlike kay- 
dıyla Bursa Şevket 
Yılmaz Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Günlerdir hastanede 
yaşam savaşı veren 
küçük Gürkan, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

herkesin evlenmek 
için birbiriyle 
yarıştığı 10.10.2010 
tarihinde hayatını 
kaybetti.
Savcılığın olayla 
alakalı soruşturması 
sürüyor.

yerine gaza basınca 
ağaca çarparak 
durabildi. Kazanın ar 
dından bayılan 
sürücü için olay yer
ine ambulans isten
di. Olay yerine gelen 
112 ekiplerinin ayıl- 
tama dığı genç kızın 
132 promil alkollü 
oldu ğu ve komaya 
girdiği belirlendi. * 

edilmiş halde buldu. 
Otomobilin düz 
kontak yapılarak 
çalındığı ve üzerinde 
bulunan oto teybi ile 
hoparlörünün alındı 
ğı tespit edildi.

Organik yumurta....
Siyaseti bırakıp, birazda yaşamımızdan konu 

açayım..
Şimdilerde marketlerde organik yumurta satıl

maya başladı.
Çeşitli firmalar organik yumurta üretiyor.
Marketlerde yumurtanın perakende fiyatı 20- 

25 kuruş iken organik yumurtaların tanesi 50- 
65 kuruşa satılıyor.

Pekiii... Diyeceksiniz ki.
Organik yumurtanın, bildiğimiz yumurtadan 

farkı nedir?
Organik olup olmadığına nasıl inanacağız?
Neden fiyatı pahalı?
Bildiklerimi ve öğrendiklerimi sizlere 

aktarayım..
Şimdilerde tüketilen yumurtaların büyük kısmı 

çiftlik yumurtasıdır.
Çiftlik yumurtaları özel kafeslerde, fabrika 

yemi ile Beslenen tavukların yumurtalarıdır.
Fabrika yeminin bileşiminde mısır yanında 

değişik organik ve kimyasal girdiler bulunur.
Ülkemiz de 300 dolayında büyük çiftlikte 

yumurta üretiliyor.
Bu iş kolunda doğrudan 250 bin kişi çalışıyor 
2009 yılında 13.1 milyar adet yumurta üretildi. 
Pazarın büyüklüğü 1.5 milyar dolara ulaştı. 
2009 Yılında 100 milyon dolar değerinde 
1.1 milyar adet yumurta ihraç edildi.
Çoğu da Irak’a gidiyormuş..
Türk halkı kişi başına yılda 170 yumurta 

tüketiyor.
Organik yumurta üretimi şimdilik sınırlı.
Organik yumurta hem iç pazar için, hem dış 

pazar için önemli.
Hem de üretici organik yumurtadan daha 

fazia para kazanıyor.
Organik yumurta ile çiftlik yumurtası farkının 

ne olduğunu sordum.
Organik yumurta verecek tavuğun kafes 

tavuğu olmaması, serbest dolanımımn sağlan
ması gerekiyormuş.

Tavuğun organik yem dışında yem yememesi 
gerekiyormuş.

Kısaca bir çeşit eski usul, köy tavukçuluğuna 
dönüş.

Serbest dolanım için 3 bin tavuğa 500 
metrekare kapalı alan, 12 dönüm açık alan tah
sisi şartı varmış.

Türkiye’de organik yumurta üretecek tavuk
larda yüzde 20 oranında GDO’lu ürün jmısır, 
soya) kullanımına izin verilmesine rağmen 
yemde GDO’lu ürün kullanmıyorlarmış.

Şimdi asıl meseleye gelelim...
iyi de organik yumurta ürünlerinin organik 

olduğuna nasıl inanacağız.
Bana anlatıldığına göre, organik yumurtaların 

üretim süresi Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile 
uluslararası kalite sertifikasyon merkezleri olan 
Ecocert ve Tüv gibi kuruluşlarca denetleniyor- 
muş.

Muşlu, mişli işler den her zaman çekinirim..
Bizde işler böyle başlar, sonra da kenarından 

köşesinden
Hileler, fazla para kazanmak için dalavereler 

başlar,
Denetimde tavsar veya hiç yapılmaz. Bir olay 

çıkıncaya kadar..
Penetım çok önemli.
İyi denetim olmaz ise hem halk kandırılmış 

olur..
Hem de haksız rekabet ortamı yaratılır. 
Organik yumurta piyasaya çıktı, 
Tamam, tamam da..
Çiftlik yumurtasının pabucu dama atıldı diye 

bir şey yok
Her ülkede organik yumurtanın üretimi de 

pazar payı da sınırlı.
Çünkü organik yumurta üretmek masraflı.
Bu nedenden fiyatı da pahalı.
Günümüzde çiftlik yumurtası üreticilerimiz 

sağlık şartlarına, yemlerin bileşenine, yemlerim 
GDO’lu olmamasına özen gösteriyorlar.

Çiftlik yumurtaları güvenilir ürünler..
Bunları özellikle hatırlatıyorum ki, organik 

yumurta, çiftlik yumurtasının yerim alıyor şek
linde bir yanlış anlama oluşmasın.

Parası olan organik yer..
Olmayanda seçimde gider AKP’ye oy atar..
Kapısına bırakılacak, iki kilo yag için..
İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz..

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

Grip KiCIse siyaset tansiT
Emekli umduğunu bulamadı
Emeklilerin derdi bir tane değil ki.
Bir kez eski yeni emekli maaşları arasın

da büyük bir farklılık var.
Bu sorun yıllardır çözülemedi, 
İktidar çözmek de istemiyor.
Emeklinin ağzına bir parmak bal çalıp 

uyutuyorlar.
Dün, Başbakanın konuşmasındaki gibi.
Sanki verilen zamla emekli rahata kavuşa 

cak.
Emeklinin yaşamında hiçbir şey değiş 

meyecek.
Banka kapılarında, kredi kuyruklarında 

ömürlerini tüketecekler.
Eski bir banka müdürü arkadaşım ile bir 

gün sohbet ederken, emeklilerinin yüzde 
doksan beşinin bankalara borçlu olduğunu 
öğrendim.

Maaşlarından ellerine kalan para ise 100 
150 lira arasında diyordu.

Çektiği kredinin süresi bitmeden yenisini 
borçlananların çok olduğunu söylediğinde 
kulaklarıma inanamamıştım.

Bu insanlar, nasıl yaşar ne yaparlar 
ancak onlar biliyor.

Bir evin tek emekli maaşıyla geçinmesi 
nin mümkünü yok.

Yakınlarımın durumuna baktığımda bunu 
görüyorum.

Ev kiraları olmamasına karşın bir emekli 
maaşıyla ay sonunu getirdiklerini görmedim 
hiç.

Onun için bankalara borçlanıyorlar.
Çekilen krediler en az bir yıl veya 2 yıl 

vadeli olduğundan, taksitlerden geriye kala
cak parayı siz düşünün..

Başbakan dün emekliyi düşünüp insanca 
yaşayacağı zammı vermedi.

Uzmanları, mutlaka ona sundukları tablo
nun dışına çıkılamayacağını söylediler.

Ama o televizyon kameraları karşısında 
neredeyse verilen zammın fazlalığından söz 
edecekti.

İktidarları zamanında emekliye yaptıkları 
zammı anlatırken, emeklilerin içinde olduğu 
gerçek durumdan birhaber olduğu belli 
oluyordu.

Bugün gazetelerde emekli kuruluşlarının 
sözcülerinin açıklamalarını okuyacaksınız.

Bakın bir tek allahın kulu verilenden 
memnun mu.

Emekli kardeşlerim.
Bu bizim kaderimiz mi dersiniz.
7 yıl öğetmenlik yaptım. Her yıl maaşlara 

zam yapılırken umutla bekledim.
Ama, hep umudum kırıldı. Sîzlerin de 

durumunuz bundan farklı değil.

Gemliksporun sezon 
açılışına Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
katılmamasıyla 
başlayan süreçte 
Grup Kios yönetimi 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
“Bir konuya tam 
açıklık getirmek 
istemekteyiz.
Bir Gemlikli olarak 
bu hafta sonu sezon 
açılışında yaşanan 
bu siyasi rüzgar 
Gemlikspor’a canı 
gönülden seven ve 
destekleyen bizleri 
derinden yaralamış 
tır. Tek amacı 
Gemlikspora hizmet 
ve destek olmak 
isteyen bizler bu 
yaşanan olay ile 
sporun içine 
siyasetin karıştığını 
gözler önünde göre 
rek üzüncümüzü 
ve rahatsızşığımızı 
açıklama gereği 
duymuş 
bulunmaktayız.
Taraftar olarak bizler 
elimizden gelenin 
fazlasını Yönetim

kurulu W Sayın 
başkan Orhan 
Koç’un destekleri 
ile yerine getirmeye 
naçizane çalışmak
tayız. Birlik beraber
liğimizin sağlanması 
ile Gemlik’in neler 
yapabileceğini her 
ortamda konuş- 
muşuzdur.
Büyüklerimizden 
isteğimiz bu kaos 
ortamından biran 
önce toparlanarak 
çıkılmasıdır.
Bu olaylar Gemlik 
spora zarar verecek
tir. Yapıcı olunul- 
ması, saygının 
korunması, emeği 
geçenlere ve bu 
görevi üstlenen 
kişilere destek 
olunmasıdır.
Evet düne kadar 
stad çevresinde 
dahi görmediğimiz 
kişileri açılışta gör 
dük biz demiyoruz ki 
bizimle her deplas
mana gelsinler ama 
en azından şu zor 
günlerde birlik bera 
berlik içinde olma 
mızı sağlamamıza

tasfİye Hani
Tasfiye halinde ÖZDİL GİYİM TEKSTİL 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
12 Ekim 2010 tarihinden itibaren tasfiye 
ye başlamıştır.

Şirketin Tasfiye Memurluğu’na Metin 
Özmen getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memuru Metin Özmen’e başvurmaları 
gerektiği ilanen duyurulur.

ÖZDİL GİYİM TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TASFİYE MEMURU METİN ÖZMEN

ADRES : Demirsubaşı Mah.
Çeşme Sok. No : 7 Gemlik / BURSA 

‘Gemlik Körfez’ intemette www.gemlikkorfezgazetQsi.com

destek olsunlar. 
Mademki bu iş 
sizler için gerçekten 
önemliyse 
samimiyetinizi 
gösterin o zaman. 
Gemlikspor olarak 
Tapulu arazimiz 
yok ki kim nereye 
ne yapacak 

insanları 
kandırmayalım 
lütfen.
Yapılsın o tesisler 
o zaman en önde 
biz GRUP KİOS 
gideriz zaten.
Eğer Sayın Recep '■> 
Altepesamimi Jse 
söylediklerinde 
yazar resmi yazıyı 
verir emrini neyi 
nerden istiyorsa 
kamulaştırır başlar 
tesisi kurmaya o 
zaman taşımda 
biz taşınz, kumunu- 
da.sıvasınıda, 
kapışımda biz 
yaparız her türlü 
desteğe açığız.
Bunu unutmayalım 
Gemlik’in Gemlikten 
başka dostu 
olmadığım hepimiz 
iyi biliriz. Boş

yere kendimizi 
kandırmayalım. 
Şunuda üstüne başa 
basa birkez daha 
söylüyoruz GRUP 
KİOS O Başkan, Bu 
Yönetici, Şu Siyasi 
Partinin güdümünde 
değildir ve olamaz. 
Bizim sonuç olarak 
istediğimiz küskün
lüklerin bitirilmesi, 
dargınların barış
ması, emek har
cayan kişilerin 
şevklerinin kırılma
ması , birlik 
beraberlik içinde şu 
avantajlı tabloyu 
(Süper amatördeki 
grubumuz diğer 
gruba göre kolay 
gözükmekte) 
değerlen diriyor 
olmamız. Gemlik 
sporumuzun kısa 
vadeli değil uzun 
vadeli başarı lar 
sağlanması.
Kurumsallaşarak, 
tesisleşerek 
Gemliksprorumuzun 
isminden söz ettiren 
örnek ve saygın bir 
kul up olmasıdır.” 
dedi.

DEVREN SATILIK
DENİZDEN OH 

SAHİBİNDENDEVRENSATILIKTIR

Tel: fl 532 235 38 58

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

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.gemlikkorfezgazetQsi.com
http://www.guvensomine.com
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Sağlık Köşesi
Özgür KARAKAYA

Özlemek...
özlemek, birbirlerine inananların yürek 

birliği yapmasıyla başlamaktadır.
Koku nefes, gülücüktür, sevdiğini hisse 

derek tamamlanma isteğidir. Çoğulken 
eksiğin farkına varıştır.

Hiç olmayanları bekleyebilmek »yokluğu
nun yarattığı boşluğu farkedebilmektir 
özlemek.

Nereye ve kime ait olduğunu anlayarak, 
bir çok güzel anıyı da biriktirme inancıyla 
dolmaktır. Yanında olmak isteğidir. 
Yaşanmışlıklardan sonra gelen pişman
lığı, yaşanacağı düşünerek yeşeren umut
ları da içerisinde eritebilen bir duygudur. 
Farketmeden çağırmaktır kimi zaman.

Birlikteliğin değerini daha iyi anlaya
bilme, kalbinin parça parça olduğunun 
hissedebi İmedir.

Uzaklara dalıp gitmektir. Akan gözyaşın- 
da anılan anımsayarak usanmadan şafağı 
gözleyerek, 5 duyunun çırpınışıdır özle
mek.

İsteyince de kavuşamamak arzu edip 
de dokunanamaktır. Hasret duyarak bek
leyiş içinde olmaktır. Özlemek bestel
erde de yerini bulur. Grup Yorum’un 
Yürüyüş albümünde yer alan “Özlem” 
adlı çalışmasındaki dörtlük gibi.

Dayanırım her şeye ben 
şu yokluğun olmasaydı z
sitem etmezdim geceye 
sesin bende kalmasaydı.

9 Ekim 2010 tari
hinde Manisa ilinde 
düzenlenen 30. Yıl 
Türkiye Amatör 
Spor Kulüpleri 
Kupası 
Turnuvası’nda 
Gemlik Belediyesi 
Genç#k ve Spor 
Kulübü judocuları 
3. olarak Gemlik’e 
kupayla döndüler. 
4 ilden 11 kulübün 
katıldığı turnuvaya 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik Ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
Antrenörleri İsmail 
Yıldız ve Ahmet 
Kıhnç nezaretinde 
9 Sporcusuyla 
katıldı.
Yıldız bayanlar (+) 
48 kg’da Semanur 
Erdoğan turnuvada 
şampiyon olurken, 
Melike Alanko 28 
kg’da 2. oldu.
Yıldız Erkekler de 
ise 42 kg’da Barış 
Coşkun 3. olurken, 
Serdar Ağtaş (+) 50 
Kg’da 3.’lük maçın
da yenilerek 
5. oldu.
13 puanla Manisa 
Polis Gücü 
Turnuvayı Takımlar 
bazında şampiyon 
olarak tamamlarken,

a»
30.YILI

UPLERl K0NFED1 
miRNMWSI

Salihli Belediyesi 
Judo takımı 
12. puanla 2. 
oldu. Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Judo 
takımı ise turnuvayı 
11 kulüp arasından 
8. puanla 3. olarak 
tamamlayıp 
Gemlik’e 3.’lük 
kupasını getirdi.
(Belediye Basın Bürosu)

leman Sam geliyor
Cumhuriyet 
Bayramı’nın 
87. kuruluş 
törenleri 
nedeniyle 
düzen
lenecek 
konser için 
Leman 
Sam ile 
anlaşıldı. 
28 Ekim 
2010 günü 
başlayıp, 
29 Ekim 
2010 
akşamı 
sona ere
cek olan 
Cumhuriyet 
Bayramı 
kutlamaları 
progra 
mında, 28 
Ekim 2010 
Perşembe 
günü

akşamı ünlü nin spon Belediye
İskele sanatçı sorluğunda Sanat ve
Meydanı Leman yapılacağı Kültür
Festival Sam ile belirtilirken, Derneği
Alanı’nda anlaşma 29 Ekim Türk Sanat
yapılacak sağlandı. 2010 Cuma Müziği
olan Cumhuriyet günü Korosu
Cumhuriyet bayramı akşamı ise geleneksel
Konseri’nin konserinin Belediye Cumhuriyet
bu yıl ki Gemlik Kültür Konseri’ni
konuğu Belediyesi’ Merkezi’nde verecek.

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sağlık Bakanlığının 
yıl sonuna kadar tüm 
Türkiye'de yaygın
laştırmayı planladığı 
'Evde bakım hizmet- 
leri'ne Bursa'da baş
landı.
Bursa Sağlık Müdürü 
Dr. özcan Akan, 
konuya ilişkin yaptığı 
yazılı açıklamada, 
evde bakım hizme 
tinde, ağır özürlü ve 
yatağa bağımlı kişi
lerin tedavisinin 
amaçladığı, yatalak 
olması nedeniyle 
hastaneye gide
meyen vatandaşlara 
k'olaylık sağlamak 
için verilecek bu 
hizmetin en iyi şek
ilde uygulanabilmesi 
çalışmalarını sürdür 
düklerini ifade etti. 
Bursa Sağlık Müdürlü 
ğü ekiplerinin bu 
konuda hizmet verm
eye başladığını, sis
temin yıl sonuna 
kadar tamamen otu
racağını dile getiren 
Akan, şu bilgileri

verdi: 'Aile hekimleri 
miz, ağır özürlü ya da 
yatağa bağımlı olan 
hastaları tespit etmek 
tedir. Kendisine ulaşı 
lamayan vatandaşla 
rımız ise Sağlık 
Müdürlüğü bünyesin 
de oluşturduğumuz 
koordinasyon merke 
zine ulaşıp durum
larını iletecek.
Vatandaşlarımız 222 
96 86 ve 222 96 90 
numaralı telefonlar
dan bu merkeze 
ulaşabilir. Koordi 
nasyon merkezindeki 
arkadaşlarımız, 
vakaları değerlendi 
rerek adrese yakın 
bir ekibi yönlendire
cek. Ekiplerimiz, has
taya önceden teşhis 
konulduysa ilgili aile 
hekimine veya top 
lum sağlığı merkezi 
ne yönlendirilecek, 
önceden teşhis 
konulmamış ise ekip
lerimiz hastayı yata 
ğından alarak nakil 
aracımızla hastaneye

götürecek, uzman 
hekimlerimiz tarafın
dan gerekli tetkikler 
yapılacak. Bu hasta
larımızın tedavileri 
daha sonra evlerinde 
sürdürülecek.' 
önümüzdeki aylarda 
444'lü hattın faaliyete 
geçeceğine de deği
nen Akan, herhangi 
bir ilden bu numara 
arandığında, o ildeki 
koordinasyon merke 
zinin düşeceğini, va 
tandaşların ayrıca 
aile hekimine veya 
hastaneye de baş 
vurabileceğini kay
detti. Akan, aile 
hekimliğinde olduğu 
gibi bu hizmeti de en 
iyi veren illerden biri 
olacaklarını vurgula
yarak, 'Önemli olan 
hizmetlerin halkın 
ayağına götürülme
sidir' dedi. Evde 
bakım hizmetinin, 
08.00-17.00 saatleri 
arasında ücretsiz 
olarak verileceği 
bildirildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Aylar hatta yıllar geçti nice yurt
sever Silivri’yi mesken tuttu 
nedenini bilmeden. Uyduruk bir 
dava yüzünden özgürlüklerinden 
edildiler. Neden uyduruk? Çünkü 
ortaya konmaya çalışılan belgeler 
ve bulgular uydurma, toprağa 
gömülen silah ve patlayıcılar 
uydurma, konuştuğu ileri sürülen 
gizli tanıklar uydurma, suç delilleri 
uydurma.... her şey uydurma. 
Böyle bir davaya uyduruk dava 
denmez de ne denir? Hala içerde 
yatan aydınlar, gazeteciler, bilim 
insanları suçumuzu öğrenmek 
istiyoruz diyor; ama öğrenemiyor.

Mustafa Balbay 88. duruşmasın
da 13. Ağır Ceza Mahkemesine: 
“İnsanı kazıyın altından suç çıkar 
diyorsunuz. Yakında mahkemeye 
arkeologlar isteyeceksiniz. Bu 
anlayış Ortaçağ yargıçlarına 
yakışır. Dava çökmüştür.” Burada 
7 mevsim geçirdim. Silivri’nin 
kapıları demirse biz de çeliğiz, 
yıkılmayacağız. Bu acılarla 
yoğrulup daha da güçlü çıka
cağız.” diyor. Yoruma gerek yok, 
ötesini siz düşünün.

Şair Ahmet Arif ne güzel yansıt

Silivri’deki
Yurtseverler

mış dizelerinde:
“Bir ufka vardık ki artık 
Yalnız değiliz sevgilim. 
Gerçi gece uzun, 
Gece karanlık, 
Ama bütün korkulardan uzak . 
Bir sevdadır böylesine yaşamak, 
Tek başına u 
Ölüme bir soluk kala, 

Tek başına 
Zindanda yatarken bile, 
Asla yalnız kalmamak. 
Cumhuriyet mitinglerinden nem 

kapan siyasi iktidar kendisi için 
zararlı olacak kişi ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerini çeşitli 
bahanelerle içeri almayı uygun 
gördü. Bunların yanında gazeteci 
ler, yazarlar, rektörler, emekli ya 
da çalışan komutanları da unut
madılar.
Türkan Saylan, İ|han Selçuk gibi 

birçok aydını gözaltına almakta bir 
sakınca görmediler.

Nice onurlu insanın hayatını 
kararttılar, birçoğunun ölümüne 
neden oldular. Yapılan suçlamalar 
asılsız çıktı. Bu insanların mağ
duriyetini kim giderecek? Nasıl 
giderecek?

Sendika Başkanı Mustafa Özbek: 
“71 yaşında girdim, 73 yaşında 
çıktım. Üç saat önce terör örgütü 
üyesiydim, teröristtim. Şimdi 3 
saat sonra ne değişti? 
Sendikacılık hayatım boyunca 
karakola bile düşmedim. Ama 22 
ay boyunca savunma yapmadan 
içeride yattım. Devleti sevmenin, 
laik, demokratik, Atatürk ilke ve 
devrimlerini saymanın, sevmenin 
yaşatmanın verdiği mücadelenin 
sonucu, bedeli 22 ay hapis yat
makmış. Bu vatan için canımız 
feda olsun.” diyor. Birileri de çıkıp 
utanmadan kabadayılık yapma 
diyor, kime diyor, niçin diyor? Siz 
anlayabildiniz mi?

Yine şaire bırakalım sözü: 
“Ard-arda kaç zemheri, / Kurt 

uyur, kuş uyur, zindan uyurdu./ 
dışarıda gürül gürül akan bir 
dünya / Bir ben uyumadım, I Kaç 
leylim bahar, / Hasretinden pran
galar eskittim.”

Özgürlük sevdası yeşermeye 
görsün insanın gönlünde, onu 
kurutmak, yok etmek çok zordur.

Bu ülke nice aydınlar, yurtsever
ler yetiştirdi özgürlük uğruna 
mücadele veren: Namık Kemaller, 
Ziya Paşalar, Zekeriya Serteller, 
Nazım Hikmetler, Sabahattin 
Aliler,Ahmet Arifler,

Ergün Poyrazlar ve daha 
niceleri...

Ne mutlu sizlere ki eserleriniz 
baskıya ve zulme indirilen bir 
balyozdur, bunun gururu size 
yerer de artar bile.

lan 
dolandırıcılığı 
sonlanacak
Alışverişte şifreli dö 
nemin başlamasın
dan sonra dolandı 
rıcıların POS cihaz 
lan üzerinden kredi 
kartlarını kopyala
ması, kart üreticileri
ni yeni tedbirler 
almaya şevketti.
Sektörün önde gelen 
şirketlerinden Visa 
ve Mastercard, 2011* 
de POS makinelerini 
içine casus parça 
yerleştirilmiş yeni 
cihazlarla değiştire
cek. Bu parça saye 
sinde suiistimaller 
anında bankaya bil 
dirilecek ve işleme 
onay verilmeyecek. 
Teknolojinin banka 
cılık hizmetlerinde 
yaygınlaşması ile 
bankalar geleneksel 
olmayan güvenlik 
sorunlarıyla karşı 
karşıya geldi. Dunya 
yı çıpli kart teknolo
jisiyle tanıştırmakta 
öncü olan Türkiye 
ve ingil tere sorunu 
büyÜK ölçüde kont 
rol altına aldı

elmfc seKeri LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac/ d e ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

GEMLİIC’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 VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SANİF.

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

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
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)
.____________Manastırda 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-Viila -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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Kısa fttm uzıniür, uzun tlönem tısahııor ELEMAN ARANIYOR
Türk Silahlı Kuvvet 
leri'nin hazırladığı 
taslakta, farklı 
askerlik süreleri ola
cak. Ancak aynı 
koşullarda olanlar, 
eşit süre askerlik 
yapacak. Mevcut 
farklı askerlik 
süreleri birbirine 
yaklaştırılacak. 
Askerlik kamuoyun
da tartışılmaya 
devam ederken, 
Başbakan'a sunula
cak taslağın hazır 
olduğu belirtildi. 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hazır
ladığı taslakta, farklı 
askerlik süreleri ola
cak. Ancak aynı 
koşullarda olanlar, 
eşit süre askerlik 
yapacak. Mevcut 
farklı askerlik süre 
leri, birbirine yak
laştırılacak.
TSK, uzun ve kısa 
dönem askerlik 
süresini; yedek su 
bayhk süresine, yani 
1 yıl civarına yak
laştırmayı düşünü 
yor. Yedek subaylık 
kalkmayacak, 6 ay 
olan kısa dönem

askerlik ise uzaya
cak. Bu sürenin 8 ay 
civarında olması 
düşünülüyor.
Taslak, tasarıya ve 
yasaya dönüşürse 
15 ay için askere git
miş olanlar, erken 
terhis edilecek. 
Kısa dönem, yani 6 
aylığına askere 
gidenlerin askerliği 
ise uzamayacak. 
TSK’nın da bedelli 
askerlik ile ilgili bir 
planı yok.
Ayrıntılar şöyle: 
Bir süredir 
kamuoyunda "tek 
tip askerlik" ve 
"bedelli askerlik" 
tartışılıyor. Tek tip 
askerlik kavramı, 
herkesin aynı 

sürede askerlik 
yapacağı anlamında 
kullanılıyor. Bedelli 
askerlik de belli bir 
para ödenerek 1 ay 
veya daha kısa süre 
askerlik olarak 
algılanıyor. Ancak 
TSK’da tek bir 
askerlik süresi veya 
isteyenin belli bir 
bedel ödeyerek 1 ay 
veya daha kısa 
askerlik yapmasını 
öngören bir çalışma 
ve düşünce yok. 
Genelkurmay 
Başkanlığı, yeni 
askerlik sistemi 
üzerinde çalışıyor. 
Çalışma henüz 
taslak aşamasında. 
Sonuçlandırılmış 
değil.

Bu çalışma hakkın
da önce Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’a bir sunuş 
yapılacak. Bu sunuş 
yapıldıktan sonra 
çalışma bir süre 
daha devam edecek. 
Genelkurmay’ın 
yapacağı sunuşta, 
Türkiye’nin tehdit 
algısı, TSK’nın 
ihtiyaçları ve 
düşünülen yeni 
askerlik sistemi 
hakkında detaylı 
bilgi verilecek. 
Başbakan ve 
hükümetin önerileri 
alınacak.
Bu aşamadan 
sonra çalışmaya 
son şekli verilecek. 
TSK’nın, kamuoyun
da algılandığı 
gibi herkese tek 
sürede askerlik 
yaptırılması gibi bir 
düşüncesi yok. 
Bu anlamda 
"tek tip askerlik" 
kavramı yanlış 
kullanılıyor. 
TSK’nın düşündüğü 
yeni sistemde yine 
farklı askerlik 
süreleri olacak.

TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
ELEKTRİK TEKNİSYENİ 

ARANIYOR
Tel: 514 00 00ELEMAN 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
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YEŞİM ECZANESİ

SATILIK
EVİMDE KULUINDI6IMÇİFT0EP0LU 
ÇEÜK6ÜHEŞEMERJİSİSATHIKTIR 

TEL:5133673 NÖBETÇİ ECZANE

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim, 

am Hükümsüzdür. HÜSEYİN YILMAZ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

TAKSİLER

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR_________

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

RELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 «23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
. 514 57 96

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3788 

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)

KIlIlHlİ
VENUS SİNEMASI 

ALACA KARANLIK 
EFSANESİ TUTULMA 

ll.004230-l4.00' 
15S I7>l9>

20.50

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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*C;UmLltr * THERMAL RESORT & SPA

DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kör 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 programları, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZU WWW.umutthermal.com

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

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

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

Tel: 514 57 37

Gemlik Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci toplantısına Gemlikspor’un sezon açılışına katılan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin konuşması damgasını vurdu. Ak Parti Grup Sözcüsü 
Gökay Bilir ve Refik Yılmaz, Gemlikspor’un sezon açılışında Altepe’nin konuşmalarını basının 
spekülatif şekilde haber yapmasından gereksiz tartışmaların yaşandığını söyledi. Belediye Başkanı 
Güler ise, ‘Altepe’nin Gemlik’e gelişi bize onur verir. Haberimiz olsaydı kendisini ağırlardık’ dedi. 4’de

Diimıle iMlenen 
»İlil İlimi M 
Geçtiğimiz hafta ilçemizde yapılan bir düğün 
töreninde yedikleri pastadan gıda zehirlenme
sine uğrayan 300 kişi tıbbi gözetim altına 
alınırken, 6 yaşındaki Cansu Gelgeç adlı bir kız 
çocuğunun Uludağ Üniversitesinde tedavi altı
na alındığı, ancak dizanteri amipi nedeniyle 
durumunun kritik olduğu, her an beyin ölümü 
nün gerçekleşebileceği öğrenildi. Sayfa 2de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Basın “Günah Keçisi”
Yazımı yazarken televizyondan madende 

göçük altında aylarca kalan işçilerin kurtulu 
şunu izliyorum.

insanın duygulanmaması mümkün değil.
Yaşamdan umudunu kesen onca insan, yer al 

tında kurtulma umuduyla aylarca yaşadı.
Dışarıdakiler ise onları kurtarmak için..
Yakınları ise çalışmaları heyecanla ve ilgiyle 

izlediler.
Şili yöneticileri çok başarılı bir çalışma ile yer 

altında mahsur kalan maden işçilerini bir bir yer 
yüzüne çıkarıyor.

Bütün dünya bu haberi televizyonlarından gaze 
telerden izliyor.

Basın yayın organları bu kadar önemli.
İnsanın dünyaya açılan penceresi ama aynı 

zamanda ‘‘Günah keçisi”...
Dün, Gemlik Belediye Meclisi’nde bizler, yine 

bililerinin Günah Keçilileri olmuşuz.
Devamı sayfa 4’de

“Gemlik ’teki Eviniz99
TENİPÜZENIEMELERİMİZİIE 

MÖJTERİIERİMİZE HİZMETİ SÖRDİİRİİyORyZ
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 
TelO 224 513 21 46 
Fax : O 224 514 05 01 

GEMLİK

Sabah Kahvaltısı + KDV

http://WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yedikleri pastadan zehirlendikleri iddia edilen 300 kişi müşahade altındı, 10 kişi de yoğun bakımda

Bugün yazı yazmak için oturdum bilgisa
yarın başına. Ne var ki; Yazmak gelmiyor 
içimden.

Neyi yazacağım, nereden başlayacağım?
O kadar çok sorun var ki...
Ekonomi,
Siyaset,
Dış politika, 
Hepsi sıkıntılı. Sancılı. 
Yurttaş daralmış, darlanmış. 
Yarına dönük umutları bir bir sönüyor. 
Bunalım bulutları bir karabasan gibi çök

müş ülkemin üzerine.
Günlerdir anons ediliyordu.
Umut pompalanıyordu.
Başbakan dün emekli aylıklarına yapıla

cak zamları açıkladı...
Bir parmak bal bile değil.
Üretmeden, ihraç etmeden, emeği 

harekete geçirmeden .daha fazlası olmu 
yor.

içim daralıyor...
Başıma ağrılar giriyor...
Kapitalizm...
insanları mutsuz ediyor.
Ne oluyor bize?
Kurtuluş Savaşı’nı yedi düvele karşı 

kazanan, Sevr hesaplarını bozup Lozan’ı
AvrupalInın üç yüz beş yüz yılda ancal? 

gerçekleştirebildiği aydınlanma hamleleri
ni on yıla sığdıran Cumhuriyet.

Bugün düşülen durum can yakıyor.
Dışarıdan saldırının ardı arkası kesilmi 

yor.
içerideki işbirlikçilerin hesapları giderek 

etkisini arttırıyor.
Dünden bugüne politikacılar;
Ülkenin yazgısını belirlediler, 
Dönülmez yola soktular.
Krediler, borçlar, ahbap çavuşa çekilen 

peşkeşler, hesapsızca harcamalar yüzün
den çözüm yerine borç üretildi..

Ülke kaynakları çarçur edildi.
Şimdi;
Her yurttaş gelirinin çok çok üzerinde 

borca bulaştı.
Bireysel ve kitlesel olarak ele avuç açar 

durumdayız.
Üç beş dolar için kuralları çiğniyoruz...
Onurumuzu zedeliyoruz.
Ne adına?
Kimin adına? 
içim acıyor içim... 
AKP, CHP, MHP ve diğerlerine, 
işçilere, sanayicilere, 
Bu ülke toprakları üzerinde yaşayan 

herkese sesleniyorum;
El ele elbirliğiyle bu karabasandan çık

mak şart...
Müstemleke olmak iyi değil...
Türkiye Cumhuriyeti çok zor kuruldu...
Bunu anlamak, farkına varmak ve ona 

göre adım atmak şart...
Koşullar giderek ağırlaşıyor.
Yarın çok geç olacak..

Geçtiğimiz hafta ilçe 
mizde yapılan bir dü 
gün töreninde yedik
leri pastadan gıda 
zehirlenmesine 
uğrayan 300 kişi tıbbi 
gözetim altına 
alınırken, 6 yaşındaki 
Cansu Gelgeç adlı bir 
kız çocuğunun Uludağ 
Üniverşitesi’nde tedavi 
altına alındığı, ancak 
dizanteri amipi nede 
niyle durumunun kritik, 
olduğu, her an beyin 
ölümünün gerçekleşe
bileceği öğrenildi. 
Özel bir düğün 
salonundaki düğün 
davetine katılan 
davetlilerden bir bölü 
mü geçtiğimiz hafta 
sonu düğünden sonra 
rahatsızlanarak, 
Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi acil servi
sine başvurdular. 
Şikayetçilerin sayısı 
nın artması sonucunda 
yapılan tahlillerde 
hastalarda dizanteri 
amipine rastlandığı 
öğrenildi.
Gemlik Sağlık Grup

CO lı Mi smii ■ mtsIeM"
Hayat boyu öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği toplantısı yapılılı

İlçemizde yaygın eği 
tim yapan kurumlar 
arasında işbirliğini 
sağlamak, ikilemlerden 
doğan zaman, kaynak 
ve işgücü kaybını önle 
mek, birimler arası bü 
tünlüğü sağlamak ama 
çıyla, ‘İlçe Hayat Boyu 
Öğrenme Halk Eğitimi 
Planlama ve İşbirliği 
Komisyonu’ dün Kay 
makam Bilal Çelik baş 
kanlığında toplandı. 
Kaymakam Bilal Çelik, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Müveyda 
Kılıçlar, Müftü Yusuf 
Şahin, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan Kerdi 
ge, İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, Endüst 
ri Meslek Lisesi Müdü 
rü Erçin Bekmezci, 
Ticaret ve Sanayi Oda 
sı adına Paşâ Ağdemir, 
Ticaret Borsası adına 
Servet Pehlivan, 
Gemlik Rotary Kulübü 
Başkanı Nilüfer 
Toprakçı ve Mahmut

Başkanlığı Halk 
Sağlığı’nın da el koy
duğu olay üzerine, 
düğüne katılan önce 
224 kişi tespit edilerek, 
tahlilleri yapıldı.
Daha sonra, bu sayının 
300 kişiye yükseldiği 
öğrenildi.
Uzmanların belirttiğine 
göre, dizanteri amipleri 
insan dışkısından 
bulaşan ölümcülbir 
hastalık. Ancak, 
günümüzde hastalığın 
teşhisinden sonra kul
lanılacak ilaçlar ile 
hastalık kısa sürede 
tedavi edilebiliyor.
Hastalığın hızlı yayılma 
ihtimali olması 
nedeniyle, temizliğe 
önem verilmesi gerek
tiği bildirilir ken, olay 
ile ilgili olarak tahlil
lerinde dizanteri amipi 
olan ve düğünde pasta 
yediği iddia edilen 
Cansu Gelgeç adlı 
küçük kız çocuğunun 
fenalaşması üzerine 
Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nden Bursa 
Tıp Fakültesi’ne

Şolaksubaşı katıldılar. 
İlçe Halk Eğitim Müdü 
rü Müveyda Kılıçlar’ın 
halk eğitim merkezi 
çalışmalarını gösterisi 
sırasında, projeler 
hakkında bilgi verdi. 
Gümüş takı projesi 
konusunda bilgi veren 
Kılıçlar, projenin 2007 
yılında 61 kursiyerle 
başladığını, projeden 
900 kursiyerin yarar
lanmasının öngörüldü 
ğünü söyledi. Ellerinde 
523 parça gümüş 
mamülün olduğunu, 

sevkedildiği yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavisi sürerken, 
durumunun kritik- 
leştiği ve her an beyin 
ölümü nün gerçekleşe
bileceği öğrenildi. 
İlgililerden öğrendiği 
mize göre, Gemlik 
Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nde vücud
unda dizanteri amipi 
bulunan 10 kişinin 
durumunun ciddi oldu 
ğu ve yoğun bakımda 
tutulduğu belirtildi.

İMALATHANE 
İNCELENDİ 
Sağlık Grup Başkanlığı 
Halk Sağlığı Bölümü 
Teknik elemanları, 
önceki gün pastayı 
imal eden firmaya ait 
imalathanede incele 
meler yaptı. 
İmalathanenin mühür
lendiği belirtilirken, 
imalata katılan ustalar
dan birinin eşi olan 
M.N.O. nun da dün 
rahatsızlanarak tedavi 
altına alındığı öğrenil
di. M.N.O’nun yapılan 

kursiyerlerin kurstaki 
tüm masraflarının 
proje kapsamında 
karşılandığını belirte 
rek, satışta zorlandık
larını belirtmesi 
üzerine konuşan 
Kaymakam Bilal Çelik, 
"Programlar ihtiyaca 
göre yapılmalı. Kurslar 
açılırken, programları 
yapanlar önce proje 
araştırması yapmalılar. 
Burada sivil toplum 
kuruluşları da önem
lidir. Projenin bu ayağı 
unutulmamalı, önemli 

sorgulamalarında 
Bursa’da bir fırında 
çalıştığının belirtilme
sine karşın aynı rahat
sızlığa yakalanması 
üzerine imalathane 
sahiplerinden birinin 
eşi olduğu ortaya 
çıktı.
Düğünün yapıldığı 
işletmenin sahibi ile 
yaptığımız görüşme 
de, düğünden önce 
damatta da rahatsız 
lanmaların bulun
duğunu, salona gelme
den önce yedikleri 
gıdalar nedeniyle bu 
durumun meydana 
gelmiş olabileceğini 
düşündüklerini, 
pastadan zehirlen
melerin kesin 
olmadığını söyledi. 
Emniyetçe başlatılan 
soruşturmada, 
konu ile ilgili ifade 
verdiğini de belirten 
işyeri sahibi araştır
maların gerçeği ortaya 
çıkaracağını söyledi. 
Olayla ilgili soruştur
ma derinleştirilerek 
sürüyor.

olan üretilen malı sat
maktır” dedi.
Halk Eğitim merkezi 
Müdürlüğü kursları 
için Rotary Kulübü 
nün destek sağladığı 
belirtilirken, 
Kaymakam Çelik, 
okuma yazma kursları
na çok önem verdiğini 
belirtti. Kaymakam 
Çelik, "Herkesin bu 
konuda sorumluluğu 
var. Herkes bu konuya 
destek vermelidir” 
dedi. Hobi kurslarının 
da önemine değinen 
Çelik, bu kursların 
amacının meslek 
edindirmek olması 
gerektiğini belirterek, 
"Sorunumuz mesleksiz 
lik. Her ne iş o lursa 
yaparım abi mantığı 
geçerli değil. İnsan 
herşeyi değil, bir şeyin 
en iyisini yapmalı.” 
dedi. Toplantıda, 
kurumlann Halk Eğitim 
ile yapacağı çalışmalar 
da birlikte hareket 
etmesi ve projelendir 
mesi kararına varıldı.
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Takla atan araçtan safi çıktı YazıYORUM
Bursa'da, çok sayı
da takla attıktan 
sonra kaldırıma 
çarparak durabilen 
otomobilin sürücüsü 
kazadan yaralı 
olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, İzmir yolunda

Mimara gizli kamerayla tuzak
Bursa'da, bir 
mimara gizli karne 
rayla çekilmiş ilişki 
görüntüleriyle şantaj 
yaparak piyasa 
değeri 500 bin lira 
olan iki daire alıp, 50 
bin liralık da senet 
imzalattığı öne 
sürülen bir kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesinde iş yeri 
bulunan Alper A. 
(37), mimarlık 
yapan Yrd. Doç. Dr.

Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı
Bursa'da, pazarda 
alışveriş yapan bir 
kadının cüzdanı 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Şükraniye

İşyerinden sigara ve para çaldılar
Bursa'da, bir iş 
yerinden çok miktar
da sigara ile bin lira 
çalındı.
Alınan bilgiye göre,

Kaldırım taşı hırsızına suçüstü
İnegöl ilçesinde 
bir kişi, yol 
kenarındaki kaldırım 
taşlarını çalarken 
suçüstü yakalandı. 
Kemalpaşa

Gıda Toptancılar 
Sitesi önünde mey
dana geldi. 34 ZG 
2169 plakalı otomo
bili ile Ertuğrul Kent 
istikametine giden 
Tahir Mert, başka bir 
otomobilin sıkıştır
ması neticesinde

İbrahim Y.'i iş 
görüşmesi için 
evine çağırdı. İddia 
ya göre, mimar evde 
yemeğin ardından 
bir kadınla beraber 
oldu. Mimarın ilişk
isini gizli kamerayla 
kaydeden Alper A., 
bu görüntüleriyle 
şantaja başladı. 
Şüphelinin bu yolla 
mimardan piyasa 
değeri 500 bin TL 
olan iki daire alıp 50 
bin liralık senet 
imzalattığı iddia

Mahallesi Hastane 
Sokağı üzerinde 
kurulan Salı 
Pazan'nda alışveriş 
yapan Selma E. (38), 
tezgahtara para ver-

Santralgâraj 
Mahallesi Demiryolu 
Caddesi'nde bulu
nan Hüsamettin V'ye 
ait büfeye giren,

Mahallesi Hocaköy 
yolunda bir kişinin 
kaldırım taşlarını 
otomobiline 
yüklediği ihbarını 
alan güvenlik 

direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Taklalar atan oto
mobil, yol kenarında 
kaldırıma çarparak 
durdu. Çevredeki 
vatandaşlar yardıma 
koşarken, sürücü 
yaralı olarak otomo?

edildi. Zanlının, 
yöneticisi olduğu 
kooperatifin çevre 
düzenlemesi için 
310 bin lira alacağı 
olan mimardan 
bu parayı alma
masını istemesi bar
dağı taşıran son 
damla oldu. 
Şüphelinin ardı 
arkası kesilmeyen 
istekleri karşısında 
bunalan mimar, 
soluğu Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 

mek istedi. Çan
tasını açan Selma 
A., içinde bir miktar 
para, kredi kartları 
ve kimliklerinin 
bulunduğu cüz- 

kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kişi ya da kişiler, 
4 bin lira değerinde
ki sigara ile 

güçleri, olay,yerinde 
Onur A'yı (24) 
suçüstü yakaladı. 
Aracında yapılan 
aramada 99 
adet kaldırım taşı 

bilden çıktı. 112 
ambulansında ilk 
müdahalesi yapılan 
Mert, Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi'nde tedavi 
altına alındı. Polis, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

aldı. Kaçakçılık ve 
Organize Şuçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekiplerine başından 
geçenleri anlatan 
mimar, kendisine 
şantaj yapan 
şüphelinin yakalan
masını istedi.
Olayla ilgili gözaltı
na alınan şüpheli 
Alper A., sevk 
edildiği adli makam
larca tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

danının olmadığım 
fark etti. Genç 
kadın polise başvu
rurken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

çekmecedeki bin 
lirayı alarak 
kaçtı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

ele geçirilen zan
lının, sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk 
edileceği 
bildirildi.

Güvendiğim dağlara kar yağmış...
Bu yaz leyleği ayakta gördüm galiba.. 
Hani çok gezene öyle derler de.. 
Ben de 2 ayım Bodrum “Maya tatil 

köyü”n de, daha sonra da 20 gün Kalkan 
daki “ Clup Patara tatil köyü”nde (sizlere 
de kısmet olsun) lüks içinde bir yaz tatili 
geçirdim.

Diyeceksiniz ki sen Bağ-kur emeklisi, 53 
yıllık bir hekim olarak 600 lira emekli 
maaşı almaktan şikayetçi idin, nasıl oluyor 
da Tatil köylerinde böyle lüks tatil yapa
biliyorsun diye sorabilirseniz..

Doğrudur bana kalsa değil içeriye 
girmek, önlerinden bile geçemem.. Ama 
“oğlum sağ olsun” diyorum..

Hani bazı arabaların arkasında 
görürsünüz ...

Bazı mirasyedi gençlerin arabalarında 
“Babam sağ olsun” ibareleri vardır, benim
ki de “oğlum sağ olsun”. Olacak..

Oldu mu ? Anladınız mı nasıl oluyor ?..
Gemlik’ten uzak kaldığım, yazılarımı 

yazamadığım için beni seven okurlarımın 
bir kısmı telaşlanıp, sevecenlikle “Ne 
zaman yazmaya başlayacaksın, Ne zaman 
dönüyorsun” diye telefonla veya e-maille 
beni aramaları da beni mutlu etti, hatta 
biraz da şişirdi..

Her neyse Gemlik’teyiz.
Ne var ne yok dediğimizde bilen 

bilmeyen herkes Belediye hikayeleri 
anlatıyor..

Dedikoduların merkezini okuyorum, 
tanıdıkları dinliyorum söylenenler hiç iç 
açıcı değil. Hatta üzücü, utandırıcı şeyler.

Tabiidir ki her şey Savcılığın incelemesi 
altında.

Onun için bir şey söylemek, yazmak 
istemiyorum.

Yalnız şunu yazmadan edemeyeceğim; 
“Ey bu işleri yapan veya yapmayanlar”;
Bu ilçede seneler sonra sosyal demokrat 

bir belediyenin gelmesi için çalışanların 
heveslerini, hayallerini üç -beş haram 
para için yıktınız.. Bizlere yazık ettiniz.

Kendini bir şey sanan, bana yakışıksız e 
- mail gönderen, seçimi kendilerinin 
kazandığını zannedenlere de bir çift sözüm 
var..

Hadi bakalım afranız - tafranızla temiz
leyin bakalım bu ortada olanları.

Ben ise bir daha bu işlere destek olmaya 
tövbeliyim.

Çünkü neler bekliyordum, neler buldum. 
Güvendiğim dağlara karlar yağdı...
Yazık oldu..

SniıeslulıetasinralııılıniiiıiiHüiüıüiMiaettl
İnegöl ilçesinde bir 
kişi, eşinin eski 
kocası tarafından 
dövüldüğü iddiasıy
la polise başvurdu. 
Alınan bilgiye göre, 
Fahrettin Tunar (36),

İnegöl Emniyet Mü 
düdüğüne yaptığı 
başvuruda, Burha 
niye Mahallesi Park 
Caddesi'nde yürür 
ken karşılaştığı eşi 
nin eski kocası Ce

mil E'nin (30) ken
disini dövdüğünü 
öne sürdü. Başından 
ve vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan Tunar, bu 
kişinin daha sonra

kaçtığını kaydetti. 
Polis, Tunar'ın 
başvurusu üzerine 
olaydan sonra kaçan 
zanlının yakalan
ması için çalış
malarını sürdürüyor.

KRŞ€D€ fi€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

— UYGUN FİYATLARLA O 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

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

Basın “Günah Keçisi”
Bu tartışmalar nasıl başladı.
Gemlikspor’un sezon açılışı nedeniyle 

düzenlenen törene Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler katılmadı.

Buna karşın, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve AKP’liler büyük bir 
kalabalık He törende yer aldılar.

Altepe’nin katılımı adeta bir siyasi şova 
dönüştü.

Stadın yolunu bilmeyenler bile o gün stad 
daydı.

Altepe konuşmasında Gemlikspor’a tesis 
ve destek sözü verdi.

Buru yerel basında Altepe ile gelen Bü 
yükşehir basın bürosu elemanları da yazdı 
lar.

Yani, Meclis toplantısında söylendiği gibi 
basın bu konuda abartılı davranmadı.

Neler söylendiyse o yazıldı.
Kendileri de Atatürk Stadı’nın yanındaki 

arsanın üzerine Büyükşehir’in tesis yapabile
ceğini söylediler dün.

Biz de bunu yazdık. Dedik ki; Büyükşehir 
Gemlik’e tesis kurucaksa davet beklememeli.

Plan yapma yetkisi kendilerinde, paranın 
büyüğü Büyükşehir de, yollara otopark kuru 
yorlar da Gemlik’e spor tesisi yapmak için 
icazet mi bekliyorlar.

Meydan’da kamulaştırma yapıyorlar, yaz 
ortasında Kumla da İskele Meydanı’na parke 
dönüşüyorlar, Narh da iki ay için 100-150 
kişinin kalabileceği Bayındırlık Bakanlığı 
tesislerine dünyanın parasını döküyorlar da 
Gemlik’e tesiste yer mi bulamıyorlar.

Belediye Başkanın törenlere katılmaması 
bir haberdir.

Büyükşehir Belediye Başkanının da.
Neden katılmış, neden katılmamış onların 

sorunu. Biz kamuya olanları yansıtıyoruz.
Bunun için günah keçisi mi oluyoruz? 
Samimi olanlar Gemlik’e tesis yaparlar. 
İşte size fırsat.
Büyükşehir Meclisi 2011 yılı Bütçe görüş 

meleri bu ay içinde başlıyor.
2011 planlarını yaparken, çağırın Gemlik 

Belediye Başkanını, teknik ekibi.
Gemlik’e siz ne yapacaksınız, onlar ne ya 

pacak görüşün, herkes üzerine düşeni yap
sın.

Ama bu olmuyor.
Büyükşehir “Ben Büyü küm’’ havasında.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gemlik’e ge 

liyor, bir tek AKP’lilerin haberi var.
Ne Belediye’yi ziyaret ediyor, ne de Beledi 

ye Başkanına haber veriyorlar. Kaçıncı bu..
Böyle Belediyecilik olmaz. Bir de biz 

Günah Keçisi değiliz. Görevimizi yapıyoruz.
Bu da böyle biline..

Gemlik Belediye 
Meclisi Ekim ayı 
ikinci toplantısına 
Gemlikspor’un 
sezon açılışına 
katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
konuşması 
damgasını vurdu. 
MHP’li Suat Laçinok 
mazereti nedeniyle 
katılmadığı 
toplantıda söz alan 
AKP’li Gökay Bilir, 
Gemlikspor’un 
açılışına katılan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin yaptığı 
açıklamaların basın 
tarafından spekülatif 
konuma getirildiğini, 
Refik Yılmaz ise aynı 
konuda söz aldığı 
konuşmasında 
basının lüzumsuz 
bir alınganlık 
gösterdiğini söyledi. 
Meclis, İmar Komis 
yonlarından gelen 
maddeleri görüşür 
ken Komisyon 
Başkanı CHP’li Arzu 
Kârataş maddeler 
hakkında bilgi verdi. 
İmar Komisyonu’n 
da görüşülen bir 
maddeye MHP 
gruba ret oyu 
verirken diğer mad
deler oy birliği ile 
kabul edildi.
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün 
2011 Mali Yılı 
Bütçesi ise 
komisyon tarafından 
gerekli çalışmanın 
yetiştirilememesi 
nedeniyle yeniden 
görüşülmek üzere 
geri çekilirken, 
Terminal üstündeki 
köprünün gidiş 
gelişti olması için 
Büyükşehjr’e yetki 
yazısının yazılması 
oy birliği ile kabul 
gördü.
ALTEPE’NİN 
SÖZLERİ YANLIŞ 
ANLAŞILDI 
Toplantının sonunda 
söz alan AKP’li

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. SERHAT MUSTAFA KABATAŞ

Gökay Bilir, pazar 
günü yapılan Gem 
likspor’un sezon 
açılışına katılan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin konuş
malarını basının 
spekülatif şekilde 
haber yaptığını, 
Gemlikspor 
takımının Gemlik’in 
olduğunu, siyasi 
görüş olniadan takı
ma katkıda bulunul
ması gerektiğini 
savundu.
Bilir, Altepe’nin geli 
şi ile ilgili olarak 
özetledi şunları 
söyledi: “Kulüp 
yönetimi Büyükşehir 
Belediye Başkanının 
sezon açılışında 
bulunmasını iste 
mişler. Bunda da 
siyasi düşünce yok
tur. Başkan Altepe, 
diğer ilçelere verdiği 
değerin aynısını 
Gemlik’e de vermek
tedir. Başkanın 
katılımı spora 
verdiği desteği gös
teriyor, rutin çalış
malarından biridir’’

HABERİMİZ 
OLSAYDI 
KENDİSİNİ 
AĞIRLARDIK 
Belediye Başkam 
Fatih Mehmet Güler, 
geçtiğimiz Pazar 
günü yapılan Gemlik 
spor’un açılışına 
neden katılamadığı 
konusunda yaptığı 
açıklamada;
“Gelmesi tabi ki bize 
onur verir. Haberi 

miz olsaydı kendisi
ni ağırlardık. ” ded i. 
Başkan Güler, daha 
sonra Belediye 
girişimleriyle Gemlik 
spor’a geçtiğimiz yıl 
yapılan destekler 
hakkında bilgi verdi. 
Gemlikspor yöneti 
mine talimat verecek 
durumda olmadık
larının da belirten 
Başkan Güler, 
“Takıma destek veril 
mediğinde neler 
olduğunu gördük. 
Gemlik’e yakışan 2 
ligde olmak ve 
Gemlikli gençlerin 
oynamasıdır. 
Gemlik Belediyesi 
Gemlikspor’a destek 
vermeyecekte 
Çemışgezek beledi 
yesi mi verecek. 
Yönetimden biri beni 
arayıp da davet 
etseydi iki elim kan 
da olsa gelirdim. 
Gemlikspor bu 
kentin markasıdır, 
Gemlik’te asıl olan 
spor tesisi için yer 
bulmaktır.
Sahayı yapmak çok 
büyük iş değil. 
Mevcut alan 4 mil 
yon lira, tesisi yap
mak ise 1 milyon 
lira” dedi.

BASIN ARADAN 
ÇIKSIN
Başkan Güler’in yap
tığı açıklamalardan 
sonra yeniden söz 
alan AKP’li Gökay 
Bilir, Başkan 
Altepe’nin yaptığı 
açıklamanın yanlış 
anlaşıldığını, başka 

nın “Arsayı bize 
verin tesis yapayım” 
demediğini, kamu
laştırmaya ve proje 
ye katkıda buluna 
bileceğini söyledi. ” 
dedi.
Bilir, Büyükşehir 
Belediyesi ile Gemlik 
Belediyesi’nin 
yapacağı çalışmalar
da basını aradan 
çıkartmak gerektiği
ni de sözlerine ekle
di. Aynı konu 
hakkında söz alan 
AKP’li Refik Yıl 
maz’da basının 
lüzumsuz bir alın
ganlık gösterdiğini 
belirterek, “Gemlik 
Belediyesi ile Büyük 
şehir’in sporda bir
likte çalışmasını 
isteriz. Gelin saha 
nın temelini birlikte 
atalım” şeklinde 
konuştu.
Yapılan eleştirilere 
cevap veren Başkan 
Güler ise Büyük 
şehir Belediye 
Başkanının Gem 
lik’in sorunlarını 
kendisine de sorarak 
bilgi almasını iste
diğini belirterek., 2 
“Başkanlar bunu 
yapmazsa sorunları 
nasıl çözeriz, 
Büyükşehir hazır
ladığı planlara spor 
tesisini koyabilir, 
iletişim kanalları tek 
yönlü olmuyor” 
dedi. CHP’li Necdet 
Ersoy’da yaptığı 
konuşmada, Büyük 
şehir Meclis üyesi 
olduğunu, Bursa’da 
cep telefonuna 
Büyükşehir Belediye 
Başkanının faaliyet
leri hakkında bilgiler 
geldiğini, ancak 
Gemlik’e gelişinde 
ise bu işlemin kesin
likle yapılmadığını 
söyledi. Ersoy, 
“Benim, şimdiye 
kadar Büyükşehir 
Belediye Başkanının 
Gemlik’e gelişinden 
hiç haberim olmadı” 
dedi.

GÜVEN ŞÖMİNE
www.auvensomine.com

Kaliteyi takip edin, 
bize ulaşacaksınız

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 150 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.auvensomine.com
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II Özel İdaresi Mudanya 
Kumyalıa’da Bulunan Sosyal 

Tesisi Satışa Çıkarıyor

Şehit Cemal İlköğretim Okulu'nfla 
okul başkan secimi tamim

Bursa İl özel 
idaresi Mudanya 
Kumyaka köyünde 
bulunan sosyal 
tesisin satışını 
9 Kasım 2010 tari
hinde ihale usulü 
gerçekleştiriyor. 
Mülkiyeti özel İdar
eye ait 2 adet 
parselden oluşan 
toplan 7061 
metrekare arsa 9 
Kasım 2010 tari
hinde saat 14.00’da 
II Encümen toplantı 
salonunda 2886 
sayılı D.İ.K gere 
ğince kapalı teklif 
(Artırma) usulü 
satışa sunuyor. 
İl Genel Meclisinin 
4 Eylül 2009 
tarihindeki olağan 
toplantısında ilgili

MiİMlHM
Kış turizminin 

önemli merkez
lerinden Uludağ'da, 
yağmur yüzünden 
kar kalınlığı 
55 santimetreden 
35 santimetreye 
düştü.
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonu yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, 
"Oteller 
bölgesi"nde 9 

komisyona 
havale edilen iki 
parselden oluşan 
toplamda 
7061 metrekare 
arsa, üzerindeki 
tesisi ile birlikte 
İl Özel İdaresine 
ileriye dönük kay
nak sağlamak 
amacıyla satılması
na karar verildi. 
İl Encümenin 
olağan toplantısın
da Mudanya 
Kumyaka köyünde 
bulunan gayri- 
menkulün satışı 
için ihale tarihi 
olarak 9 Kasım 
2010 günü 
Encümen toplantı 
salonunda saat 
14.00’da çıkılması
na karar verildi.

Ekimde 55 santime
treyi bulan kar 
kalınlığı, yağmur 
yüzünden 
35 santimetreye 
kadar indi.
Sıcaklığın 
eksi 7 derece olarak 
ölçüldüğü 
Uludağ'da, yağmu
run 17 Ekim Pazar 
gününe kadar 
sürmesinin bek
lendiği bildirildi

TEMA* “süh^Xşa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama’’ 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
seçimler sonucunda 
okul başkan ve 
başkan yardımcısı 
belli oldu. 
Başkan adayları 
olarak 
8. sınıflardan 
Semanur Bulut, 
Cemal Akkan ve 
Mustafa Gün’ün 
yarıştığı seçimlere; 
başkan yardımcısı 
adayları olarak da 
5. sınıflardan 
Nazlıcan Paralı 
ve Dilanur Okumuş 
katıldılar.
Seçim döneminde 
arkadaşlarına biz
den yapamayacak
larımızı istemeyin 
diyen adaylar 
sınıfları tek tek 
gezerek projelerini 
arkadaşlarına 
anlattılar. Seçim 
kurulu başkanlığını 
Ali Soygan ve Serpil 
Yıldızhyirmibeş’in 
yaptığı ve büyük bir 
coşku içinde geçen 
seçimlerde toplam 
525 öğrenci 
oy kullandı. 
Seçimler sonunda 
Semanur Bulut

227 oy olarak okul Okumuş’ta 274 başkan yardımcısı
başkanı, Dilanur oy alarak okul seçildiler.

Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
diş taramasından 
geçirildi.
Okulda bulunan 
yaklaşık 450 öğrenci 
dün sınıflarında 
tek tek Gemlik 
SSK Diş 
Hastanesi’ndeki 
diş hekimleri ve 
görevli hemşireler 
tarafından diş tara- * 
masından geçirildi. 
Ücretsiz olarak 
yapılan diş tara
masında, öğrencilerin 
dişlerine bakıldı, 
dişlerinde çürük 
olanlar tedavi 
edilmek üzere 
Diş Hastanesi’ne 
çağırıldı.
Ayrıca, öğrencilere

dişlerine nasıl 
bakacakları,

neler yapmalan 
konusunda diş

hekimleri tarafından 
bilgiler verildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şili’de yaşanan maden faciası 69. 
gününü doldurdu. Yerin 625 metre 
derinliğinde kalan 33 işçi kurtarılmayı 
bekledi. Umutla, dirençle... Ve umut
lar gerçeğe dönüştü. İşçilerden üçü 
sabah saatlerinde kurtarılmıştı, çalış
malar devam ediyordu. Kısa zamanda 
diğerleri de kurtarılacaktı.

Şili hükümeti ve yetkilileri olayın 
yaşandığı günden beri hummalrbir 
çalışma yaparak işçilerimizi nasıl kur
tarırız deyip bunun derdine düştüler 
ve bütün güçlerini bu alana seferber 
ettiler. Yılmadılar, usanmadılar ve 
sonunda amaçlarına ulaştılar.

Şili devleti Dünya’ya bir insanlık 
dersi verdi. İşçisine, insanına nasıl 
sahip çıktığını ve onların hayatının ne 
kadar değerli olduğunu ispatladı. 
Onların bu çalışmalarından, 
başarılarından insan olarak ben de 
duygulandım, gururlandım. 
Beyninize, yüreğinize ve elinize 
sağlık, ne mutlu sizlere... İşçileriniz, 
emekçileriniz sizinle ne denli gurur 
duysa yeridir, sîzler bunu fazlasıyla 
hak ettiniz!

Ülkemizde madende çalışan işçileri

Erhan İZGİ

İnsana Değer
Vermek...

miz de son zamanlarda sıkça göçük 
altında kalma durumunu yaşadı. Ne 
yazık ki bizim hükümetimiz, Şili 
hükümetinin gösterdiği duyarlığı 
gösteremedi. Boş laflarla olayı 
geçiştirdi. Gerekli önlemler alındı, 
çalışmalar sürdürülüyor denildi. 
Sonunda mukadderat deyip işin için
den sıyrıldılar. Bazı işçilerimizin 
cesetlerine bile ulaşamadılar. Bir 
çalışma bakanı çıkıp işçilerimiz için 
“güzel öldüler” diyebildi.

İşte bizim diğer Dünya ülkelerinden 
farkımız. Çalışırken hiçbir önlem 
almayıp başımıza kötü bir durum 
geldiğinde kader deyip işi Allah’a 
havale etmemiz. Allah’ın başka işi 
yok da bizim pisliklerimizle mi 
uğraşacak?

Kendi hatalarımızın, suçumuzun, 
ihmalkarlığımızın ve tembelliğimizin 
faturasını niçin başkalarına ödetelim? 
Buna hakkımız var mı? Herkes kendi 
sorumluluğunu taşımalı, yaptığı yan
lışların de bedelini kendi ödemeli.

Türk toplumu olarak insanımıza 
değer vermiyoruz. Dünya’da yaşanan 
olaylardan da ders almıyoruz.

Gözümüze bir hırs bürümüş, 
kendimizi Dünya’nın merkezi görüyo 
ruz. Oysa biz bir hiçiz; ama bunun 
nedense farkında değiliz.

Dünya’nın gıpta ile baktığı bir cer
rahımız, nedeni bilinmeyen, söylene- 
meyen bir sebepten tutuklanıyor^ 
rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Kardiyoloji Bölümü’nde 3 metrekare
lik bir odada tedavi görüyor.Kimseyle 
görüşmesin diye kapısının önüne 
beyaz bir çizgi çekmeyi de unutmu 
yorlar!

Mehmet Haberal, Türkiye nin 
yetiştirdiği ender insanlardan biridir. 
Mesleğinde başarılı bir hekim. 
Binlerce hastayı sağlığına kavuştur
muş biri. Amerikan Cerrahlar 
Birliğine ilk kez bir Türk bilim adamı 
üye olarak seçiliyor.Ne acıdır ki 
ödülünü bile almaya gidemiyor. 
Bundan vazgeçtik adama babasının 
cenazesine gitmesine bile izin veril 
miyor. Bu adamın suçu nedir?

Bu soruya da yanıt yok.
Mehmet Haberal, kendisini haksız 

yere tahliye etmediği gerekçesiyle, 
yargıçlardan tazminat kazandı. Ne 
ilginçtir ki yargıçlar aynı davaya bak
maya, dosyaları incelemeye devam 
ediyor.

Bir ülkede olağanüstü bir durum - 
savaş, kıtlık, sel, hastalık -olmadığı 
halde özel mahkemeler, özel savcılar, 
özel yargıçlar görev yapıyorsa 
demokrasi açısından bu durum bir 
anlam ifade etmez mi?

Çeyrek 
altımla 
yenirekor
Çeyrek altın fiyatları 
105 liraya dayandı. 
Altın fiyatlarındaki 
hızlı yükseliş devam 
ediyor.
Ankara Kuyumcular 
ve Saatçiler Odası 
Başkanı Hasan 
Çavuşculu, altın 
fiyatlarındaki artışın 
sürdüğünü söyledi. 
Son artışlarla birlikte 
22 gram altın fiyatı 
nın 61 liraya 
ulaştığını anlatan 
Çavuşculu, esnafın 
yüksek fiyatlar 
nedeniyle bu aralar 
satış yerine daha 
çok alış yaptığını 
bildirdi.
Esnafın nakit sıkın
tısının bulun
madığını belirten 
Çavuşculu, imkanı 
olan nem büyük 
hem de küçük tüm 
yatırımcılara altın 
almaları önerisinde 
bulundu.

elmcb «sekeri
- - - - - - - - - -  KREŞLERİ —- - - - - -

GEMLİCİN İLLÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
6GİTİMD612. 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 BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE İAĞLI. 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
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 RROKCR 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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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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Ekmene fahiş zam ELEMAN ARANIYOR
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Baş 
kanı Hahi İbrahim 
Balcı, oda başkan- 
larıyla yaptıkları 
Yüksek istişare Ku 
rulu toplantısı sonu
cunda, ekmeğe aza 
mi yüzde 15'in üze 
rinde olmamak kay- 
dıyla zam kararı 
aldıklarını açıkladı. 
Balcı, Federasyon 
Genel Merkezi'nde 
ekmek fiyatlarına 
ilişkin düzenlediği 
basın toplantısında, 
ekmek fiyatlarının 
2008 yılından bu 
yana değişiklik 
göstermediğini, 
fırıncı esnafının, 
çalışanların büyük 
özveride bulun
duğunu söyledi. 
Ramazan ayı 
öncesinde maliyet 
girdilerinin artması, 
çalışanların ücret 
artışı nedeniyle fiyat 
değişikliğinin zorun
lu olduğunu dile 
getirdiğini hatırlatan 
Balcı, konuyu oda 
başkanlarıyla 
istişare ettiklerini, 
bu artışı ülke 
genelinde en az

seviyede tutmaya 
gayret gösterdikleri
ni söyledi.
Balcı, oda başkan- 
larıyla yaptıkları 
Yüksek İstişare 
Kurulu toplantısı 
sonucunda ekmeğin 
kilogramına azami 
yüzde 15'in üzerinde 
olmamak kaydıyla 
zam kararı alındım 
bildirdi. Halil 
İbrahim Balcı, un 
fiyatlarındaki artışın 
durulmasının yüzde 
15 artış oranında 
etkili olduğunu, un 
fiyatlarındaki artışın 
devam etmesi 
halinde bu zam 
kararının daha yük
sek oranda çıka
cağını söyledi. 
Federasyon Başkanı 
Balcı kilogramı 2,5 
liradan satılan

ekmeğin, 2 lira 80 
kuruştan fazlaya 
satılamayacağını 
söyledi.
Merkezi Mersin'de 
bulunan Çevre ve 
Tüketici Haklarını 
Koruma Derneği 
(ÇETKODER) Genel 
Başkanı Mustafa 
Göktaş, bugün açık
lanan ekmeğe zam 
kararını, yargıya 
taşıyacaklarını 
bildirdi.
Göktaş, yazılı açıkla
masında, geçmişte 
ekmeğe zam yapıl
mayacağı şeklinde 
açıklamaların gün
deme geldiğini, bu 
nedenle Türkiye 
Fırıncılar 
Federasyonunun 
ekmeğe azami 
yüzde 15'in üzerinde 
olmamak kaydıyla

zam kararı almasına 
anlam veremedik
lerini belirtti. 
Halkın geçim sıkın
tısı çektiğini savu
nan Göktaş, şunları 
kaydetti: 
"Ülkede enflasyon 
oranı belli. Unun ve 
ekmekteki girdilerin 
fiyatı belli. Yapılan, 
doğru ve yerinde bir 
zam değildir. 
Değişik katkı mad
deleri ile süslenen 
ekmekler vitrinlerde. 
Biz halk sağlığının 
hiçe sayıldığını söy
leyip, bu katkı mad
deleri ile savaşırken, 
şimdi zam haberi ile 
irkildik. Kimsenin 
tüketicinin sırtına 
binmeye hakkı yok. 
Tüketici haksız 
oluşan zamlar 
yüzünden oldukça 
büyük maddi kayıp 
içindedir. Bu maddi 
kayıplar içine birde 
ekmek zammını koy
durmayacağız. 
Zammı yargıya 
taşıyacağız ve bu 
işe göz yuman ilgilil
er hakkında da suç 
duyurusunda bulu
nacağız."

TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANI YOR

SflTlUK
EVİMDE KOHMDlfilH.Çin DEFOLU 
ÇELİK GUHEŞ ENERJİSİ SATIUKTIR 

I!l: 513 36 73

ELEMAN ARANIYOR

ELEKTRİK TEKNİSYENİ 

ARANIYOR

Tel: 514 00 00

CL. "Gemlik Gümrük Müd.nce 27/04/10 
—- tarih ve 10160400IM020081 num.

G.Ç.Bey.e ait 0932813 numaralı 
Gümrük Vezne Alındısı Belgesi zayi 

w» olmuştur. Hükümsüzdür

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 Ekim 2010 Perşembe 

ÖZLEM ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye T10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

j
L
1
1

1

1
M

OTOBÜS
Şehirlerarası 561 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

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

IIH HASTANELER

n1

1

■I

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 go 40

BELEDİYEu 
E
F

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

Akçen Petrol 10 7a
MAR-PET 513 a», 33
Tuncay Otogaz . 5*13 14 25
Beyza Petrol 5*13 01 03

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3789 

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)

IIIIİIIİHIUI
mıssroiASi 

ALACA KARANLIK 
EFSfflfm 
11.00-12.30-14.00- 
15.30- 17.00-19.00-

20.30 

Rezervasyon

|îel:515J521)



İGemlikKBrfezl

SosyAl Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
HARTAYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl
■ Gala Yemekleri

Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler 
Kurum Yemekleri

’4/ Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
Jı, Catering ve Garson Temini 

■ Nikah Masası Süsleme
Sandalye Süslemeleri

Masa Örtüsü Süslemeleri

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyonx^ 

Canlı Müzik

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50 - 512 00 30



V<Umut
F * 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski fiydin Yolu Hcısköy * Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköv/DLNİZIİ WWW.umutthermal.com

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Ekim 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

Tel: 514 57 37

İki gün yağan sağanak yağışlar ilçemizde hayatı felç etti. Saatte metre karaye 104 kilo yağmur düşerken çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı

Gemlik Venedik’e döndü
Saatte metrekareye 104 kilo yağmur 
düşen sağanak yağmurlar, Gemlik’te 
hayatı felç etti. Yağmurlar sonunda taşan 
suları kanalizasyon sistemi de çekmeyin 
ce, yüzlerce işyeri ve ev sular altında kal 
dı. Maddi zararın büyük olduğu su bas 
kınlarında Belediye ve BUSKI taşkınları 
önleyemedi. Kaymakam Bilal Çelik, mağ
dur olanların yaralarının sarılmasına baş 
landığını, evlerinde oturamayacak du 
rumda olanların Hasanağa Kampı’na yer
leştirilmeye başlandığını belirtti. Dün, Is 
tiklal, Hürriyet ve Orhangazi Cadde 
lerinde trafik kapandı. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

30 yıldır değişmeyen tablo
İki gündür ilçemize yağan yağmuru azımsa 

yacak değilim.
Ama, yağışlar biraz fazla olduğunda gördü 

ğümüz tabloyu bu kez yine gördük.
Onlarca ev ve işyeri çalışmayan sistem yü 

zünden sular altında kaldı.
Dün, Gazhane Caddesi’nde, İstiklal Cadde 

si’nde, Orhangazi Caddesi ve Hürriyet 
Caddelerinin belirli yerlerinde toplanan yağ
mur suların da sandal yüzdürebilirdik.

İşte o zaman gerçekten Gemlik Venedik’e dö 
nerdi.

Bu tabloyu en az 30 yıldır gözlüyorum.
Bir adım ileriye gidemeyişimize ise kahrolu 

yorum.
Bizi yönetenleri ayıplıyorum.
İlçenin Adliyesi sular altında, avukatlar 

Adliye’ye giremiyor, memurlar içeride mahsur 
kaldılar. Tam bir komedi, Devamı sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz”
YENİramroiMizliE 

MÜŞT£J2İimMİ2E 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: 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
mailto:kadri_guler@hotmail.com


15 Ekim 2010 Cuma Gemlik Karffez Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA Kriz Masası toplandı

Yurttaş olmak...
Federasyon, teknik kadro, futbolcular 

yerden yere vuruluyor.
Peki sonuç sürpriz mi?
Kimilerine göre evet...
Kimilerine göre hayır...
Bana göre de hayır...
Sürpriz falan değil.
Hak ediyoruz yeniliyoruz.
Sadece futbolda mı gerideyiz.
Sağlık,
Eğitim, 
Hukuk da nerelerdeyiz ? 
Aslında...
Her toplum “deger”ini belirler.
Bu değerin belirlenmesinde;
İktidarın,
Bürokrasinin,
Son olarak da yurttaşın önemli katkısı 

vardır.
Kısır bir döngü.
Labirent.
Sarmal.
Yumurta -tavuk ilişkisi gibi bir durum. 
Neresinden bakarsan bak “sancılı”. 
Eğitim desen toplumu tek başına suçla

mak olanaksız.
Çünkü önüne konulanı alıyor.
Ekonomi desen dış dünyadan direktifti... 
Ne yapsın?
Çalışıyor karşılığını alamıyor.
Üretiyor ürünü para etmiyor.
Demek ki;
Kökü derinlerde ciddi bir sorun var.
Çözüme;
Bir de birey olmanın bilincine erip “biz 

neyiz ne olmak istiyoruz” sorusuna yanıt 
vererek başlamak gerek.

Yoksa;
Giderek iş içinden çıkılmaz hale geliyor.
Sanayi Devrimi’nden, Rönesans’dan söz 

edip de kafa karıştırmak değil niyetim.
Ama, su Aydinlanma Devrimleri’nden 

sapmak yerine sıkı sıkı sarılsak, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gösterdiği yoldan iler- 
lesek...

Hiçbir sey yapamasak da;
Bağımsız olduklarına inandığımız, 

güvendiğimiz hukuk adamlarına, 
siyasetçilerin çok hoşuna giden ve onlara 
saltanat getiren 12 Eylül 1980 ürünü 
Siyasal Partiler ve Seçim Yasası’nın ele 
alınmasını sağlasak çözüme giden yolun 
temel taşını koyarız.

işte o zaman 
Etnik ayrışmanın da, 
Dinsel çatışmanın da, 
Adaletsizliğin de, 
Rüşvet, suiistimal ve irtikapın da, 
Sosyo-ekonomik çöküşün de önüne 

geçeriz...

Sağanak yağışlar 
nedeniyle meydana 
gelen su baskınları 
üzerine, dün 
Kaymakam Bilal 
Çelik, kriz masasını 
acil olarak topla
yarak, alınacak 
önlemleri görüştü. 
Kaymakam 
Bilal Çelik başkan 
lığında toplanan 
Kriz Masası’na 
ilçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Şefik Ünal, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, ilçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Trim Müdürü 
İbrahim Çetin ve 
ilgililer katıldılar. 
Yapılan toplantıda, 
yağmurdan 
zarar gören vatan
daşların tespit
lerinin yapılması, 
her türlü ekip

IMITOI ABONE OLDUNUZ MU?
ctuli'iı lu «inli ilmi «until «uuıonuıoKun

Satafcettln Hanwt: "SeMe Zarar Gören 
Uatandaşlarımızı Maâdur Hmeyeceğü
Sel bölgesini gezen 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
selde mağdur olan 
vatandaşların mağ
dur edilmeyeceğini 
açıkladı. Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiek'le telefon 
görüşmeşi yaptığını 
belirten Vali Harput, 
selde evi zarar gören 
ve kalacak yeri olma 
yanları misafir ede
bileceklerini söyledi. 
Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput, Osmanga 
zi Kaymakamı 
Osman Daştan ve İl 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmazla birlik
te bir kişinin hayatını 
kaybettiği Alacahırka 
Mahallesindeki sel 
bölgesinde inceleme 
lerde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet 
eden Vali Harput, 
hasar tespit çalış
malarının sürdüğünü 
kaydetti. Başbakan 
Yardımcısı Cemil

ve ekipmanın 
yağmurdan zarar 
gören ev ve 
işyerlerine yön
lendirilmesi, 
Karsak ve Çarşı

Çiçekle telefon 
görüşmesi yaptığını 
kaydeden Vali 
Harput, "Mağdur 
vatandaşlarımız için 
gereğini yapacağız. 
Kimse mağdur 
olmayacak. 100 bine 
yakın insan sel nede 
niyle mağdur oldu. 
Biz evleri risk altında 
olan vatandaşların 
akrabalarında kalma 
farını tavsiye edi 
yoruz. Çünkü yağış 
bekleniyor. Gidecek 
yerleri olmayanları 
ise biz misafir ede
ceğiz. Burada yol

Derelerinin taş
malarına karşı 
önlem alınması, 
su boşaltma pom
palarına ilaveler 
alınması, 

larımız, dükkanlar ve 
evlerin zarar gördü 
ğfinü tespit ettik. 
Arkadaşlarımızın 
çalışmaları sürüyor. 
Gereğini yapacağız." 
dedi. Selde hayatını 
kaybeden İsmail 
Güvenin evine de 
giden Vali Harput, 
yaşlı adamın komşu
larıyla görüştü.

BURSA SEL SULARI 
1 CAN ALDI 
Bursa'da Cilimboz 
Deresi'nin taşması 
.sonucu çıkmaz 
sokaktaki evinde sel 

Belediye Fen işleri, 
itfaiye ve BUSKİ 
ekipmanlarının 
koordineli 
çalışması karar
laştırıldı.

sularından kaçama
yarak hayatını kaybe 
den 84 yaşındaki 
felçli adamın cenaze
si, otopsi için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gece 05.00 
sıralarında bastıran 
sağanak yağış, özel
likle Uludağ'ın eteğin 
de plansız yapılan 
evlerdeki vatandaşla 
ra zor anlar yaşattı. 
Cilimboz Deresi kena 
rina yapılan yüzlerce 
evi su bastı. Vatan 
daşlar evlerinde 
mahsur kaldı. Onlar 
dan biri de 84 yaşın
da 2 çocuk babası 
felçli İsmail Güven 
oldu. Oğlu Mehmet 
Güven son anda 
komşularının 
yardımıyla kendisini 
kurtarırken, babasını 
çamur ve sel suların
dan dışarıya çıkar
mak mümkün 
olmadı.
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Yener, “Yapılan zam 
bir kilo et fiyatıdır"

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkla
masından sonra 
giderek ağırlaşan 
yaşam koşulları 
karşısında verilen 
zammın yetersiz 
kaldığını söyledi. 
Emeklilerin en 
önemli sorununun 
intibak sorunu 
olduğunu söyleyen 
Yener, emeklilerin 
aylıklarının açlık 
sınırının üzerine 
bir türlü çıkarıla
madığını belirterek, 
şöyle konuştu: 
“Ocak ayında 
SSK emeklisinin 
aylığı 60 lira 
artacak. Bu rakam, 
ayda 1500 lira 
kadar aylık 
alanlara uygu
lanacak. 1500 liranın 
üzerinde aylık

Özaydın güven tazeledi
Gemlik Kız Meslek 
ve Anadolu Kız 
Meslek Lisesi’nin 
okul aile birliğinin 
yapılan genel 
kurul toplantısında, 
Yüksel Özaydın 
yeniden başkanlığa 
getirildi.
Geçtiğimiz pazar 
günü Kız Meslek 
ve Anadolu Kız 
Meslek Lisesi’nin 
Sunğipek 
Yeri eş kesendeki 
yeni binasında 
yapılan okul aile bir
liği toplantısında 
konuşan Yüksel 
Özaydın, okul için 
yapılması gereken
leri dönemlerinde 
hızlı bir şekilde 
hayata geçirerek 
öğrencilere güven 
ortamının sağ
landığını, yaz tatilin
den sonra ise yeni

alanlara ise yüzde 
4 artış uygulanacak. 
Enflasyon tahmin
lere göre, Ocak ayın
da alacağımız zam 
24-30 lira civarında 
olacaktır. Bu 24-30 
liralık artışımıza ek 
olarak yaklaşık 
30-35 lira civarında 
artış sağlanmış 
oluyor. Hepimiz 
biliyoruz ki, bu 
rakam ile ancak bir 
kilo et alınabilir.
Yani zamlar beklen

Yüksel Özaydın

binada öğrenime 
başlandığını hatır
latarak, “Çağdaş bir 
okulda başarıdan 
başarıya koşan bir 
eğitim düzeyi 
yakalamak siz 
değerli velilerimizin 
katkıları ve değerli 
öğretmenlerimizin 
sorunlara birlikte 
eğilmesiyle 

tilerimizin altında 
verilmiştir.” 
Temmuz ayında 
yapılacak yüzde 
4 artışla en düşük 
emekli aylığı Ocak 
2011 de 719,98 
liradan 60 liralık 
artışla 782.38 liraya 
yükseleceğini 
söyleyen Yener, 
Temmuz ayında da 
yüzde 4 oranında 
artış eklendiğinde 
en düşük
emekli aylığı 813.68 

mümkündür. 
Demokratik, 
çağdaş eğitim 
seviyesi yüksek 
bir okul olmanın 
şartlarından bir 
tanesi de öğretmen
lerimize gösterilecek 
saygıdan geçer. 
Bunun yanında 
öğrenci hak ve 
hukuklarının 
korunmasıyla 
mümkündür.” dedi. 
Yeni okulun bir çok 
eksiğinin olduğuna 
dikkat çeken Yüksel 
Özaydın, bu noksan
lıkların giderilmesi 
için okul yönetimine 
ve okul aile 
birliğine destek 
olunmasını istedi. 
Özaydın, önümüzde
ki dönemde okulun 
sosyal, sanat ve 
spor dallarında 
bilim ve teknoloji

lira olacaktır.
4 kişilik bir ailenin 
sadece mutfak 
masrafının açlık 
sınırı olan 446 lira 
iken emeklilere 
yapılan zamların 
günü karşıla
madığını söyledi. 
Yener, şöyle 
konuştu: 
“Emeklinin 
gerçek beklentisi 
yıllardır 
sürüncemede 
bırakılan intibak 
sorununun 
çözülmesi, 
promosyon 
beklentimizin 
karşılanması ve 
TÜKE kayıplarımızın 
karşılanması ve 
sağlıkta katkı 
payının kaldırıl
masıdır. Emekli bu 
sorunun çözümünü 
istemekle taban 
aylıklarının en az 
1000 liraya 
çıkarılmasını 
beklemektedir” 

projeleri ile okulun 
adının daha çok 
duyurmak istedik
lerini ve 
bunu hedef 
belirlediklerini 
belirtti.
Gemliklilerin de 
yeni açılan okullara 
maddi ve manevi 
olarak destek ver
mesini isteyen 
Özaydın, görev 
verildiği taktirde 
yeniden okul aile 
birliğinde çalışmak 
istediğini söyledi. 
Daha sonra yapılan 
seçimlerde, Gemlik 
Kız Meslek ve 
Anadolu Kız Meslek 
Lisesi Okul Aile 
Birliği Başkanlığına 
Yüksel Özaydın 
getirilirken, Ömer 
Kılıç, Tülay 
Erbakan ve Nesuh 
Keklik seçildiler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yetti... yetti artık!...
Ben bıktım artık. Türban denen bez parçasın

dan..
Şunu iyi bilin ki bu toplum da yoruldu.
Yine dönüp dolaşıp, Üniversitelerde türbanın 

serbest bırakılıp bırakılmamasını tartışmaya 
başladık. .

Avazım çıktığı kadar bağırıyorum.. Yetti...Yetti.
Başlangıçta ben iyi niyetimle söyle düşünü 

yordum..
Üniversite yaşına gelmiş olan bir genç kızın 

nasıl giyineceğine Devlet karar vermemeli.
Mantıklı düşünelim; O genç kıza “Hayır, sen 

başını kapatamazsın” dediğiniz zaman,
Devletten nefret eden bir insan yetişiyor olu 

yoruz..
Ayrıca kızlarımızı eğitimsizliğe, cahil kalmaya 

itiyoruz veya takiyye yapıp, peruk takarak, 
şapka giyerek üniversite kapılarında kendini 
saklamaya zorluyoruz.

Yıllardan beri aynı gülünç durum, aynı kavga.
İşin içinde rejim meselesinin saklı olduğunu 

iyi biliyorum..
Bunun altında Türkiye Cumhuriyetinin 80 yıl

lık laik-dinci kavgası yatıyor.
Türban, Necmettin Erbakan’ın 1970’lerde ide

olojik bir simge haline dönüştürüp üniversite 
lere yolladığı bir zehirli bir hediyedir.

İdeolojik bir simgedir.
Necmettin Erbakan’ın bunca yaşına, sağlık 

durumuna, trilyonluk davasına ragmen, sırf 
oğlunu -kızını veliaht yapmak için Saadet 
Partisini nasıl darmadağın yaptığını seyrediyor
sunuz.

Bu ne hırs, bencillik. Ülke ne olursa olsun 
kendi gemileri yürüsün..

Aynı türban sorunu, kolaylıkla çözülebile
cekken, 1970-80’lerdeki gerginlikler nedeniyle 
sertleşti, giderek kangrenleşti.

Yıllar boyunca da, siyasetçilerimize kavga 
imkanı hazırlayan, oy potansiyeli yarattı.. 
Bundan dolayı da sanki hiçbirinin çözmek 
istemediği izlenimi yaratan bir konu oldu..

Ben derim ki; Artık eskiyi geride bırakalım...
O defteri kapatalım ve ileriye bakalım.
2010 yılındayız.
30 yıl önceki gerekçelerle birbirimizi ikna 

etmeye veya gözünü oymaya çalışmayalım.
Türkiye, bugün artık farklı bir Türkiye...
“Efendim, bugün üniversitede izin verilirse, 

yarın devlet kurumlarına da sıçrar” demek yeri 
ne, günün koşullarına uyalım.

Her şeyden önce gençlerimizi, bu baskıdan 
kurtulalım..

Bu günlerde görüyorsunuz bir bölüm üniver
sitelerde göz yumulurken, diğer bir bölümünde 
yasaklamak komikliği var...

YÖK’de yalakalık yapmak, iktidara yaranmak 
için haddini asan, ortalığı karıştıran açıklamalar 
yapıyor.

Bunun siyasetçilerin anlaşmasıyla çözü 
lecegini herkes anlamalıdır.

Siyasetçilerimiz de, türban oyunu oynamak
tan artık vazgeçsinler.

Gençlerimiz de ilerde resmi kuramlarda 
çalışacakları zaman türban taşıyamayacaklarını 
bilmeli ve kabul etmelilerdir..

Tehlike burada yatıyor..
İleride resmi kurumlara da gireceğiz.
Zihniyeti beyinlerinin gerisinde varsa, işte bu 

tehlikelidir.
Yani, başörtüsünün resmi dairelere, yargıya, 

tıp gibi hizmet veren alanlara giremeyeceğini 
herkes bilmelidir..

Son olarak bir daha söylüyorum..
Yetti artık.. Yetti...

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

30 yıldır değişmeyen tablo
Karşısındaki kafe, CHP ilçe binasının giriş 

katı tamamen su basmış..
Gazhane Caddesi’ndeki işyerleri perişan.
Hürriyet Caddesi’ndeki onlarca işyeri yine 

su altında, evlerin giriş katları sular altında, 
okul bahçeleri göle dönmüş, dereler taştı 
taşacak..

Yağmur sularının zarar verdiği yerlere 
baktığımızda aynı yerler olduğunu görüyo 
ruz.

Burada işyerleri olan insanlar yıllardır 
aynı facia ile karşı karşıya kalıyorlar.

Ama sonunda yine aynı akıbete uğruyor
lar.

Çözümü yerel yönetimlerden bekliyorlar.
Bu dün de çözülemedi bugün de..
Dün, yüzden fazla işyeri sahibi ve onlarca 

ev sular altında kaldı.
İnsanlar ne yapacağını şaşırdı.
2005 yılından beri BUSKİ’ye bağlanan su 

ve kanalizasyon hizmetleri nedense 6 yıldır 
Gemlik’in sorununu çözemedi.

Yerel seçim öncesi parkeleri sökmeden 
neredeyse tüm ilçeye asfalt kaplatmasının bu 
sonuçta etkisi yok mu?

Adliye önündeki tahliye pompalarının işe 
yaramaması, biraz yağmurda elektriklerin sü 
rekli sönmesi...

Neresinden tutacaksınız ki?
Olan vatandaşa oluyor.
Yağmurlarda sorunlu olan noktalar ilgili 

lerce bilindiği halde bunun bugüne kadar 
çözülmemesi görevi yapmamadır.

Bu da suçtur.
İşyerlerini su basın insanların dün isyanı 

nı duyduğumda, sorumlular nerede diyor
dum.

BUSKİ sorunu çözmede işe geç başladı.
Karsak Deresi’nin yanında başlatılan çalış 

malar geçtiğimiz yıllarda bitmeliydi.
Bu yapılmadığı için her seferinde fatura 

vatandaşa çıkıyor.
Korkum Çarşı Deresi’nin taşmasıydı. 

Beton kaplı yerin başlangıcı sürekli temizlen- 
meseydi, sorun daha da büyürdü.

Buna da geçmiş olsun demek içimden 
gelmiyor.

Dün, Recep Altepe’nin Gemlik’e gelmesini 
beklerdim.

Gelip vatandaşın halini, trafiğin durumunu 
görmeliydi.

Güneşli havada gelip bol keseden atmay 
la bu işler olmuyor.

Bundan sonra mağdur olanların yarası 
sarılmalı.

Yarın aynı şeylerin yaşanmayacağı ne 
malum.

BUSKİ bir kez daha sınıfta kaldı.

Halim Show m wiiii

Gemlik Gücümspor 
Kulübü 2010-2011 
Basketbol 
sezonunu açıyor. 
Gücümspor 
Kulübü’nden 
gazetemize yapılan 
açıklamada, 
17 Ekim 2010 Pazar 
günü saat 14.oo’de 
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
yapılacak olan 
Gücümspor’un 
sezon açılışında 
Karizma Show 
tarafından basketbol 
gösterisi yapılacağı 
bildirildi.
Show TV’de yayın
lanan ‘Yetenek 
Sizsiniz Türkiye’ adlı 
programda yaptık
ları basketbol gös
terileri ile tanınan 
Karizma Show’un 
ilçemize gelip Kapalı 
Soor Salonu’nda 
basketbol gösterisi 
yapacak olması bas
ketbol severleri 
biraraya toplayacak. 
Sezon açılışının 
bir şölen havasında 
geçeceğini söyleyen 
Gemlik Gücümspor 
Kulüp Başkanı ve 
Baş Antrenörü 
Tuğan 
Büyükbaşaran, tüm 
Gemlik halkını 
Karizma Show’un 
yapacağı gösteriyi 
izlemeye davet etti. 
Büyükbaşaran, 
sezon açılışı için 
tüm hazırlıkların 
tamamlandığını 
belirterek, sezon 
açılışını heyecanla 
beklediklerini 
söyledi.
Karizma Show’un 
yapacağı gösterinin 
Gemliklilerden 
büyük ilgi

göreceklerini 
umduğunu söyleyen 
Büyükbaşaran, 
Güçümsporlu 
basketçiİerin 
antremanlarım

Kapalı Spor Salo 
nu’nda sürdür 
düğünü, 2010-2011 
basketbol sezonun
da çalışmaların 
artacağını ve

yeni internet 
sitesi
www.gucumspor. 
com adresinin 
faaliyete geçirildiği* 
ni söyledi

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin 
bize ulaşacaksınızwww.guvenspmine.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.gucumspor
http://www.guvenspmine.com
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İki gün yağan sağanak yağışlar ilçemizde hayatı felç etti. Saatte metre karaye 104 kilo yağmur düşerken çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı

Gemlik Venedik’e döndü
13

* g

önceki gece 
başlayan sağanak 
yağışlar, Gemlik’te 
hayatı felç etti. 
Yüzlerce işyeri ve 
evi su bastı. Yüz 
binlerce liralık 
zararın meydana 
geldiği belirtilirken, 
Kriz Masası da 
toplanarak alınacak 
önlemleri görüştü, 
önceki gün öğleden 
sonra başlayan 
yağışlar, akşam 
saatlerinde arttı. 
Bardaktan boşalır- 
casına yağan yağ- , 
mur nedeniyle çalış
mayan logarlardan 
cadde ve sokaklar 
da taşkınlıklara 
neden oldu.
Her sağanak yağ
murdan sonra taşan 
yağmur suları kot 
durumu düşük 
olan işyerleri ile 
evlerin alt katlarına 
girmeye başladı. 
Önceki gece yağmu
run şiddetlenmesi 
üzerine Belediye Fen 
İşleri ekipleri, tam 
kadro ile taşkına 
uğrayan işyerlerinde 
önlem almasına 
karşın, ekipler taşan 
sular karşısında 
etkisiz kaldılar. 
BUSKİ ekipleri de 
cadde ve sokaklarda 
motopomplar kurdu

k p

lar, ancak taşan 
suları çekmeye 
pomlar da yetmedi.

ESNAF ÖFKELİ 
Hürriyet Caddesi’n 
de düşük kotlu 
işyerleri yağan 
yağmur sularının 
baskınına uğrayınca 
işyeri sahipleri 
suyun girmesini 
önlemek için ellerin 
den gelen gayretleri 

' göstermelerine 
karşın başarılı 
olamadılar.
Hürriyet Caddesi’n 
de onlarca 
işyerine giren sular 
büyük zararlara 
neden oldu. 
Osmaniye ve Eşref 
Dinçer Mahallele 
rinde kotu düşük 
olan evleri de sular 
basınca vatandaş ne 
yapacağını şaşırdı.

HASANAĞA 
KAMPINA 
YERLEŞTİRİLDİ 
Dün de devam eden 
şiddetli yağışlar 
nedeniyle İstiklal 
Caddesi’nde Ziraat 
Bankası’ndan 
Orhangazi Cadde 
si’ne kadar olan 
bölüm, Gazhane 
Caddesi ve Adliye 
Sarayı’nın bulun
duğu sahil tamamen

sular altında kaldı. 
Adliye personeli 
saatlerce taşkın 
sular nedeniyle 
sokağa çıkamazken, 
BUSKİ’nin kurduğu 
motopomplar ancak 
öğleden sonra suları 
boşaltabildi.
Avukatların davalara 
giremediği görülür 
ken, Bursa Valiliği 
dün sabahtan itiba 
ren Bursa ve ilçele 
rinde okulları iki gün 
süreyle tatil etti.
Yağmur suları 
nedeniyle evine gire
meyen bir aile 
Hasanağa Kampına 
yerleştirildi.
İlçe Kaymakamı Bilal

Çelik, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
yağmur nedeniyle 
zarar gören işyeri 
ve evlerde hasar 
tesbitine başlandı 
ğim kendisine 69 ev 
ve işyerinin zarara 
uğradığının bildiril 
diğini söyledi.
Çelik, “Bu sayı arta
bilir. Afet İşlerinden 
destek istedik.
Bursa Afet İşleri 
Müdürlüğünü 
ilçemize çağırdık. 
Tüm ekipler çalışma 
larını sürdürüyor. 
BUSKİ elemanları 
sorunlarla ilgili bize 
brifing verdi. Taşkın 
sorununu gidermek

için projenin başla, 
tıldığını çalışmaların 
da Karsak Deresi ’n 
den başladığını 
söylediler. Ancak, 

yağan yağmur çok 
şiddetli. Mevcut sis
tem bu yağmuru 
kaldırmıyor” dedi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, yağmur suları- 
dan zarar görenlere 
her türlü yardım 
yapılacağını, evleri 
ne giremeyenlere 
öncelikle sıcak 
yemek dağıtıldığını 
söyledi. 
Evlerine giremeyen 
başka aileler olursa 
onları da Hasanağa 
Kampı’nda geçici 
olarak misafir ede
ceklerini, yaraları 
sarmaya çalışacak
larını söyledi.

BAYINDIRLIK VE 
AFET İŞLERİ 
ELEMANLARI 
İNCELEME YAPTI 
Öte yandan, Meteo 
roloji Müdürlüğü’n 
den yapılan açıkla
mada Bursa’ya saat
te metrekareye 110 
kilo, Gemlik’e ise 
104 kilo yağmur 
düştüğü belirtilir 
ken, dün ilçemize 
gelen Bursa Bayın 
dirlik Müdürlüğü’n 
den ve Afet İşleri 
Müdürlüğü’nden 
gelen teknik eleman
ların da zarar 
tesbitine başladığı 
belirtildi.
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‘lillWWIlMiWIlilllWllHW
TBMM Araştırma 
Komisyonu’nca hazır 
lanan rapora göre, 
bir otomobil için 5 
ton, hastane, okul ya 
da 1 kilometrelik 
otoyol için 30 bin ton 
maden kullanılırken, 
30 bin kişilik bir 
stadyum için de 300 
bin ton madenden 
faydalanılıyor. 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Araştırma Komisyonu 
tarafından hazırlanan 
raporda yer alan bil
giler, madenlerin insan 
hayatini nasıl etkiledi 
gini gözler önüne 
seriyor. Buna göre bir 
otomobil için 5 ton, 
hastane, okul ya da 1 
kilometrelik otoyol için 
30 bin ton maden kul
lanılırken, 30 bin kişilik 
bir stadyum için de 
300 bin ton madenden 
faydalanılıyor. 
Toplumda madencilik 
sektörü hakkında bilgi 
eksikliğini gidermek, 
yanlış bilgilendirme
den kaynaklanan 
önyargıları ortadan 
kaldırmak için TBMM

tarafından hazırlanan 
rapor, madenciliğin 
insanoğlu için ne 
kadar hayati bir kay
nak olduğunu gözler 
önüne seriyor. Birçok 
eşyanın ham maddesi 
madencilikten sağla 
nıyor. Bir ton 300 bin 
kilogramlık bir otomo
bil için yaklaşık 5 ton 
madenden yararlanıldı 
gı belirtilen raporda, 
"Otomobili üretirken 
toplam bir ton 428 
kilogram metalden fay
dalanılıyor. Metali üret
mek için ise 2 bin 250 
kilogram demir cevhe 
ri, bin 180 kilogram 
bakır cevheri, 435 kilo
gram kursun cevheri, 

327 kilogram çinko 
cevheri, 445 kilogram 
ham petrol, 777 kilog 
ram cam kumu, 254 
kilogram boksit 
cevhe ri, 113 kilogram 
ise diğer madenlere 
ihti yaç duyuluyor. 
Toplam 5 bin 80 kilo
gram madenden fay
dalanılıyor" denildi. 
Raporda, orta ölçekli 
bir okul ve hastane 
için 30 bin ton made 

nin kullanıldığına 
dikkat çekiliyor. 
Verilen bilgiye göre 
ortalama bir konut için 
yaklaşık 400 ton made 
ne ihtiyaç duyuluyor. 1 
kilometre otoyol için 
30 bin ton maden 
gerekiyor. 30 bin kişi 
kapasiteli bir stadyum 
için de 300 bin ton 
agrega kullanılıyor. 
Raporda, madencilik 
sektörünün ciddi bir 
istihdam potansiyeli 
oluşturduğu da bildiril
di. AK Parti Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Altan Karapaşaoğlu, 
"Sektördeki bir kişilik 
istihdamın dolaylı 
olarak 12 kişiye iş 

imkanı sağladığı halka 
anlatılmalıdır.
Madenciliğin yoğun 
olarak yapıldığı bölge 
lerde göçün azaldığı, 
sosyal ve kültürel eko 
nomik açıdan oldukça 
hizli kalkınma olduğu 
bilinmektedir.
Madencilik faaliyetleri; 
yol, su elektrik ve 
haberleşme gibi alt 
yapıyı da beraberinde 
getirmektedir. Ülke 
mizin madencilik sek
törünün uluslararası 
piyasalarda rekabet 
gücüne hız kazandırıp 
madenciliğin gelişen 
ve değişen şartlara 
uygun olarak yapıl
masını sağlamak isti 
yoruz. Sektör ile iliş 
kişi bulunan tüm kamu 
kurumlan ile sivil 
toplum örgütleri ve 
yatırımcıların kollektif 
çalışması sonucu 
oluşturulacak bir 
komisyon tarafından 
sektörün finansman 
meselesine çözüm 
üretilmesi için yeni bir 
maden kanununa 
ihtiyaç duyulmaktadır" 
ifadelerini kaydetti.

YAPI KREDİ SİGORTA fl.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

Bursa 9 Noterliğinden tasdikli 22 Eylül 
2010 tarihli, 25061 sayılı ek vekaletname 
ile verilen yetkilere sahip olarak Sağlık 
Sigorta branşında alacağı teklifleri Şirkete 
intikale, Şirketçe düzenlenecek poliçeleri 
sigortalılara vermeye ve ücret tutarlarını 
sözleşme hükümleri ile Şirket talimatları
na uygun olarak tahsile yetkili olmak 
koşulu ile İLKER HÜSEYİN EKİM SİGORTA 
ARACILIK HİZMETLERİ Şirketimizin sağlık 
branşında teklif alma ve prim tahsiline 
yetkili acenteliğine tayin edilmiştir.
5684 sayılı Sigortacılık Yasası ve 
14.04.2008 tarihli Sigorta Acenteleri Yönet 
meliğine göre ilan olunur. 7

IİH!II İDİİM il lift
Maliye Bakanı Şimşek, günlerdir konuşulan vergi 
affının detaylarını açıkladı: Düzenleme kesin
leşmiş vergi ve prim alacakları için. İhtilaflı ala
caklar, cezalar, TEDAŞ ve belediye alacakları için 
henüz karar verilmedi, nihai kararı Başbakan 
verecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazır
lanan plana göre kesinleşmiş vergi ve prim ala
cakları için düzenleme getirildiğini belirten 
Şimşek, şöyle konuştu: "Kesinleşmiş alacaklara 
ilişkin bir doküman ürettik. Başka alacakların da 
kapsama dahil edilip edilmeyeceği su aşamada 
belirlenmedi. İhtilaflı alacaklar, trafik cezaları ve 
diğer cezalar, belediyelerin tahsil ettiği vergiler 
ve su gibi alacaklar ile TEDAŞ'ın alacakları gibi 
hususlarda henüz karar verilmedi.”

elmtk sekeri
- - - - - - - -  KREŞLERİ

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP E M LAK’TAN

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 YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, 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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER'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
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)
_________________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: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ELEMAN ARANIYOR
Ekonominin loko
motifi konumundaki 
otomotiv sek
töründe Bursa'mn 
gücü her geçen gün 
artıyor. Bünyesinde 
Oyak-Renault, Tofas 
ve Karsan gibi oto
motiv devlerini 
barındıran Bursa'mn 
otomobil üretim ve 
ihracat rakamlari

Misi lifti iüM: lift ılıı ılıı lifti
Dokuz günlük Kur 
ban Bayramı tatilinin 
ucu gözüktü ama 
yurtdışı turlar şimdi
den dolmaya başla
dı. Bu sene sektörde 
turizmcileri bile çok 
şaşırtan büyük bir 
talep yaşanıyor. 
Tahminler resmen 
alt üst oldu, konten
janlar yetmemeye 
başladı. Hem tatilin 
9 gün olması hem 
krizin etkilerinin 

yükselmeye 
devam ediyor. 2010 
yılının ilk 9 ayında 
Türkiye'de üretilen 
toplam 805 bin adet 
taşıt aracının 468 
bini Bursa'da üretil
di. Yapılan 568 bin 
722 adetlik ihracatın 
341 bin 30 adedi de 
yine Bursa'dan 
yapıldı.

atlatılıyor olması 
hem de tatilin artık 
bir ihtiyaç gibi 
görülmesi, bayram 
tatilinde Avrupa'yi 
Türk gölü haline 
dönüştürecek. 
Sadece turizm acen- 
taları ile 40 bin 
kişinin bayram tati
line gitmesi bek
leniyor. Münferit 
gidişlerle birlikte bu 
rakam 100 bine 
kadar çıkacak.

Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OIB) verilerine 
göre, 2010 yılının 
ilk 9 ayında önceki 
yılın aynı ayına 
göre üretimde 
yüzde 27,3, ihracatta 
yüzde 28,9 artış 
oldu. Yasanan artış
ta en büyük pay 
ise Bursa'ya ait.

Özellikle ABD ve 
Uzakdoğu gibi yer
lere olan turlar şim
diden bitmiş durum
da. Bazı acentalarda 
İspanya ve İtalya 
turları da bitmek 
üzere. Turizmciler, 
tatilcileri her geçen 
gün seçme şansla 
rının azaldığı yönün 
de uyarıyor.
Etstur Yurtiçi Turlar 
Müdürü Suat Özbek, 
tur satışlarında

Bu yılın ilk 
9 ayında 
Türkiye'de üretilen 
toplam 805 bin 
604 adet taşıt 
aracının 468 bin 887 
adedi Bursa'da 
üretildi. Yapılan 
toplam 568 bin 722 
adetlik ihracatın 341 
bin 30 adedi yine 
Bursa dan yapıldı.

TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

büyük bir hareket 
yaşandığını şöyledi. 
Özellikle yurtdışı 
turlarda birçok turun 
şimdiden dolduğunu 
ifade eden Özbek, 
"Sona kalanların 
seçme şansları da 
azalıyor. Mesela 
Barcelona turları 
doldu. Aynı şekilde 
Misir Sharm El 
Sheikh ve İtalya 
turları da bitmek 
üzere" dedi.

KAŞ€D€ 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 : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

SATILIK
EVİMDE KULLANDIĞIM,ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL: 513 36 73

q_ Uludağ Üniversitesi Elektrik 
Bölümünden aldığım öğrenci 

kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.
K ABDURRAHMAN KARADA

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİtGÜLER AJANS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

15 Ekim 2010 Cuma 
AHSEN ECZANESİ

TEMA Â “SUYUNU BOŞA BSr 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3790 

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)

MlIlM
M SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİN» 
H.00-I2.30-14M 
1530-17.0M9.00-

O 
Rezervasyon 

(Td :5l3332l)
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• SosyAlYAŞAM MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AYI SONUNA KAPAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

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

(&T HİZMETLERİMİZ 
| Ö ■ r -r • ■

Catering ve Garson 1 emim 
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



V<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 programları, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZIİ WWW.umutthermal.COrn

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Ekim 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Orliya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMUK 

Tel: 514 57 37

Bayındırlık ve Afet İşleri İl Müdürlüğümden gelen ekipler, zarar tesbit çalışmalarına başladı.Esnaf, kendi yaralarını kendisi sardı

Sular eekildi, zarar belirleniyor
İki gün süren sağanak yağışlar ile su 
baskınına uğrayan cadde ve sokak
larda sular çekildi. Yağmur sularının 
basmasıyla işyerleri çamur deryası
na dönen esnaf, yaralarını kendisi 
sardı. Kriz Masası tarafından Bursa 
dan çağrılan üç kişilik heyet ise zarar 
tespit çalışmalarını sürdürüyor. Dün, 
Belediye vidanjör ve pompaları sula 
rı azalan Hürriyet ve Orhangazi 
Caddesi’nde çalışmaları gün boyu 
sürdürdü. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış “Gemlik’teki Eviniz"

Sular çekildi, derdi kaldı
İki gün yağan sağanak yağış, Gemlik’te 

yaşamı felç etti.
Yüzlerce ev su altında kalırken, yine yüzler ce 

İşyeri de sel sularından nasibini aldı.
Dün, yağışların azalması ve çalışmalar so 

nucu sular çekildi.
Suların çekilmesi ile işyerleri ve evlerde temiz

lik ve zarar tesbiti yapılmaya başlandı.
Vatandaş, kendi zararını kendi saptarken, Kriz 

Masası tarafından Bursa’dan çağrılan üç kişilik 
ekip de vatandaşın zararlarını belirlemeye 
devam ediyor.

Dün öğleden sonra yağmur sularından zarar 
gören cadde ve sokaklarda dolaştım.

Kumsal Sokak (Adliyenin önü), 1 Nolu Aralık 
ilk suların tahliye olan yerlerdi. Orhangazi 
Caddesi, Hürriyet Caddesi öğle saatlerinde yol 
trafiğe kapalı ve sular içindeydi. Devamı 4’de

MÜJTERİLERİMİZE HİZMETİ SİİROÜRÜyORUZ

RESTAURANTIMIZDA 
GÜNLÜK TAZE BALİK ■ 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

1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA 
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA 

Sabah Kahvaltısı+ KDV

http://WWW.umutthermal.COrn
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA Mı Mı ılı w MııMıı M
Marka kent...

Bursa’mn içinde elinde kovalarla yalın 
ayak insanlar.

Kimi evindeki suyu boşaltıyor.
Kimi mahsur kaldığı yapay adacıktan 

karaya çıkmak için gemicik pardon yardım 
bekliyor.

Vali Bey de televizyonlar aracılığıyla evin
de kalması tehlikeli olan yurttaşa yer gös
teriyor.

Acı hem de çok acı.
Tarihi, hanlar hamamlar yanı sıra Avrupa 

bir de OsmanlI şehri olarak gururla nitele
nen,

Marka kent “ark”a dönüştü.
Kuşkusuz 2 gündür yağan yağmuru “afet” 

olarak nitelemek olanaklı.
Ancak “marka” olmakla övünen bir kentin 

içine düştüğü durum da içler acısı.
Alt yapı.
Uygulanabilir ve “rant” kaygısından uzak 

Kent planlaması.
Nüfus planlaması.
Başka yolu yok.
Artık sıradan laflar oldu.
Ve hiçbir anlam taşımıyor.
Çarpık kentleşme,
Yoğun göç.
Çünkü ne denilirse denilsin...
Kentin mimarları, inşaat mühendisleri ağı

zlarıyla kuş tutsalar dertlerini siyasal irade 
ye anlatamıyor. Seçimde seçmenin karşısına 
çıkabilmek ve oy kapabilmek düşüncesiyle 
dinlemiyorlar.

Eminim;
Büyükşehir Belediye Başkanı,
İlçe Belediye Başkanları iki gündür rahat 

uyku uyuyamıyorlardır. Evlerine dahi 
gidemiyorlardır.

Ayaklarında çizmelerle yurttaşın yanında 
yer aliyorldrdır.

Ama çözüm mü?
Ya da bir işe yarıyor mu?
Asıl olan güzel havalarda çözüm üretmek.
Geleceği kurgulamak.
Vitrini makyajlayıp göz boyamak yerine 

“altı” sağlamlaştırıp yağmurda da, karda da, 
depremde de sadece günlük ve anlık sorun
ları yönetmek...

Nerede?
Yağmur Bursa’ya ilk kez düşmüyor.
Sayısız kez yağdı ve kenti teslim aldı.
Ne ki;
Yönetenler ders almıyorlar.
Doğal koşulları da öngörerek yatırım yap

mıyorlar.
Erdem Saker dönemini anımsıyorum.
Kentin altını üstüne getirmişti.
Koca koca büzleri yerin altına döşeyerek 

insanların rahatını kaçırmıştı.
“Ne cesaret demiştim” herkes gibi ben 

de...
Sonra da eklemiştim “adam”ın bir daha 

seçilmek gibi bir kaygısı yok anlaşılan.
Evet, gerçekten de yoktu...
O çözüm üretmek ve esas sorunu gider

mek için harcadı mesaisini.
İyi ki de yapmış.
Eğer o da yapmasaydı vay dı halimize.
Neden Almanya:3 Türkiye:0...
Şimdi anladınız mı?

Küçük Kumla Abdul 
lah Aslan Caddesi’n 
de tek başına 
yaşayan 87 yaşında
ki Jale Ünver adlı 
yaşlı kadın evinde 
ölü bulundu. 
Ankara Çankaya 
nüfusuna kayıtlı 
olan Jale Ünver, 
uzun zamandır 
Küçük Kumla’da 
hayatını tek başına

Belediye kaldırımlar ile
ilgili çalışma başlattı

İstiklal Caddesi’nde 
bulunan yaya 
kaldırımlarının 
yeniden yapılması 
için Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Gülerin 
Fen işleri 
Müdürlüğü’ne 
“Gerekli çalışmaları 
başlatın” talimatı 
verdiği öğrenildi. 
Eski Belediye 
Başkanlarından 
Nurettin Avcı 
zamanında yeniden 
düzenlenen istiklal 
Caa'aesi'ndeki 
kaldırımlar kırmızı 
tuğla taşlar ile 
örülmüştü. 
Aradan geçen 
13 yıl sürede 
tamamen deforme . 
olan, çöken ve 
TEDAŞ ile 
GEMDAŞ'ın çalış
maları nedeniyle 
bozulan kaldırımlar
da vatandaşın 
yürümesi sorun 
haline gelmişti. 
Yağan her yağmur
dan sonra, çöken 
kaldırım taşlarında 
biriken sular 
kaldırımlarda 
yürüyenleri ıslatması 
halkın yoğun 
şikayetlerine ve 
tepkilerine neden 
olurken, uzun 
yıllardır 
Gemlik’in en önemli 
ana caddesindeki 
kaldırımların 
yenilenmemesi 
gayretle 
karşılanıyordu.

sürdürüyordu. 
Abdullah Aslan 
Caddesi Mutlukent 
Sitesi birinci katında 
tek başına yaşayan 
Jale Ünver’in evden 
çıkmaması üzerine 
şüphelenen sitede 
yaşayanlar, site 
güvenliğine durumu 
haber verdi. 
Site güvenlik 
görevlisinin evden

ÖRNEKLERİ GELDİ 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İstiklal Caddesi 
kaldırımlarının yapıl
ması için Fen İşleri 
Müdürü Adnan 
Güler’e talimat 
vererek, gerekli pro
jenin hazırlanmasını 
ve ihale dosyasının 
hazırlanmasını 
istediği öğrenildi. 

gaz kokusu geldiği
ni hissetmesi 
üzerine, içeri giril 
diğinde yaşlı kadın 
ölü olarak bulundu. 
Olayla ilgili Küçük 
Kumla Jandarma 
Karakol Komutanlığı 
soruşturma 
başlatırken, Cumhu 
riyet Başsavcılığı da 
olay yerinde 
inceleme yaptı.

Gemlik 
Belediyesi’nin parke 
taşı ihalesini 
kazanan firma işlet
mecisinden parke 
taşı örneklerinin ve 
kaldırım tretuar 
örneklerinin 
belediyeye getiril 
diği, çalışmalara 
yağmur ve sel bas 
kınları nedeniyle ara 
verildiği öğrenildi. 

ölüm nedeninin 
tam tespit edilmesi 
için yaşlı kadının 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
gönderildi.
Adli Tıp 
Kurumu’nun 
vereceği rapor ile 
ölüm nedeni 
ortaya çıkacak. 
Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

Önümüzdeki 
hafta, kaldırımlarda 
kullanılacak 
parke taşının 
seçiminden sonra, 
ihale dosyası 
hazırlanarak 
İstiklal Caddesi'nin 
sağ ve solundaki 
kaldırımların 
tamamının 
yenileneceği 
öğrenildi.
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Hırsızlar alarmı devre dışı 
bırakıp 55 Hra çaldılar

YazıYORUM

Bursa'da tripleks vil
laya giren kar 
maskeli hırsızlar, 
hortumla sulayarak 
alarmı devre dışı 
bıraktı.
Güvenlik kamerası
na yakalanan 
hırsızlar, içerideki 
55 lirayı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi Özlüce 
Mahallesi Göknar 
Sokak'ta Gülnur 
Akçakın'ın

HİSİHMIllİSİliiaillİMİlillililli
Bursa'da şiddetli 
yağışın ardından 
şimdi de şehirde 
karbonmonoksit 
kabusu yaşanıyor, 
önceki gece 7 kişi 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazı yüzünden 
zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre ilk olay,

Yangımla ölümden döndüler
Bursa'da elektrik 

kontağından çıkan 
yangip, anne ve 
oğlunun 
bulunduğu evi kısa 
sürede sardı. 
Yükselen alevler 
mahalle sakinlerine 
korkulu anlar 
yaşatırken, anne ve 
oğlu yanan evden 
son anda kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İstiklal Mahallesi 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan

Kestane toplarken öldü
Uludağ'a arkadaşıyla 
birlikte kestane 
toplamaya çıkan 
yaşlı bir adam, 
aniden rahatsızla
narak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye

görevli olduğu iş 
yerine gelen kar 
maskeli hırsızlar, 
binanın dışındaki 
alarm sisteminin 
kutusunu tornavi
dayla açmayı 
başardı. Alarm sis
teminin kablolarını 
kesen zanlılar, siste
mi tamamen devre 
dışı bırakmak için 
binanın bahçesinde 
bulunan çeşmeye 
hortum bağladı. 
Alarm sisteminin 
hortumla sulayan ve

Yıldırım İlçesi 
Arabayatâğı 
Mahallesi 
Yedincigüvercinli 
Sokak'ta meydana 
geldi. Açık unutulan 
sobadan sızan 
karbonoksit gazı 
sebebiyle 2'si 
çocuk 4 kişi 
zehirlendi.
Zehirlenen vatan
daşlar, komşuları 

tek katlı bir evde 
elektrik 
kontağından yangın 
çıktı. Şükriye Yalnız 
(80) ve oğlu Turgay 
Yalnız'ın bulunduğu 
evde çıkan yangın 
kısa sürede büyüdü. 
Yaşlı kadın ve 

göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Zeyniler köyü 
mevkiine bir 
arkadaşıyla birlikte 
kestane toplamaya 
giden Ali Güleç, 
aniden rahatsızlandı. 

kısa devre yap
masını sağlayan 
hırsızlar, binanın 
penceresini açarak 
içeri girdi. Güvenlik 
kameraları bulun
masına rağmen 
binaya giren iki 
hırsız, kendilerine 
doğru yaklaşan bir 
otomobilin olduğu 
nu fark edince olay 
yerinden kaçtı. 
Hırsızları gören 
görevli sekreter, 
hemen polise 
haber verdi.

tarafından 
çağrılan ambu
lanslarla hastaneye 
kaldırıldı. 
Durumundan 
şüphelenilen 
baba Eşref Macit 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, anne 
Melite Macit ile 
Nisanur Macit ve 
Baran Macit 

oğlu kendilerini 
güçlükle dışarı 
atarken, yükselen 
alevler mâhalle 
sakinlerine korku 
dolu anlar yaşattı. 
Anne ve oğlu 
ambulansta tedavi 
altına alınırken.

Yere yığılan 63 
yaşındaki Ali 
Güleç, arkadaşının 
şaşkın bakışları 
arasında hayatını 
kaybetti.’Durumü 
polise bildiren 
arkadaşı, Güleç'in

Ancak olay yerine 
gelen polisler, zan
lıların izine 
rastlayamadı. 
Hırsızlık olayının 
gerçekleştiği yerde 
araştırma yapan 
olay yeri inceleme 
ekipleri, iki maskeli 
hırsızın içeri girdiği
ni tespit etti. Masa 
üzerinde bulunan 55 

, TL'yi alarak kaçan 
hırsızları yakalamak 
için polis ekipleri 
çevrede geniş çaplı 
araştırma başlattı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotrhall.com 
www.milliyet/blog/özcan vura!

Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Öte yandan sabaha 
karşı zehirlenen 
3 kişi, Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Tedavi 
altına alınan vatan
daşların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
yangını kısa sürede 
söndürdü. Yangının 
kontrol altına alın
masının ardından 
mahalle sakinleri 
rahat bir nefes 
alırken, anne ve 
oğul yanan 
evlerini görünce 
şok yaşadı.
Yangın sebebiyle , 
evde büyük maddi 
hasar meydana 
geldi. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

gözleri önünde 
hayatını kaybettiğini 
söyledi. Savcılık 
olayla alakalı soruş
turma başlatırken, 
Güleç'in cesedi 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı.

O günler gelecek...
Hepimiz insan olarak adalete ve doğruluğa 

borçlu olarak doğduk ve bu dünyadan bu 
borçları ödeyerek ayrılmak bir insan için en 
büyük teselli olacaktır.

Ben bu anlayışın naçizane bir yolcusu 
olmaktan onur duyuyorum.

VATANI SEVMEK SUÇ...
Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı olmak, 

vatanını karşılıksız sevmek, o uğurda ölümü 
göze alarak yaşamak suç oldu..

İnsanların hayatının böylesine kolay, böyle- 
sine adaletten uzak,böylesine dedikodu ve 
spekülasyonlara dayalı bir biçimde harcanıyor 
olması, ihsanın özel hayatının tüm çıplaklığıyla 
böylesine açığa çıkarılıyor oluşu karşısında 
insan nasıl olur da titremez..

Sayın okurlarım; nasıl olur da kendinden 
geçmez!

Nasıl ol,ur da insan, insanlığından utanmaz.. 
İnsanın coşkulanması, insanın öfkelenmesi, 

insanın hiç kimseye ama hiç kimseye zarar ve 
ziyan vermeksizin, hiçbir hukuksuzluğa neden 
olmadan gençlikten gelen coşkuyla haykır
ması, fikirlerini paylaşması, öğrenme kaygısı 
taşıması suç oldu...

İnsan değil midir ki heyecan ve merak duy
dukça gelişen, öğrenen, kabalıklarından ve 
taşkınlıklarından sıyrılarak olgunlaşan ve 
dinginleşen?

İnsan değil midir ki yaşadıkça, duyarlılık gös
terdikçe daha fazla insan olan!

Kimi açılardan insani hatalar olarak 
görülebilecek durumları her halükarda 
suçlayıcı ve iyi niyetten uzak bir şekilde 
yorumlamak;

İnsanın zamanla kendisinin düzelteceği 
bilmek, yanlışlarının kendi kendine farkına var
masını her durumda engellemek ve onu bir 
azap çemberi içerisinde acılarla çevirmek,

İstiyorlar ki,insan gözleri kör, kulakları sağır, 
herkeslerden uzakta, göklere yakın bir kaya 
olmalıdır.

Sopsoğuk ve duyarsız olmalıdır.
Yalnız, değersiz, ideallerinden uzakta, heye

cansız ve insan olmayı unutmuş bir taş 
parçası olarak düşünmekten ve sorgulamak
tan kendisini alıkoymahdır.

Ama asla unutulmasın bir gün bu uyutulan 
insanlar uyanacak..

Şairin dediğine kulak verin.... 
Dünyada yaşayan her bir can, 
Gözlerindeki ışığı bir diğerine uzatacak 
Ve bir daha umudu katledilmiş bir çocuk 

ağlamayacak..
O günler gelecek
Yüreğini sevdasına kurban edenler..
Bir daha zemheri ayazına dönmeyecekler..
O günler gelecek..
Biz göremesek de yedi nesil ötesi çocuklar.. 
Mezar taşımızdan Yani alnımızdan öpecek..
Ve dosta düşmana göstere göstere , 
Toprağın yufka bağrına Birkaç damla 
Ahde vefa, 
Sevinç gözyaşı dökecek ... .
O günler gelecek”

MM ABONE OLDUNUZ MU?
«tıüriı iu sûııiı ıhııi tııntıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Sular çekildi, derdi kaldı
Kumsal Sokak’ta bulunan çoğu cafe ve 

lokanta işletmesi, bu arada CHP İlçe binası 
nın alt katı suları erken boşaltan yerlerdi.

Bu nedenle temizliği geceden yapmışlar, 
gündüz ise işyerlerini müşterilerine hazırla 
mışlardı.

Orhangazi Caddesinin bir kısmında sula 
nn erken çekilmesiyle temizlik işleri tamam
lanırken, katlı Otopark çevresinde kalan su 
lar belediyeye ait vidanjörler tarafından 
tahliye edildi.

Burada bulunan işyerleri dün daha temiz
lik işlerini bitirememişti.

Hürriyet Caddesine Orhangazi Caddesi 
yönünden girişteki esnaf daha şanssızdı.

Onların suları, Adliye Sarayı önündeki 
sular bitmeden gitmiyordu.

ön taraf şişme yapınca arka taraflarda 
tahliye zorlanıyordu.

Belediye’ye başvuran vatandaşlar ise 
motopomp kuyruğuna girmiş sıra bekliyor
du.

Öğrendiğime göre, Belediye 8 tane moto 
pomp alarak, su basan işyeri ve konutlara 
yardım etmeye çalışıyordu.

Fen İşleri Müdürü, bin metre boru aldık
larını, tüm ekiplerin gece sabaha kadar 
çalıştığını söyledi.

BU SKİ ilgililerini yanımda arayarak büyük 
bir pompa istedi.

BUSKİ’nin Adliye önündeki pompaların
dan birinin -kimin emriyle bilmem ama- bir 
okulun bahçesindeki suları çekmeye götür 
meşinin, ana caddelerde biriken suların geç 
boşalmasına neden olduğu söylendi.

İstiklal Caddesinde dün bazı işyeri ise 
kapıları açmadı.

Simit Sofrası, Gümüş Ayak ayakkabı 
mağazaları kapalıydı.

Bu iki mağaza da yağmur sularından fazla 
etkilenmişti.

İki işyerinin sahibi azgın suların içinde 
ilgililere söylenip duruyordu.

Tüm bunları defalarca yaşadık.
Her birinden sonra akıllandık sandım ama 

akıllanmadığımızı bir kez daha gördüm.
BUSKİ gibi elinde her türlü imkanı olan 

bir kurum.
Bu sorunu biliyordu.
Sorunu çözümde geç kalındı. Karsak De 

resi önünde başlayan kanalizasyon çalışma 
larına daha erken başlanmış olsaydı.

Bu gün yaşadığımız sorunları yaşamaz 
dik.

Şimdi zararların giderilmesi zamanı.
Ama yeni bir yağışta aynı sıkıntıları yaşa 

yacağımızı unutmayalım.

Işıklar Askeri Hava 
Lisesi 2'nci sınıf 
öğrencisi Ömer 
Özgül, arkadaşlarıy
la birlikte hah saha 
maçı yaparken, 
atılan şutun 
göğsüne isabet 
etmesi sonucu

MU Cocuilar ValiliğinİIIIIIMİI
Bursa Valiliği 
bünyesinde kurulan 
'Çocuk Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi' çocukların 
korunması için 
yapılması gereken
leri tartışmaya açtı. 
5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu 
kapsamında 
çıkartılan 'Koruyucu 
ve Destekleyici 
Tedbir Kararları'nın 
uygulanması 
hakkındaki yönet
meliğin 20. maddesi

Etmeli zammına Bakanlık el KoşiIm
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
ekmeğe zam tartış
malarını değer
lendirirken, ekmek 
zammını gerektire
cek bir gelişme 
yaşanmadığını, 
ekmeğin üretim 
maliyeti unsurları 
açısından bakıldı 
ğından bu oranda 
zam yapmayı gerek
tirecek bir geliş
menin yaşanmadığı 
nın görüldüğünü 
söyledi.
Bakan Ergün, 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 

yere düşerek 
rahatsızlandı. 
Arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine komutanları 
tarafından hastan
eye kaldırılmak 
istenen Ömer 

özgül, yolda 

gereğince illerde 
yapılması gereken İl 
Koordinasyon 
Toplantısı yapıldı. 
İlgili birimlerin tem
silcilerinin katılımı 
ile Vali Yardımcısı 
Mustafa Güney 
başkanlığında Valilik 
Çocuk Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi organizas 
yonunda gerçek
leştirilen toplantıda, 
çocuk hakları ele 
alındı. Vali 
Yardımcısı Mustafa

Başkanı Mehmet 
Büyükekşi başkan
lığındaki heyeti 
kabul etti. Burada 
gazetecilerin soru
ları üzerine ekmek 
zammıyla ilgili 
tartışmaları değer
lendirdi.
"Ekmek fiyatları 
üzerinde spekü 
lasyon yapmanın 
anlamı yok" diyen 
Bakan Ergün, 
Fırıncılar 
Federasyonu'nun, 
bu konuda yetkili 
bir organ olmadığı
na işaret etti. 
Federasyonun 

yaşamını yitirdi. 
Talihsiz öğrencinin 
beklenmedik 
ölümü arkadaşları 
arasında büyük 
üzüntüye neden 
oldu.
Olayla ilgili soruş
turmaya başlandı.

Güney, il koordi
nasyonu üyelerine, 
'Çocuk Koruma 
Kanunu* kapsamın
da kurumlar arası 
işbirliği ve koordi
nasyonu sağlamayı, 
karşılaşılan güçlük
leri gidermeyi ve 
uygulamalara ilişkin 
kararlar almayı 
amaçlayan toplan
tının çocuklarımızın 
korunmasında 
önemli rolü 
olduğunu belirtti. 
Türkiye'de ilk defa 

yönlendirici bir 
açıklama yaptığını, 
böyle açıklamalara 
gerek olmadığını 
belirten Ergün, 
şöyle 
devam etti: 
"Çünkü bu fiyatlar 
iller düzeyinde 
odalar tarafından 
belirlenmekte, 
esnaf birliği tarafın
dan onaylanmak
tadır. Eğer o şehrin 
ekmek fiyatını kabul 
etmeyeceği bir tablo 
ortaya çıkarsa, 
kamu idaresi bu 
duruma müdahale 
edebilmekte, bir

Bursa Adli Tıp 
Kurumu'nda 
otopsisi yapılan 
Ömer Özgül'ün 
cenazesi 
daha sonra 
doğum yeri olan 
Malatya'ya 
gönderildi.

Bursa Valiliği 
bünyesinde kurulan 
'Çocuk Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi'nin çalış
malarını kuramlarla 
işbirliği içinde 
yürüttüğü belirtildi. 
Valilik Çocuk 
Hizmetleri Koordi 
nasyon Merkezi 
Koordinatörü Murat 
Halisçelik ise 
katılımcılara uygula
malar ve gelinen 
süreç hakkında bil
giler verdi 

komisyon oluşturul
makta ve bu 
komisyon ekmeğe 
yapılan zammın 
geçerliliği veya 
iptali konusunda 
karar alabilmektedir. 
Bunlar her ilin 
kendi içinde 
halledilmesi gereken 
konulardır.
Dolayısıyla konuyla 
ilgili esnaf odası bir 
karar aldıysa bunu 
Birliğin onaylaması 
sonra da belediye, 
valilik çapında 
kamuoyu tarafından 
itiraz edilmiyor 
olması gerekir."

GUVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com ulaŞ(lC(lksllllZ

jjl Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe

ı W

I Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon
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Bayındırlık ve Afet İşleri İl Müdürlüğü’nden gelen ekipler, zarar tesbit çalışmalarına başladı.Esnaf, kendi yaralarını kendisi sardı

Sular çekildi, zarar belirleniyor

İki gün süren 
sağanak yağışlar 
nedeniyle Venedik’e 
dönen ilçemizde dün 
suların çekilmesi 
üzerine, zarar tespit 
çalışmaları başladı. 
Osmaniye ve Eşref 
Dinçer Mahallesi ile 
Hamidiye 
Mahallesi’nde kotları 
düşük olan cadde ve 
sokaklar saatte 
metrekareye 104 kilo 
düşen yağmur göle 
dönüştürdü. 
Çukurda kalan
işyerleri ve konut
lara su baskını 
olunca onlarca 
işyerinde büyük 
zararlar meydana 
geldi, yüzlerce evin 
birinci katları sular 
altında kaldı. 
Maddi olarak kayıp 
ların belirlenmesi 
için Kaymakamlık 

tarafından oluşturu
lan Kriz Masası 
dün de çalıştı. 
Kriz Masası tarafın
dan Bursa İl 
Bayındırlık Müdürlü 
ğü ile Afeş İşler İl 
Müdürlüğü’nden 
zarar tespiti için 
istenen üç yetkili 

dün ilçemizde saha 
çalışmalarını 
sürdürdü.
Evleri su altında 
kalarak oturalamaz 
durumda olan, 
9 kişilik ailenin ise 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Hasanağa 
Kampı’nda ikamet
leri sürerken, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 
ihtiyaçlarının temini 
için maddi yardım 
yapıldı.

SULAR
BOŞALTILIYOR 
Önceki akşam saat- 
lerinde Adliye Sarayı 
önündeki ana 
pompaların tam faal 
çalışmasıyla 
bölgedeki suların 
çekilmesi üzerine, 
dün de Orhangazi ve 
Hürriyet Caddesi’n 
de bulunan yağmur 
sularının boşaltıl
ması çalışmalarına 
bütün hızıyla devam 
edildi.
Belediye Fen İşle 
ri’ne ait vidanjörler 
ve yeni alınan 8 adet 
su tahliye pompası 
ile bin metre hortum 
çalıştırılarak trafiğe 
kapalı olan iki 
caddenin yolu 
suların boşaltılması 
üzerine açıldı?

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcıları
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli, çalış
maları yerlerinde 
incelediler.
Belediye, BUSKİ’den 
bir adet daha 
pompanın ilçeye 
getirilmesini 
isterken, BUSKİ 
ekipleri de tıkalı olan 
kanalizasyon ve su 
tahliye kanallarının 
açılması için gün 
boyu çalıştı. 
Ana arterlerin 
suların boşaltıl
masından sonra, 
200 e yakın evin 
sularının boşaltılma 
çalışmalarına baş
landığını bildiren 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri, sağanak 
yağmurdan zarar 
gören vatandaşların 
evlerinde ve işyer- 
lerindeki suyu

boşaltma işlem
lerinin bugün de 
sürdürüleceğini 
bildirdi.

İŞYERLERİNİ 
TEMİZLİYORLAR 
Dün yağmurdan 
büyük zarar gören 
bir çok işyeri 
kapılarını müşterile 
rine açmadılar. 
Yağmur baskını 
nedeniyle işyerleri 
zarara uğrayan 
esnaf ise dün gün 
boyu ve gece 
ev ve işyerlerini 
temizlemek ile 
geçirdiler.
Ote yandan; BUSKİ 
yetkilileri, Adliye 
Sarayı’nın önünde 
geniş bir çukur 
açtılar. Bu çukura 
yağmur sularının 
boşaltılması 
için boru 
döşeneceğini, boru 
nun deniz tarafına 

ise çekvaf konacağı 
öğrenildi.
Çekvafın deniz 
suyunun karaya taş
masını önleyeceğini, 
karadaki suyun 
denize kolay 
boşaltılmasını 
sağlayacağı teknik 
kişiler tarafından 
belirtildi.

BÜYÜKSEHİR 
BAŞKANI 
ALTEPE 
NEREDE?
Gemlik’te büyük 
zarara yol açan 
ilçeyi adeta 
Venedik’e döndüren 
sağanak yağıştan 
zarar gören esnaf, 
dün kendi yaralarını 
kendisi sararken. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
Bursa’daki 
yağışlardan zarar 
gören işyerleri ve 
konutları ziyaret 
etmesine karşın 
Gemlik’e gelme 
meşinin üzüntü 
verici olduğunu 
belirtirlerken, 
“Gemlik esnafı 
üvey evlat mı? 
Gemlik’in bu 
hale gelmesinin 
sebebi BUSKİ’nin 
zamanında önlem 
almamasıdır” 
dediler.
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Biiyiifcşehir yaralan sarmaya haşladı Hafta sonu yaaıs var
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, sel felake
tinin yaşandığı 
Alacahırka ve 
Pınarbaşı Mahallele 
rinde adeta seferberlik 
ilan etti. BUSKİ ve Fen 
İşleri Daire Başkanlığı 
bünyesindeki tüm ekip 
ve ekipmanlar bölgeye 
sevk edilirken, çalış
maları yerinde 
inceleyen Başkan 
Altepe, özellikle 
Cilimboz Deresi içinde 
gece boyunca çalın
maların devam ettiğini 
ve derenin büyük 
ölçüde temizlendiğini 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
beraberindeki Genel 
Sekreter Yardımcıları 
Bayram Vardar ve 
Mustafa Altın ile 
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı 
ve Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi Ökten 
ile birlikte sel felake
tinin yaşandığı bölgel
erde inceleme yapıldı. 
Sel sularıyla Uludağ 
yamaçlarından sürük
lenen taş ve moloz 
yığınlarıyla dolu

sokakların gece 
boyunca devam eden 
çalışmalarla temi
zlendiği görülürken, 
vatandaşlar da 
evlerinde zarar gören 
eşyaları tahliye etmeyi 
sürdürüyor. Evlerini 
temizlemeye çalışan 
vatandaşlarla sohbet 
eden Başkan Altepe, 
tüm yaraları kısa 
sürede saracaklarını 
vurguladı.
Taşan Cilimboz 
Deresi’nin üst kesim
lerini gezen Başkan 
Altepe, dere kenarın
daki evlerin büyük bir 
bölümünün dere 
yatağı kotunun bile 
altında olduğunu 
belirterek, bu bilinçsiz 
yapılaşmanın felakete 

davetiye çıkardığını 
vurguladı. Büyükşehir 
Belediyesinin tüm bir
imleriyle gece gündüz 
aralıksız çalıştığını dile 
getiren Başkan Altepe, 
“Normalde haftalar 
süren çalışma bir gece 
içinde gerçekleştirildi. 
Uludağ yamaçlarından 
sürüklenerek gelen taş 
ve moloz yığınları dere 
yatağı içinden büyük 
ölçüde temizlendi.
Şuanda dere yatağına 
yukarılardan gelen 
süyun akmasını 
engelleyecek hiçbir 
şey yok. Çalışmaların 
kısa sürede tamamlan
ması için büyük bir 
gayretle çalışmalarını 
şürdürüyoruz” dedi. 
Özellikle Uludağ 

yamaçlarında oturan 
bazı vatandaşların 
evsel atıklarını dere 
yatağına attığını ve bu 
atıkların sel sularıyla 
birlikte yükselerek, 
suyun akışını 
engellediğini kaydeden 
Başkan Altepe, bu 
sorunun çözümü için 
de düğmeye bastık
larını kaydetti. Dere 
yataklarına çöp atılan 
bölgelerde bu sorunun 
önüne geçmek için 
çöp tahliye sistemleri 
kurmak için çalış
maların hemen 
başlatıldığını vurgu
layan Başkan Altepe, 
vatandaşların bu ista
syonları kullanması 
halinde dere yatak
larının da çöplerden 
arınacağını kaydetti. 
Dere yatakları içine 
yapılan ve risk altında 
bulunan binaların tek 
tek tespit edildiğini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, bu binaların da 
kamulaştrılarak yıkıla
cağını ve dere yatak
larının yapı yoğun
luğundan arındırıla
cağını da sözlerine 
ekledi.

Türkiye'nin büyük bir 
bölümünde kuvvetli 
yağışlar etkisini 
sürdürecek.
Sıcaklıklar, batı kesim
lerde 2 ila 4 derece 
azalacak, kuzeydoğu 
bölgelerde 2 ila 4 
derece artacak.
Meteoroloji şu yerler 
için yağış uyarısı yaptı: 
Marmara'nın doğusu, 
Batı Karadeniz; Göller 
Yöresi, Doğu Karade 
niz'in iç kesimleri, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısı, Afyon, 
Kütahya, Kahraman 
maraş, Niğde, Sivas, 
Adana ve Osmaniye'de, 
saat 23.00'e kadar gök 
gürültülü sağanak bek
leniyor. Ankara, Eskişe 
hir, Çankırı ve Çorum 
çevrelerinde kuvvetli 
yağış olacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğünden yapılan 
"meteorolojik uyan"ya 
göre, Marmara'nın 
doğusu (Kocaeli, 
Sakarya, Bursa. 
Bilecik, Yalova İstan
bul), Batı Karadeniz, 
Göller Yöresi (İsparta, 
Burdur ve Antalya'nın 
iç kesimleri), Doğu

Karadeniz'in iç kesim
leri (Gümüşhane, 
Bayburt, Artvin), Doğu 
Anadolu'nun kuzey ve 
batısı, Afyon, Kütahya, 
Kahramanmaraş, 
Niğde, Sivas, Adana ve 
Osmaniye'de saat 
23.00'e kadar gök 
gürültülü sağanak 
bekleniyor. 
Öğle saatlerinde ise 
Ankara, Eskişehir, 
Çankırı ve Çorum 
çevrelerinde kuvvetli 
yağış olacak.
Yağışların;
Marmara'nın güney ve 
doğusu, Kuzey Ege 
Kıyıları, Batı Karadeniz 
kıyıları, Göller Yöresi, 
İç Anadolu'nun 
kuzeydoğusu, Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun kuzey ve 
batısı ile Antalya, 
Kahramamaraş, Niğde 
ve Adana'nın kuzey 
ilçelerinde kuvvetli 
olması beklendiğinden 
oluşabilecek olumsuz 
şartlara (sel, su 
baskını, heyelan vb.) 
karşı vatandaşların ve 
ilgililerin tedbirli ve 
dikkatli olması 
gerekiyor.

elmte «sekeri
GEMLİK’İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
KURUMU 

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

niş VE HAZIRLIK SINIFI (Z-6 YAŞ) HEt YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YCTİŞTİRİYORUZ 
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
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)
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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İssizlik rakamları açıklandı ELEMAN ARANIYOR

Türkiye'de temmuz 
döneminde işsizlik 
oranı 2,2 puan 
düşerek yüzde 10,6 
oldu, işsizlik oranı 
bir önceki yıl aynı 
dönemde yüzde 12,8 
seviyesinde idi. 
Tarım dışı işsizlik 
yüzde 13,6 olurken, 
genç nüfusta işsizlik 
oranı yüzde 19,5 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurümunun (TÜİK) 
Hanehalkı İşgücü 
Araştırması, "2010 
Temmuz Dönemi 
Sonuçlarına 
(Haziran, Temmuz, 
Ağustos 2010)" 
göre, Türkiye'de 
kurumsal olmayan 
nüfus bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 801 bin kişilik 
artış ile 71 milyon 
372 bin kişiye, 
kurumsal olmayan 
çalışma çağındaki 
nüfus ise (15 yaş ve 
daha yukarı yaştaki 
nüfus) 858 bin kişi 
artarak 52 milyon 
572 bin kişiye ulaştı.

Söz konusu dönem 
de, istihdam 22 
milyon 213 binden, 
23 milyon 478'e 
çıktı. Bu yılın 
Temmuz döneminde, 
Türkiye genelinde 
işgücüne katılma 
oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 0,7 puanlık 
artışla yüzde 50 
olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için 

yapılan kıyasla
malara göre, erkek
lerde işgücüne katıl
ma oranı 0,1 puanlık 
artışla yüzde 71,9, 
kadınlarda ise 1,2 
puanlık artışla 
yüzde 28,8 oldu. 
İşgücünün eğitim ve 
yaş dağılımlarına 
bakıldığında, toplam 
işgücünün yüzde 
18'ini 15-24 yaş 
grubundakiler oluş

ŞOFÖR ■ SEVKIYAT- 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

turdu. Lise altı 
eğitimlilerde 
işgücüne katılma 
oranı, erkekler için 
yüzde 70,8, kadınlar 
için yüzde 25,4 
olurken, yük
seköğretim mezunu 
erkeklerde yüzde 
83,4 olan işgücüne 
katılma oranı, 
kadınlarda yüzde 
70 düzeyinde 
gerçekleşti.

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER A1ANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

CS— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
atf FAİK DOĞAN NALBANTOĞLU

O. Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
T* nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
YUSUF KANİK

ABONE OLDUNUZ MU?

ELEMAN ARAN1Y01

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
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ALAGÖZ ECZANESİ

T MA A “SUYUNU BOŞA jjlBf
■ § HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER ' DENİZ OTODÜSÜ

1
1

k 
1

■

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 5İ3 10 57
Karayolları ' 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 36? 43 19
Esklhlsar (262) 655. 60 31

Kaymakamlık . 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 2954
Emniyet Müd. 513 10 28 OTORÜS

özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 İO 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm . 513 20 77
Süzer Turizm .512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
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 50 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 613 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
Çıntır Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol 513 ,0 7g
MAR-PET s,3 3o 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3791 
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)

ııiıtaM
mis s» 

ALACA KARAM 
EFSmiUIULMA 
11.00-12M00- 
15> i7.oo-i9.ro-

20.30
Rezervasyon 

(Telî5l3352l)



GemlikKHrfezl

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



Gemlik Gücümspor Kulübü, 2010-2011 basketbol sezonunu görkemli bir açılışla başlattı

Karizma Show açılışa flamgasını vurdu
Gücümspor Kulübü’nün 
birinci yılını doldurması 
ve yeni sezonun açılma 
sı nedeniyle düzenlediği 
tören büyük ilgi gördü. 
Atatürk Kapalı Spor Sa 
lonu’nda yapılan sezon 
açılışına katılan Karizma 
Show’un gösterisi ise 
Gemlikliler tarafından 
heyecanla izlendi. 5’de

Gücümspor’un birinci yılı

Dün, Gücümspor Kulübü’nün birinci yılını 
doldurması ve yeni sezon açılış töreni 
yapıldı.

Gücümspor, Beden Eğitimi Öğretmeni 
Tuğan Büyükbaşaran’ın Başkanlığını yaptığı 
küçük sporculardan oluşan büyük bir kulüp.

Gemlik’te ilk kez kapalı salonda yüzlerce 
küçük sporcunun katıldığı bir açılış yapıldı.

Müzik sunumu ve basketbol şovunun birlik 
te yapıldığı görkemli bir açılışı izledik dün.
Binin üzerinde Gemlikli açılışa katıldı.
Oysa geçtiğimiz günlerde yapılan 

Gemlikspor’un açılışında halk hiç yoktu.
Yüze yakın Kios Grubu üyesi genç ile yıl

ların Gemlikspor’u sezon açılışı yapmıştı.
Gücümspor’un açılışında hem coşku, hem 

de görsellik vardı. Devamı syf 4 ’de

“ Gemlik’teki Eviniz”
TENİDÜZENIEMEIERİMİZİIE 

MÜJTERİIERİMİZE HİZMETİ SİİRÖİİRİİyORüZ 
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
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Gürhan ÇETİNKAYA

Hayalimizdeki gün...

Ağaçlar...
Bitkiler...
Hayvanlar...
İnsanlar...
Uluslar dünyanın varlık nedeni...
Ne var ki...
İnsanlar, ağaçları, bitkileri, hayvanları, ez 

cümle ne yarsa tümünü, daha acısı kendi 
kendisini kırıyor, tüketiyor, yok ediyor...

Yaşamak için öldürüyor...
Yükselmek için başkalarının omzuna 

basıyor.
Temel kaygı daha çok almak...
Güçlenmek.
Doymayan bir göz...
Bitmez tükenmez hırs.
Bir gün...
Ama tek bir gün.
Savaşlara, teröre ara verilse.
O gün tek bir kurşun atılmasa.
Neler olur ?
Düşünmek bile heyecan veriyor...
Ekonomik boyutu bir yana...
Barış, kardeşlik, sevgi adına yarattığı 

iklimin dünyayı nasıl da etkileyeceğini 
düşünsenize...

Çiçekler açacak...
Barış rüzgarları ılık ılık tüm dünya 

ülkelerinin üzerine esecek.
Ateş topları gökleri karatmayacak...
Nükleer artıklar insanları öldürmeye

cek...
Kan ve gözyaşı akmayacak...
Çocuklar korkulardan arınacak.
Savaşın haklı nedeni olabilir mi?
İnsan öldürmekle barış sağlanır mı?
Çok uluslu şirketler...
Tröstler...
Bir gün...
Ama tek bir gün...
Günlük karlarının yüzde birini...
Aç,
Yoksul,
Sefil insanlara ayırsalar...
Kenya’da... Zambia’da... Kamboçya’da...
Velhasılı kelam...
Asya ve Afrika kıtasında yaşayan... .
Canlı olduğunu ancak hareketini 

görürsek anlayabildiğimiz insanlar için 
ayırsalar.

Barış, kardeşlik, sevgi tohumları ekilir...
Umutlar yeşerir...
Mutluluk şarkıları söylenir...
Kim bilir belki de;
Bir günlük girişimler gözünü kan 

bürümüş muhterislerin de duygularını 
gevşetir...
Yüreklerinde pembe bulutlar belirir...
Vicdanları rahatlar...
Kim bilir belki de hoşlarına bile gider. 
Bizim de hayallerimiz gerçek olur.

Naınık Kemane yıkım haşladı
Gemlik’te, geçtiğimiz 
yıl işyerinde mey
dana gelen kazada 
hayatını kaybeden 
işadamı ve eşinin 
adına çocukları 
tarafından yeniden 
yaptırılacak olan 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
binasının yıkımına 
başlandı.
Hayırsever Ziver 
Karataş ve eşi Ayşe 
Karataş adına yap
tırılacak okulun pro
tokolü Bursa Valiliği 
binasında imzalandık 
tan sonra Gemlik 
Belediyesi ekipleri 
tarafından binadaki 
malzemeler boşaltı 
lan Kız Meslek Lisesi 
binasına taşınmıştı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in girişimleri 
ile çocukları tarafın
dan yaptırılacak olan 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu, 2 
yıl içerisinde tamam
lanarak eğitim öğre
time başlayacak. 
Bursa İl Milli Eğitim

HM «MM?
Kimiı iLniııiııiHiiumai ABONEOLUN OKUYUN OKUTUN

Mil MSI: 'III M planlan MlMl'
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Şehrimiz çok 
daha ağır şartlara teslim olmadan bugünlerde yaşananları da unutmayarak 
önlemler alınmalıdır. Bu önlemler geçici değil, kalıcı olmalıdır.” denildi.
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, 
erken gelen yağ
murlara hazırlıksız 
yakalanıldığı 
belirtilerek, kış 
başlamadan 
Araştırma 
Komisyonu’nda 
tespit edilen kritik 
bölgeler ile ilgili alt 
yapı planlarının 
yapılmaması sorun
ların devamına 
neden olduğu 
belirtildi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Kenan Çakır, 
yaptığı yazılı açıkla
mada “Kışın 
kapımızda olduğu şu 
günlerde bir kez 
daha gördük ki doğa 
affetmiyor. Erken 
gelen yağmurlara 
hazırlıksız yaka

Müdürlüğü tarafın
dan Çakır İnşaat 
Müteahhitliği firması
na verilen binanın 
yıkımına başlandı. 
Dr. Ziya Kaya Mahal 
lesi’nde oldukça 
elverişsiz koşullar 
altında eğitim veren 
ve 1999 depremi 
sonrasında hasarlı, 
raporu verilen Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu yerine, bir yıl 
önce iş yerinde 
geçirdiği kaza sonu
cu yaşamını yitiren 

landık” dedi.
Çakır, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Şehir olarak ilkba
hardaki yağmur ve 
su baskınlarıyla çok 
kötü günler yaşa 
mıştık. Araştırma 
Komisyonu tarafın
dan 11 kritik bölge 
belirlenmişti. 
Mimarlar Odası

Karataş Demir Çelik 
Sanayi Şirketi sahibi 
Ziver Karataş ve eşi 
Ayşe Karataş adına 
okul yaptırılıyor.. 
Çocukları tarafından 
2 yıl içinde yeniden 
yaptırılacak olan 
Namık Kemal İlköğ 
retim Okulu’nun yeni 
ismi ise Ayşe-Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu olacak.
Yıkımı üstlenen 
Çakır İnşaat Müteah 
bitliği. firması tarafın
dan başlanan yıkım

Gemlik Temsilciliği 
olarak kıştan önce 
acilen bu bölgeler ile 
ilgili plan yapıl
masını, kentin alt ve 
üst yapısının sağlıklı 
hale getirilmesini 
istemiştik. Bugüne 
kadar o bölgelerde 
hiçbir plan yapıl
madığı için sorunlar 
devam ediyor. 

işleminin hafta için 
de tamamen bitiri 
lerek teslim edilecek. 
Yaklaşık 2 milyon 
TL’ye mal olacak 
okul 20 derslik,10 
idari birim, laboratu
ar, kantin, spor salo 
nu ve 2 çok amaçlı 
salondan oluşacak. 
687 metrekarelik 
alan üzerine yapıla
cak Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu, 2 yıl içinde 
anahtar teslim 
hizmete girecek.

Esnaf ve vatandaş 
mağdur ediliyor. 
Tüm kamu 
kurumlan ortak 
hareket ederek, 
hangi kuruma ne 
görev düşüyorsa 
veya kimin yetki 
sindeyse acilen 
çözüm için düğmeye 
basılmahdır. Geçici 
değil, kalıcı çözümler 
üretilmelidir.
Şehrimiz çok daha 
ağır şartlara teslim 
olmadan bugünlerde 
yaşananları da unut
mayarak önlemler 
alınmalıdır. Bu . 
önlemler geçici 
değil, kalıcı olmalıdır. 
Gemlik Mimarlar 
Odası Temsilciliği 
olarak her planlama
da katkı koymaya 
hazırız. Yeter ki, 
yetkililer biran önce 
acil olan kritik nokta
lardan başlasınlar."
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Bursa da 8 kilo esrar ele geçirildi YanYORUM
Bursa'da, polis 
tarafından iki ayrı 
tarihte yapılan 
operasyonda toplam 
8 kilo esrar ele 
geçirilirken, 3 kışı 
gözaltına alindi 
F dinilen bilgiye

Kıskançlık kavgasııııla ağalıeııini 10 yerinden lucaklaili
Bursa'da bardan 
döndükten sonra 
nişanlısıyla tartışan 
bir kişi, kavgayı 
ayırmak isteyen 

| ağabeyini 10 bıçak 
darbesi ile yaraladı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yahşibey Mahallesi 

I Çıkıntı Sokak Gonca
Apartmam'nda 
meydana geldi. 
İddiaya göre nişan
lısı Hicran E. (20) ile. 
bara giderek eğle
nen Ersen Ç. (25), 
barda karşılaştığı kız 
arkadaşları ile bir 
sure sohbet etti. » 
Buna sinirlenen 
Hicran E. ile arasın
da çıkan tartışmanın 
büyümesini iste
meyen Ersen Ç.,

Bursa’da geçen ay 
’ İrem’'takma adını 
kullanan 28 yaşında
ki Mesut Şaban 
Okan'ı 12 bıçak 
darbesiyle öldürdü 
ğu iddiasıyla tutuk
lanan 22 yaşındaki 
Emrah Ş. hakkındaki 
soruşturma tamam
landı.
Yakalandığında 
"Onunla ilişkiye 
girdim. Sonra kendi 
benimle ilişki istedi. 
Kabul etmeyince 
kavga ettik" diyen 
katil zanlısı hakkın
da ömür boyu hapis 
cezası istendi.
Bursa'da internet 
üzerinden tanıştığı 
kişilerle cinsel 
ilişkiye giren 'İrem' 
takma adlı travesti 
Mesut Şaban Okan, 
21 Eylül gecesi 
Altıparmak Semti'n 
deki evinde bıçakla
narak öldürüldü. 
Vücudunda 12 bıçak 
darbesi bulunan ve 

göre, Emniyet 
Müdürlüğü KOM 
Şube Müdürlüğü, 
29 Eylül tarihinde 
Nilüfer ilçesinde 
eş zamanlı operas 
yon düzenledi. 2 
şahıs, İ kilogram 

nişanlısını alarak 
ağabeyinin kaldığı 
eve götürdü. Ancak 
tartışma evde de 
devam etti.
Kavganın büyümesi 
üzerine Ersen Ç. 
yumrukla evin camı 
m kırdı. Bu sırada 
odasında uyuyan -° 
ağabeyi Ersin Ç. 
(34), camın kırıldı 
ğım duyunca uyanıp 
tartışan gençlerin 
yanına geldi. Karde 
şinin ve nişanlısının 
kavga ettiğini gören 
ağabey, kavgayı 
ayırmak istedi ancak 
başarılı Olamadı. 
Sinirlerine hakim 
olamayan Ersen Ç.;, 
mutfaktan aldığı 
ekmek bıçağı ile 
ağabeyini sırtından, 
elinden, kolundan, 

boğazından karın 
boşluğuna kadar 
kesilen Mesut Şaban 
Okan'ın cesedini eve 
gelen 'Seray' takma 
adlı travesti arkada 
şının kapı açılmayın
ca şüphelenip haber 
verdiği polisler 
buldu. Evde sigara 
izmariti ve cinayeti 
işleyen kişinin kan 
izlerini tespit eden 
polis, şüphelinin 
olay sırasında elini 
kesmiş olabileceğini 
düşünerek Bursa ve 
ilçelerindeki tüm 
sağlık kuruluşlarını 
uyardı. Elini kesen 
50 kişinin bilgisini 
alan polis, bu kişi 
lerden Mesut Şaban 
Okan ile uzun 
süredir telefon ile 
konuşup internetle 
iletişim kuran Emrah 
Ş., olaydan iki gün 
sonra gözaltına aldı. 
Evde kanlı kıyafet ve 
cinayette kullanılan 
bıçağı bulan polis, 

13 gram esrarla 
yakalandı. Bu 
operasyonun 
devamı olarak, 13 
Ekimde ise, bir kişi 
daha 5 kilogram 235 
gram esrarla yaka
landı. Şahısların 

göğsünden ve ayak 
bileğinden yaraladı» 
Bıçağı 10 defa 
ağabeyine saplayan 
zanlı, nişanlısına ise 
herhangi bir zarar 
vermedi. Kanlar 
içinde kalan ağabey, 
olay yerine gelen 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede 
ilk tedavisi yapılan 
ve ameliyata alınan 
Ersin Ç.'nın hayati 
tehlikesinin sürdüğü 
bildirildi.
Hastaneye gelen 
zanlının nişanlısı 
Hicran E.'nin soğuk 
kanlı tavırları ise 
dikkat çekti. Hicran 
E., ifadesinde ikisi 
nin de alkollü 
olduğunu ve nişan
lısının kavgayı ayır

elini kestikten sonra 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde 
pansuman yaptırıp, 
aldığı raporu da 
çalıştığı Gemlik 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki oto
mobil firmasına 
veren Emrah Ş., 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü'nde cinayet 
suçlamasını kabul 
ettiği kabul etti. 
Emniyetteki ifadesin 
de, "İrem ile uzun 
süredir görüşüyor
duk. Olay günü 
tekrar evine gittim. 
Bir tane bira içtim. 
Kendisiyle dinsel 
ilişkiye girdim.
Sonra o benimle 
ilişki istedi. Kabul 
etmedim. Aramızda 
tartışma çıktı. Küfür 
edince çıldırdım. 
Elime geçirdiğim 
bıçakla iki, yerine 
sapladığımı hatırlı 
yorum. Sonrasını 
bilmiyorum. Elimi 

evlerinde yapılan 
aramalardaysa 2 
kilogram 393 gram 
esrar daha bulundu. 
3 zanlı, sorgularının 
ardından çıkarıldık
ları mahkemece 
tutııklandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraM 933@hotmall.cöîin 
www.milliyet/blog/özcan vural

mak isteyen 
ağabeyini bıçak
ladığını söyledi. 
Ağabeyini bıçak
ladıktan sonra 
polis ekipleri 
tarafından gözaltına 
alınan Ersen Ç. ise 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
getirildi. İfadesinde 
pişman olmadığını 
söyleyen genç, 
kendisini görüntüle
mek isteyen basın 
mensuplarına 
saldırdı.
Evde araştırma 
yapan olay yeri 
inceleme ekipleri, 
kanlı ekmek oıçagı 
ve cam kırıkları 
tespit etti. Zanlının 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edileceği öğrenildi.

kesmişim. Evde 
bulunan laptop, cep 
telefonları ve bazı 
ziynet eşyasını 
alarak kaçtım. 
Yakalanmamak için 
de Gemlik'te Devlet 
Hastanesi'ne 
giderek elime pşn-» 
suman yaptırdım" 
dediği öğrenilen 
Emrah Ş. çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Katil zanlısı Emrah 
Şen hakkındaki 
soruşturma sona 
erdi. Soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet 
Savcısı Ekrem 
Şendoğan, Emrah Ş. 
hakkında "Kasten 
adam öldürmek" 
suçundan ömür 
boyu hapis cezası 
istemiyle dava açtı. 
Zanlı, önümüzdeki 
günlerde ağır ceza 
mahkemesinde 
hakim karşısına 
çıkacak.

Et pahalı, hıyarda
Sayın okurlarım ;
Halkımız enflasyonu tüketici fiyatlarından 

izler.
Burada en çok gıda fiyatlarındaki artış ile 

ilgilenir.
Çünkü halkımızın toplam harcamalarının 

büyük bölümünü gıda harcamaları teşkil eder.
Gazetelerin ekonomi sayfalarından öğreniyo

rum; Eylül sonu itibariyle geçen 12 aylık 
dönemde, gıda fiyatlarındaki ortalama artış 
yüzde 9.43 oldu.

Üreticilerimiz ise fiyat artışlarını “Üretici 
Fiyatları Endeksinden izler.

Geliniz görünüz ki, tarım ürünlerinde, üretici 
fiyatları son ,12 aylık dönemde yüzde 17.4 
oranında arttı.

Tüketici fiyatları (tüketicinin enflasyonu), 
üretimdeki fiyat artışlarının rüzgârında iner 
veya yükselir

Gıda enflasyonunu, tarım ürünlerindeki fiyat 
artışı belirler.

Çünkü gıdanın esası tarım ürünleridir.
Halkımızın toplam tüketim harcamalarının 

üçte birine yakını gıda harcamasından oluş
tuğu ve gıda fiyatları diğer fiyatların önünde 
koştuğu içindir ki, son 12 ayın ortalama 
enflasyonu yüzde 8.16 oranında gerçekleşti.

Enflasyon için farklı oranlar vardır.
Bunlar kafa karıştırır. Benim de kafam 

karışıyor..
İşin özü şu; Tarımda arz talebi karşılamıyor 
Tarım dışı üretici fiyatları daha makul 

ölçülerde artarken, tarımda üretici fiyatları 2 
nedene dayalı olarak tırmanışa geçebilir:

(1) Tarımda üretim yetersizdir
Üretim yetmediğinden talebi karşılayama

maktadır.
(2) Tarımda maliyetler yüksektir.
Üretici maliyeti mecburen fiyata yansıtmak

tadır.
Bizde, enflasyon açıklandığında bir günah 

keçisi bulunur:
Denilir ki, “Enflasyonun tek nedeni gıdadaki 

artıştır.
Bunun da suçlusu sivri biberdir. Domatestir. 

Hıyardır.
Görüyorsunuz Hıyar suçlu oluyor.. Ah hıyar < 

ah..
Sana salatalık değil hıyar dediğimiz için mi 

bize kızgınsın..
Geçen ay bunların fiyatı yükselmeseydi, 

enflasyon kontrol altına alınmıştı bile!" der
ler...

Genelde, sorunun kaynağına inilmez.
Üretim az destek az, girdiler hep artıyor den

mez..
Et fiyatları durmadan artıyor.. Sebep....
Üretim yetersizliği ve maliyet artışı 

nedeniyle et fiyatları yükseldi
Hükümet üretimi artırıcı ve maliyeti düşürü 

cü tedbirler almak yerine ithalat kapısını açtı. 
Ama durumu düzeltemiyor.
“Dökme su ile değirmen dönmez “
Halkımız et yiyemiyor.
Sebze var, meyve var, tahıl ürünleri var.

Onlarda da fiyat artışları görülüyor.
Tarim politikalarındaki yanlışların faturası saf 

ve bakir halkımıza ödetiliyor.
Bu fatura giderek büyüyor, büyüyecek...
Umulur ki, tarım politikalarından sorunlu 

olanlar enflasyon rakamlarını doğru okurlar 
da, yanlışlan düzeltmek için harekete geçerler.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

B kadri_guler@hotmail.com

Emek Platformu “Sokaklar deterjanla yıkansın”

Hasar tespit çalışınalan siiriiyoı
Gücümspor’un birinci yılı

Gücümspor, büyük mali yapıya sahip 
bir kulüp değil.

Amatör olarak birkaç gönüllünün ve bir 
avuç sponsorun destekleriyle birinci yılını 
doldurdu.

Basketbol ağırlıklı, 16 yaş grubuna ka 
dar olan küçüklerin oluşturduğu bir spor 
akademisi,

Geçtiğimiz yaz, yaz okulu açarak, daha 
da küçük öğrencileri di bünyesine alan 
Gücümspor, dün tüm sporcularıyla adeta 
bir gövde gösterisi yaptı.

Annelerin, babaların, ablaların, ağabey
lerin, dedelerin ve basketbol sevenlerin 
oluşturduğu, binin üzerinde meraklı da bu 
güzelliği izlemek için Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nu doldurdu.

Gemlikli genç ve yıllanmış müzisyen
lerin oluşturduğu “Grup Pikap" ise, açılış 
öncesi izleyenlere müzik ziyafeti çekti.

Ispartalı Dağcı Murat Genç, tavan ara 
sından sarkıttığı ipiyle inerek, açılışa renk 
kattı.

İzleyenlerin merakla beklediği Show 
Tv.’nin sevilen yarışması “Yetenek 
Sizsiniz Türkiye"nin en beğenileri grup 
larından olan “Karizma Show” ise gösteri
leriyle açılışa büyük katkıda bulundu.

Gücümspor’un açılışında şunu gör 
düm.

Halkın olduğu yerde, güzellik de olu 
şuyor.

Sporla uğraşanlar ve yöneticiler bu 
sonucu almanın başarısını yakalayınca, 
daha şevkle çalışmak zorunda kalacaklar.

Akıllıca hazırlanmış bir sezon açılışını 
izledik dün.

Müzik ve şovun içi içe geçtiği sıkıcı 
olmayan bir spor güdünü yaşadık.

Başta Tuğan Büyükbaşaran ve ekibini, 
Gücümspor’a destek verenleri kutluyo
rum.

Bu kulubün büyük idealleri yok.
Katıldıkları liğde şampiyonluk bek

lemiyorlar.
Küçük çocuklara basketbol ve voleybol 

sporlarını sevdirmek, boş zamanlarında 
spor yapmanın güzelliğini tattırmak, bir
likte olmanın ve başarmanın hazzını ver
mek, özgüven duygusunu geliştirmek 
amaçları...

Yolunuz açık olsun Gücümsporlular...

Geçtiğimiz hafta 
içinde yağan 
sağanak yağmurlar 
nedeniyle meydana 
gelen su baskınları 
ile işyerleri ve 
konutlarında mey
dana gelen hasar
ların tespit çalış
maları sürdürülüyor. 
İlçe Kriz Masası 
tarafından İl 
Bayındırlık ve Afet 
İşleri Müdürlüğü’n 
den gelen ekipler, 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Yağışlarda zarar 
gören mahalle 
muhtarları ile birlikte 
su baskını olan işyer 
Ieri ve konutlar tek 
tek gezilerek durum 
tespiti yapan ilgililer, 
tespit çalışmalarının 
erken bitmesi için 
Kaymakamlığın 
Bursa’dan işi biten 
ekiplerinde Gemlik’e 
çağrılması gerek
tiğine işaret ettiler. 
Bursa’dan sonra 
son yağışlarda en 
buyuk zararın 
Gemlik’te meydana 
geldiğini söyleyen 
ilgililer, 3 kişilik 
gurup ile tespitlerin 
kısa zamanda sonu- 
lanmasının mümkün 
olmadığını belirttiler. 
Hafta Sonunda da 
hasar tespitlerini 
sürdüren Bayındırlık 
ve Afet İşleri 
Müdürlüğü ilgilileri, 
hafta sonuna kadar 
tüm tespitin bitiril 
mesi için kendilerine 
destek gelmesi ge 
rektiğini söylediler. 
SOKAKLAR 
YIKANSIN 
Öte yandan, 
sağanak yağışlarla 
tıkanan kanalizas 
yonlardaki foseptik 
pisliklerin tüm 
cadde ve sokaklara 
yayıldığını söyleyen 
Gemlik Emek 
Platformu üyeleri, 
“Gemlik cadde ve 
sokakları acil olarak

İhtı»

deterjanlı sularla 
yıkanmadığı takdirde 
her an salgın 
hastalıkların çıkması 
söz konusu olabilir. 
Kanalizasyonlardan 
çıkan pislikler 
çevreye dağılmıştır. 
Belediye, BUSKİ 
ekipleri, Halk Sağlığı 
Birimi bu konuyu, 
gözardı etmemelidir. 
Sonunda sorumlu 
olurlar” dedi.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu civarının bu 
konuda hassas 
bölge olduğunu 
söyleyen Gemlik 
Emek Platformu 
üyeleri, belediyenin 
bu konuda elini 
çabuk tutmasını 
istedi.
BY PAS BORULARI 
Yağmurlardan sonra 
çekilen suların tama
men boşaltılması 

için Belediye Fen 
İşleri ekipleri, 
motopomplarla ev 
ve işyerlerindeki 
suları boşaltma 
çalışmalarına devam 
ederek, BUSKİ de su 
baskınlarından 
sonra ortaya çıkan 
bölgelerdeki kana 
lizasyon şebekeleri 
arasında (By pas) 
yenileme yaptılar. 
Adliye’nin önünde 

açılan büyük çukur
dan da o bölgede 
biriken suların 
denize tahliyesi için 
çekvafh boru 
döşeme çalışmaları
na dün de devam 
edildi.
Öte yandan, BUSKİ 
Karsak Deresi 
önünde başlattığı 
binlik boru döşeme 
çalışmalarına da hız 
verdi.

Sil li
fi GUVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin,. 

www.guvensomine.com blZC lllaŞUCaksiHlZ
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


18 Ekim 2010 Pazartesi GemlikKEİrfez Sayfa 5

Gemlik Gücümspor Kulübü, 2010-2011 basketbol sezonunu görkemli bir açılışla başlattı

Karizma Show açılışa damgasını vurdu

Gemlik Gücümspor 
Kulübü, 2010-2011 
basketbol 
sezonunu açtı. 
Dün Kapalı Spor 
Salonu’nda saat 
14.oo’de başlayan 
görkemli açılışa 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve yaklaşık 
bin 500 kişi katıldı. 
Açılış öncesi Grup 
Pikap’ın müzik din
letisiyle başlayan 
Gücümspor birinci 
yıl sezon açılış töre 
ninde konuşan. 
Kulüp Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, Gemlik’te bir 
yılda 80’i lisanslı, 
150 si lisanssız bas
ket, voleybol, kız 
basket ve spor 
okulu öğrencileri ile 
spora hizmet ettik
lerini, sporcuların 
velilerinin, sponsor
ların, esnafların 
Gücümspor’a 
destekleriyle 
bugüne geldiklerini 
belirterek, “Gelecek

momhr

■u Severim

yıl burada yaptığımız sporcu ile karşınızda 
acıhs törenimizde olacağız. Bize maddiaçılış törenimizde 
bir bu kadar daha ve manevi destek

veren kurum ve 
kuruluşlara, kişilere, 
kulüpte emeği .

geçenlere, Miray 
Demiriz’e, Abbas 
Özer’e ve diğer 
antrenörlere 
teşekkür ediyoruz. ” 
şeklinde konuştu 
Konuşmasının ardın
dan Tuğan Büyükba 
şaran’ın sporculara 
“İstikbal nerdedir?” 
sorusuna ‘göklerde 
dir” cevabını verme
si üzerine Kapalı 
Spor Salonu’nun 25 
metre yüksekliğinde
ki tavanından iple 
aşağıya inen Türki 
ye Dağcılık Federas 
yonu Arama Kurtar 
ma Ekibi üyesi olan 
Murat Genç büyük 
ilgi topladı. Törene 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam 
edildi. Sporcuların 
tek tek sahneye 
çağrılıp tanıtımından 
sonra, Show TV’de 
yayınlanan ‘Yetenek 
Sizsiniz Türkiye’ 
programından tüm 
Türkiye’nin yakından 
tanıdığı Karizma 
Show ekibi ve 
Gürhan Akdoğan 
açılışa katılaniara 
muhteşem bir

gösteri illettiler. 
Karizma Show ekib
in de bulunan Gem 
likli sporcu Melih’in 
de birbirinden 
güzel hareketleri 
salonda bulunan
ların uzun uzun 
alkışlamalarına 
neden oldu.
Karizma Show ekibi 
tekli, ikili ve gurup 
halinde yaptıkları 
birbirinden güzel 
gösterilerle Gemlik 
liler tarafından alkış 
yağmuruna tutuldu. 
Karizma Show’un 
gösterisinden sonra 
Gücümspor sporcu
ları ile birlikte 
toplu fotoğraflar 
çektirildi.
Gücümsporlu spor 
cular, gösterilerine . 
büyük ilgi duyduk
ları Karizma Show 
ekibiyle bol bol 
hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. Törenin 
sonunda Gücüm 
spor Kulübü tarafın
dan Cengiz Akça ve 
Karizma Show 
Ekibine muhteşem 
gösterileri ve açılışa 
katılmaları nedeniyle 
plaket verildi.

|ig|mı
ügfci, Çevik ve Aynî ZamonSa 

Ahlaklısını Severim
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Belediyesoor ili yenilgisini aldı
U-15yaş ligi 7. grup
ta mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
sahasında oynadığı 
maçta Orhangazi 
temsilcisi Cbmponen 
taspor’a 6-0 yenildi. 
Tecrübeli ve güçlü 
fizikleriyle Belediye 
spor karşısında daha 
üstün oyun sergile 
yen Componenta 
spor’da 3 gol atan 
Ramazan mâça 
damgasını vurdu. 
Maçın ilk yarısını 
Orhangazi temsilcisi 
Componenta takımı 
8-22-32 dakikada 
Ramazan ve 28. 
dakikada Enes’in * 
attığı gollerle 4-0 
önde kapadı.
İkinci yarıya da üstün 
başlayan Compo 
nentaspor, 57’de 
Mücahit ve 66. daki
ka da yine Enes’in 
attığı gollerle 
sahadan 6-0 galip 
ayrıldı.
SAHA: Gemlik 
HAKEM 
Yunus Doğan 6, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR :

Ender 3, (Ilhan4) 
Hüseyin 3, Mustafa 
Konca 4, Ali 4, Murat 
3, Furkan 4, Ömer 3, 
(Mustafa Özer 3) 
İsmail 4, (Rahim 3) 
Mert 3, Muhammet 4, 
(Metin 3) Metehan 3, 
(Ertuğrul 3)

COMPONENTASPOR 
Hayri 5, Örshan 5, 
(Emre 4) Hüseyin 4, 
(Olcay 4) Sertan 6, 
Ahmet 6, Şahin 5, 
(Eren 4) Ramazan 8, 
(Kubilay 3) Halil 6,

Mîırahit 6 66 Enes, Dk. 57.
GOLLER Dk. 8-22- Mücahit, (Componen
32 Ramazan, Dk. 28- tasPor)

Rakibe tekme atan 
futbolcular kadro 
dışı bırakıldı
Bursaspor'da genç 
futbolcular 
Muhammed Demir ve 
Eren Aibayrak Teknik 
Direktör Ertuğrul 
Sağlam'ın raporu 
doğrultusunda kadro 
dışı bırakıldı. Her iki 
futbolcunun A2 
Takım maçlarında 
rakip futbolculara 
centilmenlik dışı 
davranışta bulun
duğu bildirildi. 
Bursaspor Basın 
Sözcüsü Ferruh 
Nayman, A Takım ile 
antrenmanlara çıkan 
Muhammed Demir ve 
Eren Albayrak'ın 
Bursaspor'un A2 
Takımı'nda da forma 
giydiğini hatırlattı. Bu 
iki futbolcunun 
maçlarda centilmen
liğe aykırı 
hareketlerde bulun
duğunu dile getiren 
Nayman, bu olayın

teknik heyeti rahatsız 
ettiğini ifade etti. 
Muhammed ve , 
Eren’in rakip futbol
culara tekme 
attığının tespit 
edildiğine işaret eden 
Nayman. bu durumun 
Teknik Direktör 
Sağlam tarafından 
yönetime rapor 
edildiğine dikkat 
çekti. Nayman, şu 
bilgileri verdi;
"Hocamız Ertuğrul 
Sağlam'ın raporu 
doğrultusunda 
Muhammed Demir ve 
Eren Albayrak’ı süre
siz kadro dışı bırak
tık Sebebi ne olursa 
olsun rakip talum fut- I 
bolcularına çirkin 
harekette bulunul
masını istemiyoruz. 
Bu arkadaşlarımız 
çök genç ve hata
larını anlayacak
lardır."

elm& çekeri
- - - - - - - - - KREŞLERİ - - - - - - - - -

GEMÜK’İN İLİÇ ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
€ĞİÎİMD€12.Yll
“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 BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, 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 5171912nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA IŞI F ML ERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇE l F R| YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hlımetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGE BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

- - - - ;- - - - —- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;- - - - I İ l
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 hıi manzaralı satılık

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Bursa ye Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vİlla -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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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü’nün 
karate branşının 
cumartesi günü saat 
16.00’da Gemlik 
Kapalı Spor Salo 
nu’nda başlayan 
sınavda minik 
sporcular hünerleri
ni sergilediler.
Kulüp antrenörleri 
Murat Yaşar Önal ve 
Dilek Salum’un 
nezaretinde kuşak 
terfi sınavında minik 
sporcular dört ayda 
öğrendiklerini 
antrenörlerine ve 
sporcuları yalnız 
bırakmayan velileri 
ne bir üst kuşak için 
bütün yeteneklerini 
gösterdiler.
Yapılacak açıklama
da, Türkiye Karate 
Federasyonu’nun 
sınav yönetmen
liğine göre yılda üç 
kez terfi sınavı 
yapıldığı,(şubât- 
haziran-ekim) her 
sınavda sporcular 
hem spor dalı teknik 
taktik hem de 
antrenman bilgisi

olmak üzere sınavda 
değerlendirmeden 
geçtikleri belirtildi. 
Antrenör Önal; 
“Sporcularımızın 
daha iyi bir birey 
haline gelmeleri için 
geniş bir bakış 
açısıyla yaklaşıp, 
gelişmelerini sağla
yarak, toplum ve 
spor camiası tarafın
dan benimsenen 

temel değerleri 
koruyan, gençlerimi 
ze daha başarılı 
olmaları için yeni 
ilkeler kazandırmak 
için, sporcularımıza 
teknik dersin yanın
da spor ahlakı, 
sporcu beslenmesi 
ve spor felsefe 
sinide antrenman- ; 
/arımızda ve her 
ayın ilk haftasında

ŞOFÖR ■ SEVKIYAT ■ 

MONTAJTAN ANLAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 

GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

yaptığımız teorik 
derslerimizde hepsi
ni öğretmeye çalışı 
yoruz” dedi.
KulüP olarak karate 
antrenmanlarımızı 
Sah-Perşembe- 
cumartesi günleri 
ilçe Kapalı Spor 
Salonunda yaptık
larını ve 2. dönem 
kayıtlarının 
başladığını belirtildi

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
(JSAATTE 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
EVİMDE KULLANDIĞIM.CİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL:5l33673

ELEMAN ARANIYOR NÖBETÇİ ECZANE
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ELİF ECZANESİ

T MA i “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

? eteıli’le ite «teıte elvael eıziTcel

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye «•
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. . ‘ 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar, Kom. 513 1Z06

TEK Arıza 51j 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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 Tas. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat) ,

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 5120163

________ DAĞITICILAR________

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

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

RELEDİYE

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

E 
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 5*13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 Ol 03

Gemlik Karfez
( OfMLİK’I» İL» OÛmÛK SİYASİ OAZ1T8Sİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3792 

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)

AtalHİl
mjssMsı 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ İÜ» 
ll.00-l2.30-l4.00- 
M- I7>l9>

2030
Rezervasyon 

(Td:5l3J52l)



İGemlikKBrfezl

® Sosyal Yaşam MerLezi
Çök Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
HARTAYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
(ski Aydın Yolu Hcısköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel S O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com
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“Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Mte'mıntıiiMacılılı
Ziraat Odası’nın yeni hizmet binası dün 
düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konu 
şan Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar, “Çiftçilerimiz ekonominin can 
damarlarıdır. İstihdamın yüzde 26.6’sını 
çiftçiler kapsıyor. Çiftçiler ürettikleriyle 
sanayi kuruluşlarına kaynak temin edi 
yor. Sanayinin çalışma sini sağlıyor.” 
dedi. Ziraat Odası Başkanı AH Çelik ise 
yaptığı konuşmada emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Haberi sayfa 2’de

Gemlikli din görevlileri dün tele konferans 
yöntemiyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu’nun “Vekalet Yoluyla Kur 
ban” konulu konferansını dinledi. Syf3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yağışlara dikkat!
Meteoroloji uyarıyor.
Marmara ve Ege Bölgesi’nde bugünden iti 

baren sağanak yağışlar etkili olacak.
İstanbul ve çevresine metrekareye saatte 

154 kilo yağmur düşeceği bildiriliyor.
Teknoloji o denli ileri ki düşecek yağışın 

miktarını bile önceden bildiriyor.
Geçen hafta yağan ve Gemlik’i Venedik’e 

çeviren yağışlarda metrekareye 104 kilo ya 
ğıs düştüğünü yazmıştık.

İstanbul ve çevresine bunun yüzde 50 faz 
lası yağmur yağacakmış.

Gemlik bu yağışlardan nasibini nasıl ala-. 
cak.

Gemlik’te geçen haftaya sahilde açılan bir 
kanaldan başka bir değişiklik yapılmadı.

Su basan yerler tetikte olsunlar, tehlike bit
miş değil, önlemlerini alsınlar. Devamı 4’de

“Gemlik’teki Eviniz” 
yiNİDİİZSNlTOMİZİl! 

MÜfTERİLERİMİZE HİZMETİ SÜROÜRÜYORUZ 
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 i 0 224 514 05 01 

GEMLİK

Sabah Kahvaltısı ■+■ KDV

9._Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Sarayk%25c3%25b6y/DCN%25c4%25b0ZL%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma M Odasının p binası acılnı
Gürhan ÇETİNKAYA

Fıkra gibi...
Güzel yurdumun zeki insanları çok 

yaratıcı... Aşağıdaki fıkralar Necip Türk 
Milletine ait dehanın olağanüstü örnek
leri...

Keşke güzel yurdumun necip insanları 
kıvrak ve dahi yaratıcı zekâlarını kendisini 
yönetenleri belirlerken ve ulusal mese
lelerin çözümü için kullansalar.

O zaman ülkede her şey daha güzel ola
cak...

Ya neyse biz yurttaşa kulak verelim.***
Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Akçaabat’a 

gitmiş. Ekip olarak şehir merkezine 
gelmişler.

Kafalarını kaldırınca, koca bir bez afiş 
görmüşler.

Şöyle yazıyor:
"Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı 

olanını severim. “
Mustafa Kemal Atatürk
“Ben de’’
Akçaabat Belediye Başkanı***
Polis 9-10 yaşlarında, büyük olasılıkla 

tinerci, iki çocukla konuşuyor. Birisine 
soruyor,

"Nerede oturuyorsun sen, evin nerede ... 
senin?".

Çocuk:
"Evim filan yok, orada burada uyuyo

rum".
Diğerine dönüyor:
"Peki, sen?".
İkinci çocuk:
"Komşuyuz!" ***
İstanbul’da toptancılık yapan bir esnaf 

İsparta’da bir müşterisini arıyor: Telefonu 
açan bayana ilgili kişinin mail adresini 
soruyor.

Hanımefendi gayet kibarca: 
"Bizim burada internet çekmiyor" •! ***
Yurttaşlarımızdan biri Taksim'de 

yürürken sıkışınca bir lokantanın tuvale
tine giriyor.,

Tuvaletten sonra elini kolunu sallaya sal
laya restorandan çıkarken, elemanlardan 
biri arkasından şöyle seslenir:
"Bir gün yemeğe de bekleriz..."***
Toplu taşımada Kent kart uygulaması var 

biliyorsunuz.
Karta para yüklersiniz, otobüslerde 

manyetik okuyucuya tutarsınız ve okuyu
cu okuduğuna dair sinyal sesi verir.

Gerçi şimdi Türkiye’nin neredeyse dört 
bir yanında uygulanıyor.

Kent kart uygulamasının ilk yıllarında 
yaşanan bir öykü. Gerçek ama...

Yaşlı ve çok tonton bir teyze elinde Kent 
Kartla otobüse biner.

Paso gibi gösterilecek sanarak kartı 
şoförün yüzüne doğru tutar Şoför iki-üç 
saniyelik şaşkınlık periyodunu atlattıktan 
sonra,
"Biiiiip!" der.
Teyzede bir şey olmamış gibi geçip 

şoförün arkasına oturur.

Kaset satan bir dükkanın camında 
aynen şöyle bir yazı:

"Arabalar için çıstaklı müzik gelmiştir."

Ziraat Odası’nın 
yeni hizmet binası 
dün düzenlenen 
törenle açıldı. 
Oda’nın açılışında 
konuşan Türkiye 
Ziraat Odaları Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, “Türk 
çiftçisinin milli gelir
den aldığı pay yük
seltilmelidir” dedi. 
Gemlik Ziraat 
Odası’na Belediye 
tarafından tahsis 
edilen eski itfaiye 
binası, yapılan 
onanmla Gemlikli 
çiftçilerin 
kullanımına açıldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt, Türkiye 
Ziraat Odaları Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, AKP İlçe 
Başkanı Oktay Kah 
vecı, UıiH nçe baş 
kanı Cem Güler, bele 
diye meclis üyeleri, 
Bursa, Orhangazi ve 
İznik Ziraat Odaları 
temsilcileri ile 
çiftçiler ve 
davetliler katıldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, açılışta yaptığı 
konuşmada hizmet 
verilen mekanların 
güzelliği ile hizmetin 
daha da güzelleşe
ceğini söyledi. 
Gemlik Ziraat Oda 
sı’nın çok önemli bir 
ziraat ilçesi olan 
Gemlik’te bulun
masının önemine de 
değinen Çelik, 
“Adı Türkiye ile 
özdeşleşmiş Gemlik 
zeytini nedeniyle 
ilçede ziraatin önemi 
büyüktür. Çiftçileri 
mizin kendi odaların
da örgütlenmesi 
önemlidir. Bu işe 
gönül verenleri ve 
hizmeti geçenleri 
kutluyorum” dedi.

MECLİS 
TAHSİS ETTİ 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise konuşmasında, 
Ziraat Odası 
Başkanına itfiaye 
binasını tahsis ede
bileceklerini belirt
tiğinde konuyu

I Belediye Meclisi’ne 
getirerek meclisçe

Şemsi Bayraktar Bilal Çelik Ali Çelik

tahsisin gerçekleş
tirildiğini söyledi. 
Güler, “Bu bina eski
den çok kötü durum-' 
daydı. Mahale sakin
leri binadan şikayet 
çiydiler. Ziraat 
Odası’na tahsisiyle 
burayı bugünkü 
haline getirilmesi 
nedeniyle Ziraat 
Odası’na ve arsayı 
veren mahalle sakin
lerine teşekkür 
ediyorum. Mahalle 
içinde oturulacak 
bir mekan yaratıldı." 
şeklinde konuştu. 
Türkiye Ziraat Odala 
rı Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar ise 
konuşmasında bugü 
ne kadar 25 yine 
Ziraat Odası açılışı 
gerçekleştirdiğini, 
yalnız Ziraat Odaları 
değil, makina park
ları, ürün işletme 
tesisleri ve laboratu- 
varlar da açtıklarını 
söyledi. Bayraktar, 
“Bizim, çiftçimizden 
aldığımız aidat, 
çiftçimizin alın 
teridir. Bunu onlar 
için son kuruşuna 
kadar harcamazsak 
bu para bizi yakar" 
dedi. Şemsi Bayrak 
tar, AB Kırsal 
Kalkınma Projelerin 
den 200 tanesini 
hayata geçirdiklerini 

bunun yetmeyeceği
ni belirterek, konuş
masını şöyle sür 
dürdü: “Çiftçilerimiz 
ekonominin can 
damarlarıdır. İstih
damın yüzde 26.6’sı 
nı çiftçiler kapsıyor. 
Çiftçiler ürettikleriyle 
sanayi kuruluşlarına 
kaynak temin ediyor. 
Sanayinin çalışma 
sini sağlıyor.
Türk çiftçisi Milli 
Gelir Dağılımında 
aldığı pay yüzde 6-7 
d ir. Bu pay çok azdır. 
Bu yükseltilmedikçe 
çiftçinin durumu 
düzelemez. Doğal 
koşullarda açık üre
tim yapan çiftçimiz 
zor şartlarda çalışı 
yor. Son günlerde 
bölgenizde meydana 
gelen yağışlar afete 
dönüşmüş. Hepinize 
geçmiş olsun. 
Çiftçinin bu afetler
den korunması için 
mevcut yasalar 
yüzde 40 tüm üretim 
araçlarında zarar 
görmesini öngörü 
yor. Bu da çiftçinin 
doğal afetlerden 
yararlanmaması 
demektir. Tek çare 
Tarım Sigortasıdır. 
Bu sigortanın yüzde 
50’si devlet tarafın
dan karşılanıyor. 
Gelecekte tarımda 

liberalleşecektir. 
Türk çiftçisi 10-15 
yıllık süreçte koru
maların kalktığı bir 
durumla yüz yüze 
kalacaktır. Onun için 
verimliliği ve kaliteyi 
artırmak zorundayız. 
Rekabete hazır 
olmalıyız." dedi. 
Zeytinde çiçek 
zamanı meydana 
gelen yanma ile ürün 
kaybının doğurdu 
ğunu bunu da afet 
kapsamına aldırdık
larını söyleyen 
Bayraktar, konuyu 
Başbakan a ileterek 
destekleme kapsamı
na alındığını söyledi. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ise 
konuşmasında 
Gemlik Ziraat 
Odası’nın 20 yıl 
kapalı kalmasından 
sonra 40 arkadaşı ile 
birlikte odayı yeni 
den açtıklarını yeni 
binanın yapımında 
kendilerine destek 
veren başta belediye 
ve meclis üyelerine, 
yandaki arsayı tah
sis eden komşuları
na ve işlerini yapan 
herkese teşekkür 
etti. Törende, plaket 
dağıtımı yapıldı. 
Daha sonra açılış 
kurdelası birlikte 
kesildi.



Gemlikli din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesimi anlatıldı

lınMıilıilıı iılı Hınıs Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gemlikli din 
görevlileri dün 
tele konferans yön
temiyle Diyanet işleri 
Başkanı Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu’nun 
“Vekalet Yoluyla 
Kurban” konulu 
konferansını dinledi. 
Kayıkhane Eğitim 
Tesisleri’nde Müftü 
Yusuf Doğan’ın da 
hazır bulunduğu 
dinletiye imamlar, 
müezzinler, 
hatipler katıldı.
Yaklaşık 60 din 

görevlisinin katıldığı 
konferans sistemi ile 
Ankara'dan yapılan 
yayın, tüm Türkiye 
deki din görevlileri 
tarafından dinlendi. 
Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. 
Bardakoğlu, vekalet 
yoluyla kurban 
kesilebileceğini, 
burada din 
görevlilerinin dikkat 
etmesi gereken 
kuralları anlattı.

MiMıMMiıı
Hizmet Binası’m 
geçtiğimiz aylarda 
yenileyen ancak 
gişelerde elektronik 
sıra göstergelerinin 
olmaması nedeniyle 
kuyrukta beklemek 
zorunda kalan 
vatandaşların 
sorunu nihayet 
çözülüyor.
Ziraat Bankası Şube 
Müdürlüğü’nün 
artan şikayetleri 
Genel Müdürlüğe 
iletmesi sonunda 
dün elektronik sıra 
makinesi ve gişe 
göstergeleri Ziraat 
Bankası Gemlik 
Şubesi’ne monte 
edildi.
İlçenin en büyük 
bankası olması ve 
emeklilerin büyük 
çoğunluğunun bu 
banka ile çalışması 
nedeniyle yaşlı 
kişilerin gişede 
işlem yapmak için 
sıra beklemesi 
şikayetlere 
neden oluyordu. .Montajı tamamlanan programının yüklen- çalışmaya başlaya- 

elektronik sistemin meşinden sonra cağı öğrenildi.

Bir “oh” diyemedik...
Sayın okurlarım; GELDİK gidiyoruz ama 

artık ‘Zor bir dönemden geçiyoruz’ 
sözünden utanmaya başladım.

50 yıldan beri bu böyle... Yahuu... Ne 
bitmez zor dönemmiş bu ?...
Türkiye bildim bileli bir kere ‘Oh’ 

diyemedi.
Sayın büyükler, iktidardakiler, bu zor 

dönem hiç bitmeyecek mi?”
Ben naçizane söylüyorum, yazıyorum, 

nefes tüketiyorum..
Türkiye’nin gerçek sorunları, işsizlik, 

yavaş gelişme yoksulluk, türban, Kürt 
sorunu gibi her kesimi derinden etki 
leyen temel sorunlar...

Ülkeyi yönetenler, bunların hiçbirine 
ciddi bir çözüm üretmiyor

Türkiye’de herkes huzursuz.
Hiçbir kesim rahat değil.
En varhklısı da, en düşük gelirlisi de 

bundan rahatsız!
Türkiye gerçek sorunlarla uğraşacağı 

yerde farklı şeylerle meşgul ediliyor.
Mesela; Özal’ın 17 yıl önceki ölümüyle, 

30 yıl önceki 12 Eylül darbesiyle filan 
uğraşılıyor...

Bunlarla da uğraşılsın ama bugünkü 
temel sorunların çözümünde faydaları 
olabilecekse uğraşılsın!

Toplumda gereksiz bir gerginleşme, 
kamplaşma yaratılıyor.

Bugün Kürt sorunu çok önemli bir 
mesele...

Kürt sorununun tarafları çok çeşitli...
Elbette ki başta Türkiye var.
Sonra Amerika, Avrupa, Kürtlerin 

yaşadığı Irak, Suriye...
Bir de Kandil, İmralı ve PKK, BTP var.
Zırt-fırt ortaya çıkan BTP’li bayan mil

letvekilleri var.
Güneydoğu’da halkın seçtiği belediye 

başkanlar) ‘Eyalet sistemi isteriz, bayrak 
isteriz!’ diyor.

Bence, İktidarın ciddi yanlışlarından biri 
şu:

Çok büyük bir beklenti yaratıldı.
Kısa sürede bu iş çözülecekmiş havası 

verildi.
Toplum bu havayı soluyup da 

umduğunu bulamayınca hayal kırıklığına 
uğradı. Ortalığın karışmasına sebep 
oldu.

Her kafadan bir ses çıkıyor, kimi 
Amerika’ya, kimi Kandil’e gidiyor.

Bazıları Imrah’yla gidip demeçler veri 
yor..

Durum daha da karışacak, işler çıfıt 
çarşısına dönecek!

Türk halkı kavga sevmiyor!
Bu görüş doğru ama eksik!
Kavga etmeyi sevmiyor ama kavga izle

mekten, çatışma seyretmekten çok 
hoşlanıyor.

Bizler geldik gidiyoruz, Türkiye rahat
layıp, bir “OH “ diyemedi

Ben giderayak yazayım, bu gidişle diye
meyecekte..

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

Cadde ve sokaklar temizlenivor
Yağışlara dikkat!

Dün, Gemlik’te bir gezinti yaptım.
Su baskınına uğrayan işyerleri temizlik

lerini yaparak yeniden çalışmaya başladı.
Bir ikisi dışında hepsi kapılarını açtı.
Hasar tesbit komisyonu gelmiş 

gelmemiş bunu beklemediler.
Nasıl beklesinler ki.
Sizin evinize su bassa, Hasar Tesbit 

Komisyonu’nu bekler misiniz, yoksa he 
men suyu boşaltmaya mı çalışırsınız?

Tabii ki suyu boşaltmaya çalışırım.
Vatandaş da bunu yaptı.
Devlet burada vatandaşına elini ne 

kadar uzatacak birlikte göreceğiz.
Bunlar doğal afetler ama, biraz da yöne

timin acizliğinin felaketleri..
Onun için önümüzdeki günlerde yeni 

den sağanak yağışlar gelirse ne olacak 
diye kendi kendime zarar gören vatandaş 
lar adına soruyorum.

Yediğim ekmek gibi biliyorum ki yine 
birçok işyeri su altında kalacak.

Köklü çözümler üretilmeden küçük by 
paslarla Gemlik’in altyapı sorunu çözül 
mez.

Olan vatandaşa olur.

ZİRAAT ODAŞj YENİ BİNAYA KAVUŞTU
Dün Ziraat Odası Gemlik Şubesi’nin ye 

ni binasın açılış töreni vardı.
Tüm bürokrasi açılıştaydı.
Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bay 

raktar da açılışın onur konuğuydu.
Oda Başkanı Ali Çelik, açılış için hazır

lıklar yapmış, caddeyi balonlarla süslemiş, 
kuru pasta meşrubat ikramlarını hazırla 
mıştı.

Heyecanlı bir hali vardı açılışta.
Sunuculuğu da kendisi yaptı.
Yaptı ama heyecandan olsa gerek, 

sıralamayı karıştırdı, konuşurken eveledi 
geveledi.

Katılanlar bü heyecanı hoşgörü ile kar 
şıladı.

Ali Bey, yeni bir hizmet binasını yoktan 
var etmiş.

Ziraat Odaları Genel Başkanı üretici çift 
çiyi uyarıyor. “10-15 yıl içinde çiftçiye des 
tek kalkacak, ziraat te libarelleşecek" 
diyor.

Kendi göbeğini keşemeyen çiftçi bun
dan sonra ne yapacak göreceğiz.

Geçtiğimiz hafta 
sonu yağışlı havanın 
meydana getirdiği 
suların çekilmesiyle 
oluşan batak çamur 
yıkanarak 
temizleniyor. 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
başlatılan yıkama 
işlemleri suların 
çamur oluşturduğu 
tüm bölgelerde 
yapılıyor.
Aşırı yağan yağmur 
suları Gemlik’te özel 
iikle Adliye binası 
çevresi, İstiklal 
Caddesi’nin bir 
bölümü ile Orhanga 
zi Caddesi ve 
Hürriyet Cadde 
sinde alt katlarda ha 
sar meydana getirir 
ken çamurlu tortu 
bırakmıştı.
Suların çekilmesinin 
ardından Belediye 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler cadde ve 
sokaklarda oluşan 
çamurları Temizleme 
ye başladılar. 
Son günlerdeki 
yağışlarda kanali 
zasyonların taşma 
sıyla pislikler cadde 
ve sokaklara taşmış, 
bu durum Emek 
Platformu tarafından 
dünkü gazetemizde 
eleştiri konusu 
yapılmıştı.
Emek Platformu 
sözcüleri ilgililerin 
cadde ve 
sokakların deterjanla 
temizlenme mesi 
halinde salgın 
hastalıkların baş 
gösterebileceğini 
iddia etmişlerdi. 
Caddelerin temizlen 
diği sırada ara 
sokakların temizlen
memesi pisliğin 
aralarda kalmasına 
da neden oluyor.

Katlı otopark önünde temizlik

Kayıkhane bölgesinde temizlik

GUVEN SOMINE Kaliteyi takip edin 
“ bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara'ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe 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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«8 Sırası Geldikçe 
■İİÜB

lıııli6iılanmııllılwra'ılaBaliııılmKiılaılı
Bir Yıl Olmuş..

Pazar günü sabah yürüyüşü yapmak üzere 
hanımla kapıdan çıkıyorduk ki, bir anons.

“öğretmen Gülay Akşoy’un eşi....” diye 
başlayan Sevgili kardeşimiz Avukat Ali 
Akşoy’un yıl mevlidinin öğle namazı sonrası 
okunacağı duyuruluyor, tüm vatandaşlar davet 
ediliyordu.

Zaman ne kadar çabuk geçiyor.
Sevgili kardeşimizi sonsuzluğa gön

derdiğimiz daha dün gibi.
Geçen zaman koskoca bir yıl....
Çocukken^ gençken günler bitmez gibi gelirdi 

insana.
Yaşlandıkça, yaş kemâle erdikçe zaman su 

gibi akıp gidiyor.
Sevgili kardeşimizin mevlidi halkımızdan 

büyük ilgi gördü.
Kendini halkın hizmetine adayan, dara 

düşenin derdine derman olmaya çalışan, 
emeğin en yüce değer olduğuna inanmış, 
savunmuş kardeşimize mevlidi izleyen toplu
luğun büyük çoğunluğunu çalışan keşim teşkil 
ediyordu.

İşçi, köylü, emekli ve özellikle bayanlar.
Yıllar yılı kadın drkek eşitliğinin gerçekleş

meni temin için mesleğinin gereği daima ikinci 
plana itilmiş ezilip, horlanmış kadınımızın hak 
ve çıkarını yıllarca mahkemelerde savunmuştu.

Bir noktada Avukat Ali Aksoy dendiğinde 
“Emeğin avukatı savunucusu” olarak nitelenir 
öyle tanınırdı.

Emeğin hak ve yararını mahkemeler de 
savunduğu gibi inancını siyaseten de yıllarca 
savundu.

Atatürk ilke ve devrimlerinin benimseyip, 
korunma mücadelesi verdi ömrünün sonuna 
dek.

Avukat Ali Aksoy, aynı zamanda araştırmacı 
yazar ve edebiyatçı idi. Tarihe olan merakı ile 
ilgili araştırma ve gözlem yazılan Bursa’da 
yayınlanan edebiyat dergilerinde yer aldı.

Kısa ömründe, bu devletin bu halkın kendi
sine sağladığı olanakların karşılığını, toplumu- 
na ödemeye çalışıp, durdu...

Emperyalizme karşı olmanın, ona teslim 
olmamanın bir tarım ülkesi olan ülkemizde bil-. 
inçli ve bol üretimle mümkün olacağını bilip, 
savunduğundan iyi bir zeytin üreticisi idi aynı 
zamanda Avukat Ali Aksoy...

Sevenlerin seni unutmadı, dualarla andı. 
Allah’tan affını diledi.

Şunu da bil Süleyman Yedek ve Sabri Aslan 
hocalarımız içten gelerek kuran okudular, 
mevlit okudular, dua ettiler. Sîzlerde amin 
dedik.

Gemlik Körfez Ailesi olarak aziz hatıran 
önünde saygıyla eğiliriz.

16-17 Ekim 2010 
tarihlerinde Azeri 
bir işadamının 
yaptırıp Türk 
Judosunun hizme
tine sunduğu 
Ankara’daki Akarsu 
Spor Salonunda 
yapılan ve 11 ilden 
yaklaşık 400 sporcu
nun katıldığı iller 
arası Judo 
Turnuvasına 13 
sporcuyla katılan 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo takımı 
turnuvadan aldıkları 
6 altın ve 4 bronz 
madalya ile 
döndüler.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü adına 
yarışan sporcu
larımızdan;
Ümitler kate
gorisinde +78 kg 
bayanlarda Sebile 
Akbulut birinci 
olurken, 48 kg’da 
Nazlı Karakaya ve 63 
kg’da Büşra Şanlı 
üçüncü olurken,

___ ___________ .

Bursa Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden aldığım 

diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. İSMAİL ÖZTÜRK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez! ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

IHHtBİylg
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı Gökçe 
Çipli yaptığı açıkla
mada 29 Ekim 
Cumhuriyet yürüyü 
şüne CHP Gençwği 
olarak tam kadro 
katılacaklarını, 
geçen yılki Cumhu 
riyet yürüyüşüne 
katılmayan AKP 
lileri de Cumhuriyet 
Yürüyüşüne bek
lediklerini söyledi. 
CHP Gemlik İlçe 
Binası'nda İlçe 
Başkanı Cem Güler 
başkanlığında 
toplanan Gençlik 
Kolu üyeleri, önü 
müzdeki döneme 
ilişkin yapacakları 
çalışmalar hakkında 
değerlendirme yap
tılar. Toplantıda 
konuşan CHP 
Gemlik İlçe Başkam 
Cem Güler, son *; 
dönemlerde OsmanlI 
'yı ve onun kuram
larını yüceltmek 
adına şimdilik tek 
parti dönemi denile 
rek ya da milli müca 
dele kahramanı 
ismet İnönü üzerin 
den cumhuriyete,

erkekler 90 kg’da da 
Ömer Kadir Ballandı 
üçüncü oldu.
Minik bayanlar kate
gorisinde ise + 57 
kg’da Semanur 
Erdoğan,48 kg’da 
Kardelen Bozkurt, 
28 kg’da Melike 
Alanko birinci 
olurken, erkekler 55 
kg’da Serdar Ağtaş, 
42 kg’da Barış 

onu simgeleyen 
değerlere ve kuram
larına saldırılar 
yapıldığını, yakında 
bu iktidarın cumhu 
riyeti, Atatürk 'ü de 
tartışmaya açacağın
dan ciddi kuşku 
duyduklarını söyle
di. Başbakanın, 12 
Eylül referandumu
nun hemen ardından 
daha kapsamlı bir 
anayasa değişikliği
ni gündeme 
getirdiğini, ancak 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
'nun, "Buyrun 
hemen bir komisyon 
oluşturalım ye çalış

Coşkun birinci oldu. 
38 kg’da Muhammet 
Karaçayır ise 
üçüncü oldu.
Judo eğitmeni 
İsmail Yıldız, 
Ankara dönüşü 
yaptığı açıklamada; 
‘‘Bu tür hazırlık 
turnuvalarında 
sporcularımızın 
eksiklerini görerek 
Türkiye şampiyon

malara başlayalım" 
yanıtı vermesi üze 
rine başbakanın 
anayasa değişikliği 
çalışmalarım 2011 
seçimlerinden son
raya ertelemesi ve 
gündemden 
düşürmesinin birçok 
soru işareti doğur
duğunu belirtti. 
AKP tarafindan 
gündeme getirilen 
anayasa değişikliği 
paketinde 
anayasanın 
değiştirilemez 
ilk üç maddesinin de 
değiştirilerek, Türk 
Milleti kavramının 
anayasadan çıkarıl

alarına 
ve daha büyük 
şampiyonalara 
planlı ve programlı 
şekilde hazırlanı 
yoruz. Ayrica 
ilçemizdeki tüm 
gençleri yetenekli 

f olduğu spor
branşına ve judoya 
davet ediyoruz" 
dedi.

ması, Türkiye'nin 
belli bir bölgesine 
demokratik 
özerklik verilmesi ve 
ikinci bir resmi dilin 
anayasaya konul
ması için toplumun 
yavaş yavaş hazır
landığını, acaba 
başbakanın bu 
tehlikeli girişimi 
seçim öncesi gün
deme getirmekten 
oy kaybedeceği 
korkusuyla çekindiği 
için mi kapsamlı 
anayasa değişikliği
ni seçim sonrasına 
ertelediğinin sorgu
lanması gerektiğini 
kaydetti.
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Gemlikspor kaptanı İle niildii
Deplasmanda Fethiye 
İdman Yurdu’nu kap
tan Hasan Efe’nin tek 
golüyle deviren 
Kırmızı-Beyazlılar, 
sezona mutlu bir 
şekilde başladı. 
Süper Amatör Lig B 
Grubunun açılış 
maçında Gemlikspor, 
deplasmanda Fethiye 
İdman Yurdu’nu 1-0 
mağlup ederek sezo 
na 3 puanla start 
verdi. İlk yarıda her 
iki takımın sergilediği 
vasat futbola, hakem 
triosunun da hataları 
eklenince ortaya 
oldukça keyifsiz-bir 
oyun ortaya çıktı ve 
devre golsüz sona 
erdi.
İkinci yarıda rakibine 
oranla daha derli 
topu bir futbol 
sergileyen konuk 
Gemlikspor, 
61 .dakikada tecrübeli 
oyuncusu Hasan 
Efe’nin attığı golle 1- 
0 öne geçti.
Golden sonra 
Gemlikspor kalesine 
yüklenen Fethiye 
Jdman Yurdu aradığı

beraberlik golünü bir 
türlü bulamadı.
Mücadelenin 
81 .dakikasında 
Fethiye İdman Yurdu, 
Semih Kaş’ın kale 
önündeki vuruşunda 
top üst direkten 
geri geldi.
Kalan sürede başka 
gol olmayınca 
Gemlikspor, zorlu 
deplasmandan tek 

golle 3 puan alarak 
ayrılarak sezona 
mutlu bir 
başlangıç yaptı. 
Öte yandan Kırmızı- 
Beyazlı taraftarlar, 
takımlarını 90 dakika 
boyunca destek 
vererek galibiyette 
büyük pay 
sahibi oldu.
SAHA: Bağiarbaşı 
HAKEMLER: Utku

Tuna Velioğlu (5), 
Hüseyin Sönmez 
Kumral (5), İsmetcan 
Biltekin (5) 
FETHİYE: Bülent (5), 
Semih Şen (4), Onur 
(4), Uğur (4) (Dk.66 
Ender 3), Emrah (5), 
Serdar (4) (Dk.64 
Yasin 3), Okan (5), 
Halit (4) (Dk.79 
Y.Emre 3), Semih Kaş 
(5), Abdullah (5),

Gürcan (5) 
GEMLİK: Bilal (7), 
Kemal (7), Fatih (7), 
Yılmaz (6), Muharrem 
(6), Burak (7), Emrah 
(6 (Dk.75 Samet 4), 
Oguz (6) (Dk.87 
Sinan), Murat (6) 
(Dk.66 Şeref 4p 
Hasan Efe (8), 
Gürkan (7) 
GOL: Dk.61 
Mehmet Efe

Kamil 
burumlarına 
306l(isi 
alınacak
Maliye Bakanlığı 45 
hesap uzman 
yardımcısı, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 
10 vakıf uzman 
yardımcısı, TRT 20 
uzman yardımcısı 
ile 15 müfettiş 
yardımcısı, 
Çankaya Belediyesi 
5 müfettiş yardım
cısı, Türk Patent 
Enstitüsü 
Başkanlığı (TPE) 
Başkanlığı ise ‘ 
sınavla 2 patent ve 
7 marka uzman 
yardımcısı alacak. 
Türk Patent 
Enstitüsü 
Başkanlığı (TPE) 
Başkanlığı, teknik 
Hizmetler sınıfın
dan 2 patent uzman 
yardımcısı ile genel 
idare hizmetler 
sınıfından 7 marka 
uzman yardımcısı 
alımında bulu
nacak.

sekeri
~KREŞLERİ

GEMlk’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
€ĞİW€12.VIİ

. “Kaliteli bir okulöncesi 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 BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. 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

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
MORTGRG6 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 Karsak!! 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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îiüciSMiiilıraıfelisi netli ELEMAN ARANIYOR

Tüketici Güven 
Endeksi Eylül de bir 
önceki aya gore 
yüzde 3.5 arttı 2008 
yılının Ocak ayından 
beri 90 seviyesinin 
altında seyreden 
endeks 33 ayın 
ardından 90.4 
seviyesine yükseldi. 
Ancak tüketici 
güven endeksinde 
bir yükseliş gözükse 
de hala iyimserlik 
sının olan 100'un 
altında.
TÜİK, Eylül ayı 
Tüketici Güven 
Endeksi sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, 
Endeks’in, 100’den 
büyük olması tüketi
ci güveninde iyim 
ter durum, 100’den 
küçük olması tüketi
ci güveninde 
kötümser durum, 
tOO olması ise tüke 
t»< i güveninde ne 
iyimser ne de kötüm 
ser durum olduğunu 
gösteriyor. Tüketici 
Guven Endeksi 2010 
Eylül ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 3.5 oranında

artarak 87.3’den 
90.4’a çıktı. 2008 
yılından beri 90 
seviyesinin altında 
seyreden endeks 33 
ayın ardından Zirve 
yaptı. Ancak tüketici 
güven endeksindeki 
artışa rağmen 
endeks hala iyimser
lik sınırı olan 100’ün 
altında. Eylül ayında 
Tüketici Güven 
endeksindeki artış, 
tüketicilerin mevcut 
ve gelecek dönem 
satın alma gücü, 
gelecek dönem 
genel ekonomik 
durum ve iş bulma 
olanakları durum
larına dair değer

lendirmelerinin 
iyileşmesinden kay
naklandı. Eylül ayın
da tüketicilerin gele
cek 6 aylık dönemde 
satın alma gücü 
yüzde bir önceki aya 
göre yüzde 4 oranın
da artarak 88.8 
düzeyine çıktı. 
Gelecek 6 aylık 
dönemde tüketicinin 
iş bulma olanakları 
bir önceki aya göre 
yüzde 4.3 artışla 
87.8’e çıktı. Mevcut 
dönemin dayanıklı 
tüketim malı satın 
almak için uygun
luğu bir önceki aya 
göre yüzde 0.09’luk 
azalışla 97

düzeyinde 
gerçekleşti. 
Eylül ayında bir 
önceki aya göre, 
mevcut dönemin 6 
ay öncesine göre 
satın alma gücüne 
ilişkin endeks yüzde 
2.5 artarak 83.3’den 
85.4’e çıktı. Gelecek 
3 ayda genel 
ekonomik durum 
endeksi yüzde 7.2 
artışla 93.1 oldu. 
Gelecek 6 aylık 
dönemde konut 
tamiratına para har
cama İhtimali yüzde 
8.9 azalışla 18.2’ye 
inerken, gelecek 12 
aylık dönem fiyat
ların değişimi 
yönüne ilişkin bek
lenti yüzde 1.1 
artışla 72’ye çıktı. 
Gelecek 3 aylık 
dönem yarı-dayanık- 
lı tüketim mallarına 
yönelik harcama 
yapma düşüncesi 
yüzde 1.6 artarak 
105’e çıkarken, gele
cek 6 aylık donem 
tasarruf etme ihti
mali yüzde 6.7 
artışla 18.1’e ulaştı..

ŞOFÖR - SEVKIYAT- 

MONTAJTAN ANLAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 

GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

SATILIK
EVİMDE KULLANDIĞIM ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

ni:5133673

ABONE OLDUNUZ MU? 
owmnnff?1!! ABONE OLUN 
MjwwmSriTIMI OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ GAZETESİ l GÜ1ER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
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MANASTIR ECZANESİ

THMA A ■’ZSİ.T 40Mimmmmmd^1t HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın

i
ff* GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye S3
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polia 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

■LMIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm ■ 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01'63

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5JI3 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. $13 10 45
HçeSefcMd. 513 77 73
Halk Eftim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23

- İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 5J3 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513*16 37
Mogaz 5İ375 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 qq

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 913 23 29
Mer.Sag.Ocağı 913 10 M
Tomokay Tomografi 513 99 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 90 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol io __
MAR-PET 30 S3
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 5*13 O1 03

Gemlik Körfez
OtmlK’İN İLK GÛtttÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3793 
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)

dlliHN
Mssrnsı 

ALACA KARAM 
■■ 
11.00-12.30-14.00- 
15.30-17.00-19.00- 

2030
Rezervasyon 

(Tel:5l3332l)
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Bursa'da lotograi günleri başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bursa Fotoğraf 
Sanatçıları Derneği 
(BUFSAD) işbirliği 
ile düzenlenen ‘19. 
Bursa Fotoğraf 
Günleri’, Emirhan’da 
usta sanatçı Ara 
Güler’in fotoğrafla 
nnın yer aldığı sergi 
nin açılışı ile 
başladı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığınca 
düzenlenen ‘19. 
Bursa Fotoğraf 
Günleri’, 31 Ekim 
Pazar gününe kadar, 
fotoğrafa gönül 
veren sanatçılarla 
sanatseverleri bir 
araya getirecek. 
Bu yıl “Vizör’e bak
mak” başlığı altında 
düzenlenen ve ana 
teması “Şiir, Şehir 
ve İnsan” olarak 
belirlenen ‘19. Bursa 
Fotoğraf Günleri’nin 
açılışı da renkli 
görüntülere sahne 
oldu.
Etkinlik kapsamında

Bursa yine bir ilke 
imza atarak, Altı par 
mak ve Atatürk 
Caddeleri ile Kapalı 
çarşı’yı da galeri 
olarak değerlendin 
liyor.
Kapahçarşı’daki Ara 
Güler fotoğraflarının 
yanı sıra Altıparmak 
Caddesi’nde 1991 
yılında Bursa’daki 
bir sergi açılışından 
ayrıldıktan sonra 
geçirdiği trafik kaza
sında yaşamını 
yitiren usta sanatçı 
Sami Güner’in 
“Bursa Fotoğrafları” 
izlenime sunuluyor. 
Atatürk Caddesi’nde 

de Bursa Kent Müze 
si arşivinden derle 
nen “Bursa’da Milli 
Bayramlar” konulu 
fotoğraf sergisi 
görülebilecek. Aynı 
zamanda Tayyare 
Kültür Merkezi Sami 
Güner Sanat Galeri 
si’nde de Ersin Alok 
ve Selim Güneş, 
Cemal Nadir Güler 
Sanat Galerisi’nde 
Erdal Yazıcı ve Enes 
Özdil, Ressam Şefik 
BursalI Sanat Galeri 
si’nde ise Sıtkı 
Fırat’ın eserleri görü 
lebilir. Merinos’taki 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nin 

sergi salonları da 
20 - 31 Ekim tarih
leri arasında Bursa 
Kent Konseyi •» 
Fotoğraf imece 
Topluluğu Çalışma 
Grubu, BUFSAD’ın 
sergileri ile 
‘Kardeş 
Kentlerden...’ 
başlıklı fotoğraf ser
gisini ağılayacak.

Özel etkinlikler 
bir arada 
19. Bursa Fotoğraf 
Günleri kapsamında 
22 ile 24 Ekim 
tarihleri arasında 
düzenlenecek olan 
Fotomaraton, 
“Şiir, Şehir ve 
İnsan” teması * 
çerçevesinde 
gerçekleştirilecek. 
Ozan Sağdıç, 
Merih Akoğul ve 
Güven Aktaş gibi 
tanınan isimlerin 
yer alacağı 
yarışma jürisinin 
değerlendirmesi 
sonucunda 
dereceye giren 
eserlerin sahiplerine 
ödül verilecek.

Bursaspor, Manchesler 
United Hazırlıklarını 

Sürdürüyor
Avrupa 
Şampiyonlar 
Ligi C Grubu'nda 
Manchester 
United ile 
karşılaşacak 
olan Bursaspor, 
Atatürk Stadı'nda 
yaptığı antrenman
la hazırlıklarını 
tamamladı.
Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam 
gözetiminde 
çalışan yeşil - 
beyazlı futbolcular, 
20 Ekim Çarşamba 
akşamı oynayacak
ları Manchester 
United maçı 
hazırlıklarını dün 
de sürdürdü.
Antrenmana, 
A-2 takımda yer 
alan Anıl Sarak, . 
Sercan Şen ve 
Emre Pehlivan 
katılmadı.
Yaklaşık 1,5 saat 

süren antrenman
da, topla ısınma 
koşuları, istasyon 
ve dar alanda 
pas-pres çalışması 
yapan yeşil - 
beyazlı lar daha 
sonra çift kale 
maç yaptı. 
Bursasporlu 
Oyuncular, bugün 
Yenişehir 
Havaalam'ndan 
saat 11.00'de 
özel uçakla 
Manchester'e 
gidecek.
Bilindiği gibi 
Şampiyonlar ( 
Ligi C Grubu 
3. maçında 
Bursaspor v 
20 Ekim 

Çarşamba günü 
saat 21.45'te 
Manchester 
United ile 
karşı karşıya 
gelecek.



\*^Umııt
/ * THERMAL RESORT €r 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Cski fiydin Yolu Hasköy • Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9, Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZÜ WWW.umutthermal.com

20 Ekim 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sonattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Bursaspor, Manchester United ile bugün saat 21.45’de karşı karşıya gelecek

Bastonlar iigitterele gitti
Bursaspor, Manchester United maçı için Ingiltere’ye 
giderken, Büyükşehir Belediye Başkanı bir sürpriz 
yaşattı. Büyükşehir belediye Başkanı Recep Altepe, 
kentin simgesi haline gelen yeşil beyazlılann Manc 
hester United maçına belediye başkanlarını da 
götürdü. Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Gülerin de kafile ile Ingiltere’ye hareket ettiği öğre
nildi. Bursaspor - Manchester United karşılaşması 
bugün saat 21.45’de başlayacak.

ImftManıi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 
ilçemizde 21 Ekim Perşembe günü su kesintisinin yapıla
cağı bildirildi. Yarın ilçemiz Hamidiye, Dr. Ziya Kaya, 
Eşref Dinçer, Osmaniye, Orhaniye, Balıkpazarı, Yeni 
Mahalle, Halitpaşa, Kayhan ve Demirsubaşı mahal
lelerinde içmesuyu şebeke aktarma çalışmaları yapıla
cağından 21 Ekim Perşembe günü, 07.00. ile 22.00 saatleri 
arasında su kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Çalışmaların erken tamamlanması durumunda suların 
belirtilen zamandan daha önce verilebileceğini kaydeden 
yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları ve musluklarını 
kontrollü kullanmaları konusunda uyardı.

Bursaspor Manchester 
United karşısında

Bursa’nın markası haline gelen Bursaspor 
bugün grubunda Ingiltere’nin Manchester 
United takımı ile karşılaşacak.

Süper lige iyi başlayan ve liderliği devam 
eden Bursaspor’un, Ingiltere’den iyi sonuçla 
dönmesi dileğimiz.

Kalplerimiz Bursaspor için çarpacak.
Manchester United Ingiltere’nin önemli 

takımlarından biri.
Dış saha tecrübesi az olan Bursaspor’un 

Ingiltere’den beraberlik ile bile dönmesi 
başlangıç için iyi bir sonuç.

Yeterli taraftar olmadan sahaya çıkacak 
olan yeşil beyazhlara şans dilemekten başka 
yapacağımız bir şey yok. Devamı sayfa 4’de

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

“Gemlik ’teki Eviniz ” 
yeni mmmiı iıs

1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

Sabah Kahvaltısı ■+■ KDV

http://WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Türban...
Dönem dönem ülkemizde yapay bir 

sorun oluşturuluyor ve toplumun önüne 
sürülüyor.

Tıpkı türban gibi.
Aslında türbana ya da başörtüsüne 

gelinceye dek ülkede çözülmesi gereken 
öyle çok sorun var ki...

Örneğin...
, Dünya Ekonomi Forumu tarafından 
siyaset, eğitim, istihdam ve sağlık alan
larında kadın erkek eşitliği incelenerek 
hazırlanan raporda Türkiye;

Sağlık alanında 61,
Siyasette 99,
Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği 

konusunda 131,
Eğitim konusunda da 109. sıralarda yer 

bulurken,
Toplamda da 126. sırada yer almış.
Bu rapordaki veriler bile Türkiye’nin 

neden hala türbanı tartıştığının, ısıtıp ısıtıp 
gündeme getirdiğinin somut bir gösterge
si.

Yapılması gereken;
Raporu ciddiye almak, önemsemek ve 

sıralamadaki yerin olumlu yönde değişme
si için çaba harcamak.

O zaman;
Tartışmalar da son bulacak ve sorun 

kendiliğinden çözümünü üretecek.
Sorun çok eskilere dayanıyor Ve acı olan 

o zamandan buyanda değişen yok.
Türkiye hoşgörü sahibi çağdaş bir ülke. 
Türkiye’de Sünni, Alevi, Musevi, Ermeni, 

Rum, Çerkez, Kürt, Laz vb. farklı 
geçmişlerden ve görüşlerden birçok insan 
bir arada yaşıyor.

Türk ulusu bir bütün.
Üniter yapı Anayasayla da güvence altı

na alınmış.
Kılık kıyafet de öyle...
Zorlama ve dayatma karşıt refleksi 

getiriyor.
Zıtlaşmayı ve ayrışmayı körüklüyor.
Onun için;
Duygular din adına sömürülmemeli.
Doğru dürüst ve hoşgörüyle bütünü 

çözmek için uğraşılmalı.
Aksi takdirde toplum ortadan bölünüyor 

ve baskı gündeme geliyor.
Yıllar önce akrabadan bir hanım anlat

mıştı bankada başına gelen olayı da aklım 
almamıştı.

O yıllarda yetmişli yaşları süren hanıma 
başörtülü birisi yaklaşarak tehditvari bir 
uyarıda bulunmuş.
“Bir gün sizin gibileri keseceğiz.” 
Çok şükür o günler gelmedi henüz. 
Sözü Neyzen Tevfik ile bitirelim. 
Döneminde din ile devlet işlerini 

karıştıranlara deyişiyle çok da güzel yanıt 
vermiş;

Be hey dürzü
ne ararsın tanrı ile aramda
sen kimsin ki orucumu sorarsın 
hakikaten gözün yoksa haramda 
başı açığa niye türban sorarsın

Hi ABONE OLDUNUZ Mü?
■■■■uu ABDlEOtUHO«UVUIOKm»

Caışı MM ikincifcez ihaleye cıkıyoı
Daha önce ihaleye 
çıkarılan ancak 
talipli çıkmadığından 
iptal edilen Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkiyeti kendisine 
ait Alışveriş 
Merkezi ikinci kez 
ihaleye çıkıyor. 
27 Ekim 2010 
Çarşamba günü 
Belediye Düğün 
Salonu’ndâ yapıla
cak ihalede AVM’nin 
aylık tahmini kirası 
yine 140 bin TL+KDV 
olarak belirlendi. 
10 yıllığına işletmesi 
kiraya verilecek olan 
AVM’nin ihalesine 
katılacakların 144 
bin TL geçici teminat 
yatırmaları gerekiyor. 
AVM’nin ihalesi 27 
Ekim 20010 günü

ihale komisyonu 
huzurunda 
gerçekleşecek. 
Alışveriş merkezinin 
eski kiracıları 
olan katlı otopark 
altındaki esnaf 
ihalenin ardından

işyerlerine taşınmayı 
bekliyor. Yapım 
sözleşme bedeli 
6.750.000 TL. olan 
Alışveriş 
Merkezi’nde 
otoparkın haricinde 
70 adet işyeri,

6 adet Fast Food 
işyeri, 2 adet 
cep sineması, 
Restaurant, 
Eczane, Kuaför, 
Banka şubesi ve 
oyun salonu 
bulunuyor.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yağışlarda evleri ve 
eşyaları zarar gören 
vatandaşları ziyaret 
ederek geçmiş olsun 
dileklerini iletti.
Başkan Güler, 
ziyaretlerinde kot 
düşüklüğü nedeniyle 
evlerini su basan 
vatandaşların 
evlerinih bazı 
odalarının zemin 
yükseltme isteklerini 
de karşılamaya 
çalışacaklarını 
şöyledi.
Gemlik’in özellikle 
Eşref Dinçer, 
Hamidiye ve Dr. 
Ziya Kaya 
Mahallelerinde 
kanalizasyon ve su 
giderlerinin tıkan
ması nedeniyle

su basan evleri 
ziyaret ederek 
mağdur vatandaşlar
la görüştü. 
Beraberinde CHP 
Belediye Meclis 
üyeleri Necdet Ersoy 
ve Fikret Çolakoğlu 
ile birlikte Zabıta

ekipleriyle inceleme 
yapan Başkan 
Güler, mağdur olan 
bazı vatandaşlara 
yardım amacıyla 
alışveriş çeki ver
erek destek oldu. 
Her yıl aynı sıkıntının 
yaşandığına

dikkat çeken 
vatandaşlar 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in kendilerini 
unutmadığını 
görmekten mutlu 
olduklarını dile 
getirdiler.
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lise öğrencisi uyurken öldü YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir yıl 
önce anjiyo 
yapılan lise 
öğrencisi, gece 
uyurken yatağında 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhan iye 
Mahallesi Yağcı 
İbrahim Sokağı'nda 
ikamet eden 14 
yaşındaki Bilal 
Ergün, gece

Iscmiı ar dili MimilM stiwuma
Bursa'da çalıştığı 
fabrikada cesedi 
bulunan işçinin 
ölümü ile ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay,

Konteyner hırsızları yakalandı
Bursa'da çöp 
konteynerlerini çal
mak isteyen 2 zanlı 
polis tarafından 
yakalandı.
İddiaya göre, 
Soğanlı Mahallesi 
Eren Caddesi 
üzerinde Yusuf Ö. 
(29) ve Emrullah Ç. 
(29) 16 R 3655 
plakalı araçlarıyla

Üç Mühendisin Katillerine Yine 
Ömür Boyu Hapis Cezası Çıktı

Bursa'da kıskançlık 
yüzünden üç mühen 
dişi öldürdükleri 
iddia edilen ve ceza
evinde evlenen 
Adem Güney (42) ve 
Figen Yıldırım Gü 
ney (32) ile cinayete 
karışan arkadaşları 
Şahin Korkmaz'ın 
(42) üçüncü kez 
yargılanmaları 
tamamlandı. Bir kez 
daha hakim karşısı
na çıkan sanıklar
dan, Figen ve Adem 
Güney çifti 2'şer kez 
ağırlaştırılmış müeb
bet, birer kez de 
24'er yıl hapis ceza
sına çarptırdr. Aynı 

odasında uykuya 
daldı. Sabah annesi 
Havva Ergün, Ticaret 
Meslek Lisesi 9E 
sınıfı öğrencisi 
olan oğlunu 
uyandırmak istedi. 
Herhangi bir tepki 
vermeyen gence 
yaklaşan anne, 
oğlunun cansız 
bedeniyle 
karşılaşınca şok 
geçirdi.

merkez Osmangazi 
ilçesi Damirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi (DOSAB) 
Mustafa Karaer 
Caddesi üzerindeki 
bir tekstil fabrikasın
da meydana geldi.

cadde üzerindeki 
çöp konteynerlerini 
çalmaya başladı. Bu 
sırada vatandaşlar 
olayı görerek polis 
ekiplerine haber 
verdi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
polis ekipleri iki zan
lıyı gözaltına aldı. 
K.Ç. ve Ş.O. isimli 
iki kişi zanlılardan 

davada yargılanan 
Şahin Korkmaz ise 
üç kez ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Sanıklar cezalarının 
bir bölümünü geceli 
ve gündüzlü olarak 
hücrede çekecekler. 
Merkez Osmangazi 
llçesi'nde 31 Ocak 
2002'de Makine 
Mühendisi Bülent 
Kepçeli, otomobiline 
binen üç kişi tarafın
dan kaçırılıp, boş bir 
arazide, tabancayla 
öldürüldü. Bu 
cinayetin ardından 
Harita ve Kadastro 
Mühendisi Efkan

Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansındaki 
görevliler, 
gencin öldüğünü 
tespit etti. Yaklaşık 
bir sene önce 
anjiyo yapıldığı 
öğrenilen öğrencinin 
cesedi, kesin ölüm 
sebebinin belirlen
mesi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

51 yaşındaki 
Nurettin Çetin 
Çetinel'in mesai 
başladıktan 3 saat 
sonra arkadaşları 
tarafından cesedi 
bulundu. Fabrikada 
incelemelerde bulu

şikayetçi oldu. 
Otomobilde ele 
geçirilen çöp 
konteynırları ise

belediye görevlile 
rine teslim edildi. 
Olayla ilgili soruş- 
turma başlatıldı.

Açıcı'nın bürosuna 
giden sanıklar, Ef 
kan Açıcı ve ziyare
tine gelen meslek
taşı Lütfullah Ahmet 
Erdin'i bıçaklayarak 
öldürdü. Cinayetten 
sonra kaçan katil 
zanlılarından Adem 
Güney ile 2 aylık 
hamile olan sevgilisi 
Figen Yıldırım, polis 
tarafından yakalandı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ndeki sorgula
masında sevgilisiyle 
birlikte suçlamayı 
kabul etmeyen 
Adem Güney, cina 
yeti kaçan arkadaşı 
Şahin Kormaz'ın

Olayla ilgili tahkikat 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

nan savcı, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Ölümü 
şüpheli bulunan 
Çetinel'in cesedi 
otopsi için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

işlediğini söyledi. 
Daha sonra yakala 
nan Şahin Korkmaz 
da tutuklanarak 
cezaevine kondu. 
Cezaevinde daha 
sonra nikah kıyan 
Adem Güney, Figen 
Yıldırım Güney ve 
Şahin Korkmaz, 
yargılandıkları 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahke meşince, 
cezalarının 1.5 yılını 
geceli ve gündüzlü 
olarak hücrede 
olmak üzere üçer 
kez ağırlaştırılmış 
ömür boyu 
hapis cezasına 
çarptırdılar.

Naylon poşet kullanma !..
Kullandıktan sonra doğaya attığımız (yol 

kenarlarına, ormanlara, denizlere, derelere 
fırlattığımız) plastik poşetler- torbalar, plastik 
içecek şişeleri, plastik gıda kapları karada 
800 yıl denizde 400 yüzyılda yok olabiliyor.

Ve de bu artıklar zamanla kimyasal 
değişime uğrayarak doğayı kirletiyor. Dolaylı 
olarak canlıları zehirliyor.

Plastik güneşe veya ısıya duyarlı bir madde. 
Işık plastikte kimyasal değişime yol açıyor, 
zaman içinde zehirli petro- polimerler 

oluşuyor.
İçindeki polimer maddeler yağ ile çözünüp 

kansoreien maddeye dönüşü yor. ,
Son yıllarda kanser hastalarının artışının en 

büyük etkilerinden birinin aşırı plastik kul
lanımı olduğu söyleniyor.

Plastik torbalar ve plastik şişeler bundan 
3040 yıl önce yoktu.

Açık anlatımıyla 'olmaz ise olmaz' diye bir 
şey söz konusu değil. Şimdilerde doğayı kir
lenmekten kurtarmak için birçok ülkede plas
tik torbalar yasaklanıyor

Plastik şişelere depozito zorunluluğu getiri 
lerek iadesinin veya toplanmasının teminine 
çalışılıyor.

Dünyayı bez torbada taşı..
Türkiye'de, "Bez Torba Kullananlar" girişimi 

"Dünyayı Bez Torbanda Taşı" sloganı île bez 
torba kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Plastik torba olmadan bizler pazardan, 
bakkaldan, manavdan aldıklarımızı nasıl 
taşırdık?

Satıcılar sattıklarını önceleri kullanılmış 
gazete kâğıdından, daha sonraları kaliteli 
kağıttan yapılmış, "kese kâğıtlan"na 
koyarlardı,

Alışverişe çıkanların ceplerinde filesi olur
du, aldıklarını file ile taşırlardı

Plastik torba çıkalı, ne var ise plastik tor
baya dolduruluyor.

Tahminlere göre bizde kişi başına yılda 
ortalama 500 plastik torba tüketimi var.

Demek ki yılda 35 milyar plastik poşet çöpe 
veya sokağa atılıyor

Çevrede uçuşuyor.
Derelere, denizlere karışıyor.
Plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan 

ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan 
malzemelerden elde edilir.

Yeryüzüne çıkarılan petrolün yüzde 4'lük bir 
kısmı plastik üretimi için kullanılır.

Dünyada her yıl plastik torba üretimi için 
yaklaşık 250 milyon ton plastik kullanıldığı 
tahmin ediliyor.

Plastik yararlı ve zararlı...
Türkiye'de plastik eşya üreten yaklaşık 

2.500 işyerinin 200'ünün plastik torba üret
tiği söyleniyor. Şimdilerde doğayı daha az 
kirleten doğada kolay çözülen plastik torba 
üretimi ve kullanımı başladı. ....

Bu tür plastik torbalar doğayı kirletmeye 
devam ediyor ama üreticileri ve kullananlar 
karada ve suda uzun süre kirlilik yapmaya
caklarını,eski plastik torbalara göre daha kısa 
sürede çözüleceklerini iddia ediyor.

Birçok ülkede satıcılar plastik torba yerine 
kâğıt torba kullanmaya başladı.

İsteyene ufak ücret karşılığı bez torba 
satılıyor.

Bazı ülkelerde plastik torba kullanımını cay
dırmak için plastik torbaya yüksek vergi 
uygulanıyor

Bu durumda işyerleri plastik torba isteyen
den para talep ediyor.

Geliniz hep birlikte, "Bez Torba Kullananlar" 
girişimini destekleyelim. Eskiden olduğu gibi 
alışverişe giderken filemizi veya bez tor
bamızı yanımıza alalım. Her ev kadını şık şık 
bez torbalar dikebilir. Alışveriş yerleri ucuz 
fiyatla bez torba satabilir.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

2011 bütçesi 960 Hin liraKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bursaspor Manchester 
Unıted’e karşısında

Bursaspor’lular dün taraftarların sevgi gös
terileri ile Yenişehir Hava Limam’na yollandı.

Buradan kalkan özel uçak ile takımımız 
Ingiltere’ye uçtu.

Bursaspor yöneticileri, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Merkez 
Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Mudanya, 
Kestel, Gürsu İlçelerinin Belediye başkanlarını 
da birlikte Manchester United maçına götürdü.

Bursaspor’a Gemlikliler adına başarılar dili 
yorum. ,

**** **** **** ***** *****
Laik basın üzerine AKP iktidarın ördüğü 

çoraplar devam ederken, unutuldu sanılan 
Türban konusu yine Türkiye’nin gündemine 
oturdu.

12 Eylül günü yapılan Anayasa değişikliği 
referandumundan mutlu çıkan AKP, HSYK 
seçimlerinden sonra da istediği kişileri bu 
kurula seçtirince artık geleceğe yönelik güven
leri daha da arttı.

Sırada önce üniversiteye, sonra TBMM’ne, 
daha sonra ilk ve ortaokullara ve devlet daire 
terine de türbanı sokacaklar, bundan şüpheniz 
olmasın.

Tümünü de özgürlük adına, demokrasi adı 
na yapacaklar.

Aşağıda sunacağım rakamlara bakıp bir 
sonuç çıkarın sevgili okurlarım.

* Türkiye’de kaç okul var? 67.000
* Kaç hastane var? 1.220
*Kaç sağlık ocağı var? 6.300
★Peki kaç cami var? 85.000 (Her 60 bin 

kişiye bir hastane düşerken, 350 kişiye 1 cami 
düşüyor)

* Peki kaç kilise var? 270
* Kaç Cem Evi var? 100
* Türkiye de kaç tane doktor var? 77.000
★ Peki kaç din görevlisi var? 90.000
Türkiye’de her 900 kişiye bir doktor, her 780 

kişiye bir din görevlisi düşüyor.
★Türkiye de kaç kütüphane var? 1.435
★Almanya da kaç kütüphane var?11.000
★Türkiye’nin kaç kentinde devlet tiyatrosu 

var? 13
★Kaç Kentinde Kuran kursu var? 81
Kuran kurslarının toplam sayısı kaç? 3.852
★Kaç Cami Yaptırma Derneği var? 35.000
★ Türkiye de 1 opera, 11 bale, 10 heykel, 18 

resim, 18 sinema, 38 tiyatro derneği var.
★İçişlere Bakanlığının bütçesi kaç lira? 378 

milyon, Ulaştırma Bakanlığının 678 milyon, 
Bayındırlık Iskan Bakanlığının 677 milyon Kül 
tür ve Turizm Bakanlığı’nın 638 milyon...

Diyanet İşleri Başkanlığının 1.3 milyar lira.. 
22 Üniversite, 8 bakanlık bütçesi kadar.

Bu size nereye doğru gittiğimizi anlatmıyor 
mu? (Bu Işıl Özgentürk’ün köşesinden alındı)

Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
Genel Kurulu 
dün yapıldı. 
Birlik 2011 bütçesi 
960 bin lira olarak 
kabul edildi.
Gemlik Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği dün saat 
H.oo’de Kaymakam 
hk Toplantı Salo 
nu’nda Kaymakam 
Bilal Çelik başkan
lığında toplandı. 
Toplantıda, İl Genel 
Meclis üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu, Ahmet 
Hulusi Aydın, Uğur 
Sertaslan, Birlik 
Genel Sekreteri 
Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ve köy 
muhtarları hazır 
bulundu.
Kaymakam Çelik, 
2010 bütçe yılının 
sona ermek üzere 
olduğunu, 2011 yılı 
bütçesinin görüşüle
ceğini söyledi.
Hazırlanan

Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Özmen, Necmettin Erbakan’ın genel başkanı oluşunu değerlendirdi

“EıHakan TiirkUe için tırsatüf
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, pazar günü 
yapılan olağanüstü 
büyük kongrede, 
genel başkanlığa 
delegelerin tüm 
oylarıyla seçilen 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan ile ilgili 
açıklamada, 
“Erbakan Hocamızın 
Saadet Partisinin 
başına yeniden 
seçilmesi Türkiye

2011 yılı tahmini 
bütçesi okundu. 
Gemlik Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği yeni yıl gelir 
ve giderlerinin 
960 bin lira 
olarak hazırlandığı 
belirlendi.
Bütçe oybirliği ile 
kabul edildi.
Daha sonra, köy 
muhtarlarının 
sorunları ele alındı. 
İl Genel Meclis üyesi 
Ercan Barutçuoğlu, 

için bir fırsattır” 
dedi. Özmen, şöyle 
konuştu: “41 yıllık 
devlet deneyimi, 
bilgi ve tecrübesiyle 
Erbakan Hocamız, 
Saadet Partisi’nin 
başına tekrar gelme
si Türkiye içih bir fır
sattır. Erbakan 
Hocamız, siyasi tari
hi boyunca İki kere 
hükümet ortağı 
olarak kendini ispat 
etmiş, yaşanabilir 

yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Adliye Köyü Muhtarı 
Ali Çelik, köylerinde 
bulunan suların 
toplanmasını istedi. 
İl Genel Meclis üyesi 
Ugur Sertaslan, 
yapılan hizmetlerin 
bitirilmesi gerektiği
ni, Karagöl’e yapılan 
yatırımın yarım 
bırakılmaması 
gerektiğini söyledi. 
Daha sonra 
diğer köylerin

Türkiye’nin ve 
yeniden büyük 
Türkiye’nin inşaası 
için var gücüyle 
çalışmış bir liderdir. 
İlk hükümet ortağı 
dönemini milli 
görüşün çıraklık 
dönemidir. Bu 
dönemde, Kıbrıs 
Barış Harekatı ve 
ağır sanayi hamlesi
ni başardığını, ikinci 
iktidar ortaklığının 
kalfalık dönemidir.

sorunları ele 
alındı.
Öte yandan, dün 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
köy ve mahalle 
muhtarları Nüfus 
Müdürlüğü yetkilileri 
ile biraraya geldi. 
Gemlik Nüfus 
Müdürü Nazlı 
Değirmenci muhtar
lara adrese dayalı 
kayıt sistemi İle 
ilgili olarak geniş 
bilgiler verdi.

Bu dönemde, havuz 
sistemi ve denk 
bütçe ile faizsiz 
ekonomiye hazırlık 
yapılmıştır. D 8 ile . 
İslam birliğinin 
temelleri atılmıştır. 
2011 de yapılacak 
olan seçimlerde 
Prof. Dr. Erbakan 
genel başkanlığında 
üçüncü şahlanış 
döneminde faizsiz 
ekonomik adil düzen 
uygulanacaktır”

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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£ Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Mim
Sayın ki sayılasınız

Futbol sezonu açılma öncesi Gemlikspor Külü 
bümüzün Başkanı Sayın Orhan Koç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe’yi ziyaret 
etti.

Ziyaretin asıl sebebi, Gemlikspor’a maddi yardım 
sağlayabilmekti şüphesiz.

Bu ziyaret, bir noktada Gemlik Belediyesi’nden 
yardım alınamadığı imajını yaratıp, Büyükşehir 
Belediyesi’nden bir şeyler sağlabilmekti.

Bu davranış çok yanlıştı, Gemlik Belediyesi’ne 
dolayısıyla sporcu, spora gönül vermiş, destek 
olmuş, futbol oynamış Başkan Sayın Fatih Mehmet 
Güler’e haksızlıktı.

CHP’li Belediye Gemlikspor’a katlı otoparkı tah
sis etti. 300 kez maçlara katılabilmeleri için kulübe 
otobüs tahsis etti. Geçen yıl yardım kampanyasına 
öncülük edilerek, 260 bin liralık çeşitli kuruluşlar
dan yardım sağlandı.

Şüphesiz bu yıl da bazı giderlerin karşılana 
bilmesi için maddi yardım teminine gayret gösteri 
lecekti.

Gemlikspor, Sayın Faruk Güzel ve Sayın Melih 
Kazanç’ın kulüp başkanlığı sonrası hangi beledi ye 
başkanından bu derece maddi yardımı sağladı 
Gemlikspor’a, yönetimi bırakıp gidenler oldu.

Belediye Başkanı CHP li diye bir noktada 
kulübün sıcak ilişki içinde olduğu görüntüsü 
yaratırım endişesi ile her türlü fedakarlık ve 
yardımda bulunmuş Belediye Başkânını aşıp O’nu 
ve kuruluşu yok sayıp hareket etmek, hiç doğru 
değildi. Kulübe ne maddi yardım sağladı 
Büyükşehir Belediyesi?

Bunca yıl AKP’li Büyükşehir Belediyesi kulube 
hangi hizmeti verdi? Ne gibi, ne miktarda maddi 
yardım sağladı?

CHP’li Belediye, Gemlik Atatürk Stadının 
bakımını üstüne aldı. Yanına yeni antreman 
sahasını hizmete koyma uğraşı veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi gelir
lerinden büyük miktarda pay alıyor. Bugüne kadar 
gözle görülür, kalıcı ne hizmet verdi?

Hele spor için hangi çalışmaları var?
Ulaşımdan araç gelirlerinin % 18 ini alıyor. 

Caddeleri paralı otoparka dönüştürdü. Sayın 
Altepe, bu ilçenin olması lazım gelen bahse konu 
gelirlerden Gemlikspor’a her yıl şu kadar bağış 
yapacağız taahhüdünde bulundu mu?

Ayrıca futbol sezonunun açılışına, Gemlikspor’a 
bunca yardım etmiş Belediye Başkanı ile CHP li 
belediye meclis üyeleri davet de edilmemişler 
basından öğrendiğimize göre...

Yalnız AKP’li yöneticiler, Belediye meclis üyeleri 
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep 
Altepe teşrifleri ile katılmışlar, sezonu açmışlar, 
hayırlı olsun.

Doğrusu Sayın Altepe’den beklerdim ki, Gemlik 
Belediye Başkanı ve üyeleri neden katılmadılar 
diye sorsun, hatalı davrananları, yaranmak 
isteyenleri kınasın. Ne gezer.

Gemlikspor, AKP’nin yan kuruluşu değil beyler!
Gemlik halkının spor kulübü. Kulübü hiç kimse 

siyasete alet edemez, çıkarı için basamak yapa
maz. Böyle biline.

CHP’yi dışlayarak halkın iradesini hiçe saymak, 
kimsenin haddi değil.
/ Topluma tepeden bakmak, yanlış adayları sun
manız yüzünden Gemlik’te halk sizi cezalandırdı.

Bunu asla unutmayın.
Sayın ki, sayılasınız!

Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik tarafından 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler’e, Gemlik 
Belediyesi’nin 
Gemlik Ziraat Odası 
na yeni bina tah
sisinde şahsı ve 
CHP li meclis guru 
bunun gösterdiği 
çabalar nedeniyle 
plaket verildi.' 
Gemlik Belediye 
si'nce Gemlik Ziraat 
Odası'na tahsis 
edilen bağımsız bina

düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
Açılışta binanın 
tahsisini sağlayan

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler İle binanın 
yenilenmesine

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kenti 
geleceğe taşıyacak 
Ulaşım Master Planı 
ile 1/100 binlik Çevre 
Düzeni Planı hazır
lıkları için düğmeye 
basarken, iki plan 
arasındaki koordi
nasyon görevini 
ise Bursa Kent 
Konseyi yapacak. 
Bursa’nın geleceğini 
yakından 
ilgilendiren 1/100 
bin ölçekli Çevre 
Düzeni Plam’mn 
hazırlanması aşa
masında konuyu 
toplumun tüm kes
imlerine yayarak, 
toplumsal muta
bakat sağlama 
görevini üstenen 
Bursa Kent Konseyi, 
aynı zamanda 
hazırlık çalışmaları 
süren Ulaşım Master

Planı ile Çevre 
Düzeni Planı arasın
daki koordinasyonu 
da sağlayacak. 
Ulaşım Ana Plam’mn 
danışmanlıklarını 
yapan İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi 
Ulaştırma Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Haluk 
Gerçek ve Prof. Dr. 
Ergun Gedizlioğlu

ile Çevre Düzeni 
Çalıştayı Hazırlık 
Komitesi Çalışma 
Grubu sorumluları 
Uludağ Üniversite- 
si’nden Prof. Dr. 
Nilüfer Akıncıtürk, 
Doç Dr. Feza Karaer 
ve Yrd. Doç. Dr. 
Arzu Çahantimur, iki 
planın uyum içinde 
hazırlanmasında 
önemli bir sorumlu
luk yüklenen Bursa 
Kent Konseyi’nde

TASFİYE ÎIANI
Tasfiye halinde ÖZDİL GİYİM TEKSTİL 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
12 Ekim 2010 tarihinden itibaren tasfiye 
ye başlamıştır.

Şirketin Tasfiye Memurluğu’na Metin 
Özmen getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memuru Metin Özmen’e başvurmaları 
gerektiği ilanen duyurulur.

ÖZDİL GİYİM TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ 

TASFİYE MEMURU METİN ÖZMEN

ADRES : Demirsubaşı Mah.
Çeşme Sok. No: 7 Gemlik / BURSA 

destek veren 
sponsorlara 
plaket verilirken, 
Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı 
Ali Çelik tarafından 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler’e de Gemlik 
Belediyesi’nin 
Gemlik Ziraat 
Odası’na yeni 
bina tahsisinde 
şahsı ve CHP’li 
meclis gurubunun 
sağladığı katkı 
nedeniyle plaket 
verildi.

bir araya geldi. 
İki planın birbiriyle 
uyum içinde hazır
lanması amacıyla 
çalışmalara 
başlanırken, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, iki 
planın da Bursa için 
hayati önem 
taşıdığını söyledi. 
Bursa Kent 
Konseyi’nin bu 
planlamada da 
önemli bir görev 
üstlendiğini 
hatırlatan Pala, 
“Toplumsal konuları, 
toplumun tüm kes
imlerinin görüşlerini 
alarak çözüme 
kavuşturuyoruz. Bu 
anlamda Bursa Kent 
Konseyi, yerelde bir 
demokrasi platformu 
olduğunu bir kez 
daha gösterdi” dedi.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER

-UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Hamsi alııııı yüzleri giildiirdii
Balıkesir’in 
Bandırma llçesi'nde 
ikinci hamsi akını 
hem balıkçıların 
hem de fiyatların 
ucuzlaması 
nedeniyle vatan
daşların yüzünü 
güldürdü. Balık 
akını sayesinde 
hamsinin kilosu 2 
TL'ye düştü. 
Bandırma'da 15 
Eylül'de başlayan 
hamsi ve palamut 
akınından sonra 
ikinci büyük hamsi 
akını yaşanıyor. 
Bandırma Balık 
Hali'ne gelen 10 bin 
kasa hamsi 
sayesinde hamsinin 
Çerakende fiyatı 2 

L'ye kadar düştü.
Sefere çıkan Reis 
Yılmaz Arat 
"Aktaşlar" adlı tek
nesiyle Marmara 
Adası civarında 
avladığı 3 bin kasa 
hamsi ile Bandırma 
Toptancı Balık 
Hali'ne geldi. 
Çinekop, palamut, 
sardalye ve kolyoz 
yanında toptancı

balık haline gelen 
hamsinin 10 bin 
kasaya kadar ulaş
ması tüm balık 
çeşitlerinin fiyatını 
düşürdü. 20 kilo- 
gram civarındaki bir 
kasa hamsinin top
tan fiyatı 15 liraya 
kadar düştü. 
Tekneden kamyon
lara buzlanarak yük
lenen hamsi balığı 
Balıkesir, Bursa, 
Eskişehir, Ankara 
ve Konya'ya gön

derildi.
Balık bolluğu pera 
kende haline de 
hareket getirdi. 
Vatandaşlar ham
sinin 2, çinekopun 
10, sardalyenin 2, 
kolyosun 7 TL, pala
mudun da tanesinin 
6-10 TL'ye satıldığı 
perakende balık 
haline adetâ hücum 
etti. Hamsi balığı 
akım seyyar balık 
çılara da yaradı. 
El arabalarıyla 

sokak ve caddelere 
çıkan seyyar 
balıkçılar da 
2 TL'den sattıkları 
hamsiyi kısa sürede 
tükettiler.
Ucuz balık satışına 
rağmen eline naylon 
torba alan bazı 
vatandaşlar balıkçı 
teknenin iÇine girip, 
bazıları da dışarıda 
yerlere dökülen 
hamsi balıklarını 
toplayarak evlerini 
yolunu tuttu.

GEMUK ÜNİVERSİTE
YAPTIRMA YflŞflTMfi VE KORUMA 

DERNEĞİ BkSKftNUĞINDftN

KONGRE İLANI
Derneğimizin olağan üçüncü kongre

si 6 Kasım 2010 Cumartesi günü saat 
10.30’da Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 
Kasım 2010 Cumartesi günü çoğunluk 
aranmaksızın aynı yer ve saatte yapıla
caktır.

Üyelerimize duyurulur.

Dernek Başkanı 
Haşan Başaran

GÜNDEM :
1-Açılış
2- Divan Teşkili
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması, 

görüşülmesi, oylanması, ibrası
5- Hesap raporunun okunması, | 

görüşülmesi, oylanması, ibrası
6- Tahmini bütçenin görüşülüp 

oylanması
7-7 kişilik asil ve yedek yönetim 

kurulu üye seçimi
8- 3 kişilik asil ve yedek Denetim 

Kurulu üye seçimi
9- Dilek ve temenniler.
10- Kapanış.

elrnfc -sekeri
— KREŞLERİ—1

LIBERTY fSEKER) SİGORTA
Mac/de 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
EĞİTİMDE 12. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

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

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

A SINIRLIDIR

KREŞ YE 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 5I7I912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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
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 satnâ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ICKumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunu*

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satıiık 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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Sözleşmeli memura müjdeli hater ELEMAN ARANIYOR
Memur, kendi isteği 
ile sözleşmeyi fes
hetmesi halinde iş 
sonu tazminatından 
yararlanacağının 
öngörülmesine rağ
men, ödemesi yapıl
mayan iş sonu 
tazminatını mahke 
me kararıyla alabildi. 
Bakanlar Kurulu 
Karan’nda en az 2 
hizmet yılını tamam
layan sözleşmeli 
personelin istihda 
mına ilişkin mevzu
atında yer alan 
hükümler uyarınca 
‘kendi isteği ile 
sözleşmeyi fes
hetmesi halinde iş 
sonu tazminatından 
yararlanacağı nın 
öngörülmesine rağ
men, sözleşmesini 
fesheden memur, 
ödenmeyen iş sonu 
tazminatını 
mahkeme kararıyla

alabildi.
Türk Sağlık-Sen’den 
yapılan yazılı açıkla
mada, Türk Sağlık- 
Sen’in Malatya İdare 
Mahkemesinde 
açtığı dava sonu
cunda mahkeme 
sözleşmeli perso 
nele yasal düzenle 
meye rağmen 

verilmeyen iş sonu 
tazminatının öden
mesine hükmettiği 
belirtildi.
Mardin Ağız ve Diş 
sağlığı merkezinde 3 
yıl görev yapan söz 
leşmeli memurun 
işten ayrılırken taz 
minat ödenmemesi 
üzerine açılan

davada Mahkeme 
verdiği kararda 
Bakanlar Kurulu 
Kararında en az 
2 hizmet yılını 
tamamlayan 
sözleş meli person
elin kendi isteği ile 
sözleşmeyi fes
hetmesi halinde iş 
sonu tazminatından 
yararlanacağının yer 
aldığı ifade edildi. 
İDARENİN 
TAVRINDA 
HUKUKA UYARLIK 
BULUNMUYOR 
Mahkeme, idarenin 
sözleşmeli 
memurun tazminat 
talebini red
detmesinde hu kuka 
uyarlık bulunmadığı 
belirtilerek 
sözleşmeli memura 
tazminatın yasal 
faiziyle birlikte 
ödenmesine 
hükmedildi.

Bandırma Limanı 621 sicil Gemlik 76 bağlamada kayıtlı Ay ışığı ■ m 
balık avlama gemisinin gemi tastiknamesini, tonilato deniz elverişlik belgesini, 

Su Ürünleri ruhsat belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. İBRAHİM YALIM

ŞOFÖR -SEVKİYAT- 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENQ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. HÜSEYİN SUBAŞI

2; Ulaştırma Bakanlığından aldığım
SRC 2 ve 4 belgelerimi kaybettim.

SS Hükümsüzdür. HASAN KIRMIZI

Gemlik Karfez
•ioiik’Io iıa ••■ıtı ilfisl eaziTisl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
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

NÖBETÇİ ECZANE
20 Ekim 2010 Çarşamba 

NEŞE ECZANESİ

TFNIAâ “suyunubo?a t / ^«SSsi^V HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” |S|& 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

G 
E 
M 
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 5,3 10 7B
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol S13 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

H HASTANELER

B 
E 
R
I

Devlet Hastana*! ' 617 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.SaÇ.Ocsğı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3794 

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)

gunıuiHl
MOS SUMS 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİHnULMA 
H.00-12.5044M 
15.30- n>!9> 

20.30
Rezervasyon 

(ÎCİJ5U 53 21)
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Bursa'daki termal 
tesisler. 3-6 Aralık tarih 
lerinde İstanbul'da 
yapılacak olan Ulus 
lararası Sağlık Turizmi 
Kongresi'ne 24 ülke
den katılacak uzman
lara tanıtılacak.
Yaklaşık 80 kişilik 
heyet Bursa'da 2 gün 
ağırlanacak. İstanbul'
da yapılacak kongreyi 
Bursa adına çok önem 
sediğini söyleyen Vali 
Sahabettin Harput, ' 
Bursa'da dünyaya 
tanıtılması gereken 
birçok termal tesis 
olduğunu kaydetti. 
Valilik binasında Bur 
sa'daki turizmcilerle bir 
araya gelen Vali Har 
put, "3-6 Aralık tarih
lerinde İstanbul'da 
Uluslara rası Sağlık 
Turizmi Kongresi 
yapılacak. Bu kongreyi 
ben Bursa adına çok 
önemsiyorum. Bu 
sağlık turiz minin bir 
ayağı da termal 
turizmidir. Sağlık ve 
termal turizmin 
dünyanın önde gelen 
temsilcileri kongrede 
sektörün geleceğini 
tartışacak. Biz bunun 
la alakalı Sağlık Bakan 
lığı ve kongreyi

düzenleyen kuruluş 
larla temasa geçerek, 
İstanbul'a gelen 80 
kişilik heyete progra 
mm bitiminde.2 günlük 
bir Bursa progra mı 
teklifi yaptık. Çünkü 
Bursayı da. artık hem 
termal, hefn sağlık 
şehri olarak düşünü 
yoruz. Bu iki gayeyi 
gerçekleştirecek olan 
nem suyumuz, hem 
sağlık tesislerimiz var. 
Bursa'da 6-7 Aralık tar
ihlerinde düzenlenecek 
programa 24 ülkeden 
80 kişi katılacak" 
diye konuştu.
Kongrede çeşitli ülke 
ler ve illerin stantlar 
kuracağını söyleyen 
Harput, Bursa'nın da 
mutlaka bir stant 
açması gerektiğinin 
altını çizdi. Vali Harput, 
Bursa’daki bir kısım 

hastanelerin gurur 
verici hizmet verdiğini 
belirterek, "Kullanılan 
araç ve gerecin mükem 
melliği ve verilen hiz 
metin kaliteli olmasıyla 
Türkiye artık bir sağlık 
üssü olmaya başla 
mıştır. Sağlık hizmeti 
satma noktasında 
Bursa ikinci bir merkez 
neden olmasın? Bursa 
pekala olabilir. Sonuçta 
termal ve sağlığın bir
leştiği nokta turizm ve 
dolayısıyla para kazan
madır. Bu kongreye 
Bursa'nın katılmasını 
istiyorum. Bu standın 
organizasyonunu biz 
yapacağız. Ama bu 
standın kurulmasıyla 
alakalı ihtiyaç duyula
cak harcamaların 
tamamının BursalI 
turizmciler tarafından 
karşılanması gere 

kiyor. Bu çok basit 
bir rakam, ama bunun 
böyle olması 
lazım. Ardından 
kongre heyeti 2 gün
lüğüne Bursa'ya gele
cek. Biz bu heyetle 
bir toplantı yapacağız. 
Münhasıran Bursayı 
masaya yatıracak, 
Bursa'nın termal ve 
sağlık imkanlarını, 
potansiyellerini bu 
insanlarla konuşa
cağız. Bu konuda 
sizlerden teklif 
bekleyeceğim. Bu 
insanları sizin için 
getiriyoruz, Bursa 
için getiriyoruz.
Bunları iyi bir otelde 
barındırıp, Bursa'da 
bir program yapalım 
istiyoruz. Onlar 
hazırlar. Sağlık 
BakanlığTnın yeni 
kurulan Sağlık ve 
Termal Turizm Daire 
Başkanlığı da bize 
koordinatör olarak 
destek verecek.
Bu konuda sizin 
görüş ve düşüncü- 
lerinız kesinlikle 
değerlendirilecek. 
Bu organizasyonu 
sizinle paylaşarak 
yapmak istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

Yenişehir Havaala 
nı’ndan özel uçakla 
Manchester'e giden 
Yeşil Beyazlılar, son 
antrenmanını Old 
Trafford Stadı'nda 
yapacak.
Kaptan Ömer Erdo 
ğan, rakibin gücünü 
bildiklerini belirterek, 
"Kesinlikle bir umut
suzluğumuz yok. 
Aksine, İngiltere'ye 
sürpriz yapmaya 
gidiyoruz" diye 
konuştu.
Bursaspor, bugünkü 
zorlu Manchester 
United maçı için ' • 
çalışıyor.
Şampiyonlar Ligi C 
Grubu'nda oynadığı 
ilk iki maçtan puan 
çıkaramayan Yeşil 
Beyazlılar, dünya 
devi rakibi karşısın
da sürpriz arayacak.
Yenişehir 
Havaalam'ndan özel 
uçakla Manchester'a 
gidenBursaspor, TSİ 
Old Trafford 
Stadı'nda son 
antrenmanını 
gerçekleştirecek. 
Antrenman öncesi de 

Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam ve 
kaleci Dimitar 
Ivankov basın 
toplantısında 
soruları yanıtlayacak. 
Ingiltere'ye 
Bursa'dan yaklaşık 
170 kişilik bir 
kafileyle giden 
Yeşil Beyazlı takım 
için İstanbul'dan da 
özel turlar düzenlen
di. Bursaspor'u 
bugünkü karşılaşma
da Ingiltere'deki 
gurbetçilerle birlikte 
yaklaşık bin civarın
da taraftarının 
desteklemesi bek
leniyor. Özlüce 
Tesisleri'ne gelen 
Alman ARD televiz 
yonuna konuşan 
kaptan Ömer 
Erdoğan, 
Ingiltere'ye sürpriz 
yapmak için 
gittiklerini belirterek, 
şunları söyledi: 
"Bugün kime 
sorarsanız 
sorun, Manchester 
United'ı dünyanın en 
iyi 3 kulübü arasında 
gösterirler."



Umut
THERMAL RESORT €r 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sorayköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.COm

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Alımlar 25 Ekim 2010 Pazartesi günü başlıyor

Zeytinıle has liııat 5 lira 10 kuruş
Marmarabirlik rekolte kaybının yüzde 70’lere vardığı bu kampanya 

döneminde nihai fiyat uygulayacak, kota uygulamayacak.
Marmarabirlik, 2010-11 ürün alım kam 
panyasını 25 Ekim Pazartesi günü, 5 lira 10 
kuruş baş fiyatla açıyor.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, bu kampanya döneminde 200 
adet/kg zeytine 5.10,460 adet/kg zeytine de 2 
lira fiyat uygulayacaklarını belirtti.

Asa, hava koşulları nedeniyle yüzde 70 
oranında rekolte kaybının yaşandığı bölgede, 
20 Eylül 2010 tarihinden itibaren rekolte 
beyannamesi aldıklarını, buna göre yaklaşık 
30 bin üretici ortağın toplam
23 bin ton civarında bildirimde bulunduğunu 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

Öğrencilere meme 
kanseri anlatıldı

Gemlik Sağlık . 
Grup Başkanlığı 
Toplum Sağlığı 
görevlileri Asım 
Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu’ndaki 
kız öğrencilere 
Meme Kanseri 
konusunda bilgi 
verdiler.
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AH Aksoy
Sevgili Ali Aksoy’un ölümü üzerinden bir 

yıl geçmiş.
Zaman ne çabuk geçiyor.
Daha dün gibi Ali’yi toprağa verişimiz.
Hey gidi koca Adam hey!
Sanki karşımdasın ve o gür sesinle sohbet 

ediyorsun benimle.
İnsanlar doğar, büyür ve ölürler..
Ali de her fani gibi yaşama veda etti.
Etti ama beklenmedik bir zamanda, beklen

medik bir şekilde gözlerini kapadı yaşama.. 
Ali Aksoy ile uzun yıllar arkadaşlık ettik.

1978-1980 yılarında CHP Gemlik ilçe yöne
tim Kurulunda birlikte siyaset yaptık.

Dik durmasını bilen, doğruyu pat diye söy 
leyen bir mizacı vardı.

Böylelerine dobra adam derler bizde.
Devamı sayfa 4’de

Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 2010 
yılı kamulaştırma 
programına alınan 
Balıkpazarı Hamamı 
ve Bekçe Ailesi’ne 
ait ev halen 
kamulaştırılmadı. 
Büyükşehir 
Belediyesi, 2010 yılı 
kamulaştırma 
bütçesine konan 
Gemlik’teki Ahmet 
Dural Meydanı’ndaki 
8 parsel bina ile 
Balıkpazarı 
Hamamı ve Bekçe 
Ailesi’ne ait 1 Nolu 
Caddedeki tarihi ev 
ile ilgili işlemlerin 
bir bölümü 
başlatıldı.
Ahmet Dural 
Meydanı’ndaki

8 parsel binanın 
sahipleriyle uzlaşma 
yoluyla kamulaştır
ma yapmak isteyen 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı, 
binaların arsa 
metrekaresine bin

250 lira verince 
anlaşma 
sağlanamadı. 
Büyükşehir bu kez 
Asliye Hukuk Mah 
kemesi’ne başvura 
rak kıymet takdiri 
yapılmasını istedi. 
Öte yandan, Bahkpa 

zarı Hamamı 
sahipleri, Coşkunlar, 
Avcılar ve Taraklı 
Aileleri ile Büyük 
şehir Belediyesinin 
eski Hamama 360 
bin lira değerle 
anlaşmalarına 
karşın, bedelin 
ailelere ödenmediği 
öğrenildi.
Balıkpazarı Mahalle 
si 1 Nolu Caddede 
bulunan Bekçe 
Ailesi’ne ait eski 
tarihi bina ile ilgili 
ise bugüne kadar 
bir işlem başlatıl
madığı, Büyükşehir 
Belediye Başkanının 
Gemlik’e son 
gelişinde bu bina 
mn kendisine gös
terildiği öğrenildi.

http://WWW.umutthermal.COm
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

। Buluşma
Yargı...

“Yargıda tuz koktu” CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun HSYK seçim sonuçlarına dönük 
eleştirisinin ana teması.

Evet, sevgili okurlar.
Nihayet yargı yasamayla eş değer hale geldi.
Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen seçim 

sonucu oluşan tablo ile kuvvetler ayrılığı 
ilkesinde önemli bir gedik açıldı.

Ne olacağını artık hep birlikte görüp yaşaya
cağız.

Güzel ülkemde iyi şeyler olmuyor.
Kara bulutlar sarıyor her yanı.
Geleceğe dönük umutlar bir bir sönüyor.
Neden "Cumhuriyet Savcısı”?
Bugün hukuk üzerinde şimşekler çakarken bir 

anımsatma yapmanın tam zamanı.
Lozan'da doktora yaptıktan sonra Atatürk 

tarafından "Hukuk Reformu yapmakla" 
görevlendirilen Adalet Bakanı Mahmut Esat 
Bozkurt, savcılar için "Cumhuriyet Savcısı" 
unvanının isim babasıdır.

Ata'nın huzurunda "Hukuk Reformu" için fikir 
fırtınası yapılırken, Bozkurt çok tepki alır ve 
sıkıştırılır:

"Neden sadece savcılara Cumhuriyet Savcısı 
denilir?

Cumhuriyet Başbakanı,
Cumhuriyet Bakanı,
Cumhuriyet Müsteşarı,
Cumhuriyet Valisi,
Cumhuriyet Büyükelçisi olmüyor da, 
Neden Cumhuriyet Savcısı?
Savcılara neden bu imtiyaz?
Atatürk, Bozkurt'a;
"Ne diyorsun?" diye sorar.
Bozkurt'un cevabı çok net olur:
"Çünkü öyle zaman olur kİ, cumhuriyeti koru

mak için başbakandan, bakandan, müsteşardan, 
validen, büyükelçiden bile hesap sormak gereke
bilir. İşte o hesabı soracak olan Cumhuriyet 
Savcısı'dır."

Atatürk, gülümseyerek hoşnut kaldığını belli 
eder.

"Devam et Bozkurt" der.
Cumhuriyet Savcısının bu cumhüriyeti korumak 

ve kollamak yetkisi hukuk reformuna ve 
Atatürk'ün yorumuna kadar uzanır.

Siyasal Partiler ve hukuk
Tüm siyasal partilerin demokrasiyi 

özümsemeleri, her şeyin oy olmadığını görmesi 
gerek.

Evet, siyasal partiler demokratik yaşamın 
vazgeçilmez kurumlandır.

Ancak ülkelerin de anayasaları ve kuralları 
vardır.

Bağımsız ve egemen olan her devletin, partiler 
üstü olan bir devlet politikası vardır. Siyasal par
tiler de bu kurallara uymak zorundadır.

Siyasal partiler oy verme yetisine sahip olan
ların tümünün onayını alsalar dahi;

Cumhuriyetin laiklik niteliğinin değiştiril mesi 
amacını güdemezler.

Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerin 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan 
demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldır
mayı amaçlayan faaliyetler içerisinde olamazlar...

Demokrasinin bir veya birçok kuralına.uymayan 
veya cumhuriyetin temel ilkelerinden olan laik ve 
üniter yapıyı, demokrasiyi yok etmeyi amaçlayan 
ve de demokrasinin tanıdığı hak ve özgürlükleri 
yasa dışı yorumlarla tarif ederek oluşturulan 
siyasi projeler öne süremezler.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir 
hukuk devletidir.

Alımlar 25 Ekim 2010 Pazartesi günü başlıyor

MteMiiılh
Marmarabirlik rekolte kaybının yüzde 70’lere vardığı bu kampanya 

döneminde nihai fiyat uygulayacak, kota uygulamayacak.
Marmarabirlik, 
2010-11 ürün alım 
kampanyasını 
25 Ekim Pazartesi 
günü, 5.10 lira 
baş fiyatla açıyor. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, hava koşulları 
nedeniyle yüzde 
70 oranında rekolte 
kaybının yaşandığı 
bölgede, 20 Eylül 
2010 tarihinden 
itibaren rekolte 
beyannamesi aldık
larını, buna göre 
yaklaşık 30 bin üreti
ci ortağın toplam 
23 bin ton civarında 
bildirimde bulun
duğunu söyledi 
Bölae toDİam 
rekoltesinin de 
42 bin ton civarında 
gerçekleşeceğini 
tahmin ettiklerini 
söyleyen

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, bölge 
rekoltesinin en 
az yüzde 60’ını 
almayı planladık
larını ifade etti. 
Yüzde 70 ürün 
kaybı, piyasa 
koşulları ve arz talep 
dengesini gözeten 
Marmarabirlik

Yönetim Kurulu’nun, 
bu kampanya döne
mine özel olarak 
kota uygulamasını 
kaldırdığını* bildiren 
Asa, yine sadece bu 
yıl avans değil, nihai 
fiyat uygulanacağını 
kaydetti.
Hidamet Asa, 
“Özellikle vurgula
mak isterim ki, kota 
uygulanmayacak

olması, avans fiyat 
değil de nihai fiyat 
uygulaması, sadece 
bu kampanya döne
mine aittir. Gelecek 
yıllarda avans fiyat 
uygulaması sürecek, 
ürün bolluğuna 
göre kota uygula 
nabilecektir” dedi. 
Asa, bu kampanya 
döneminde 200 
adet/kg zeytine 5.10, 
460 adet/kg zeytine; 
de 2 lira fiyat uygu
layacaklarını belirtti.
Asa fiyatların bu 
şekilde oluşmasında 
rekolte kaybının 
büyük etkisi 
olduğunu belirterek, 
gelecek yıllarda ürün 
bolluğu ve piyasa 
koşulları doğrul- _ 
Tuşunda fiyatların 
düşebileceğinin de 
göz önünde bulun
durulması gerek
tiğine vurgu yaptı.

Alışveriş Merkezi’nin yanlış yazılan ihale bedeli Belediye Basın Bürosu’nca düzeltildi

“Kira hedeli UO değil. 10 Hin lira'
Daha önce ihaleye 
çıkarılan ancak talipli 
çıkmadığından iptal 
edilen Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkiyeti kendisine 
ait Alışveriş Merkezi 
ikinci kez aylık 
bedeli 40 bin liradan 
ihaleye çıkıyor.
27 Ekim 2010 Çarşam
ba günü Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak ihalede 
AVM’nin aylık kirası 
yine 40 bin TL+KDV 
(Bir yıllık: 480.000,00 
TL) olarak belirlendi. 
10 yıllığına işletmesi 
kiraya verilecek olan 
AVM’nin ihalesine 
katılacakların
144 bin TL geçici 
teminat yatırmaları 
gerekiyor.
AVM’nin ihalesi

27 Ekim 2010 
günü ihale komisyonu 
huzurunda 
gerçekleşecek. 
Alışveriş merkezinin 
eski kiracıları olan 
katlı otopark altındaki

esnaf ihalenin ardın
dan işyerlerine taşın
mayı bekliyor. Yapım 
sözleşme bedeli
6.750.000 TL. olan 
Alışveriş Merkezi’nde 
otoparkın haricinde 70

adet işyeri, 6 adet 
Fast Food işyeri, 2 
adet cep sineması, 
Restaurant, Eczane, 
Kuaför, Banka şubesi 
ve oyun salonu 
bulunuyor. (Bel. Hab)
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Minibüs oiottanıla bariyere saolanılı YazıYORUM

Bursa-İzmir oto
banında yağış 
nedeniyle meydâna 
ge|en kazada, 
bariyerlere ok 
gibi saplanan 
minibüste 5 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, saat 
05.10 sıralarında 
Bursa-lzmir 
otobanı Görükle 
Hal Kavşağı’nda 
meydana geldi. 
Ahmet Can yöneti
mindeki 16 BYL 52 
plakalı minibüs, 
yağış sonucu 
Sürücüsünün

Pairanuna iyilik namı, hayan fcarardı
Bursa'da eski patro
nuna yuvası dağıl
masın,diye iyilik 
yapan 3 çocuk 
babası, bedelini 
üzerine kalan bin
lerce lira borç ve 
maaşına gelen 
hacizle ödedi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, 2 yıl önce 
Orhangazi ilçesinde 
meydana geldi. 
Şoförlük yaparak 
aldığı 860 lirayla 2'si 
üniversitede okuyan 
toplam 3 çocuğuna 
bakmaya çalışan 45

Jllltnllii siiriiciiniin aracı dereye uçta
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, askerden 
izne gelen alkollü 
sürücü dereye uçtu. 
Kaza, Bursa-lzmir 
yolunun 63. kilome
tresinde meydana 
geldi. Ankara'da 
vatani görevini 
yapan ve izinde

Bursa'da bıçakla yaralama
Merkez Osmangazi 
ilçesinde, 1 kişi 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yeşilova 
Mahallesi Bahar 
Sökak'ta 4 kişi 
arasında kavga

direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi üzerine 
bariyerlere çarptı. 
Bariyere saplanan 
minibüste bulunan 5 
kişi yaralandı. 
Kazayı gören bir 
sürücü 112 ekipler
ine haber verdi.
Yaralı sayısının fazla 
olması sebebiyle 

yaşındaki Bekir 
Çalışkan, yanına 
gelip kendisinden 
yardım isteyen eski 
patronunun durumu
na acıdı. Zira yıllarca 
yanında çalıştığı 
patronu M.K., üze 
rine kayıtlı dükkanla 
ilgili olarak, "Çocuk
larım bu iş yeri 
yüzünden birbirine 
düştü. Bunu senin 
üzerine yapalım. 
Dükkan senin üze 
rine olursa tartış
malar da biter.
Ben de böylelikle 

olduğu öğrenilen 
Serkan K. (20) 
idaresindeki 16 J 
5515 plakalı otomo
bil, Karacabey'den 
Bursa istikametine 
giderken yoldan . 
çıkarak, sazlıklarla 
kaplı dereye uçtu. 
İhbar üzerine olay 

olduğu ihbarını alan 
güvenlik güçleri, 
olay yerine gittik
lerinde Mehmet 
Egen'i (33), sırtından 
bıçakla yaralanmış 
halde buldu. Bursa 
Devlet Hastanesine 

kaza yerine çok 
sayıda ambulans 
sevk edildi.
Yaralılardan 
Osman Şen (56), 
Turhan Hasanoğlu 
(46) ile Levent 
Demir 
(34) ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldırıldı.

yuvamın dağılmasın
dan kurtulurum. 
Bana sadece 
vekaletname ver 
yeter" dedi. İyilik 
olsun diye dükkanı 
üzerine alan Çalış ’ 
kan, eski patronu 
için de notere 
giderek vekaletname 
verdi. Bir bankadan* 
Bekir Çalışkan adına 
çek koçanı aldığı 
iddia edilen M.K., 
ortadan kayboldu. 
Her gün evine 
gelen alacaklılar 
yüzünden zor anlar 

yerine giden trafik 
ekipleri, su içinde 
bulunan araçta mah
sur kalan sürücüyü 
kurtardı. Başından 
yaralanan Serkan K., 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. .

kaldırılan Egen'in, . 
tedavisinin ardından 
polise verdiği 
ifadesinde, soyisim- 
lerini bilmediği 
Musa, Hasan ve 
Galip adlı kişilerin, 
aralarında çıkan .

Aynı araç içinde 
bulunan Ogün 
Bostancı (32) ve 
Ahmet Can (30) ise 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Hastanede 
ilk müdahaleleri 
yapılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
öğrenildi. 
Hal Kavşağı'nı 
ayıran bariyerlere 
çarpan minibüs 
çekici vasıtası ile 
kaldırılırken, 
polis kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

yaşamaya başlayan 
Çalışkan'ın yuvası 
dağılma 
aşamasına geldi. 
Eski patronu ile 
yaşanan gelişmeleri 
konuşmaya 

.giden Çalışkan, 
ev ve iş adresinin 
değiştiğini görünce 
dolandırıldığını 
anladı. Çalışkan; 
bir dedektif gibi 
iki ay boyunca 
izini sürdüğü 
patronunu bularak 
jandarmaya teslim 
etti.

Sürücü Serkan 
K/nin 86 promil 
alkollü olduğu öğre
nilirken, sağlık duru
munun iyi olduğu, 
belirtildi.
Kullanılamaz hale 
gelen otomobil ise 
vinç yardımıyla 
sudan çıkarıldı.

tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
kendisini bıçakladık
larını söylediği öğre
nildi. Polis, zanlıların 
yakalanması için 
çalışmalarını 
sürdürüyor

Ziyaretime gelir misiniz?...

'GAZETECİLER, yazdıklarının içeriği 
yetkili ler tarafından beğenilmediği için 
cezai kovuşturmaya maruz bırakılabilir 
mi?’

Cevabınız ‘bırakılamazlar’ ise iki defa 
düşünmenizde fayda var.

Bir gazeteci yaptığı haberlerden dolayı 
tam 79 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

Şaka gibi, ama değil.
Suçu ne?
5’i Erzincan davası ile ilgili olmak 

üzere 9 haber yapmış olmak!
Suçlama ne?
‘Soruşturmanın gizliliğini ihlal, adil 

yargılanmayı etkileme.’
Basın Yasası, Terörle Mücadele ve 

Ceza Yasalarındaki çeşitli maddeler 
bugün Türkiye’de gazetecileri meslek
lerini yapmaktan men eder hale geldi.

İşin daha vahimi yaptığı haberlerden 
dolayı yargılanan tek gazeteci değil.

Bugün itibariyle Türkiye’de 48 gazeteci 
cezaevinde, 700’ün üzerinde gazeteci 
ise hapis istemi ile yargılanıyor.

Ve bu tehlikeli gidişe kimse ‘dur’ 
demiyor.

İğneyi başkasına çuvaldızı kendimize 
batıralım.

Maalesef medya bugüne kadar bu tür 
davalara ve muğlâk yasal düzen
lemelere karşı topyekûn bir tavır 
sergileyemedi.

Herkes bu durum kendi canını yakında 
isyan etti.

Oysa hukuk ve adalet eşit bir biçimde 
he pimize lazım.

Basın özgürlüğü öncelikle hiçbir ide
olojik ayrım yapmadan tüm gazeteciler 
için özgürlük isteyen bir basınla 
mümkün olabilir.

Gazeteciler birbirleriyle kavga etmek? 
ten içinde bulundukları geminin su 
aldığını batma tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğunu göremez oldular.

Öyle komik suçlamalar var ki...
Bugün sana yarın bana.
Gazeteciliği bir cephe savaşına 

dönüştürmekten vazgeçip hakkımızı bir
likte aramazsak özgürlüğümüzü kendi 
ellerimizle yargının muğlâk ellerine tes
lim edeceğiz.
Soyut bir özgürlük mücadelesinden 

bahsetmiyorum.
Haber yapma özgürlüğümüz elimizden 

alındı.
Ben de korkumdan “Yumurta aklandı” 

diye yazılar yazıp, bazen eften püften 
yazılarla köşemi doldurmaya çalışıyo
rum.

Belki bana yakışmıyor ama bu yaştan 
sonrada içerde yatmakta hoş değil.

O zamap ©Ş -dost -ziyaretçi sayısı da 
azahyormuş.

Bu konuda bana takılanlara duyuru
lur...

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

Ali Aksoy
Geçtiğimiz yıl, Cumartesi günü işyerime 

geldiğimde Ali’nin ölüm haberini Seyfettin 
Şekersöz’den almıştım.

O anımı hiç unutamam.
Sevgili Ali ölümünden birkaç gün önce 

gazeteye son yazısını getirmişti, 
1986 yılında yapılan yerel sieçimlerde 

doğduğu köy olan Yeniköy’de, Anavatan 
Partisi’nden Belediye Başkanlığı’na aday- 
olunca, çevresinde çok eleştiri almıştı.

Solcu bir aydının sağdan bir partide Be 
lediye Başkanlığına aday olmasını arkadaş 
lan içine sindirememişti.

O’nu Başkan olmaya ikna eden belde 
halkı, oy vermemiş, seçimleri kaybetmişti.

İçinde 20 yıl süreyle taşıdığı bu olayı 
hiç unutmamış, onun ezikliği ile geçirmiş 
yıllarını.

Ali Aksoy, 16 Ekim 2009 günü köşesin 
de yazdığı son yazısında, bu öyküyü anlatı 
yordu.

Ve sanki, yarın ölecekmiş gibi Yeni köy 
lü hemşehrilerine olan kırgınlığını dile ge 
tirerek, bir de vasiyet ediyordu.

“Ölürsem beni yeniden yerleşeceğim 
Gemİik’e gömün” diyordu.

Ali, yazısının çıktığının ertesi gecesi fe 
nalaştı.

Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürül 
dü. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra 
Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne sevk edildi.

Bu arada yeni bir kalp krizi geçiriyordu.
O’nu bu kez Bursa’ya şevkettiler.
Bu gidiş gelişler arasında Bursa yolun

da son nefesini verdi Ali.
100 bin nüfuslu koca ilçede, yoğun ba 

kim ünitesinin bulunmaması, Ali Aksoy 
gibi bir koca adamın ölümüne neden oldu.

Ali’ye Gemlik’te veya Orhangazi de doğ 
ru dürüst müdahele yapılabilseydi, O bu 
gün aramızda olacak ve başlamış olduğu 
kitaplarını bitirebilecekti.

Sevgili Ali’yi yitirişimiz üzerinden bir yıl 
geçti.

Zaman ne çabuk akıyor.
O’nu bu günler gibi, yağmurlu bir gün 

de, doğduğu köyde, babasının yanında 
toprağa verdik.

Sevilenler ve arkada birşeyler bırakan
lar unutulmuyor.

Ali de unutulmayanlar kervanına katıldı.

Ziraat Bankası eski Müdürü Denizbank Müdürü oldu

Rail İbiş in yeniden dönüsü
Ziraat Bankası 
eski Müdürü Raif 
İbiş, Denizbank 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü’ne 
getirildi.
2003-2007 yılarında 
Gemlik Ziraat 
Bankası Şube 
Müdürlüğü 
görevinde bulunan 
Raif İbiş, Bursa 
Fomora Ziraat 
Bankası 
Müdürlüğüne 
atanmıştı.
Ekim ayı başında Ziraat Bankası 

Müdürlüğü’nden
emekli olan Raif 
İbiş, Gemlik’te

yeni açılan 
Denizbank 
Şubesi’ne atanması 
için Genel 
Müdürlüğe 
başvurdu.
Adaylar arasında 
tercih edilen Raif 
İbiş, geçtiğimiz 
hafta Pazartesi 
günü Gemliklilerin 
hizmetine açılan 
Denizbank 
Gemlik Şubesi 
Müdürlüğü 
görevine 
başladı.

Domatesin krallığı sililiyor
Domates fiyatlarında 
son zamanlarda 
meydana gelen 
baş döndürücü 
yükseliş sürüyor. 
Salı Pazan’nda 
5 ile 8 lira arasında 
Satışa sunulan 
domates, manavlar
da da 7,5 liradan 
alıcı bekliyor. 
Domatesin fiyat
larının 1-1,5 liradan 
8 liraya kadar çık
masının nedenlerini 
pazarcılar, 
Antalya’da yeterli 
ürünün olmaması 
üzerine İznik 
domateslerine hücu
mun başlaması ve 
üreticinin domates
leri soğuk hava 
depolarında stokla- 
masının fiyatların 
artışına neden

olduğu iddia 
ediliyor.
Pazarcı esnafı 
domates fiyatlarının 
ilk kez bu kadar 
yükseldiğine dikkat 
çekerek, bazı büyük

toptancıların 
spekülatif 
davrandıklarını ve 
sunni olarak fiyatları 
yukarı çektiklerini 
iddia ediyorlar. 
İki haftadır inmesi

beklenen domates 
fiyatlarının aşağıya 
çekilmemesi 
tüketicinin domates 
yerine daha değişik 
sebzeler almaya 
itiyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GÜVEN ŞÜMİNE
www.guvensomine.com DIZC UlUŞUCUKSiniZ

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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.guvensomine.com
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Öğrencilere meme Mm mmıiı üniversiteleıin son 
sınıflarına lormasııon imkanı

Gemlik Sağlık Grup 
Başkanlığı Toplum 
Sağlığı görevlileri 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Oku 
lu’ndaki kız öğren
cilere Meme Kanseri 
konusunda bilgi 
verdiler.
Dün saat 13.oo de 
Yüksek Okul Toplan 
tı Salonu’nda 
yapılan bilgilendir 
me toplantısına 83 
kız öğrenci ve öğre

tim görevlileri 
katıldı.
Gemlik Sağlık Grup 
Başkanlığı Toplum 
Sağlığı Eğitim 
Hemşiresi Huriye 
Deniz, öğrencileri 
yaptığı açıklamada 
her 8-10 kadından 
birinde meme kan 
seri riskinin bulun
duğuna dikkat 
çekerek, kadınların 
göğüslerini sık sık 
kontrol etmeleri 

gerektiğini söyledi. 
Erken teşhis ve teda 
vi yöntemiyle meme 
kanserine yakalan- 
lan kadınların iyileş 
me oranının yüzde 
95 olduğunu söyle 
yen Deniz, meme 
başından gelen kanlı 
ve kansız akıntıların, 
iyileşmeyen yarala 
rın, meme derisinde
ki renk değişiklik
lerinin, şekil bozuk
luklarının, meme 

başmın içeriye çekil 
meşinin ve memede 
küçülme ile büzülme 
lerin kanser tanısı 
olabileceğine dikkat 
çekti. Meme kanser
lerinin erkeklerde de 
görülebileceğini 
belirten Deniz, “Elle 
yapılan kontroller 
çok önemlidir” dedi. 
Toplantıya hemşire 
ler Hatice Kodâl ve 
Songül Gökdoğan 
da katıldı.

Üniversitelerin 
son sınıf öğrenci- . 
lerine, sadece 2010- 
2011 eğitim-öğretim 
yılında geçerli 
olmak üzere bir 
kereye mahsus 
pedagojik formas 
yon imkanı tanındı. 
Üniversitelerdeki 
son sınıf öğrenci
lerinin pedagojik 
formasyon sertifika 
programlarından 
yararlanabilmeleri 
için rektörlüklerin 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
nezdinde 
sürdürdüğü 
girişimler sonuç 
verdi.
YÖK, talepler 
üzerine, son sınıf 
öğrencilerinin bu 
eğitim-öğretim yılı
na mahsus pedago
jik formasyondan 
yararlanmasını 
kararlaştırdı.
YÖK tarafından, 
üniversite rektör
lüklerine konu ile 
ilgili gönderilen 
kararda, "bazı 
yükseköğretim 

kuramlarının, 
4. sınıf öğrenci
lerinin pedagojik 
formasyon sertifika 
programı için yap
mış oldukları 
başvuruları kabul 
ederek, sertifika 
programını başlat
tıkları ve öğrenci
lerin mağdur 
edilmemesi 
amacıyla 2010-2011 
eğitim-öğretim yılı
na mahsus olmak 
üzere 4. sınıf öğren
cilerine de eğitim
leri sırasında 
pedagojik formas 
yon sertifika pro
gramı izni verilme
sine ilişkin tek
liflerin, 7 Ekim 
tarihli YÖK Genel 
Kurul toplantısında 
incelendiği ve 2010- 
2011 eğitim-öğretim 
yılına mahsus 
olmak üzere, Son 
sınıf öğrencilerine 
de eğitimleri 
sırasında pedagojik 
formasyon sertifika 
izni verilmesine 
karar verildiği" 
belirtildi.

ELDMNUR UMIYM Bedelliye açık kapı
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Plastik ambalaj üretimi yapan firmamızda 
makine operatörü olarak yetiştirilmek üzere;

- En az ortaokul mezunu
- 18-27 yaş arası bekar
• Takım çalışmasına yatkın
- Sorumluluk alabilecek

Bayan elemanlara ihtiyacımız vardır. Başvuru 
yapmak isteyenler aşağıdaki adrese bir adet 
vesikalık fotoğraf i!? !Ş başvuru formunu 

doldurup başvurabilirler.

Adres: BP Gemlik Tesisleri İçi
Küçükçukur Mevki GEMLİK/BURSA 

Tel : 0 224 524 80 84-72 
İlgili: Yusuf SEYMEN
NOT : İş başvuru formları güvenlikten temin 

edilebilinir.

Genelkurmayın 
Erdoğan'a vereceği 
askerlik raporunda, 
üniversite mezun
larının 8 ay, olma 
yanların 12 ay asker 
lik yapmasının öneri 
leceği; bedellide ise 
belli bir yaş üstü 
yükümlüler için açık 
kapı bırakılabileceği 
ifade ediliyor, 
Başta askerlik 
yükümlüleri olmak 
üzere tüm kamuoyu
nun "tek tip" asker
lik ile "bedelli asker
lik" konularında mer
akla beklediği 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Işık Koşaner arasın
daki görüşme bugün 
gerçekleşecek. 
Genelkurmay Karar 
gâhı'nda hazırlanan 
ve askerin bu konu 
ya ilişkin görüşlerini 
net bir şekilde orta 
ya koyan çalışma, 
Erdoğan'a tüm de 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. ESRA ACI

taylarıyla anlatılacak; 
Bazı Ak Par tililer 
"üniversite me zunu 
yükümlüler ile 
ilkokul mezunu yü 
kümlüler arasındaki 
farkın kaldırılması
na" yönelik eleştiri 
yapmıştı. Genelkur 
may Karargâhı'nın, 
eski Genelkurmay 
Başkanı emekli 
Orgeneral İlker 
Başbuğ döneminde 
başlattığı tüm 
yükümlülere 12 ay 
askerlik yapılmasını 
öngördüğü düzenle
menin, Ak Parti kur
maylarının karşı çık
ması nedeniyle 
yumuşattığı 
kamuoyuna yan
sımıştı. Orgeneral 
Koşaner'in, üniver
site mezunu yüküm
lülerin 8 ay, üniver
site mezunu 
olmayan yükümlü
lerin ise 12 ay asker
lik yapmasını önere
ceği belirtildi.
Bedelli askerliğe 

soğuk baktığı bilinen 
Koşaner'in 
Erdoğan'a 
görüşmede belli bîr 
yaş üstü yükümlüler 
için açık kapı bıraka
bileceği ifade ediliy
or. Ayrıca, yedek 
subaylık uygula
masının kapsamının 
da daraltılarak dok
tor ve birkaç 
mühendislik alanın
dan mezun olanlarla 
sınırlandırılacağı 
ifade edildi.Üniver- 
site mezunu yüküm
lüler için 8 ay "er 
baş" statüsünde as 
kertik öngörülüyor. 
Bu sürenin 9 ay ola
bileceği de ifade edi 
liyor. Daha önce 6 ay 
olan bu sürenin, kış 
lada yükümlüler ara 
sındaki adalet duy
gusunu zedele diği 
ve TSK'nın üniver
site mezunu yüküm
lülerden yeterince 
faydalanaması 
nedeniyle uzatılması 
öngörülüyor.



21 Ekim 2010 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 6

AYRINTI
Erhan İZGİ

Toplum Olarak Aksayan Yanımız

Bizi ileri toplum- 
lardan hangi özel
liğimiz ayırır diye 
düşündüğümüzde 
aklımıza neler 
gelir?

Dürüstlük, kural
lara uyma, hoş 
görü, adaletli olma, 
sözünde durma, 
her söze inanma, 
aklını kullanma vb. 
özellikleri sıralaya
biliriz.

Bunların içinden 
en önemlisi 
düşünebilme 
gücünü kullan
madır.

Türk toplumu 
olarak pek düşün
meyiz, daha 
doğrusu düşün
meyi sevmeyiz. 
Birileri bizim 

adımıza düşünür. 
Düşünürken 
aklımızı öne 
çıkarıp duyguları 
geri plana itmemiz 
gerekir. Biz duygu
larımızla hareket 
etmekten 
hoşlanırız.

Önermeler bizim 
beğenimize uygun 
düşmez, bizi nakli 
bilimler ilgilendirir, 
akli bilimlere 
kafamız yatmaz; 
çünkü yıllarca 
kafamız nakli 
bilimlerle şişir
ilmiş; fakat bu 
durum bir değer 
ifade etmemiş. 
Mantığı ve mantıklı 
düşünmeyi 
aklımıza bile 
getirmemişiz.

Mantık bizim için 
hiç önemli değildir. 
Yıllar önce 
okullarımızda 
felsefe, mantık gibi 
dersler vardı. İyi ya 
da kötü biraz 
olsun düşünmenin 
yollarını, akıl 
yürütmeyi, mantık 
kullanmayı öğren
meye çalışıyorduk. 
Ünlü düşünür 
Descartes: 
“Düşünüyorum, 
öyleyse varım.” 
sözüyle insan var
lığını düşünerek 
ortaya koyar 
yargısını pekiştir
miştir.. 
Düşünemeyen 
insanların oluştur
duğu bir toplum da 
yok demektir.

Avrupa aydınlan

ma çağını yaşa
yarak bu günlere 
gelmiş; fakat 
bunun bedelini çok 
ağır ödemiştir.

Türk toplumu 
Mustafa Kemal’le 
1923’te aydınlan
ma çağını 
yakalamış ne yazık 
ki bunu günümüze 
ulaştıramamıştır.
Aydınlıktan 

korkan 
yarasalardır; ancak 
ülkemizde hala 
aydınlıktan korkan, 
çekinen, tedirgin 
olan bir grup var. 
Bu grup toplumun 
düşünme 
melekelerini buda
yarak toplumu 
duyarsız hale 
getirme konusun
da büyük başarı 
sağlamıştır.
Amaçlarına ulaş

mak, çıkarlarını 
sürdürmek tepkisiz 
ve düşünmeyen 
toplum yaratmak 
onlar için 
vazgeçilmez bir 
kural olmuştur.

Türk halkı 
1940’lardan sonra 

ileri -geri kav
galarını yaşamaya 
başladı. 70 yıldan 
beri de istenilen 
ivmeyi kazana
madı.
Siyasi iktidarların 

oyuncağı olmaya 
devam etti.

1980 ‘den beri 
Sam Amca’nın 
desteğiyle Türk 
toplumuna narkoz 
verilmeye baş
landı.

Otuz yıldan beri 
narkoz alan bir 
toplumun kendine 
gelmesi pek kolay 
olmaz. Ancak 
birinin, uyarması, 
dürtmesi ya da 
başına soğuk şu 
dökerek narkozdan 
uyandırması 
gerekli.

Eskilerin dey
işiyle Türk toplu 
munun üzerine ölü 
toprağı serpilmiş. 
Kim bilir ne zaman 
kendine gelecek? 
Ne zaman olayları 
sorgulayacak, aklın 
rne zaman kul
lanacak?

Türk halkının 
milyonlarca bireyi 
açlık sorunu, ülke 
nüfusunun yarıdan 
fazlası yokluk 
sınırında yaşıyor. 
İnsanlar gelecekle 
ilgili umutlarını 
yitirmiş, mutsuz, 
huzursuz bir 
yaşam sürüyor.

Toplum, yaşadık
larını irdeleyip 
nedenlerine inme 
becerisini ken 
dinde bulamıyor, 
kendine söylenen
lere inanmakla 
yetiniyor. Herkesi 
kendi gibi saf, iyi 
niyetli sanıyor ve 
yıllardan beri 
olduğu gibi hep 
aldatılıyor.

Türk halkı şöyle 
seslenmek istiyor 
ülkeyi yönetenlere:

“Olmayın riyakar
lık edenlerden / bir 
yanda yüksek 
sesle Kuran’ı dil
lendirirken / öte 
yanda ahlaksı
zlığını sakladığını 
zannedenlerden”

(Hafız)

elm& .sekeri
- - - - - - — KREŞLERİ

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

TRAFİK, KASKO, D/KSK, 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. 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 İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK IİLİNCİNE SAHİP, 

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

51719 bl telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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
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@elmasekenkres.com
http://www.elmasekerikres.com
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2B arazileri satışa çıkıyor ElEMAN ARANIYOR
Hükümetin, orman 
vasfını yitirmiş 
arazilerin satışına 
ilişkin “2B” çalış
masında son aşa
maya gelindi.
Arazilerin hak sahip
leri ve büyüklükleri 
iki yıl süren çalış
mayla belirlendi. 
Şimdi, Maliye 
Bakanlığı ve Hazine 
satış fiyatlarını 
belirleyecek. Satışa 
zemin hazırlayacak 
düzenleme Anayasa 
değil, yasa değişik
liği ile yapılacak. 
Hükümet, satışın 
seçimlerden önce 
yapılmasını 
planlıyor.
Ak Parti’nin 
Kızılcahamam 
toplantısında da 
gündeme gelen ve 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın yasal alt 
yapı çalışmalarının 
sürdüğünü söylediği 
2B arazilerinin 
satışı, uzun tartış
malara neden olmuş 
ve daha önceki 
düzenlemeyi, döne
min Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer

veto etmişti. 
Muhalefet bu arazi
lerin hak sahiplerine 
satışının yeni orman 
arazilerinin gasbı 
sonucunu doğura
cağı iddiasında 
bulunmuştu. 
Hükümet, iki yıl 
önce Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü’ne 
talimat vererek, bu 
arazilerin gerçek 
büyüklükleri ve hak 
sahiplerinin tesbiti 
çalışması başlattı. 
Gelinen noktada 
yüzde 95 oranında 
çalışmanın tamam
landığı öğrenildi. Bu 
aşamadan sonra 
Maliye Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığı, 
satış fiyatlarını ve 

satışa ilişkin ayrın
tıları belirleyecek. 
Yapılacak fiyat
landırmanın ardın
dan, yasal düzen
leme gerekecek. 
Satış için anayasa 
değişikliği gerektiği 
iddiaları hükümet 
tarafından dikkate 
alınmadı. Hükümet, 
satışı yasayla 
yapacak. Yasanın, 
muhalefet tarafından 
iptal edilme ihtima
line karşı da önlem 
alındı. Anayasa 
Mahkemesi’nin 
yasayı iptal etmesi 
aşamasına kadar 
ilana çıkılacak. Fiyat 
ve büyüklükler 
önceden belirlendiği 
için süreç derhal

başlatılacak. Yasa 
iptal edilse bile daha 
önce yapılan satışlar 
bundan etkilen
meyecek. 1983 yılın
dan önce orman 
vasfını yitiren arazi
leri kapsayacak 
düzenlemeden elde 
edilecek gelirin 25 
milyar dolar olacağı
na ilişkin iddialar, 
hükümet tarafından 
revize edildi. Yapılan 
ön hesaplamalarda, 
gelirin 10-15 milyar 
dolar civarında ola
cağı belirtiliyor. 2B 
arazilerinin bulun
duğu iller sırala
masında, Antalya 
birinci sırada yer 
alıyor. Antalya’yı 
Balıkesir, Mersin, 
Adapazarı, Muğla ve 
İstanbul takip ediy
or. Yüksek gelirin 
Antalya, İstanbul ve 
Muğla gibi illerden 
sağlanacağı, diğer 
illerdeki bedellerin 
düşük olacağı hesa
planıyor. Satışa 
sunulacak toplam 
alanın ise 5 milyon 
dönüm olduğu 
belirtiliyor.

ŞOFÖR - SEVKIYAT- 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENQ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
£= aldıığm nüfus cüzdanımı kaybettim. 
2 Hükümsüzdür. ZEYNEP ÖZAYDIN

SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46

ELEMANARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

körfez gazetesi & güler aiaks
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

21 Ekim 2010 Perşembe 
TUĞBA ECZANESİ

TFMA â “SUYUNU BOŞA. Mî' 
HARCAMA" E/% 

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” ESZ||Z 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın ||Pİ|jf k

GEREKLİ TELEFONLAR

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 513 10 29

_________ ULAŞIM_________
METRO 5131212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç________ 512 01 S3

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

KAYMAKAMLIK

HMTMUHI

TAKSİLER

□avlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mar.Sağ.Ocaö! 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

RESMİ DAİRELER

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

DENİZ OTORÜSÜ

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

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

__________ OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Gemlik KMrffez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3795 

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)

HIIMİİİ
MİS SİMASI 

ALACA KARANLIK 
EFSANESİ ILIMA

15.30-17.00-19.00-
20.30

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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Iniernei kullanıcı sayısı 2 mimarı asacalı
BM Uluslararası 
Telekomünikasyon 
Birliği (ITU), dünyada 
bu yıl internet kul
lanıcı sayısının 2 mil
yarı aşacağını bildirdi. 
ITU'nın raporunda, 
dünyada internet kul
lanıcı sayısının son 5 
yılda ikiye katladığı, 
bu yıl internet kul
lanıcısı sayısının 2 
milyarı aşacağı belir
tildi. Bu rakam 6,9 
milyar olan dünya 
nüfusunun neredeyse 
üçte birine denk 
düşüyor.
Bu' yıl yeni internet 
kullanıcısı sayısının 
162 milyonu gelişmek
te olan ülkelerden 
olmak üzere 226 mil 
yonu bulacağı belir
tilen raporda, bu yıl

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

KflŞÎDÎ BCKLfMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

sonunda gelişmiş 
ülkelerdeki nüfusun 
yüzde 71'inin ve geliş 
mekte olan ülkelerdeki 
nüfusun yüzde 21 'inin 
internete bağlanacağı 
kaydedildi.
ITÜ'ye göre, Avrupa'da 
nüfusun yüzde 65'i 
internete bağlanırken, 
bu oran Amerika'da 
yüzde 55, Asya-Pasifik 
bölgesinde yüzde 21,9 
ve Afrika'da yüzde

9,6 seviyesinde 
bulunuyor. Gelişmekte 
olan ülkelerde okullar
da, iş yerlerinde ve 
kamu alanlarında 
internet bağlantısının 
kritik öneme sahip 
olduğu, gelişmekte 
olan ülkelerde evlerde 
internete bağlanma 
oranı yüzde 13,5 iken 
bu oranın gelişmiş 
ülkelerde yüzde 65 
olduğuna işaret edildi. 

ITU, geliş mekte olan 
ülkelerde yüksek hızlı 
internet bağlantısını 
güçlendirmenin öze
likle önemli olduğunu 
vurguladı. Bu arada 
cep telefonu kullanı • 
cismin doyum nok
tasına ulaşması nede 
niyle yeni cep telefonu 
abone sayısının yavaş 
ladığı belirtildi. Bu yıl 
sonunda cep telefonu 
abonesi sayısının 5,3 
milyarı bulacağı, bu 
nun 940 milyonunun 
yüksek hızlı bağlan
tıya sahip olduğu 
ifade edilen raporda, 
dünya nüfusunun 
yüzde 90'ından fazla 
sının cep telefonu 
şebekeleri kapsama 
alanında yaşadığı 
kaydedildi.

Bursa’da'Turist 
Rehberi' Kursu 

Mır
Bursa'da, Valiliğin 
girişimleriyle 
düzenlenen, 'Turist 
rehberi' kursu 
başlıyor. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
düzenlediği basın 
toplantısında, valilik 
olarak turizmle ile 
alakalı uzun 
zamandır bir çalışma 
içinde olduklarını 
anlattı.
Bu çalışmanın bir 
ayağını Bursa'ya 
gelen turistler için 
ihtiyaç duyulan 
rehber noksanlığının 
oluşturduğunu anla
tan Harput, 'Bu 
çerçevede bir turist 
rehberi kursu açıl

ması talebimiz oldu. 
Bu talebimiz de 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
uygun görüldü' 
dedi.
Harput, kurs için 73 
kişinin müracaat 
ettiğini, bu kişilerden 
53'ünün ön sınavları 
kazandığını ifade 
ederek, 'Yarından 
itibaren 53 kişi 5.5 ay 
sürecek 6 dilde 
rehberlik kursu 
faaliyetlerini almaya 
başlayacak. Bu kişil* 
er kurs sonunda tur
ist rehberi olarak 
Bursamıza, 
dolayısıyla da ülke 
mize hizmet edecek
ler' diye konuştu.



UmLit9 * THERMAL RESORT €r 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx)
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Soroyköy/DGNİZU WWW.umutthermal.com

OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
22 Ekim 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Halı yıkamak bir sanattır” 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Bayındırlık ve Afet İşleri Müdürlüğü elemanları çalışmalarını tamamladı

250 işyeri ve evde zarar tespit edildi
Geçtiğimiz hafta yağan sa 
ğanak yağışlar sonucu cad 
de ve sokaklara taşan yağ
mur sularının işyerleri ve 
evleri basması sonucu za 
rar gören esnaf ve vatan
daşların başvuruları üzeri 
ne, Bayındırlık İl Müdürlüğü 
ile Afet İşleri İl Müdürlü 
ğü’nün elemanlarınca 

yapılan çalışmalar sona 
erdi. Tespit heyetinin tek 
tek dolaşarak yaptığı belir
lemelere göre, ilçemizde 
250 ev ve işyerinin yağmur 
sularının baskınından 
zarar gördüğü saptandı. 
Alınan bilgilere göre, 
Osmaniye, Eşref Dinçer 
ve Hamidiye Mahallesinde

su baskınından zarar 
gören vatandaşlara ait 
rapor Bursa Valiliğine 
gönderildi. Bakanlıktan, 
Bursa Valiliğine gönde
rilen yardımdan bir 
bölümünün Gemlik’te za
rar gören vatandaşların 
yararlanması bekleniyor. 
Kararı, Valilik verecek.

Güne Baki
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tespitler yapıldı
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel 

baskınında işyerleri ve evleri su altında 
kalarak zarar gören esnaf ve vatandaşların 
tespit çalışmaları tamamlandı.
Kaymakamlık tarafından Bursa Valiliği’n 

den zarar tespiti için teknik ekip istemi üzeri 
ne Bayındırlık İl Müdürlüğü ve AfetJşleri ^ 
Müdürlüğü’nden elemanlar günlerdir ilçemiz 
de tek tek evleri ve işyerlerini dolaşarak 
durumu tespiti yaptılar.

Dün ilgililere sorduğumda tespitlerin bitini 
diğini, Kaymakamlığa rapor verildiği ve ilçe
den ayrıldıkları belirtildi.

öğrendiğime göre 250 ev ve işyerlerinde 
tespit yapılmış.

Bu tespitler şimdi Valiliğe bildirildi. Vatan 
daşın zararları nasıl karşılanacak belli değil.

Devamı sayfa 4’de

Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu’nda dün saat 11.40 
sıralarında yangın şoku yaşandı, okulun bahçesin de bulunan kantine 
meşrubat getiren firmaya 77 DD 627 plakalı ait servis kamyonundan 
meşrubatlar boşaltacağı sırada motor bölümünden dumanlar çıkmaya 
başladı, dumanlar kısa sürede aleve dönüştü. Haberi sayfa 2'de

ADDden 
Cumhuriyet 

yemeği
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin gelenek
sel hale getirdiği 
Cumhuriyet yemeği, 
bu akşam Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
düzenleniyor.
ADD Gemlik Şube Baş 
kanı Doğan Alkaya, 
ADD olarak Cumhuri 
yet Balolarını her yıl 
yapmak istediklerini 
belirterek, Atatürk’ün 
en büyük mirası 
Cumhuriyet’/' yaşat
manın herkesin görevi 
olduğunu söyledi. 
Cumhuriyet yemeği, 
bu akşam saat 
20.oo’de başlayacak.

9._Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Soroyk%25c3%25b6y/DGN%25c4%25b0ZU_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Önce insan mı?

Okul kantinine meşrubat getiren aracın motor bölümü yandı 

İSli M İliiMı M İMİM
Başlıktaki “önce insan” tanımlaması 

güzel bir reklam sloganı... İyi bir kitap 
adı...

Slogan... İçi dolu olursa ve yaşama 
anlamlı katkılarda bulunursa 
“rağbet”görür.

Yönetenler, üretenler, yazanlar hep 
“önce insan” diyorlar. Ama uygulama 
söylemle eylem arasında “çelişki” , 
yaratıyor.

İnanmadan ortaya sürülen tezler anın
da antiteze dönüşüyor.

Yaşanan ve gözlenenler toplumu her 
geçen gün yeni “sorun sarmalına” atı 
yo*

Polisin, öğretmenin, esnafın, işçinin 
bilumum cümle alemin canı burnunda... 
Her an patlamaya hazır birer bomba..

Ve her gün polisin elinde mermi, 
öğretmenin elinde cetvel, sürücünün 
elinde trafik kazası olarak patlıyor.

Giderek şiddete boğuluyoruz... 
Gerginlik had safhada.
Aramızda sevgiyi unuttuk. Şaygıyı da.
Kurallar çoktan tozlu raflar arasında 

“fosil” olmayı bekliyor.
Birbirimize güvenmiyoruz.
Ciddi bir kültür ve ahlak yozlaşması 

yaşıyoruz.
Kurşunlar havada uçuşuyor...
Rüşvet, hile, irtikap, nüfuz ticareti kol 

aezivor.
Zeka durdu.
Yürek sustu.
Bu kadar olumsuzluk bir araya gelir 

mi?
Gelirse neden?
Toplum bu kadar acaip bir bozulma 

yaşar mı?
Trafikte... Yolda... Pazarda... 

Sinemada...
Sorun potansiyel olarak duruyor. 
Her an harekete geçebilir.
Ekonomik kaygılar sosyal yaşamı ve 

insan psikolojisini direkt etkiliyor.
İnsanlığın öncelikli işi;
İnsanın “insan taraflarını” ortaya çıkar

mak ve iyileştirmek olmalı.
Sosyologlar, psikologlar, eğitimciler... 
Bugün, 
Mühendisten de, politikacıdan da, 

ekonomistten de daha büyük önem 
taşıyor.

Toplumu içine düştüğü çukurdan onlar 
çıkaracak.

Duygular,
Düşünceler, 
Eylemler, 
İnsana yönelmek zorunda... 
Sunulan çok modern yaşam seçenek

leri ruhsal yanı dumura uğramış insan
da çözümü güç sorunları tetikliyor.

Televizyonlar,
Politikacıların parlamento çatısı altın

daki ve dışındaki davranışları “güven” 
bunalımı yaratıyor.

Bir an önce;
Türkiye’nin içinde bulunduğu bu 

“aymazlıktan ve kökleşmeye başlayan 
köhnelikten” kurtulması şart...

Yarın çok geç olacak...

Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğretim 
Okulu’nda dün 
yangın şoku yaşandı. 
Saat 11.40 sıralarında 
okulun bahçesin de 
bulunan kantine 
meşrubat getiren 
firmaya 77 DD 627 
plakalı ait servis * 
kamyonundan meşru
batlar boşaltacağı 
sırada motor 
bölümünden duman
lar çıktığı görüldü. 
Dumanlar kısa zaman 
da aleve dönüşünce 
okul yönetimince 
itfaiye çağrıldı. 
Bu arada,, öğrenciler 
sınıflardan dışarı 
çıkarılmadı, 
itfaiye görevlileri kısa 
sürede meşrubat 
konvoyunda çıkan 
yangını söndürdüler.

BAHÇEYE ARAÇ 
SOKULMASI YASAK
LANDI 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi ilköğretim 
Okulu’nda yaşa han 
araç vanamı üzerine 
okulda öğrenciler 
arasında kısa bir \ 
korku yaşanmasına

neden oldu. 
Bu arada yangını 
duyan öğrenci veli 
terinden bir bölümü 
okul önüne gelerek 
durumu öğrendiler. 
Yangın olayından 
sonra TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
yönetimi okul 
bahçesine hiçbir 
aracın sokulmaması 
konusunda kantin 
yöneticilerine uyarıda 
bulundular.

Son yağmurlardan sonra meydana gelen elektrik kesintileri tahliye pompalarını çalıştırmamıştı

Adliye önüne iralo kondu
Geçtiğimiz hafta 
sağanak yağışlar 
nedeniyle meydana 
gelen su taşkınlarına 
neden olan Kumsal 
Sokak’taki su pom
palarının çalışmalası 
sonucu suların 
işyerleri ve konutlara 
girmesi üzerine 
BUSKİ Adliye karşısı
na yeni trafo koydu. 
20 KW gücünde trafo 
dün TEDAŞ teknik 
elemanlarınca 
şebekeye bağlandı. 
BUSKİ geçtiğimiz 
yıllarda Adliye 
karşısında açtığı 
kuyuya koyduğu 
dalgıç pompa ile 
biriken suları denize 
tahliye ediyordu. 
Son yağışlarda sık 
elektrik kesilmeleri 
nedeniyle çalışmayan 
dalgıç pompalar suyu 
tahliye edemeyince

Orhangazi Caddesi 
ile Hürriyet Caddesi’n 
den gelen sular da 
şebekeden akamadı. 
Su taşkınlarının

yaşandığı yağmurlar
dan sonra yüzlerce 
işyeri ve konut sular 
altında kalmıştı. 
İlgililer yeni trafonun

elektrik kesintilerinde 
su pompalarını 
çalıştıracağını ye su 
baskınlarının önlene 
ceğini söylediler.
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AJlıollii sürücü taciaya neden olacattı YazıYORUM
Bursa'da, alkollü 
olarak trafiğe çıktığı 
belirtilen sürücünün 
neden olduğu kaza
da 2’si ağır 5 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, İzmir Yolu 
Acemler Kavşağı 
yakınlarında mey
dana geldi. Araç 
içerisinde alkol 
aldıktan sonra 
trafiğe çıkan Tarık 
B.'nin kullandığı 16 ’ 
RC 352 plakalı oto
mobil, İzmir yolun
dan şehir merkezine

Bursa E lîpi Kapalı Cezaeııi'nde yangın
Bursa'da E tipi 
cezaevinin mutfak 
bölümünde çıkan 
yangına çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk 
edilirken, yangında 
zehirlenenler oldu. 
Bursa'da E tipi ceza
evinde dûn sabah 
saat 06.00 sıraların
da çıkan yangına 
çok sayıda itfaiye 
ekibi sevk edildi. 
Yangında zehirlenen 
lerin bulunduğu 
belirtildi.
Edinilen bilgiye 
göre, yangın merkez 
Nilüfer ilçesi Ceza 
İnfaz Kurumu E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 
meydana geldi;

Mantar yediler, ailece zehirlendiler
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, yedikleri 
mantardan 
zehirlenen aynı 
aileden 5 kişi 

tedavi altına alındı. 
Alınan bilgiye

Tezgahtarların kabusu sona erdi
Bursa'da bazı 
mağazalarda 
çalışan tezgahtarları, 
işten çıkış saatlerini 
tespit edip sokak 
lambası olmayan 
yerlerde taciz ettiği 
öne sürülen şahıs 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

seyir halindeyken 
aniden önüne çıkan 
Esat P. yönetiminde
ki 16 HJ 612 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Çarpmanın etkisiyle 
hurdaya dönen 
araçta bulunan 
5 kişi yaralandı.
Yaralılardan hayati

Cezaevinin mutfak 
bölümünde çıkan 
yangın, kısa sürede 
büyüdü. Çıkan 
yangına 5 itfaiye 
ekibi müdahale etti. 
Dumandan zehirle 
nenler için ceza
evine iki adet ambu
lans sevk edildi. 
Zehirlenenler, jan
darma eşliğinde 
Çekirge Devlet Has 
tanesi'ne kaldırıldı.

göre, ilçeye bağlı 
Yenice beldesinde 
ormandan topladık
ları mantarları yiyen 
Mernaz Balcı (65), 
Marya Balcı (35) 
Ayşe Balcı (32),

Osmangazi ilçesi 
Emek Mahallesi'nde 
büyük bir alışveriş 
merkezinde 
çalışan bazı tez
gahtarların ihbarı 
üzerine harekete 
geçen ahlak 
bürosu ekipleri, 
kadınlan elle taciz, 
ettiği iddia edilen 

tehlikesi bulunan 
sürücü Tarık B., 
ambulansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Diğer otomobilde 
yaralanan Eren 
Ünsal ile Bayram

Cezaevinde çıkan 
yangın sebebiyle 
olay yerine çok sayı
da polis ekibi de 
gönderildi. Ancak 
cezaevi yönetimi 
polisleri içeri almadı. 
Yangın şırasında 
cezaevi içindeki 
askerlerin koşuştur
ması dikkat çekti. 
Cezaevinde kalan 
mahkumlara mutfak 
işleyişi ile ilgili_____

Erhan Balcı (14) 
ve Salih Balcı (4), 
bir süre sonra 
fenalaştı.
Ambulanslarla 
İnegöl Devlet 
Hastanesine

İ.B.'nin (24) 
peşine düştü. 
Alışveriş merkezinin 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceleyen 
ekipler, görüntüler
den tespit ettikleri 
I.B.'yi yakaladı. 
Emniyetteki 
ifadesinde suçla
maları kabul

Oğuz, Nevzat 
Bozdağ ve Esat P. 
de ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı. Eren 
Ünsal'ın sağlık 
durumunun ciddi 
olduğu öğrenildi. 
Kazaya sebebiyet 
verdiği iddia edilen 
Tarık B.'nin kul
landığı araçta 
bira şişelerinin 
bulunması ise 
dikkat çekti. Polis, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Biraz da dış politika !....

eğitim verilmesine 
rağmen yangının 
çıkışı kafalarda 
soru işareti 
oluşturdu. Cezaevi 
yetkililerinin 
mahkumları 
topluma 
kazandırmak için 
bir firma ile yapmış 
olduğu protokol 
gereği yaklaşık 22 
mahkum mutfak 
işleyişi konusunda 
eğitime tabi tutul? 
muş ve bu mahkum 
lar eğitim sonunda 
sertifika almaya 
hak kazanmışlardı. 
Yangınla ilgili çok 
yönlü soruşturma 
başlatıldı.

kaldırılan ve 
mantar zehirlen 
mesi teşhisiyle 
tedavi altına alınan 
5 kişinin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi.

etmeyen I.B., 
taciz edildiğini 
iddia eden 
4 kadın tarafından 
teşhis edildi.
İfadesinin ardından 
adliyeye çıkarılan 
şahıs, tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Sovyetler Birliği'nin yıkılışından bu yana 
Orta Asya ve Kafkas ülkeleri için ABD- 
Rusya rekabeti yaşanıyor..

Geçtiğimiz yaz Kırgızistan’da baş 
gösteren şiddet olayları ABD'nin büyük 
oyuna son verdiğinin işareti olabilir.

Obama yönetimi Rusya’nın Orta Asya’da 
bir etki alanı oluşturmasını istemiyor.

Ancak Kırgızistan’da yaşananlar Beyaz 
Saray'ın bu aşılmaz çizgiden geri adim 
attığına işaret ediyor.

Washington’un Orta Asya’da Kremlin’e 
boyun eğiyor..

Ne olduğunu anlayabilmek için, biraz 
geriye gitmek gerekir..

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 
ABD’nin Orta Asya’da ve Kafkaslardaki 
yeni sekiz cumhuriyetle nasıl bir ilişki 
kuracağını gösteren şey, Beyaz Saray'ın 
Moskova’ya yönelik tavrıydı.

Amerika, Rusya’nın komünist diktatör
lükten serbest piyasa ekonomisine

Geçmesine yardım kararı aldı..
Rusya durumunu düzeltince.
Orta asyadaki kargaşalarda Rusya’nın 

parmağı olduğuna dair deliller ortaya çıktı.
Bunun üzerine, Clinton yönetiminin dış 

politika ekibinden bazı isimler, Rus ya ile 
daha mesafeli olunması gerektiğini belirt
ti.

Washington’un Moskova üzerindeki yak
laşımının, aslında ortadan kaldırmak iste
diği politikaları cesaretlendirdiği açıktı..

Yapılması gereken şey Orta Asya ve 
Kafkaslardaki cumhuriyetleri 
güçlendirmekti.

Onun için Orta Asya ve Kafkaslardaki 
ülkeleri, NATO şemsiyesi altına almak 
amacıyla kucak açtı.

Görünüşte El Kaide’yi hedef alan ancak 
gerçekte Rusya’nın nüfusuna zarar veren 
ABD askeri üsleri ise, dönemin Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’ı kızdırdı.

Bölgedeki varlığından ve Gürcistan’a 
silah satışından memnun olmayan Putin, 
2008’de Tiflis’le savaşa girerek 
Washington'a yeni bir sinyal gönderdi.

Bush yönetimi, bölgedeki hedefinden 
vazgeçmezken, Obama yönetimi Büyük 
Oyun’da geri adım atmaya başladı.

Obama’nın amaçları ise açık: Silah kon
trolü anlaşmaları yapmak, Afganistan’da 
zafer kazanmak ve İran’ın nükleer silahsız 
lanmasının önüne geçmek.

Bu amaçların tümünde Rusya önemli rol 
oynuyor.

Enerji hatlarının, özellikle de 
Kafkaslardan Türkiye’ye uzanan

Bakü-Ceyhan petrol boru hattının inşa 
edilmesi bu politikanın kalbini oluşturtı 
yordu.

Görünen şu ki ;Orta Asya'daki poli
tikaları, bölgedeki siyasi ve ekonomik 
bağımsızlığı ve koruyuculuğu, görülen o 
ki, ABD'ye kazandırdığı itibarı kaybettir
di... '

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

Sffi ŞllîlHl OİIMIİ
Tespitler yapıldı

Şimdi mağdur vatandaşlar Valilik’ten ge 
lecek yardımı bekliyor.

Herkes kendi imkanlarıyla işyerlerini te 
mizleyip, bozulan ürünlerini attı, normal haya 
tına döndü.

Ama, su baskını sırasında yaşadıktan trav
mayı atmadılar.

Hiçbir Önlem alınmadığı için yağacak şid
detli bir yağıştan sonra doğacak bir baskının 
korkusunu içlerinden atamıyorlar.

Bu konuda bu vatandaşlarımıza güvence 
verecek bir kurum yok.

Bu insanların bulundukları yerleri terk 
etmeleri gerekiyor.

Ama bakıyorum terk eden yok.
Varsa da birkaç kişiyi geçemez bunlann 

sayılan..
Yağmur baskınından sonra işyerlerinde 

onanm yapanlar var hala.
Bakanlık, Bursa civarında meydana gelen 

zararlar için 2 milyon lira bir destek parası 
yollamış.

Bu paradan Gemlik’e ne düşecek göre
ceğiz.

Dilerim, zarar gören bu insanlara devletin 
eli değer ve hiç olmazsa maddi zararları 
giderilir.

Gemlik Emniyet 
Trafik Büro Amirliği 
tarafından başlatılan 
araç sürücülerine 
eğitim kapsamında 
dün toplu taşıma 
araçları sürücülerine 
yönelik eğitim çalış
ması düzenlendi. 
Gazhane 
Caddesi’nde bulu
nan Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan Şoförler 
Odası Başkanı 
Ayhan Gündoğdu, 
73 Nölu Güzel 
Gemlik Minibüscüler 
ve Otobüsçüler 
Odası Başkanı Fatih 
Keke, okul, fabrika, 
şehirlerarası otobüs 
kaıpu, kurum, kuru
luş benzeri araçların 
şoförleri katıldılar.

50 kişinin katıldığı 
toplantıda Trafik 
Büro Amiri 
Abdulkadir Kurt, 
Trafik görevlileri 
İbrahim Mayda, 
Sabutay Karaca, 
şoförlerin uyması 
gereken kurallar 
ile yönetmelik 
değişiklikleri

hakkında 
bilgiler verdi. 
Trafik Büro Amiri 
Abdulkadir 
Kurt, İstiklal 
Caddesi’ndeki trafik 
kuralları, otobüslerin 

« ve servis araçlarının 
durup kalkacağı 
yerler trafik işaret 
levhaları, yakın

takip, park etme, 
yolcu indirme ve 
bindirme kuralları 
konusunda 
şoförlere bilgiler 
verdiler. Toplantıda 
ayrıca şoförlere 
uyulması gereken 
kurallar ile ilgili afiş 
ve el ilanları 
dağıtıldı.

Belediyede ortaya çıkan yolsuzlukla ııgııı 
Savcılık incelemesi hala son bulmadı.

Sokakta hergün türlü türlü söylentiler 
devam ediyor.

Herkes duyduğu bir şeye kendi kafasından 
da birşeyler ekleyerek, duyduğuna kendi 
inandığı gibi başkalarının inanmasını da isti 
yor.

Benim doğruluğunu teyit ettirdiğim yeni 
durumu sîzlerle paylaşayım.

Belediye Başkanlığı yolsuzluklara adı 
karışan kişilerle ilgili idari soruşturma başlat
mış.

Bunun için Belediye İnsan Kaynakları Mü 
dürü Ahmet Dedetürk ve Mali Hizmetler 
Müdürü özcan Soygan muhakkik (sorgula- 
macı) atanmışlar.

Hazırlanan sorulan belirlenen görevlilere 
yazılı olarak sormuşlar.

Cevaplarını almışlar.
Savcılıkça açılabilecek bir dava için kamu 

görevlileri, Memurların Yargılanması ile ilgili 
hükümler gereği, aynca İlçe İdare Kurulu 
tarafından haklarında karar verilmesi gereke
cek. Yargılanmasında sakınca yoktur deme
den yargılamayacaklar.

Tahliye hnrıı c Alışması siiriiunr
Geçtiğimiz hafta 
ilçemizi etkisi altına 
alan yağışların işyer
leri ve evlerde zarara 
neden olması sonu
cu BUSKİ tarafından 
Kumsal Sokak Adliye 
karşısında yapımına 
başlanan su tahliye 
borusu döşeme 
çalışmaları devam 
ediyor.
Dozerler ile yaklaşık 
1 metre açılan 
kanalın alt zeminine 
dün demir örgülü 
beton döküldü.
Zemin çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra denize sıfır 
seviyeden boru 
döşenecek. 
İlgililer döşenecek 
olan borunun deniz 
tarafına çekvaf 
konacağını, denizin 
yükselmesi ve dal
galı olması halinde

deniz suyunun 
yola basmasının 
önleneceğini, yağışlı 
havalarda ise sürekli 
olarak birikeri sular 
ile Orhangazi 
Caddesi’nden 
gelebilecek suların 
boru aracılığıyla 
doğrudan denize 
akıtılacağı belirtildi.

GÜVEN ŞÜMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com blZC lllaşaCaksltllZ

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: O 535 647 55 03

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Lions u ar ocuk yuvasını ziııaret elti

Dünya ve Türk 
Lionsunun temel 
felsefesi olan 
karşılıksız hizmet 
etme ve toplum 
yararına hizmet pro
jeleri üretme 
konusunda yıllardan 
beri devam etmekte 
olan çalışmalarına 
bir yenisini ekleyen 
Gemlik Lions 
Kulübü, dönemsel 
faaliyetlerinin 
devamında bu defa
da kimsesiz çocuk
tan* ziyaret ettiler. 
Bursa Kaphkaya da 
bulunan Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
0-6 Yaş Çocuk 
Yuvasını ziyaret 
eden Gemlik Lions

ElENMUMMIini
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Plastik ambalaj üretimi yapan firmamızda 
makine operatörü olarak yetiştirilmek üzere;

- En az ortaokul mezunu
• 18-27 yaş arası bekar
■ Takım çalışmasına yatkın
■ Sorumluluk alabilecek

Bayan elemanlara ihtiyacımız vardır. Başvuru 
yapmak isteyenler aşağıdaki adrese bir adet 
vesikalık fotoğraf ile iş başvuru formunu 
doldurup başvurabilirler.

Adres: BP Gemlik Tesisleri İçi
Küçükçukur Mevki GEMLİK/BURSA 

Tel : 0 224 524 80 84-72 
İlgili: Yusuf SEYMEN 
NOT : İş başvuru formları güvenlikten temin 

edilebilinir.

Kulübü üyeleri 
çocuklara yardım 
malzemesi ve 
hediyeler götürdüler. 
Ûonslar kimsesiz 
çocuklarla birlikte 
anlamlı ve unutul
maz bir gün geçirdi 
ler. Çocuk" 
Geliştirme Uzmanı 
Özge Arslan'ın 
Çocuk Yuvası ve 
burada kalan çocuk
lar ile ilgili verdiği 
brifingten sonra 
çocuklarla 
buluşuldu. 
1-6 yaş arasında 
bulunan çocuklarla 
birlikte oyunlar 
oynandı ve onlara 
kısa bir süre de olsa 
bir aile sıcaklığı ve 

coşkusu içinde 
güzel bir zaman 
geçirildi.
Gemlik Lions 
Kulübü adına söz 
alan Kulüp Başkanı 
Mehmet Cesur, 
ziyaretin koordinas 
yonunu sağlayan 
Çocuk Yuvası 
Müdürü Saadettin 
Bayhan ve özge 
Aslan'a yardımları 
için teşekkür ettik
ten sonra şunları 
söyledi.
"Bugün yaşadık
larımızı sözle 
anlatmak çok zor 
yaşamak gerekir. 
Bu kısa sürede 
çocuklarımızla birlik
te olmak ve onlara 

kısa süreli de 
olsa bir aile ortamı- 
sıcaklığı vermek, 
o an onlann 
yüzünde oluşan 
mutluluğu paylaş
mak bizleri çok 
duygulandırdı 
sevinci, mutluluğu 
ve hüznü bir 
arada yaşamak 
bu olsa gerek. 
Çeşitli nedenlerle 
ailelerinden kopan 
bu yavrularımızın 
kimsesizliklerini 
zaman zaman unut
turacak bu ziyaret 
ve aktivitelerin 
arttırılması için 
kulüp olarak 
elimizden geleni 
yapacağız"

İlave 
istihdama 

sigorta prim 
Değişikliğe ilişkin 
Tebliğ, Resmi Gaze 
tede yayımlandı. 
Buna göre, komple 
yeni yatırım cinsi 
dışında düzenlenen 
teşvik belgeleri 
kapsamında sigorta 
primi işveren 
hissesi deste ği, 
mevcut istihdam 
sayısının üzerindeki 
ilave istihdam için 
uygulanacak. 
Aylık prim ve 
hizmet belgesinde 
kayıtlı işçi sayısının 
mevcut istihdamın 
altında olma sı 
halinde ilgili ay için 
prim desteği uygu
lanmayacak.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

MftCTİSİİİMlI

Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOS- 
GEB) Bursa Şubesi, 
devletin sağladığı 
finansal destekler
den işletmeleri ve 
girişimcileri daha 
fazla yararlandır
mak amacıyla 
Uludağ Üniversitesi 
öğretim üyelerini de 
paydaş olmaya 
çağırdı.
Uludağ Üniversitesi 
Üniversite Sanayi 
İşbirliğini Geliştir 
me Merkezi 
(ÜSİGEM) tarafın
dan Rektörlük B 
Salonunda düzenle
nen toplantıda, 
KOSGEB Bursa 
Şube Başkanı 
Ahmet Akdağ, kuru
mun çalışmaları ile 
ilgili bilgi verdi.
Öğretim üyelerinin 
yanı sıra çeşitli sivil 
toplum örgütleriyle 
sanayi kuru
luşlarının temsilci
lerinin de katıldığı 
toplantıya Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Esvet Açıkgöz 
başkanlık etti.
ÜSİGEM Müdürü 
Prof. Dr. Sedat 
Ülkü, üniversite- 
sanayi işbirliğini 
geliştirmede KOS 
GEB’in sağladığı 
olanakların akade 
misyenler tarafın
dan yeterince bilin
mediğini, bu neden
le böyle bir tanıtım 
toplantısını organ
ize ettiklerini söyle
di. KOSGEB Bursa 
Bölge Müdürü' 
Ahmet Akdağ da 
konuşmasında, 
devletin KOBİ’lere 
ve girişimcilere 
sağladığı pek çok 
destek bulunduğu 
nu ancak, işletme 
lerin bunları bilme 
diklerini, bilenlerin 
de projelendirmede 
yaşadıkları sıkıntı 
nedeniyle destek

lerden yararlanama 
dıklarını ifade etti. 
KOSGEB’in, Ar-Ge, 
girişimcilik ve tem- 
atik konularda kredi 
ve destekler verdiği 
ni, bunları her keşi 
rhin ayağına gide 
rek anlatmaya çalış 
tıklarını belirten 
Akdağ, buna karşın 
destekleri kullandır
mada sorunlar yaşa 
dıklarını kaydetti. 
Uludağ Üniversite- 
si’nin özellikle pro
jelendirme, danış
manlık, Ar-Ge, eği 
tim, test-analiz gibi 
konularda paydaş 
olarak yer alıp işlet- 
m©J©r© y© girişim
cilere yardımcı ola
bileceğine işaret 
eden Akdağ, destek 
ler ve yaşadıkları 
sorunlarla ilgili şun
ları söyledi: 
“Ülkemizde prototip 
aşamasına kadar 
desteklenen pro
jelerin ticari boyutu 
eksik bırakılıyordu. 
Biz, yeni destek 
programı ile bu eksi 
ği gidermeyi hedef 
liyoruz. Örneğin 
doktora tezine konu 
olmuş bir çalışma 
mn sanayiye kazan 
dırılması için 1 
milyon TL’ye kadar 
destek veriyoruz. 
Yapılan başvuruları 
da Uludağ Üniver
sitesi, BTSO ve 
KOSGEB’den oluş
turduğumuz kurul 
değerlendirecek. 
Ayrıca girişimciliği 
de destekleyip özen 
dirmeye çalışıyoruz. 
Bu konuda Üniver
site ile Genç Giri 
şimcileri Destekle 
me Projesinde bir
likte çalıştık. En 
sağlıklı girişimci
lerin üniversite.son 
sınıflardan çık
tığının bilincindeyiz. 
Bu konuda Üniver
site ile birlikte 
yapılacak program
lar daha verimli 
oluyor.”
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Getne-Orhangazi-İiinir Itoyolunun temelleri atılıyor
Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Temelinin 28 Ekim'de Atılacağını Belirtti.
Karayolları Genel 
Müdürü Cahit 
Turhan, Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu’nun temeli 
nin 28 Ekim'de atıla
cağını belirterek, 
'Otoyolun tamamını, 
Körfez Köprüsü de 
dahil olmak üzere 5 
yılda tamamlamayı 
istediklerini ifade 
ediyorlar. Firma, 7 
yıldan önce yapımı 
bitirerek, otoyolu ve 
köprüyü kısmi veya 
kesim halinde trafiğe 
açabilir, dolayısı ile 
gelir elde etmeye 
başlayabilir' dedi. 
Turhan, yaptığı açık
lamada, İzmit Körfez 
geçişiyle bağlantı 
yolları dahil olmak 
üzere Gebze-Orhan 
gazi-lzmir otoyolu
nun Yap-Işlet-Devret 
(YİD) modeli ile yapıl 
masına ilişkin 
sözleşmenin imza
landığını söyledi. 
Projenin şan
tiyelerinin kurul
duğunu, yer teslim
lerinin yeni yeni

yapıldığını ifade 
eden Turhan, ilk 
etapta Gebze Dilova 
sı mevkiinde, körfez 
köprüsünün güzarga 
hı üzerinde yer tesli
mi yapıldığını ve 
projenin temel atma 
töreninin 28 Ekim'de 
yapılacağını kaydet
ti. Otoyol, köprü ve 
tesislerin inşaatında 
yaklaşık 84 kilome
trekarelik bir alanın 
kullanılacağını tah
min ettiklerini bildi 
ren Turhan, kamu
laştırma işlemlerine 
yönelik çalışmalara 
yaklaşık bir yıl önce 
başladıklarını kay
detti. Kamulaştırma 
projelerini hazırla
yarak mülk sahipleri 
ile görüşmelere 
başladıklarım dile 
getiren Turhan, 
kamu arazisi olan 
yerlerdeki kuramlar
la da yazışmaları 
yaptıklarını anlattı. 
Turhan, 'Öncelikli 
olarak çalışmaları 
miza tüm güzergah 
boyunca başladık 

ancak özel mülkiye 
tin daha fazla olduğu 
Gebze-Bursa ve 
İzmir-Manisa arasın
daki kesimlerde 
vatandaşlarla 
görüşmelere hız 
verdik' dedi.

- KREDİ 
ANLAŞMASININ 
YÜRÜRLÜĞE 
GİRMESİ İLE SÜRE 
BAŞLAYACAK- 
Turhan, Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu projesinin 
sözleşmesinde 
yapım ve işletme 
süresinin ise 22 yıl 4 
ay olduğunu hatır
latarak, 'Projenin 
esas resmi süreci 
kredi anlaşmasının 
imzalanıp yürürlüğe 
girmesi ile başlaya
cak. Bizim verdiği 
m iz süre sözleşmeyi 
imzaladığımız tarih 
ten itibaren 6 aydır. 
Kredi anlaşması 
daha önce imza
lanıp, yürürlüğe 
girerse, süre daha 
önce de başlayabilir.

İş programı kredi 
anlaşmasının yürür
lüğe girmesi ile 
başlayacak' diye 
konuştu.
Projenin azami ya 
pim süresinin söz 
leşmede 7 yıl olarak 
belirlendiğine dikkati 
çeken Turhan, şöyle 
konuştu:
'Firma, 7 yıldan önce 
yapımı bitirerek,. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün oluru. 
ile, otoyolu ve köprü 
yü kısmi veya kesim 
halinde trafiğe aça
bilir. Dolayısı ile gelir 
elde etmeye başlaya 
bilir. Otoyolun yapı 
mında 7 yıldan geç 
kalırsa cezai duruma 
düşer. Gebze ile 
İzmir arasındaki pro
jede, firma Gebze ve 
İzmir olmak üzere iki 
uçtan yoğun şekilde 
çalışmaya başlamayı 
hedefliyor. Firma, 
otoyolun trafiğin yo 
ğun olduğu Gebze- 
Bursa ve İzmir» 
Manisa kesimlerini 
bitirerek öncelikli 

olarak hizmete aç 
mayı istiyor. 
Otoyolun tamamını, 
Körfez köprüsü de 
dahil olmak üzere 
5 yılda tamamlamayı 
istediklerini ifade 
ediyorlar.' 
- 'KÖRFEZ 
KÖPRÜSÜNÜN 
3,5 YILDAN ÖNCE 
TAMAMLANMASI 
MÜMKÜN 
GÖRÜLMÜYOR'- 
Karayolları Genel 
Müdürü Turhan, 
proje kapsamında 
Körfez köprüsü 
uygulama pro
jelerinin çalışmaları
na başladıklarını 
belirterek, köprünün 
inşa edileceği böl 
geye ilişkin deniz 
altının zemin ötüd- 
lerinin, sondajların 
tamamlandığını 
söyledi. Elde edilen 
değerlere göre, 
köprünün proje
lendirildiğini ifade 
eden Turhan, hazır
lanan projelerin 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafın

dan inceleneceğini 
ve inşaata başlama 
izninin verileceğini 
dile getirdi. 
Projenin en önemli 
kesiminin körfez 
köprüsü olduğuna 
işaret eden 
Turhan, köprünün 
yapılabilirliği 
bakımından 3,5 yıl
dan önce tamamlan
masının mümkün 
görülmediğini 
anlattı. Köprünün 
inşaatına, projelerin 
tamamlanmasının 
ardından, 2011 yılı 
içinde başlanacağı
na işaret eden 
Turhan, köprünün 
deniz içindeki ayak
larının inşaatı ile 
deniz dışındaki 
viyadükler ve 
köprüyü taşıyacak 
kabloların bağlana 
cağı ankraj blok
larının inşaatına 
hemen başlayacak
larını ve 2012'nin 
başlarında köprünün 
temellerinden deniz 
yüzeyine çıkmış ola
caklarını söyledi.

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYOBUZ 

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 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: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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italiğe 580 tin yeni araç gMi ELEMAN ARANIYOR
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı 2010 yılı 
Ocak-Ağustos döne
minde, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 17 artışla 580 
bin 671 adet oldu. 
Bu dönemde trafik
ten kaydı silinen 
taşıt sayısı yüzde 
41.2 azalışla 69 bin 
361 adet olarak 
gerçekleşti. Ağustos 
ayında trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 69 
artışla 109 bin 148’e 
çıktı. Ağustös’da. 
trafikte kaydı silinen 
taşıt sayısı yüzde 58 
azalışla 5 bin 866 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Ağustos ayı Motorlu s 
Kara Taşıtları İstatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre Ağustos 
ayında 109 bin 148 
adet taşıt trafiğe

Vaıandasa e-haciz soku!
Maliye Bakanlığının 
ticari faaliyette 
bulunan mükellef 
lerin ardından, 
motorlu taşıtlar 
vergisi, trafik 
cezası ve Kabahat 
ler Kanunu’ndaki 
cezalar için vatan
daşların banka 
hesaplarına, otomo
bil ve gayrimenkul- 
lerine de e-haciz 
blokajları koydur
maya başladı. 
Çok daha az olan 
miktardaki vergisi 
için yüksek miktar

kaydoldu. 2010 
Ağustos ayında 
trafiğe kaydı yapılan 
toplam 109 bin 148 
taşıt içinde otomobil 
yüzde 53.2 pay ve 
58 bin 30 adet ile ilk 
sırada yer aldı, oto
mobili yüzde 22.6 
pay ve 24 bin 619 
adet ile kamyonet, 
yüzde 15.6 pay ve 
17 bin 96 adet ile 
motosiklet, yüzde 
3.2 pay ve 3 bin 459 
adet ile kamyon 
takip etti. Ağustos 
ayında trafiğe kay

da e-haciz blokajı ile Başbakanlığa 
karşılaşan vatan- şikâyet etti,
daşlar durumu Şikâyet dilekçe

dolan araçların 
yüzde 5.4 pay ve 5 
bin 944 adedini ise 
minibüs, otobüs, 
özel amaçlı taşıtlar 
ve traktör oluşturdu. 
Bir önceki aya göre , 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 
47.3 arttı. Bu artış 
otomobilde yüzde 
63, minibüste yüzde 
130.7, otobüste 
yüzde 159.3, kamyo
nette yüzde 52, 
kamyonda yüzde 
108.5, traktörde 
yüzde 50.8 olarak 

gerçekleşti. 
Motosiklette yüzde 
1.2, özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 75.7 
azalış oldu.

TRAFİĞE KAYDI 
YAPILAN MOTORLU 
TAŞIT SAYISI 
YÜZDE 69.7 ARTTI 
2010 yılı Ağustos 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 
69.7 artış gösterdi. 
Bu artış otomobilde 
yüzde 105.5, 
minibüste yüzde 
32.5, otobüste yüzde 
78.6, kamyonette 
yüzde 57.4, kamyon
da yüzde 192.1, 
motosiklette yüzde 
6.4, traktörde yüzde 
128.2 olarak gerçek
leşti. Söz konusu 
dönemde özel . 
amaçlı taşıtlarda ise 
yüzde 25 azalış 
meydana geldi.

ŞOFÖR ■ SEVKIYAT ■ 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

lerinde çok sayıda 
vatandaş, devlete 
olan küçük miktar
daki borçlaniçin 
banka hesaplarının 
bloke edilmesi 
nedeniyle zor 
durum da kaldık
larını anlattı. Vergi 
borçlarının yüksek 
meblağa ulaş
masının altında 
ise vatandaşların 
Maliye’nin geçmişte 
olduğu gibi kap 
samlı bir vergi affı 
çıkaracağına ilişkin 
beklentisi yatıyor.

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
22 Ekim 2010 Cuma 

MARMARA ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

B 
E 
R 
İ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssğ.OcsAı 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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum . 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. . 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 1P 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 5İ3 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

DELEDİYE

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5İ3 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş
Mogaz
Ergaz
Ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET
Tııncay Otogaz , 
Beyza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58,
513 88 43
513 22 59
513 45 48
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3796 
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-Yây ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklâl Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

nıiuli
mıssumsı 

ALACA ra 
EfSAEİUMA 
1IMM> 
15.30- I7>l9>

20.30
Rezervasyon 

(Tel:5l55J2l)
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ANMA
Canım eşim, biricik annemiz

Gökmen TEKİN'ln
aramızdan ayrılışının 

birinci yıldönümü tnevlütü 
23 Ekim 2010 Cumartesi günü 

Gemlik Çarşı Cami ’nde 
öğle namazından sonra yapılacaktır.

Kendisini sevgi, saygı, 
özlem ve şükranla anıyoruz. 
Tüm sevenlerini bekliyoruz.

Eşi İlhan Tekin, 
Çocukları Müfit ve Ümit Tekin 

Gelinleri Incisel ve Nilüfer Tekin 
Yeğeni Hande llıcalı ve Torunları

lıi imin mii 
latoMiimM
Bursa Dağ Köyleri 
Kırsal Kalkınma 
Projesi kapsamında 
dağ köylerindeki 
çiftçilere, 
40 bin kiraz, 
12 bin ceviz 
ve 6 bin badem 
fidanı dağıtılacak. 
Bursa Tarım İl 
Müdürü Murat 
Demirkıran, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Bursa Dağ Köyleri 
Kırsal Kalkınma 
Projesi'nde 
3. etap çalış
malarının 
başlayacağını 
belirtti. Merkez 
ve ova ile dağ 
köyleri arasındaki

kalkınmışlık 
farklılığını azaltmak, 
dağ köylerinde 
yaşayan insanların 
hayat standartlarını 
yükseltmek ve 
geçim imkanlarını 
artırmak amacıyla 
uygulamaya konulan 
proje kapsamında 5 
ilçe ve 50 köyde 400 
çiftçiye 40 bin kiraz 
fidanı dağıtılacağına 
değinen Demirkıran; 
'4 ilçede 40 köyde, 
200 çiftçiye 12 bin 
ceviz, 4 ilçede, 40 
köyde 80 çiftçiye 6 
bin badem fidanı 
dağıtımı yapılacak. 
Dağıtılan bu 
fidanlarla kiraz,

ceviz ve badem 
bahçeleri kurülarak 
çiftçilerinin gelir 
seviyeleri 
yükseltilecek' 
dedi.
Demirkıran, 
3. etabın 
başlatılacağı 
Harmancık'ta 
Kırsal Kalkınma 
Projesi Kapsamında 
uygulamaya 
konulan koyunculuk 
projelerinden 
geri dönüşüm 
olarak alınan 
300 koyun ve 
30 koçun ilçedeki 
15 köyde 30 
yetiştiriciye dağıtıla
cağını bildirdi.

İGemlikKarfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



*<Uınut
9 * THERMAL RESORT €r 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 
Cski Aydın Volu Hasköy • Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarauköu/DLNİZÜ WWW.umutthermal.COm

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYÂSİ GAZETESİ
23 Ekim 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Küçük Kumla İskele Meydam’ndaki apartman kamulaştırıhyor

Mal sabiDl eri 360 MıeW deıH
Gemlik Belediyesi’ne bağlandıktan 
sonra kamulaştırma bekleyen 
Küçük Kumla İskele Meydam’ndaki 
6 katlı binanın sahipleriyle Belediye 
anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Taraklı, 
Avcı ve Kavlak Aileleri temsilcileriyle 
biraraya gelen Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, mal sahiplerine 
binanın tamamı için 360 bin lira teklif 
etti. Yapılan pazarlıklar sonucu mal 
sahiplerinin teklifi kabul etmesi ile 
anlaşma sağlandı. Haberi sayfa 2’de

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Katırlı Köyü Tarım 
sal Kalkınma Koo 
peratifi 2010-2011 
zeytin alım kampan 
yasını başlattı.
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, ilk 
önce avans fiyat 
olarak tavan fiyatı 6 
liradan belirledik
lerini belirtti. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.cqm

BUSKİ’nin boru yenileme çalışmalarında sorunlar çıktı

MihilWlMilMl
Susuz kalmak...

Gemlik iki gün susuz kaldı.
Hiç bu kadar su sıkıntısı çekilmemişti.
Bundan önce de boru değişikliği, hat 

bağlama ve bunun gibi çalışmalarda en çok 
bir gün susuz kalıyorduk.

Bu kez iş farklı oldu.
Çeşmelerden iki gün boyunca su gelmedi.
Bu yazının yazıldığı sıralarda içeriden 

şuların geldiğini duyurdular.
Saatime bakıyorum 19.30
Sabah işe geldiğimde sular ip gibi akıyor

du.
Zor zar çaydanlığı ve 2.5 litrelik bir peti 

doldurabildik.
Gün boyu su ihtiyacımızı paralı sularla 

karşıladık. Devamı sayfa 4’de

BUSKİ tarafından 
Çevre Yolu kömür 
depoları üzerinde 
bulunan 5 binlik'su 
deposuna giden 
aspes boruların 
değiştirilmesi sırasın
da çıkan sorunlar 
nedeniyle Gemlik’te 
iki gündür sular 
akmıyor.
BUSKİ’den yapılan 
açıklamada, 
Perşembe günü gün 
boyu ana batlardaki 
boruların değiştirme 
çalışmaları nedeniyle 
suların kesileceği 
duyurulmuş ve vatan
daşların tedbir 

almaları istenmişti. 
Ancak, bağlantılar • 
esnasında bir 
borunun kırılması 
nedeniyle sorunlar 
yaşandığı bildirildi. 
BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürü 
Hüsamettin Akman, 
aspes boruların 
ömrünü tükettiğini 
bunları 600 lük ve 
500 lük çelik boru 
ile değiştirmeye 
başladıklarını bu 
çalışmalar sırasında 
beklenmedik sorun
ların dün de suların 
akmamasına neden 
olduğunu söyledi.

Dün saat 18.oo 
sıralarında sorunların 
giderildiğini söyleyen 
BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürü 
Hüsamettin Akman, 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nden başla
yarak şebekeden 
iki saat içinde tüm 
Gemlik’te suların 
akacağını söyledi. 
Gemlik’te iki gündür 
suların akmaması 
büyük şikayetlere 
neden olurken, vatan
daşlar BUSKİ’yi tele
fon yağmuruna 
tuttular. Ancakj 
muhatap bulamadılar

M Parti 
Danışma 
Meclisi 
bugün 

toplanıyor
Adalet ve Kalkın 
ma Partisi her ay 
düzenli olarak ger 
çekleştirdiği ilçe 
danışma meclisini 
topluyor. İlçe Baş 
kanı Oktay Kahve 
ci, toplantının 23 
Ekim 2010 Cumar 
tesi günü saat 
19.30’da yapıla
cağını belirtti. 
Haberi syf 5’de

http://WWW.umutthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.cqm
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, Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Küçük Kumla İskele Meydam’ndaki apartman kamulaştrılıyor

Mal sahipleri 360 lıine ever fledi
Yaşamak...

Eski bir tanıdıkla karşılaştık bugün. 
Epeydir yoktu ortalarda... Dedim; 
“Nerelerdesin, görünmüyorsun?”

Dedi;
“Kaçıyorum ..”
Ardından da ekledi;
“Heykeller yaklaştıkça büyüyor, 

insanlar yakınlaştıkça küçülüyor.”
Sustum...
Sonra oturdum bilgisayarın başına... 
İşte aşağıda okuyacaklarınızı yazdım. 
Savaş ve barış...
Barışa giden yolda savaş mutlaka var. 
Olmalı mı?
Asla.
Önce insan birbirini kıracak dökecek.
Sonra da barışacak.
Neden?
Oysa insanoğlunun yaşamı ne kadar 

da değerli...
Ve değeri kadar da anlamlı olmalı.
Goethe’nin bir sözüyle girelim 

konuya:
“Yaşamak; kendi kendini adam 

etmek, akıl ve bilgi kullanarak etinden, 
kemiğinden kendi heykelini kendi eliyle 
yapmaktır.”

Yaşamak çok önemli bir olgu...
İnsana sunulmuş en büyük 

armağan...
“Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir 

ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi 
mesela, yani, yaşamanın dışında ve 
ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani, 
bütün işin gücün yaşamak olacak.” 

Diyor Nazım Hikmet.
Ancak kaçımız, yaşamayı önemsiyo 

ruz.
Günlük kaygılar,
Geçim mücadelesi,
Çoğumuzu “yaşamın” dar ve ışıksız 

labirentlerine sokuyor.
Farkına varmadan yaşayıp gidiyoruz 

işte...
Oysa...
Hava, 
Su, 
Toprak, 
Doğa, 
İnsan, 
Canlılar, yer altındaki ve üstündeki 

zenginlikler insanı yaşama bağlayan 
önemli etkenler...

İşte bu bağlardan kopmamak, 
Onları özümseyerek yaşamak... 
Yaşamdan korkmadan...
İnatla, dirençle yaşamak ve hep ama 

hep yaşamı ciddiye almak...
Yine Nazım Hikmet’in kaleminden 

dökülen şu saptama gibi:
“Yâni, öylesine ciddiye alacaksın ki 

yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, . 
zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuk
lara falan kalır diye değil, ölmekten 
korktuğun halde ölüme inanmadığın 
için, yaşamak”

Taraklı, Avcı ve Kavlak Ailelerine ait 6 katlı apartman yıllardır 
kamulaştırma bekliyordu. Gemlik Belediyesi, mal sahipleriyle 

anlaştı. 360 bin lira bedelle bina kamulaştırılıp yıkılacak
Gemlik Belediyesi
ne bağlandıktan 
sonra kamulaştırma 
bekleyen Küçük 
Kumla İskele 
Meydam’ndaki 
6 katlı binanın 
sahipleriyle 
Belediye anlaştı. . 
Küçük Kumlalı 
Taraklı, Avcı ve 
Kavlak ailelerine 
ait olan 6 katlı 
apartman, Meydan 
Projesi nedeniyle 
kamulaştırma 
bekliyordu. 
1970’li yıllarda 
yapılan iki blok 
apartmanı kamu
laştıracağını açık
layan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Küçük Kumla 
Isketesi’nin önünün 
açılarak meydan 
yapılacağını seçim 
çalışmalarında 
sözünü vermişti. 
Geçtiğimiz günlerde 
Taraklı, Avcı ve 
Kavlak Aileleri tem
silcileriyle biraraya 
gelen Belediye 
Başkanı Güler, mal 
sahiplerine binanın 
tamamı için 360 bin 
lira teklif etti.
Yapılan pazarlıklar 
sonucu mal sahip

lerinin teklifi kabul 
etmesi ile anlaşma 
sağlandı.
Kavlak, Avcı ve 
Taraklı Ailelerine 
ödenecek olan 360 
bin lira kamulaştır
ma bedelinin Kasım 
ayında ödeneceğini 
söyleyen mal sahip
leri, “Başkanla 
görüşmelerimizde 
paramızın Kasım ayı 
içinde ödeneceğini 
söyledi. Paramızı 
aldıktan sonra tapu 
devir işlemlerini 
gerçekleştireceğiz. 
Yıllardır mal sahip
leri olarak boşaltılan 
dairelerimiz

nedeniyle mağdur 
edildik. Şimdi 
bir sonuca var
manın mutluluğunu 
yaşıyoruz.
Belediye kamulaştır
ma bedellerini bir 
an önce öderse bu 
mağduriyetimiz 
biraz da olsa 
hafifleyecek" 
dediler.

MEYDAN PROJESİ 
GERÇEKLEŞECEK 
Belediye yetkilile 
rinden aldığımız bil
gilere göre Küçük 
Kumla İskelesi 
karşısında bulunan 
çay bahçesinin

karşısındaki 6 katlı 
blok apartmanın 
kamulaştırmasının 
2011 yılı içinde 
gerçekleştirilmesin
den sonra Küçük 
Kumla İskele Meyda 
nı için modern bir 
Meydan projesi yapı 
larak gerçekleştirile
ceği bildirildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
geçtiğimiz Ağustos 
ayında kamu- 
laştırılacak olan 
binaların önündeki 
parke taşları kaldıra 
rak yaz ortas.nda 
parke taşı döşeme 
çalışması yapmıştı.

Park bankları yenilendi
Atatürk Anıtı’nın 
bulunduğu 
Belediye parkında 
bulunan oturma 
bankları yenilendi. 
Gemlik’in ilk ve 
tek parkı olan 
Atatürk Parkı’nda 
bulunan oturma 
banklarının eskimiş 
olması üzerine, 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri tarafından 
eskileri sökülerek, 
yerine yenileri 
kondu.
Kenarları döküm 
oturma ve dayanma 
yerleri ahşap olan 
yeni bankların sayısı 
eskiye göre arttırıldı.

Vatandaşlar, yeni tadını çıkartmaya göre daha
banklarda keyifli bir başladı. dayanıklı olduğu
şekilde oturmanın Bankların eskilerine bildirildi.
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Eiektrit aireşine canan otomoiıiiiaiıia am YauYORUM
Bursa'da, yağışlı 
havada hızla seyre
den otomobil 
elektrik direğine 
çarparak takla attı. 
Vatandaşlar tarafın
dan araçtan 
çıkarılan yaralı 
sürücü hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sırameşeler Metro 
Durağı yanında 
meydana geldi. 
Kayganlaşan yol

Bursa’da 3 Kilo esrar ele geçirildi
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
tarafından 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir eve 
düzenlenen 
operasyonda, 
narkotik köpeği 
Ramiz sayesinde 
3 kilo esrar ele

2. kanan düsen isçi lamım Meltl
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
mobilya 
imalathanesinde 
çalışan işçi 2 kattan 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı

Monrin el tesieresi ile ayağını M
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
yakacak odun 
hazırlarken 
dikkatsizlik 
sonucu motorlu 
el testeresi ile

800 aJet milli piyaımo hiieügi caidılaı
Bursa'da, bir büfe
den 800 adet Milli 
Piyango bileti 
çalındı.
Alınan bilgiye göre, 
Atatürk Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
Ramazan A'ya ait

sürücülere zor anlar 
yaşatırken, Barış Ö. 
(36) idaresindeki 16 
GB 942 plakalı oto
mobil, sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
kontrolden çıktı.

geçirildi.
Edinilen bilgiye göre 
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 
Çeltikçi beldesinde 
M.T. isimli şahsın 
evinde esrar bulun
duğu yönünde ihbar 
aldı. Gerekli delillere 
ulaşan jandarma

Kooperatifi Ağaç 
İşleri Bölümünde 
faaliyet gösteren 
bir mobilya 
imalathanesinde 
mobilya parçalarını 
taşıyan Duran Ç. 
(18) imalathanenin 
ikinci katındaki sun
tayla kapatılmış olan 

ayağını kesti. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, İnegöl ilçesine 
bağlı Kayapınar 
köyünde meydana 
geldi. Fedai Özer 
(44), evinin 

büfeye giren ve kim
liği henüz belirlene
meyen kişi ya da 
kişiler, 800 Milli 
Piyango biletini 
çalarak kaçtı. 
SİGARA HIRSIZLIĞI 
öte yandan, Gemlik

Yoldan çıkıp takla 
atan araç, yol 
kenarında bulunan 
elektrik direğine 
çarparak durabildi. 
Kazayı gören vatan
daşlar, araç içindeki 
sürücüyü kendi 
imkanları ile çıkardı.

ekipleri, narkotik 
köpeği Ramiz'i de 
alarak eve baskın 
düzenledi. Evde 
arama yapan Ramiz; 
3 kilo esrar, 1 kilo 
kenevir tohumu, 
ruhsatsız tek kırma 
av tüfeği, ruhsat 
süresi geçmiş çift 

bölümden geçerken, 
suntanın kırılması 
üzerine beton 
zemine düştü. 
Kucağındaki 
mobilya 
malzemeleri, genç 
işçinin kafasına 
çarptı. Kaza sonucu 
ağır yaralanan 

bahçesinde motorlu 
el testeresi ile 
yakacak odun 
hazırlarken 
dikkatsizlik sonucu 
ayağını kesti. Sağ 
ayağı topuk üzerine 

ilçesindeki bir mer- 
ketten de 40 karton 
sigara çalındı. 
Alınan bilgiye 
göre, Hamidiye 
Mahallesi Krom 
Şokak'ta bulunan 
Özkan K'ye ait

Yaralanan sürücü 
olay yerine gelen 
ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastânesi'ne 
kaldırıldı. Polis, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı. 
Görgü tanıkları, 
bölgede her 
hafta 3-4 kazanın 
meydana 
geldiğini belirterek 
sürücüleri dikkatli 
olmaya, trafik polis
lerini de göreve 
çağırdı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.mi|liyet/blog/özcan vural

kırma av tüfeği, 
av tüfeği fişek 
doldurma makinesi, 
41 adet dolu av 
tüfeği fişeği ve 
fişek yapımında kul
lanılan malzemeler 
buldu. Zanlı, suç 
delilleri ile birlikte 
gözaltına alındı.

genç, özel bir 
araç ile İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne 
kaldırıldı.
Durumundan 
şüphelenilen işçi, 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.

kadar kesilen 
çiftçiyi gören ev 
sakinleri, yaralıyı 
bir otomobille 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil servi
sine götürdü.

markete giren k 
işi veya kişiler, 
40 karton sigarayı 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Hırsızlık olaylarıyla 
ilgili soruşturmalar 
sürdürülüyor.

% 42 ne diyor ?.....

Başbakan Tayyip Erdoğan, Kızılcaha mam 
toplantısında arkadaşlarından yüzde 42’nin 
analizini istediğini açıkladı.

“Acaba bize neden evet demediler, bunun 
nedenlerini öğrenmek istedim” dedi.

Bence güzel bir düşünce ve çalışma..
Başbakan’ın, yüzde 42’nin kaygılarını anla

ma çabası isabetli.
2007 seçimlerinden sonra yaptığı ve siyasi 

hayata “Balkon konuşması” olarak geçen 
yaklaşımı, takdir toplamıştı.

Referandumdan sonra da benzeri bir 
konuşma yaptı.

Ancak yüzde 42’nin kaygılarının devam 
ettiği görülüyor.

. Seçmenin yüzde 42’sinin kaygılı olması, 
üzerinde durulmaya değerdir..

Toplumun kaygılı kesiminin rahatlatılması, 
kendini güvende hissetmesi de iktidarın 
sorumluluğundadır.

Burada biz % 42 nin nedenlerine yakın
dan bakalım:

Türkiye’nin Batı güdümüne girmesi, eks
eninin doğuya kayması,

Hükümetin işsizlikle ve yoksullukla 
mücadelede başarısızlığı,

Hükümetin muhalefeti ve vatanseverleri 
baskıyla sindirdiği ...

Anayasa paketinin AKP sivil diktatör
lüğüne zemin hazırladığı..

Laik yaşam tarzına yönelik tehdit ve 
baskıların arttığı,

Kürt açılımı ve PKK’ya taviz verildiği.ve 
Bölünme kaygısı..

Yüzde 42’nin dile getirdiği kaygılar, iktidar 
tarafından giderilse bile, bu kesim, çoğun
lukla siyasi tercihini değiştirmez..

Başbakan Erdoğan, yüzde 42’nin 
kaygılarını öğrenmiş durumda.

Bu kaygıların, onların oylarını almak için 
olmasa bile, güven içinde yaşamalarını 
sağlamak amacıyla, giderilmesi gerekiyor.

Toplumun yarısına yakın kesiminde bu tür 
kaygılar çok üst düzeyde hissediliyorsa, 
hükümet, bu kesime verdiği mesajları göz
den geçirmelidir.

Yüzde 42’nin nedenlerinden sayılanlar 
arasında en önemlilerinden biri kuşkusuz 
anayasa paketinin tek parti yönetimine 
zemin hazırladığı kaygısıdır.

Bu kaygının oluşmasında yargıya güven 
sorunu belirleyici etken olarak görülmelidir.

Üzerinde en çok durulan HSYK ve 
Anayasa Mahkemesi’hin yapısıydı.

Bu iki kurumun, iktidara yakın üyelerden 
oluşturulacağı ve yargının yürütmenin bir 
parçası haline geleceği endişesiydi.

Referandumdan sonra yapılan seçimler bu 
endişeyi giderecek biçimde sonuçlanmadı.

Adalet Bakanlığı’nın HSYK için yapılacak 
seçimlerde liste oluşturduğu iddiaları vardı. 
Bu iddialar, Adalet Bakanı Sadullah Ergin 
tarafından reddedildi.

Ancak, seçimler sırasında bir listenin 
olduğu ortaya çıktı.

Ve liste fire vermeden seçimleri kazandı.
Ayrıca listedeki isimlerden üçünün Adalet 

Bakanlığı üst düzey bürokratı olması, 
muhalefetin iddialarını doğrulayan bir algı 
yarattı.

Seçimlerden sonra, “yargı yürütmenin 
parçası haline geliyor” algısı yaygınlaşmaya 
başladı.

Bu tablo içinde başta Başbakan Erdoğan 
ile hükümete ve yargıya düşen görev, ciddi 
kaygıyı ortadan kaldıracak, yargıya güveni 
sağlayacak tutum almalarıdır.

mailto:933@hotmail.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Susuz kalmak....

Hatırlı Köyü Kooperatifi 
tavan fiyatı belirledi: 6 lira

Gemlik’in alt yapı sorunlarının ne kadar 
berbat olduğunu geçtiğimiz hafta yağan 
yağışlarda görmüştük.

Tıkanan kanalizasyon şebekesi, çalış
mayan motopomplar, işlemeyen yağmur 
giderleri...

Buna bir de su şebekesi eklendi.
BUSKİ geçtiğimiz yıllarda su şebekesini 

yenileme çalışmalarına başlamıştı.
Balıkpazarı Mahallesi ve Kayıkhane civa 

rında borular değişmişti.
Anladığım kadarıyla Gemlik’in tüm su 

şebekesi yenilenmek istiyor.
Dün, BUSKİ Gemlik Şube Müdürü Hüsa 

mettin Akman ile telefon görüşmesinde, 
susuzluğun neden bu kadar uzadığını, ilçe de 
iki gündür sulann akmadığını, oysa bir gün 
su kesintisi olacağını söylediklerini hatırlat
tım.

Kömür depoları civarında bulunan 5 binlik 
su deposuna 600 lük demir boru bağlantısı 
için çalışma başlattıklarını ancak, sökülen 
eski aspes boruların kırılmasıyla çalışmaların 
uzadığı söyledi.

tsu Konuşmadan oır saat sonra ise 
sularımız akmaya başladı.

Onarım tahminen bitti.
İnşallah bu sabah kalktığımızda suları 

yine kesik bulmayız.
100 nüfuslu bir ilçede iki gün suların 

akmaması ne demek?
Hayatın felç olması demek.
Bulaşıklar, tuvaletler, el yüz yıkanması 

hepsi felç..
Böyle bir durum batılı bir ülkede veya 

ABD de olsa, Japonya da olsa sanırım 
Belediye Başkanları, altında olan genel 
müdürleri ve müdürleri hatta bakanlar istifa 
eder.

Biz mulis bir toplumuz.
Koca Gemlik’te onlarca kişi belki BUSKİ yi 

aradı ama bu tepki cılız kaldı.
Dileriz bir daha günlerce süren su kesinti

leri yaşanmaz bu kentte.
Susuz yaşamın nasıl olacağını düşünmek 

bile istemiyorum.
Suyun fazlasının neler yaptığını geçtiğimiz 

hafta gördük..
Bu hafta ise susuzluğun ne menem bir 

şey olduğunu yaşadık.
İşin güzel olanı çeşmelerimizden her 

zaman temiz suyun akması bu görev 
BUSKİ’nin.

İlçemizin en güçlü 
Köy Kalkınma 
Kooperatifi olan 
Katırh Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 2010- 
2011 zeytin alım 
kampanyasını 
başlattı.
Katırh Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
olgunlaşan zeytinin 
hasadına başlayan 
ortakların zeytinleri
ni almaya başlaya
caklarını söyledi. 
Bayrak, ilk önce 
avans fiyat olarak 
tavan fiyatı 6 
liradan belirledikleri 
ni belirtti.
Bayrak, 300 kalibre 
zeytini de 3 liradan 
aldıklarını belirterek

Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürünü 
ziyaret ettiler.
Bursa Asayiş Şube 
Müdür Yardımcılığı 
görevinden ilçemize 
Emniyet Müdürü 
olarak atanan 
Kenan Kerdiğe’ye 
nezaket ziyaretinde 
bulunan Saadet 
heyeti, hayırlı olsun 
temennisinde 
bulundular.
Saadet İl yönetim 
kurulu üyesi Recep 
Aygün Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve İstişare 
Kurulu Üyesi 
Ahmet Şenses’in

fiyatların önümüzde
ki günlerde yüksel 
me ihtimali olduğu 
nu bildirdi.
400 ton zeytin alma 
kapasitelerinin 
bulunduğunu 
belirten Hulusi 
Bayrak, geçen yıla 
göre zeytin fiyatları
na'2 lira, zam yaptık

ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getiren Kerdiğe 
elbirliği ile Gemlik’e 
hizmet edeceklerini 
belirtti. Saadet İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen her zaman 
Emniyet Müdürlüğü 
nün yaptığı hayırlı 
hizmetleri takdir 

larını, zeytin fiyatları 
na yaptıkları artışın
da zeytinin az olma 
sından kaynaklandı 
ğmı söyledi.
Bayrak, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Katırh Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi kaliteli 
zeytin stoklaması ve 
pazarlaması ile 
piyasada marka 
haline geldi.
Her yıl zeytin stok 
miktarını arttırıyoruz. 
Kooperatifimizin 
başarısı diğer 
Kalkınma Koopera 
ti fieri ne de örnek 
oluşturuyor. Katırh 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Koopera 
tifi ortaklarımızdan 
peşin fiyatla zeytin 
alıyoruz. Ayrıca, yıl 

ettiklerini belirtti. 
Gemlik ve Türkiye 
gündemi ile ilgili 
karşılıklı istişarel
erde bulunan 
Saadet heyeti İlçe 
Teşkilatı olarak her 
konuda ellerinden 
gelen yardımı 
esirgemeyeceklerini 
bildirdi.

içinde de ortak
larımıza gübre, 
ilaç için avans 
veriyoruz.
Nakit para ihtiyacı 
olan ortaklarımıza 
ayrıca belli 
miktarlarda, ürün 
karşılığı borç 
para veriyoruz.” 
Bayrak, bölgemizde
ki zeytinin kalitesini 
korumak için bu fi 
yatları uygun gör 
düklerini, amaçları 
mn ortakların ürün
lerini değerlendir 
mek olduğunu, 
havaların da 
müsade ettiği 
sürece zeytin 
atımlarının devam 
edeceğini, bu fiyat
ların üzerinde 
artışların olabilece 
ğini bildirdi.

Enircan 
Mimsin 

MıtnlM 
İİM MİM 
Özel Emircan 
Rehabilitasyon 
Merkezi destek 
eğitimi alan öğren
ci ve ailelerine 
yönelik etkinlik 
düzenledi. 
Karacaali Gençlik 
ve İzcilik Kampı’n 
da bugün saat 
12.oo-17.oo arasın 
da düzenlenen 
yemeğe merkezin 
kurucu müdürü 
Mehmet Erdoğan 
ve Sorumlu 
Müdürü Hüseyin 
Çıtlak, tüm Gemlik 
halkını etkinliğe 
davet etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IIM !)■ MİSİ it
Macaristan'da Selin neden 

olduğu Çevre Felaketi
4 Ekim 2010 günü Macaristan’da başkent Buda 

peşte’nin 160 km kadar güney-batısında bulunan 
Alüminyum Üretim ve Ticaret Şirketi’ne ait sıvı atık 
havuzunu çevreleyen duvarın bir bölümü yıkılmıştır.

Yaklaşık 1 milyon ton zehirli atık çevreye yayılmış ve 
birçok yerleşim bölgesinde selle birlikte büyük bir çevre 
felaketine neden olmuştur. Hatta atık havuzunun 
zayıflayan kuzeyi duvarının da yıkılma tehlikesi vardır ve 
zehirli atığın miktarı toplamda 1,5 milyon tona ulaşması 
olasılığı gündemdedir.

Avrupa’nın ortasında şimdiye dek 7 kişinin ölümüne, 
yüzlerce kişinin yaralanmasına, çevrede bulunan hay
vanların ve bitkilerin telefine neden olan bu atığın, en 
önemli sonucu, tam bir ekolojik yıkım olarak onlarca yıl 
etkilerinin devam edecek olmasıdır.

"Kızıl çamur” diye adlandırılan zehirli sıvı atık, 
alüminyum üretiminde kullanılan boksitin rafinerisi 
sonucunda tepkime yan ürünü olarak çıkmaktadır.

Çok yoğun biçimde kostik alkali, kurşun ve kısmen 
radyoaktif maddeler içeren bu sıvı, doğrudan ciltle 
temasta ağır alkali yanıklarına neden olur. Kuruduktan 
sonra tozlarının solunması akciğer kanserine neden ola
bilir. Atık ayrıca kurşun, krom, arsenik, kadmiyum gibi 
ağır metaller içermekte ve suya karıştığında çok tehlike
li olabilmektedir.

Macaristan hükümeti bölgede her ne denli acil durum 
ilan etmiş olsa da, başlangıçta uluslararası bir yardım 
yıkılma tehlikesi ortaya çıkınca AB’ den uzman talebinde 
bulunmuştur.Yazılı ve görsel basından edindiğimiz bil
giye göre, zehirli atık, Avrupa’nın ikinci büyük nehri olan 
Tuna’yı besleyen Marcal ve Raba ırmakları üzerinden 

» Tuna nehrine ulaşmıştır. Bölgede yaşayan köylülerin 
ifadesine göre, söz konusu ırmaklarda balık ve öteki 
yaban hayvanı ölümleri çoğalmaktadır.

Bazı yetkililer bu kazanın, son 20-30 yıl içerisinde 
görülen en büyük üç çevre felaketinden biri olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca Uluslararası Tuna’yı Koruma 
Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, yaşanılan bu olayın, 
etkilerinin çok uzun yıllar boyunca insanları ve çevreyi 
etkileyeceği ve birçok ülkeyi etkisi altına alacağını 
bildirmiştir, önlenemezse kızıl çamur Hırvatistan, 
Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna’dan sonra 
Karadeniz’e ulaşacaktır.

Türkiye’de ne yapılmalı?
öncelikle Çevre Bakanlığı yetkilileri bu felaketin etk

isinde olan ve risk taşıyan ülkelerle bir deneyim ve eylem 
birliğine girmelidir.

■ Çevre ve Tarım Bakanlığı eşgüdümünde ilgili tüm 
tarafların katılımı ile periyodik su analizleri, bitki ve hay
van sağlığındaki değişikler uzun erimli izlenmeli ve 
değerlendirilerek sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılacak çalışmalar ile, bu 
felaketin insan sağlığı açısından akut ve kronik etkileri 
değerlendirilmeli ve halka aktarılmalıdır.

Sanayi ve Çevre Orman Bakanlığı eşgüdümünde ilgili 
özel sektör şirketlerinin, meslek odalarının ve ilgili diğer 
paydaşların katılmasıyla REACH (kimyasalların tescili, 

i değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması), SEVESO II 
(Tehlikeli Maddeler içeren Büyük Kaza Hasarlarının 
Kontrolü) mevzuatlarının gereklilikleri yerine getirilmeli, 
yapılan çalışmaların sonuçları duyurulmalıdır.

■Benzeri felaketlerin ülkemizde yaşanmaması için, 
Türkiye'deki atık depolama alanları, kapasite durumları 
ve ne kadar emniyetli oldukları, bu atıklarla ne yapıldığı 
ve nasıl bertaraf edildiklerine yönelik veriler toplanmalı, 
açıklık ilkesi gözetilerek sonuçları kamuoyuna aktarıl
malıdır.

Türkiye'deki tehlikeli kimyasalları üreten, işleyen, 
taşıyan ve depolayan işletmeler ile denetim ve kon
trolünden sorumlu Çevre ve Orman Bakanlığının böyle 
bir senaıyo ile başa çıkabilecek uzman kadrosu ve sayısı 
açıklanmalı, toplum bunlar üzerinden bilgilendirilmelidir.

Türkiye bu ekolojik felaket üzerinden yeterli dersi 
çıkararak, özellikle büyük endüstriyel kuruluşların olası 
kaza risk değerlendirmeleri, acil durum planlamaları, 
kurumlar arası eşgüdüm, acil müdahale ve kurtarma 
yeteneğine sahip teknik ve uzman kadroları açısından 
tüm ülke bazında kendini acilen sorgulamalıdır.________

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’ her ay düzen
li olarak gerçek
leştirdiği ilçe 
danışma meclisini 
topluyor.
Konu ile ilgili açıkla
ma yapan Ak Parti 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci şunları 
söyledi:
“23 Ekim 2010 
Cumartesi günü 
saat 19ı30 da İlçe 
Danışma Meclisini 
topluyoruz.
Referandumdan 
sonra ilk kez

gerçekleşecek olan milletvekillerimizin
buluşmada il katılımı ile değer-
başkanımız ve lendirmeler yapıla

rak aynı zamanda 
2011 seçimlerinin 
startı verilmiş ola
cak. İlçe yönetim 
kurulunun yanı sıra 
gençlik ve kadın kol
larımız, meclis 
üyeleri, mahalle ve 
köy temsilcilerinin 
de yer alacağı 
toplantı bütünler 
düğün salonunda 
yapılacak. Partimize 
gönül veren tüm 
vatandaşlarımız 
toplantımıza davet
lidir.”

Orhangazi ile İznik Gölü arasına Çin Şeddi örecek olan Otoyol güzergâhına 
yönelik tepkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

“Katil değil, ulaştı 
ran otoyol istiyoruz” 
kampanyası dahilin 
de Orhangaz’de sivil 
toplum kuruluşları 
ve siyasi parti tem
silcilerinin de katilı 
mıyla düzenlenen 
imza kampanyası ve 
basın açıklaması 
ilgi gördü.
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel’in 
de katıldığı basin 
açıklaması sonrasın
da yaklaşık üç bin 
imza toplandı.
Üreğil ve Yeniköy’de 
başlayan orman 
katliamı ve çevre 
sorunlarına da dik 
kat çekilen açıkla
mada Orhangazi’nin 
geleceğine sahip

çıkılması gerektiği 
vurgulandı.
Hemşeri dernekleri 
ve bazı siyasi 
parti temsilcileri 
tepki çekti 
Miting hayasında 
gerçekleşen basın 
açıklamasına elli 
sivil toplum kuruluş 
temsilcisi imza 
koyarken ilçedeki on 
hemşeri dernek
lerinden hiçbir tem
silcinin olmayışı 
büyük tepki çekti. 
Orhangazi’nin tek 
yürek olduğu çevre
sel* sorunlarına karşı 
duyarsız kalan hem 
şeri derneklerinin 
sadece seçifn 
dönemlerinde ya da 
düzenledikleri kon

serlerde Orhangazi 
de yaşadıklarını 
hatırlamalarının yan
lış olduğunu vurgu
layan Katil değil, 
ulaştıran otoyol 
istiyoruz Güç Birliği 
Platform sözcüsü 
Aydın “Nasıl bir iştir 
anlamış değilim. 
Burada ilçemizin 
geleceğiyle ilgili bir 
çalışma yürütüy
oruz. Mesele sadece 
Üreğil’in ve
Yeni köy’ün meselesi 
değildir. Orhanga 
zi’nin sorunudur. 
İznik Gölü, zeytini
miz, suyumuz, verim 
li topraklarımız 
olmasaydı burada 
hemşeri derneği 
kuracak tek kimse

de olmazdı. Bu 
duyarsızlık bizleri 
derinden üzmüştür. 
Umarım en kısa 
zamanda yapılan 
hatadan geri 
dönerler.
Yine ilçemizdeki 
tüm siyasi parti 
temsilcileri 
haberdar edilmiş 
olmasına rağmen 
maales ef sadece 
CHP, BTP, SP, DP 
ve HEPAR 
başkanlar/ kam pan 
yaya destek verdiler. 
AKPveMHP’nin 
ilgisizliğini bir 
kenara not ettik” 
diyerek ilçenin 
sorunlarına sorum
suz yaklaşanlara 
tepki gösterdi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa-Hessen Karıleslifc 
Protokolü imzalanıiı

Marmara 
Bölgesi’ndeki 230 
belediye başkanı, 
engelli dostu 
şehirler için 
Marmara Belediyeler 
Birliği genel 
kurulunda bir araya 
geliyor. Devlet 
Bakanı Selma 
Aliye Kavaf ve 
Başbakanlık 
özürlüler İdaresi 
Başkanı Bekir 
Köksal’ın da katıla
cağı genel kurul 
toplantısı 26 Ekim 
Sah günü Pendik 
Green Park Hotel’de 
gerçekleştirilecek. 
Marmara Belediyeler 
Birliği ile 
Başbakanlık 
arasında, engelli 
dostu şehirlerin 
geliştirilmesi ve 
özürlülerin sorun
larının çözümüne 
yönelik geniş 
kapsamlı işbirliği 
protokolü imza
lanacak.

GENEL KURUL’DA 
ORTAK PROTOKOL

İMZALANACAK 
26 Ekim Sah günü 
10.00’da başlayacak 
genel kurulda 
sırasıyla; Birlik 
Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ile Kadın ve 
Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanı Selma 
Aliye Kavaf konuş
ma yapacak. 
Konuşmaların ardın
dan MBB ile 
Başbakanlık arasın
da geniş kapsamlı 
işbirliği protokolü 

imzalanacak. 
Protokol 
çerçevesinde, > 
şehirlerin 
engellilerin ihtiyacı
na uygun düzenlen
mesi, mevzuatın 
AB’ye uyumlu hale 
getirilmesi, engelli 
dostu ulaşım, 
toplumsal bilinçlen
me, eğitimde fırsat 
eşitliği konularında 
çalışmalar yapıla
cak.

BAŞKAN ALTEPE: 
ÇALIŞMALAR

TÜM MARMARA’DA 
YAPILACAK 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, protokol 
kapsamındaki 
faaliyetlerin, 
Türkiye’nin en 
yoğun nüfusa sahip 
bölgesi olan 
Marmara’nın, 
tamamında 
gerçekleştirileceğini 
belirtti.

Bursa Valisi ve 
Hessen Eyaleti 
Başbakan Yardım 
çısı Tarafından 
İmzalandı.Protokol, 
Almanya Cumhur 
başkanı Wulffun da 
katıldığı törenle 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput ve 
Hessen Eyaleti 
Başbakan Yardım 
cısı ve Adalet Uyum 
ve Avrupa Bakanı 
Jörg-Uwe Hahn 
tarafından imza
landı.
Bursa Valisi 
Harput: 
"Protokolün 
karşılıklı işbirliğine 
dönmesi için bir an 
evvel somut adım
ların atılması konu 
sunda sabırsızla 
nıyoruz" 
Hessen Eyaleti 
Başbakan Yardım 
cısı Hahn: "Türki 

ye'nin AB'ye 
üyeliği süreci ve 
Hristiyanlık-İslam 
tartışmaları devam 
ederken, 'Bizim 
köprü kurmamızın 
zamanı geldi' 
dedik.
Bu partnerlik 
anlaşmasıyla 
istediğimiz köprüyü 
kurmaya geldik" 
"Bursa-Hessen 
Eyaleti Kardeşlik 
Protokolü"/;
Almanya 
Cumhurbaşkanı 
Christian Wulffun 
da katıldığı törenle, 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput ve Hessen 
Eyaleti Başbakan 
Yardımcısı ve 
Adalet Uyum ve 
Avrupa Bakanı 
Jörg-Uwe Hahn 
tarafından 
imzalandı.

elfnfc 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 İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YABAT1CI, 
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
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
MORTGflG€ 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
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Yılbaşı ikramiyesi açıklandı ELEMİN ARANIYOR
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü Re 
cep Biçer, 31 Aralık 
2010'da yapılacak 
yılbaşı özel çekil
işinde büyük ikra 
miye olarak 1 adet 
35 milyon lira verile
ceğini bildirdi. 
2007 ve 2008 yıl
larında büyük ikra 
miyenin 25 milyon 
lira olduğuna ve bu 
rakamın geçen yıl 30 
milyon liraya yük
seltildiğine işaret 
eden Biçer, "Bu yıl 
büyük ikramiyede 5 
milyon liralık bir 
artışa gittik ve bü 
yük ikramiyeyi 35 
milyon liraya 
çıkardık” dedi. 
Büyük ikramiyeyi 
belirlerken odaların 
görüşlerine de baş 
vurduklarını kayde
den Biçer, bayilerin 
bir bölümünün yıh 
başı ikramiyesinin 
40 milyon lira ile 50 
milyon lira arasında 
olmasını istediğini, 
bir bölümünün 35 
milyon lira teklifi 
getirdiğini anlattı. 
İdarenin genel 
durum ve diğer 
etkenleri de göz 
önünde bulun
durarak 31 Aralık 
gecesinin büyük 
ikramiyesini 35 mil 
yon lira olarak tespit 
ettiğini belirten Milli 
Piyango Genel Mü 
dürü, şöyle devam 
etti: "Yılbaşı özel 
çekiliş biletleri, 29 
Kasım Pazartesi 
günü satışa sunula
cak. Milli Piyango 
nun 31 Arahk'a 
kadar başka piyan
go çekilişi olmaya
cak. 2009 yılında 
yüzde 97'lik bir satış 
rakamımız olmuştu. 
Bu yıl da satışlarda

aynı başarıyı 
yakalayacağımıza 
inanıyorum. Yılbaşı 
biletleri bayilere par
tiler halinde gönder
ilecek ve 1 aylık bir 
kampanya döne
mimiz olacak." 
Genel Müdür Biçer, 
yılbaşı özel çekil
işinde büyük ikrami 
yeye paralel bilet 
fiyatlarının da arta
cağını ifade etti. 
Geçen yılbaşı özel 
çekilişinde 30 
liradan satılan tam 
biletin bu yıl 32 lira 
olacağını bildiren 
Biçer, bu çerçevede 
yarım biletin 16 
liradan, çeyrek 
biletin de 8 liradan 
satılacağını Söyledi. 
Biçer, "Büyük 
ikramiye, 3ü milyon
dan 35 milyona yük
seltilirken, büyük 
ikramiyede yüzde 
16,7'lik bir artış 
meydana geldi. 
Buna karşılık, bilet 
fiyatlarında cüzi bir 
artışa gittik ve bilet 
fiyatını yüzde 6,7 
oranında artırdık" 
dedi.
Yılbaşı özel çekil
işinin büyük ikrami 
yesinin tam bilete 
çıkması halinde, bu 
Milli Piyango tari
hinin en yüksek 
ikramiyesi olacak. 
Piyangonun şans 

oyunlarında bugüne 
kadar Süper Loto ile 
1 kişiye en fazla 24,9 
milyon lira kazandı 
ran Talih Kuşu, yıl
başı ikramiyesinin 
tam bilete çıkması 
halinde 1 kişiye 35 
milyon lira verecek. 
Öte yandan Milli 
Piyango İdaresi veri
lerine göre, bu yıl
başı çekilişinde 35 
milyon liraya yük
seltilen büyük 
ikramiye, son 20 
yılda 1.591 kat artış 
gösterdi. 1991 yılın
da 22 milyar lira (6 
sıfır atılması sonrası 
22 bin lira) düzeyin 
de bulunan büyük 
ikramiye, 1995 yılın
da 80 milyar lira 
(yeni parayla 80 bin 
Cıra)*, 1998 yılında 
600 milyar lira (yeni 
parayla 600 bin lira), 
1999 yılında ise 1 
trilyon lira (yeni 
parayla 1 milyon 
lira) oldu.
2000 yılında 3 tril 
yon liraya (yeni 
parayla 3 milyon 
lira), 2001 yılında 5 
trilyon liraya, (yeni 
parayla 5 milyon 
lira), 2002 yılında 8 
trilyon liraya (yeni 
parayla 8 milyon 
lira), 2003 yılında 10 
trilyon liraya (yeni 
parayla 10 milyon 
lira), 2004 yılında da 

15 trilyon liraya 
(yeni parayla 15 
milyon lira) çıkan 
büyük ikramiye, 
2005 yılında 20 tril 
yon lira (yeni paray
la 20 milyon lira) 
olarak tespit edildi. 
Ancak, söz konusu 
yıl paradan 6 sıfır 
atılması sonucu 
büyük ikramiye 20 
milyon YTL olarak 
ödendi. 2006 yılında 
da büyük ikramiye 
değişmedi. 2007 
yılında 25 milyon 
YTL'ye yükseltilen 
yılbaşı büyük ikrami 
yesi, 2008 yılında da 
aynı kaldı. 2009 
yılında ise büyük 
ikramiye 30 milyon 
liraya çıktı.
Milli Piyangonun yıl
başı büyük ikramiye 
si, döviz bazında 24 
milyon 458 bin 421 
dolara ulaşıyor. Bu 
rakam son 20 yılın 
döviz bazında da en 
yüksek ikramiyesi 
olarak belirleniyor. 
Talih kuşu, 1990 
yılında döviz bazın
da 5 milyon 114 bin 
217 dolar, 2000 yılın
da 4 milyon 447 bin 
685 2005 yılın
da ise 14 milyon 786 
bin 337 dolar büyük 
ikramiye vermişti. 
Büyük ikramiye, 
2007 yılında 21 mily
on 430 bin dolar, 
2008 yılında ise 16 
milyon 324 bin 931 
dolar şeklinde hesa
planmıştı.
Bu arada, 35 milyon 
liralık yılbaşı özel 
çekilişi, talihlileri 
faiziyle bile zengin 
edecek. 35 milyon 
liranın bankaya 
yatırılması halinde, \ 
yıllık net getirisi 2 
milyon 647 bin 750 
lira olacak.

ŞOFÖR-SEVKIYAT ■ 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMİN İSINIYOR

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

körfez gazetesi & gühr aians
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
23 Ekim 2010 Cumartesi 

GÜNAY ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. , 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Siçl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 T3 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esaday 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

B1
E 1

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaÇ.Ocağı 513 10.58
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 bo 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

l fiC 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

l'l Akcan Petrol 513 10 7a
MAR-PET • S13 3o 33
Tuncay Otogaz 513 14 2S
Bsyza Petrol 613 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3797 

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)

■Bili
vemiasi 

alaca karam 
EFSA1İ1HA 
ll.00-12.3044.00- 
15.30- 17.00-19.00-

20.30
Rezervasyon 

|Id:5l5J32l|
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tlıııılıllmiııiıaimrta
Bursa, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde, 
10 Temmuz 2011 
tarihinde gerçek
leştirilecek olan 
‘11. Avrupa Dağ 
Koşusu 
Şampiyonaşı’na 
hazırlanıyor. 
Atletizme gönül 
veren sporculann 
dağ koşullarıyla 
mücadele edeceği 
’11. Avrupa Dağ 
Koşusu 
Şampiyonası’, 
Bursa ve Türkiye’nin 
adını dünyaya bir kez 
daha duyuracak. 
Şampiyona heye
canının yaşandığı 
Bursa’da ve 
Uludağ’da inceleme 
ler yapan organizas 
yon heyeti, değer
lendirmelerini 
Gönlüferah Otel’de 
düzenlenen toplantı
da basın mensu
plarıyla paylaştı.

“Bursa, sporda da 
marka olacak” 
Büyükşehir Belediye 
si Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa’nın 
son yıllarda yapılan 
uluslararası organiza
syonlardan alnının 
akıyla çıktığını hatır
latarak, “Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe başta 
olmak üzere 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
spora ve sporculara 
destek veriyoruz.

Bursa, sporda da 
marka haline gelecek. 
Temmuz ayında 
yapılacak olan 
11. Avrupa Dağ 
Koşuları 
Şampiyonasının 
Bursa’nın tarihinin 
ve turizminin 
tanıtılmasına önemli 
katkı sağlayacağına 
inanıyorum” 
diye konuştu.
Vali Yardımcısı 
İsmail Demirhan 
ise ‘11. Avrupa 
Dağ Koşuları

Şampiyonasını 
Bursa Valiliği’nin de 
çok önemsediğini 
belirterek, organi 
zasyona gereken 
desteği vereceklerini 
ifade etti.

Türk rüzgarı esiyor” 
Avrupa Atletizm 
Birliği Yönetim Kuru 
lu Üyesi Salih Münir 
Yaraş da şampiyona 
öncesi Bursa’da 
yapılacak toplantı ve 
incelemelerin süre
ceğini kaydederek, 
“Bursa’da denetleme 
yapmıyoruz, iki 
gündür yapılan 
incelemelerde 
tecrübelerimizi 
paylaşarak bugüne 
kadar düzenlenen 
en iyi şampiyonanın 
yapılmasını 
istiyoruz. Atletizmde 
Türk sporculann 
başarılarını görü 
yoruz. Türk rüzgarı 
esiyor, biz de 

gurur duyuyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Bursa ve Uludağ’ın 
çok güzel olduğunu 
söyleyen Yaraş, 
“Uludağ, kışın dolu 
ama yazın boş. 
Gelecek yaz 
Uludağ dolsun 
istiyoruz” dedi.

450 sporcu katılacak 
30 Avrupa ülkesinden 
450 sporcunun 
katılması beklenen 
yarışlarda, bayanlar 
ve genç erkekler 
8 km ve genç bayan
lar da 4 km mesafede 
yarışacak.
Atletizm Federas 
yonu Başkanı 
Mehmet Terzi ise 
2011’de Bursa’da 
yapılacak olan orga
nizasyonun; Türk, 
dünya ve Avrupa 
atletizmine yön veren 
isimleri Bursa’da bir 
araya getireceğini 
vurguladı.

ttMI
M
Yurdumuzun bazı 
bölümlerinde hafta 
sonunda yağış 
var. Hava sıcaklığı 
Karadeniz'de 8 ila 
10 derece, 
Marmara ile İç 
Anadolu'nun 
kuzeyinde 5 ila 7 
derece olmak 
üzere, ülkemizin 
kuzey, iç ve batı 
kesimlerinde aza
lacak.
Meteoroloji, 
Karadeniz bölgesi 
için kuvvetli yağış 
uyarısında bulun
du. Bu bölgede 
sıcaklarda da 8 ila 
10 derece arasın
da düşüş bek
leniyor. Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlü 
ğü’nce yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, Türkiye’nin 
kuzey kesim
lerinde sağanak 
şeklinde görülecek



"^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 programları, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Cski fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel 5 O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Kornom Mevkii Soroyköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com
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ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır”

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

CHP Kadın ve Gençlik Kolları başkanları tüm siyasi partileri birlik çağrısı yaptı

Cumhuriyet Yiiriiyiişiine ılauet
CHP Gemlik Kadın Kolu 
Başkanı Nil Avcı ve Gençlik 
Kolu Başkanı Gökçe Çipli, 
Cum huriyet Bayramı önce
si bütün siyasi partilere 
Cumhuriyet için birlik çağrı 
sında bulunarak, tüm Gem 
liklileri 28 Ekim Cumhuri 
yet Yürüyüşü’ne davet etti 
ler. Haberi sayfa 4’de

Belediyede Cumhuriyet Savcılığınca 
sürdürülen soruşturma devam ediyor 

Gözaltına alınan 
bilgisayarcı 

ser best bırakıldı
Gemlik Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk 
iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tara 
fından başlatılan inceleme ve soruşturma 
devam ederken, polisçe gözaltına alınan 
Belediyeye ait bilgisayarların onarım ve 
çağrı merkezi sistemini kuran ve hizmet 
alımı yoluyla bu işi üstlenen Gürcan K. 
çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılan
mak üzere serbest bırakıldı. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hayaller
“İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar” demiş 

şair..
Hayaller olmasa, her halde yaşam monoton 

laşır.
Hayal kurmanın bir fiyatı yok.
özgürlüğün sınırsızca uygulandığı tek alan 

dır hayal dünyamız.
Yapmak isteyip de yapamadığın, almak iste 

yip de alamadığın, erişmek isteyip de erişe
mediğin her şeye hayal dünyanda erişirsin.

Hani Orhan Veli’nin “Hava bedava, su 
bedava, camekanların önü bedava” dediği 
türden sınırsız bir bedava kullanım alanıdır 
hayallerimiz..

Herkesin birçok hayali vardır.
Ev almak, araba almak, sevgilisine kavuş

mak, seyahat etmek, sınıfının birincisi 
olmak, bol para kazanmak gibi.. Dev. 4’de

Gemlikli Uğur 
Siper yıldızlar 

milli takımında
Gemlik Lisesi 
emekli Beden 
Eğitimi Öğret
meni Yalçın 
Siper ile emekli 
Belediye Baş 
kan Sekreteri 
Sema Siper’in 
oğlu genç bas- 
ketçi Uğur Si 
per, yıldız milli 
takıma seçildi. 
Uğur Siper, 
2011 yılında yıl 
dızlar Avrupa 
Şampiyonasın' 
da oynayacak. 
Sayfa 5’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve kanali 
zasyon İşletmesi BUSKİ tarafından ilçemizde 
başlatılan kanalizasyon şebeke değiştirme 
çalışmaları ağır ilerliyor. Haberi sayfa 2’de

Kokar_Kornom_Mevkii_Soroyk%25c3%25b6y/DCN%25c4%25b0ZL%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ne olacak bu memleketin hali?
“Tam bağımsız Türkiye..:” Kulağa çok 

hoş geliyor. Yanı sıra güven ve huzur 
veriyor. Ne yazık ki...

Bu özlü söz slogan boyutunda kaldı 
güzel yurdumuzda...

Bizi yönetenler kendi bildikleri doğrul
tuda dahası dışarıdan gizli ya da açık 
biçimde yönlendirilerek hareket ettiler...

Dolayısıyla ulus devlet ve yurttaşlar 
yaralandılar.

Güdümlü ekonomi insan niteliğini 
dumura uğrattı.
Artık;
Saf, temiz ve yalın olabilmek çok zor...
Çünkü kişisel “çıkarlar” inşanları bir

birlerinden o denli uzaklaştırdı ki, hangi 
taşı kaldırsan altından pislik, hangi 
ilişkiye dokunsan ardından “çıkar küme
lenmesi” çıkıyor.
Kirlilik...
Açgözlülük...
Keten perecilik...
Fırsatçılık...
Üçkâğıtçılık...
Saygısızlık...
Sevgisizlik...
Dönem içinde insanoğlunu cenderesine 

aldı...
Sıkıyor da sıkıyor...
Pislik anaforuna yakalanan insanoğlu 

kendini düze çıkaramıyor.
Yazıktır...
Ayıptır...
Günahtır...
Güvenlik hak getire...
Adalet ne yazık ki tartışılıyor.
Sağlık zaten bozuk.
Geleceğinden kaygı duyan insan “hal 

çaresine” bakıyor.
Bakarken de yıkıyor.
Kendini kurtarırken başkasının omzuna 

çıkıyor...
Yükleniyor da yükleniyor...
Onu eziyor...
Tüketim girdabının içine* atılan insanın 

“alma” isteği sürekli parlatılıyor.
Jan janlı vitrinler...

I Rengarenk ambalajlar...
Aldırmak için sunulan cazip olanaklar...
, “Almadan verme “ güdüsü harekete 

geçiriyor.
Doğal olarak denge dolayısıyla karakter 

bozuluyor.
Bu işin sonu iyi değil.
Ne olacak ?
İnsanoğlu tepeden tırnağa yapısal 

değişim geçirecek.
Birdenbire olanaklı mı?
Değil...
O halde;
Herkes ayağını yorganına göre uzata

cak...
Tüketim anaforunda kendini kaybet

meyecek...
Onun yerine çalışarak üretecek. 
Okuyarak aydınlanacak.
Benliğini yitirmeyecek...

Belediyede Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen soruşturma devam ediyor

MilliIİIM iiiilffi a Hıllı
Gemlik Belediye 
si’nde yaşanan 
yolsuzluk 
iddialarıyla Cumhu 
riyet Başsavcılığı 
tarafından başlatılan 
inceleme ve soruş
turma devam 
ederken, cuma 
günü polisçe 
gözaltına alınan 
Belediyeye ajt 
bilgisayarların 
onarım ve çağrı

merkezi sistemini 
kuran ve hizmet 
alımı yoluyla 
bu işi üstlenen 
Gürcan K. 
çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.
Cuma günü 
polisçe sorgulanan 
cumartesi günü 
ise Adliye’ye sevk

edilen Gürcan K. 
Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan 
sorgulamadan 
sonra mahkemeye 
sevk edildi.
Geç saatlere kadar 
yargılama sonucu 
Gürcan K. m 
tutuksuz yargılan
mak üzere 
serbest bırakıldığı 
öğrenildi.
Daha önce de

soruşturma 
kapsamında 
polis tarafından 
gözaltına alınan 
ve Adliye’ye sevk 
edilen boya 
badana işleri yapan 
Ümmet D., tabela 
işleri yapan 
Sinan Y. matbaa 
işleri yapan 
Hasan Y. tutukla
narak cezaevine 
gönderilmişlerdi.

üeleıliııe Meclisi hugiin imlan ıy»r
Belediye Meclisi 
Ekim ayı son 
toplantısını bugün 
yapacak.
Bugün saat 13.oo’te 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu arkasında 
bulunan Belediye 
Hizmet Binası’nda 
yapılacak olan 
meclis toplantısın
da, geçen toplantı

tutanaklarının okun- gündem maddele 
masından sonra fine geçilecek.

Daha sonra toplantı
da 2/1 Mali 
Hizmetler Müdürlü 
ğü’nün 2011 yılı per
formans programı 
ile ilgili yazıların 
görüşülmesi, 3/1 
plan program ve 
bütçe Komisyonu 
nun 2011 mali yıl 
bütçesiyle ilgili 
raporu görüşülecek.

V

B 'İ a IİİM İillli i İHI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
kanalizasyon 
İşletmesi BUSKİ 
tarafından ilçemizde 
başlatılan kanalizas 
yon şebeke 
değiştirme çahş- 
malan ağır ilerliyor. 
BUSKİ tarafından 
ihalesi yapılan ve 
çalışmalarına 
geçtiğimiz ay başla 
nan kanalizasyon hat 
değiştrme çalışmaları 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Karsak 
Deresi BUSKİ Gemlik 
Hizmet Binası önün
den kazı çalışmalarıy
la başlamıştı.
BUSKİ önünden 
Terminal Köprüsü’ne 
kadar kazı işlemlerini 
tamamlayan müteah
hit firmanın çalış
malarının ağır iler
lemesi nedeniyle 
Terminal önündeki

köprü trafiğe 
kapatıldı.
Köprünün trafiğe 
kapatılması sıkıntı 
yaratırken, yaklaşık 
500 metrelik boru 
hattı döşendi.
1 metre boruların

döşenme işi Hürriyet 
Caddesi Ahmet

’ Süren Meydanı’na 
kadar devam edecek. 
1 metre 75 santim ve 
50 santimlik boru 
döşeme çalış
malarının yapılacağı

kanalizasyon hat 
değişikliğinde 
Hürriyet Caddesi’n 
deki çalışmalar bittik
ten sonra İstiklal 
Caddesi’nde de kazı 
çalışmalarının başla 
nacağı öğrenildi.
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Genç Kızların fcawgasinda kan aktı YazıYORUM
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
aileleri küs olan 2 
genç kızın kavgasın
da kan aktı.
Kızlardan biri bıçak
la diğeri darp sonu
cu yaralanarak has
taneye kaldırıldı.

Kız meselesi yüzünden bıçaklandı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde kız mesele
si yüzünden çıkan 
kavgada, bir genç 
arkadaşı tarafından 
bıçaklanarak ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye

Kayınvalidesine Mı, esini Bıçakladı
Bursa'da kayınvalide 
sine kızan bir adam, 
birayla ilaç içerek 
intihara kalkıştıktan 
sonra 22 yıllık hayat 
arkadaşını bıçakla 
ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Yıldırım 
ilçesi 75. Mahallesi 
Cansu Sokak'ta 
meydana geldi. İddia 
ya göre bir ay önce 
alkollü olarak evine 
giden 46 yaşındaki 
Musa Ş. (64), eşi 
Kadife Ş.'yi (47) 
aralarında çıkan aile
vi mesele yüzünden 
dövdü. Kadının 
polise yaptığı şika 
yet üzerine koca 
Mûsa Ş. hakkında, 
"aile fertlerine kötü

Yeni Yalova Yolu 
üzerinde İstanbul 
yönünde seyreden 
tır, alev alev yandı. 
Tırın ön kısmında 
başlayan yangında, 
alevlerin tırın 
dorsesindeki 
plastik hammadde
sine sirayet 
etmesiyle bir 
anda ateş topuna 
dönen tır korkulu 
anlar yaşattı.

I Cayır cayır yanan 
tır, trafiğin de bir

Edinilen bilgiye 
göre, Beyazıt Ma 
hailesi Eğitim So 
ak'ta ikamet eden 
Ö.Y. (18) ile E.Y.(16) 
ailelerinin küs 
olması sebebiyle 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 

göre, Selçuk 
Mahallesi Gölsahil 
Caddesi'nde 
karşılaşan Halil G. 
(30) ile Emrah Ö. 
arasında kız mesele
si yüzünden tartış
ma çıktı. Münakaşa 

muamelede bulun
mak" suçundan 
işlem yapıldı. 
Eşinin serbest bira 
kılması üzerine Kadi 
fe Ş., Esenevler Ma 
hallesi'ndeki baba 
ocağına döndü. 
Günlerdir eşinin eve 
dönmemesine içerle 
yen 2 çocuk babası 
Musa Ş., bira ile ev 
deki tüm antibiyotik
leri aynı anda içerek 
kayınvalidesinin 
evini bastı. Kendi 
sine hakaret ettiğini 
ileri sürdüğü kayın-. 
validesine kızan Mu 
sa Ş., öfkesini 22 yıl
lık hayat arkadaşın
dan çıkardı. Karısını 
olay yerinde bıçakla
yarak ağır.yaralayan 

süre durmasına 
neden oldu. Olay 
yerinden tesadüfen 
geçen 112 acil 
servis ekibi tedbir 
amaçlı önlem 
alırken, itfaiye 
ekipleri de tıri

dönüşmesiyle E.Y., 
Ö.Y.'yi bıçakladı. 
E.Y. ise darp sonucu 
yaralandı. Hastaneye 
kaldırılan iki genç 
kızın da sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
E.Y. Bursa Emniyet 

mn kavgaya 
dönüşmesiyle Halil 
G.'yi karnından 
bıçaklayan Emrah Ö. 
(31), olay yerinden 
34 MEN 77 plakalı 
aracıyla kaçtı.
Ambulansla Bursa 

şüpheli, adliyeye 
giderek teslim oldu. 
Şüpheli Musa Ş.'nin 
ilaç içerek intihara 
kalkıştığını söyleme
si üzerine polis 
hemen adliyeye 
ambulans çağırdı. 
112 ekipleri tarafın
dan Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
Musa Ş., muayene 
sinin ardından tekrar 
adliyeye sövk edildi. 
Olayın tüm sorum
lusunun kayın
validesi olduğunu 
öne süren Musa Ş., 
"33 yıl önce de 
baldızımızı kocasın
dan ayırdı. Şimdi de 
beni ayırmaya 
kalkıyor. Birbirimizi 
çok sevmemize rağ

söndürmeye çalıştı. 
Herhangi can kay
bının ya da yaralan
ma olayının 
bildirilmediği tır 
yangınında, geriye 
sadece külleri 
kaldı.

Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi 
ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Zanlı genç kızın 
karıştığı bir suçtan 
hakkında arama 
kararı bulunduğu 
ortaya çıktı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Olur mu?.. Bizde her şey olur..

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Halil G.'nin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Zanlı 
aranırken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

men eşimi benden 
aldı. Her şey onun 
yüzünden oldu" diye 
konuştu.
Olay öncesi birayla 
birlikte antibiyotik 
içerek Ölmek iste
diğini ifade eden 
Musa Ş., istifra 
etmesinin kendisini 
hayata döndürdü 
ğünü söyledi. Şok 
geçirdiği için olayla 
ilgili hiçbir şey hatır
lamadığını savunan 
şüpheli, sevk 
edildiği adli makam
larca tutuklandı. 
Bu arada Şevket 
Yılmaz Hastane 
si'nde yoğun bakıma 
alınan Kadife Ş.'nin 
hayati tehlikeyi atla 
tamadığı öğrenildi.

onul 
kantinini 
şovdular
Bursa'da bir 
ilköğretim okulu
nun kantininden 
çok miktarda gıda 
malzemesi çalındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Demirtaşpaşa 
İlköğretim 
Okulunun kanti
nine giren kimliği 
henüz belirlene
meyen kişi ya da 
kişiler, çok miktar
da gıda malzemesi
ni çalarak kaçtı.

Yeni genç nesil bilmez!
Semra Özal, purosu ve viskisi ve pap

atyaları ile ANAP’ın laik kanadını temsil 
ederdi!

Muhafazakarlara cephe açıp liberallerle I 
işbirliği yapıp Mesut Yılmaz’ı ANAP kon- I 
gresinde seçtiren Semra Özal’dı.

Kocasına her istediğini yaptırdığı 
söylenirdi..

Mukaddesatçı Mehmet Keçeciler’! 
ANAP’dan attırmak için Turgut Özal’la 
lades kemiğiyle iddiaya girdiği ve kaza 
nınca istediğinin yapıldığı anlatılırdı...

Şimdi bu Semra Özal Tayyipçi!.
Düşman, dost oldu..
Ey para sen nelere kadirsin..
Bu hanım efendi hidayete erip, tele

vizyonda Turgut Özal’ın devamı Tayyip 
Erdoğan’dır diyor.

Diyeceksiniz ki nedamet getirdi!
Hayır durum öyle değilmiş..
Bunu niçin yapıyor ve perde gerisinde 

neler oynanıyor yazacağım..
Semra Hanım, oğlu Ahmet Özal’ın işi 

için Kuzey Irak’a Barzani’ye gittiğinin 
hemen ertesinde Tayyip Bey’le Ahmet 
Özal’ın buluşmaları Earzani’den alınan 
işlerin Türkiye kısmının halledilmesi 
olarak yorumlandı.

Aynı şekilde birden bire alevlendirilen 
Özal suikastı iddialarına Cemil Çiçek 
gibi dönemi canlı yaşayanların “saç
malık” demelerine, rağmen Tayyip 
Erdoğan’ın “araştırılmalı” demesi ilginç 
değil mi?

Özal’a suikast masallarının aslında bir 
proje olduğunu kaç sene sonra, 
A.Özal’ın milletvekilliği devrelerinden 
seneler sonra millet önünde yine bir 
oyun oynanıyor..

Tayyip Erdoğan merkez sağda güçlü 
bir parti doğmasın, yeni bir yapı kurul
sun istemiyor ..

Bunun için de o kesimde cepheler 
açıyor ki yıllar yılı yüzüne bile bak
madığı Semra ile Ahmet Özal’ı bu aralar 
keşfetmesi bunun içindir.

Erdoğan gibi güçlü bir Başbakan’a 
yakın olmanın avantajlarını düşünün ..

Gelsin ihaleler^ gelsin paralar..
Evet Tayyip Erdoğan genel ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 
merkez sağı kontrol altında tutup, 
oradan AKP’den oy koparabilecek bir 
yapı kurulsun istemi yor ..

Tansu Çiller’le de bunun için dirsek 
temasında olduğu söyleniyor..

Olur mu öyle şey demeyin, bizde ki 
siyasette her şey olur!!

Daha önce yazdım, bir kere daha yaza
yım,

Bu ülkenin AKP ve Erdoğan’dan kur
tulması çok zor, hatta Cumhuriyeti kur
maktan bile zor bir olaydır!

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

Hayaller

CHP Kadın ve Gençlik Kolları başkanları tüm siyasi partileri birlik çağrısı yaptı

MM MİMİ la
Hergün bir iki gazete alıyorum.
Dün, araba yıkatırken masa üzerindeki 

gazeteyi okuyup zamanın çabuk geçmesi
ni sağlamayı düşündüm.

Gazetenin her yaprağını çevirdiğimde 
tam sayfa birbirinden güzel konut satış 
ilanları ile karşılaştım.

Sizlerde her gün aldığınız gazetelerde 
benim gördüklerimi görüyorsunuz.

O dairelerden birine sahip olmanın ha 
yalini kurmuyor musunuz?

Kuruyorsunuzdur mutlaka..
Çünkü 1+1 bir dairenin peşin fiyatı 105 

bin lira 2+1140 metre kare bir dairenin fi 
yatı 160 bin lira..

Ayda bin lira ile geçinmek zorunda olan 
vatandaş, bu dairenin ancak hayalini kura
bilir.

Hayalinde, sunni göllerin yanında yan 
yana sıralanan konaklardan bir tanesini 
kendine, bir tanesini oğluna, bir tanesini 
de kızına satın alabilir.

Bunun hiçbir sakıncası yoktur.
Nasıl olsa bedava..
Hayalden sıyrılıp gerçek yaşama dön 

düğünüzde bunların gerçek olmadığını arr 
larşınız.

Üzüntüye kapılırsanız kötü.
Hayallerinizde ulaştığınız mutluluk o 

zamanla sınırlıdır.
Bunun keyfini çıkarmaya bakın..
Çevremizde hayal ettiğimiz o kadar çok 

şey var ki?
Yapmak isteyip de yapamadığımız o 

kadar çok şey var ki!
Kapatın gözünüzü, dalın hayal alemine.
Yaklaşan Kurban Bayramı’nda gitmek 

istediğiniz 5 yıldızı otele, Avrupa gezisine, 
Maldivlere gidin...

Mısır Piramitlerinde gezinin, Fas’ın 
egzotik kenti Kazabilanka’da bir fincan 
kahve için..

Sonra Pariste Eyfel’e çıkın..
Ressamlar sokağında gezinin..
Sen Peterbusk’ta müzeleri gezin...
Brezilya’da düzenlenen karnavallara 

katılın..
Gemlik İstiklal Caddesi’nde yeni 

aldığınız kırmızı juke ile, 207 peugout ile 
4x4 Captiva’nızla bir tur atın.

Ama hayal dünyasından uyandığınızda 
bunların hiçbirinin olmadığını göre
ceksiniz.

Olsun, o anlar bile bana yeter, belki 
birgün olur diyeceksiniz.

Olmaşı için hep hayalinizde yaşatacak
sınız.

Hayallerimiz olmasa yaşam çekilmez 
olurdu diyeceksiniz.

CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Nil 
Avcı ve Gençlik 
Kolu Başkanı 
Gökçe Çipli, Cum 
huriyet Bayramı 
öncesi bütün siyasi 
partilere Cumhuri 
yet için birlik çağrı 
sında bulunarak, 
tüm Gemliklileri 
28 Ekim 
Cumhuriyet 
Yürüyüşü ile Leman 
Sam konserine 
davet ettiler. 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Nil 
Avcı ve CHP 
Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı 
Gökçe Çipli yak
laşan Cumhuriyet 
Bayramı öncesi 
bütün siyasi 
partilere 
Cumhuriyet için

SP İl îes^ilaiı'nılaıı fiemlilı ziyafeti

Hilmi Tanış’ın isti
fasıyla Saadet 
Partisi İl Başkanlığı 
görevine getirilen 
Mimar Selim Sait Ter 
zioğlu ve İl Yönetim 
Kurulu üyeleri, Gem 
lik İlçe Teşkilatını 
ziyaret ettiler.
20 Ekim Çarşamba 
akşamı gerçekleşen 
İlçe Yönetim Kurulu 
Toplantısına İl Teşki 
lafının yaptığı

birlik çağrısında 
bulunarak, tüm 
Gemliklileri
28 Ekim Cumhu 
riyet yürüyüşü ve 
fener alayı ile 
Leman Sam konseri 
ne davet ettiler. 
Ülkede siyasi gerili 
min gitgide tırmandı 
ğı bir dönemde ulu 
sumuzu birleştiren 

ziyarette, 17 Ekim 
‘de yapılan Büyük 
Kongre değerlendin 
lerek kongre sonra 
sı yeni dönemde ya 
pılacak çalışmalar 
masaya yatırıldı.
İl Başkanı Selim Sait 
Terzioğlu, Büyük 
Kongre’de Genel 
Başkan seçilen 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın teşkilat
lara büyük bir moti

Cumhuriyete ve 
onun değerlerine 
sahip çıkıldığının, 
Cumhuriyet 
Bayramı'nı büyük 
coşkuyla kutlayarak 
gösterilebileceğini 
söyleyen Nil Avcı ve 
Gökçe Çipli, 
54 İslam ülkesinde 
ekonomi, kadın 
haklan, demokrasi, 

vasyon ve heyecan 
getirdiğini bu heye
can ile seçimlere 
kadar güzel bir ça 
lışma ile Milli Görü 
şün 3.şahlanışını 
gerçekleştireceğin- 
isöyledi.
Toplantıda konuşan 
İlçe Başkanı Sedat 
özmen, İl Teşki 
lafıyla uyum halinde 
modele uygun 
faaliyetlerde bulu

hukuk, bilim, spor 
ve pek çok alanda 
bir güneş gibi par
layan Türkiye 
Cumhuriyeti'ni 
farklı kılan Cumhu 
riyet, laiklik ve 
demokrasi altın 
üçgeninin bozul
masına asla izin 
vermeyeceklerini 
vurguladılar.

narak Gemlik olarak 
üzerine düşen gö 
revleri fazlasıyla 
yerine getirecekleri
ni bildirdi.
İl Yönetimi ve 
İlçe Teşkilatı 
karşılıklı istişareler
le seçimler öncesi 
dönemde yapılacak 
çalışmaların ana 
hatlarını belirleyerek 
çalışma esaslarını 
hazırlandılar.

TEMA A WUNU WHARCMA’
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin Önlenmesi için siz de katılın

I/Al/IR Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
İA AVID ald,ğ,m nüfus cüzdanımı 18 f\MI || Ekim 2010 tarihinde kaybettim. 
111 11 11 Hükümsüzdür. KERİM YILDIZ

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:kadrLguler@hotmail.com
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Nilüfer fielediyespor: 34 
fiemlik Giicümspor :42

Oksijenspor: 30
Gemlik Belediyespor: 10

Bursa küçük erkek
ler basketbol liginde 
mücadele eden 
Gemlik Gücümspor, 
geçtiğimiz hafta 
yaptığı sezon 
açılışının ardından 
ilk maçına çıkarak, 
galibiyetle ilçemize 
döndü.
Cumartesi günü 
saat 13.30’da 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılan Nilüfer 
Belediyespor - 
Gemlik Gücümspor 
karşılaşması 
Gücümsporlu 
basketbolcuların 
baskın oyunuyla 
sona erdi.
Velilerin büyük ilgi 
gösterdiği ve heye
canla izlediği

Nilüferspor 
Gücümspor 
karşılaşması 
34-42 sona erdi. 
Karşılaşmada 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler Batuhan 
Kutlu (9), Tufan 
Erkan (7), Batuhan 
Ayan (4), Yiğitcan 
Çakmak (2), Hakan 
Çatak (2), Alper 
Küçükceylan (2), 
Erol Yücelen (4), 
Anıl Adıbelli (4), 
Ozan Zadeoğlu (2), 
Batuhan Yurt (2), 
Batuhan Cengiz (2), 
Alp Özanadolu (2) 
sayı attılar.
Gemlik Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tugan 
Büyükbaşaran 
gazetemize yaptığı 

açıklamada, 
geçtiğimiz hafta 
yapılan sezon 
açılışından sonra C 
gurubunda yapılan 
ilk karşılaşmada 
sporcuların çok iyi 
performans göster
diğini belirtti. 
Karşılaşmanın 
Gücümspor sporcu
larının baskınıyla 
geçtiğini söyleyen 
Büyükbaşaran, 
Bursa Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
karşılaşmaya 
velilerin de ilgi gös
terdiğini belirterek, 
teşekkür ederek, 
sporcularının her 
karşılaşmaya gali
biyet için çıkacağını 
söyledi,

Bursa Erkekler 
Basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor 
Yıldız erkekler 
Basketbol takımı, 
Çekirge Spor 
Salonu’nda 
oynanan maçta 
güzel bir oyunla 
galibiyeti hak etti. 
Bu sezon ilk 
maçına çıkan ve 
deplasmandan 
galibiyetle dönen 
Belediyesporlu 
basketbolcular, 
sezona çok iyi bir 
başlangıç yaparak 
lige iyi hazırlandık
larını gösterdiler. 
Sahaya çıkan tüm 
oyuncuların sayı 
bulması, bir anlam
da takımın moralini 
üst seviyelere 
çıkarttı. İlk periyodu 
18-4 önde kapatan , 

oyuncularımız ilk 
yarıyıda 32-11 
tamamladılar. Üçün 
cü periyotta skor 
50-16 ile sonuçlandı 
ve son periyoda 
rahat bir oyunla de 
vam edilerek 70-30 
luk skorla Gemlik 
Belediyespor 
basketbol takımı 
maçı galip tamam
ladı. Maçta Evrim 
(26 sayı), Yiğit (13 
sayı), Kadir (10 
sayı), Hasancan (6 
sayı) Kasım Ahmet 
(4 sayı) Emir (4 
sayı) B.Ergun (3 
sayı), B.Bozkurt (2 
sayı), Atalay (2sayı) 
ile oynadı. Maça 
oyuncu ailelerinin 
ilgi göstermesinin 
yanı sıra Gemlik 
Belediyespor 
spor direktörü 
Mehmet Tan’ın da 
izleyiciler arasında 

olması memnuni 
yetle karşılandı. 
Takım Sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
“Gruplardaki ilk 
maçımıza galibiyetle 
başlamak bana 
ve oyuncularıma 
moral oldu ve inşal
lah devamını 
getirmek için çaba 
sarfedeceğiz. 
Gemlik’i en iyi şek
ilde temsil etmek 
için elimizden gelen 
gayreti sahaya yan
sıtmaya çalışacağız. 
Geçen sene bu 
takım ilk 
8 e girerek bir 
başarı yakalamıştı. 
Bu sene hedefimiz 
daha da yukarısı 
olarak belirledik, 
inşallah bunu 
başaracağız ve 
başarılı olacağımıza 
inanıyorum." 
dedi.

Gemlikli Uğur Siper yıldızlar milli takımında
Gemlik Lisesi emekli Beden 
Eğitimi Öğretmeni Yalçın Siper 
ile emekli Belediye Başkan 
Sekreteri Sema Siper’in oğlu 
genç basketçi Uğur Siper, yıldız 
milli takıma seçildi.
2011 yılında yıldızlar Avrupa 
Şampiyonası’na katılacak olan 
95-96 doğumluların oluşturdu 
ğu yıldız milli takım 31 Ekim 
2010 Pazar günü saat 16.oo’da 
İstanbul Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda toplanıyor.
3 Kasım 2010 Çarşamba 
günü ne kadar çalışmalarını 
sürdürecek olan Yıldız Milli 
Takım kadrosunda 
Bursa Tofaşspor Kulübü’nde 
oynayan Adnan Mustafa, 
Emine örnek Koleji’n den

Serhat Özaydın ve
Yeşimspor Kulübü’nden Uğur 
Siper de yer aldı.
Taner Güney’in baş antrenör
lüğündeki yıldız milli takımı 
teknik ve idari kadrosu 
şu isimlerden oluşuyor.
Mehmet Dögüsgen İdareci TBF, 
Taner Günay Antrenör Trabzon, 
Ömer Büyükaycan Yardımcı 
Antrenör TBF, 
Antrenmanlara Eşlik Edecek 
Antrenörler:
Tufan Sabah Darüşşafaka, 
Hasan Serbest Galatasaray, 
Cafe Crown
Oyuncu Kadrosu :
Tolga Geçim Banvit, Hüseyin 
Uysal Banvit, Emircan Kusut 
Bayrampaşa Sancak, Kartal

Özmizrak Beşiktaş Cola 
Turka, Dogukan Şanlı 
Beşiktaş Cola Turka, İbrahim 
Sertan Sarı Darüssafaka, 
Mert Ciner Darüşşafaka Cedi, 
Osman Efes Pilsen, Ogulcan 
Baykan Efes Pilsen, Serhat 
Özayin Emine Örnek Koleji, 
Mehmet F. Alemdaroglu 
Fenerbahçe Ülker, 
Mehmet Şanlı Fenerbahçe 
Ülker, Ay berk Güleryuz 
Fenerbahçe Ülker, 
Metecan Birsen Fenerbahçe 
Ülker, Batuhan Yilmaz 
Galatasaray Cafe Crown, 
Göktürk Gökalp Ural 
Galatasaray Cafe Crown, 
Adnan Mustafa Tofas, 
Ugur Siper Yeşimspor.
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Re sen emekliliğe engel! ELENİN ARANIYOR
Anayasa Mahkeme 
si, 12 Eylül 1980'den 
sonra kamu kurum 
ve kuruluşlarından 
resen emekliliğe 
olanak tanıyan 
Emekli Sandığı 
Kanununda değişik
lik öngören hükmü 
Anayasa'ya aykırı 
bularak iptal etti. 
Merkez valisi olarak 
görev yapmış bir 
kişi, "29 Ocak 1982 
tarihinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 
resen emekliye sevk 
edilmesine ilişkin 
işlemin iptali ve 
yeniden merkez va 
lisi olarak atandığı 
tarihe kadar emekli 
statüsünde geçirdiği 
8 yıl 3 ay 22 günlük 
sürenin fiili hizme
tine eklenerek 
emeklilik yönünden 
değerlendirilmesi ve 
emekli maaşı ile 
merkez valisi maaşı 
arasındaki maaş ve 
özlük hakları 
farkının bugünkü 
değeri üzerinden 
ödenmesi istemiyle" 
idareye başvurmuş
tu. Başvurunun red
dedilmesi üzerine 
bu kişi, ret işleminin 
iptali istemiyle 
Danıştayda dava 
açmış ve Emekli 
Sandığı Kanununda 
değişiklik öngören 
hükmün iptali için 
de Danıştayın, 
Anayasa Mahkeme 
sine başvuruda 
bulunmasını talep 
etmişti. Davaya 
bakan Danıştay 11. 
Dairesi, Anayasa'ya 
aykırılık iddiasını 
"ciddi" bularak, 12 
Eylül 1980'den 
sonra kamu kurum 
ve kuruluşlarından

resen emekliliğe 
olanak tanıyan 
Emekli Sandığı 
Kanunu'nda değişik
lik öngören hük
münün iptali iste 
miyle oybirliğiyle 
Anayasa Mahkeme 
sine başvurma 
kararı almıştı. Daire 
başvurusunda, 
"Kamu yararı ve 
hizmet gerekleri 
bakımından herhan
gi bir haklı nedene 
dayanmaksızın 
ilgilileri resen emek
liye sevk etme 
konusunda yetki 
veren ve davacının 
da resen emekliye 
sevk edilmesine 
dayanak oluşturan, 
2559 sayılı 5434 
sayılı Emekli 
Sandığı Kanunu'nun 
13. Maddesi ile 15. 
Maddesinin (h) 
Fıkrasının Değiştiril 
meşine ve 39. Mad 
desine (i) Fıkrası ve 
Bu Kanuna Geçici 
ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenme 
sine Dair Kanunun 
4. Maddesi ile 5434 
sayılı Kanuna 
Eklenen Ek Geçici 
16. Maddenin 
Anayasa'nın 2, 7,12, 
13, 49. ve 128 mad
delerine aykırı 
olduğu anlaşılmak

tadır" değerlendir 
meşinde bulunmuş
tu. Danıştay 11. 
Dairesi'nin başvu
rusunu esastan 
görüşen Anayasa 
Mahkemesi, itiraz 
konusu kuralı, 
Anayasa'nın 2, 7 ve 
128. maddelerine 
aykırı bularak oybir
liğiyle iptal etmişti. 
Yüksek 
Mahkeme'nin iptal 
kararının gerekçesi 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Gerekçeli kararda, 
5434 sayılı Yasa'nın 
ek geçici 15. mad
desinde, 20 fiili 
hizmet yılını veya 
55 yaş ve 10 fiili 
hizmet yılını doldu- z 
ran iştirakçilerden, 
31 Aralık 1981 tari
hine kadar emeklilik
lerini isteyen ve 
bu madde hükümler
ine göre emekli 
edilmeleri kuram
larınca kabul edilen
lere aylık bağlan
ması ve emekli 
ikramiyelerinin 
yüzde 25 fazlası 
ile ödenmesinin 
öngörüldüğü anım
satıldı. Kararda, aynı 
yasanın ek geçici 
16. maddesinde ise 
ek geçici 15. mad
desinde yazılı

durumda bulunan 
iştirakçilerden 
31 Aralık 1981 
tarihine kadar 
emekliliklerini iste
memiş olanların, 
1 Ocak 1982 ile 31 
Ocak 1982 tarihleri 
arasında atan
malarının Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 
yapılmış olanların 
atanmalarındaki 
usule göre diğer
lerinin ise müşterek 
kararla resen 
emekliye 
sevkedilebilmelerini 
n, emekli aylığı 
bağlanmakla 
beraber emekli 
ikramiyelerinin de 
yüzde 15 fazlasıyla 
ödenmesi hük
münün yer aldığı 
kaydedildi.
Yüksek Mahke 
me'nin kararında, 
Anayasa'nın 2. mad
desinde belirtilen 
hukuk devleti ilke
sine göre düzen
lemelerin açık, 
öngörülebilir ve 
sınırlarının belirli 
olması, keyfiliğe 
neden olabilecek 
uygulamalara yol 
açmaması gerek
tiğine işaret edil
erek, "Resen emek
liye sevk edilecek 
kişilerin belirlen
mesinde yetkiyi 
tamamen idareye 
bırakan kuralın 
hukuk devleti ilke
siyle bağdaşmadığı 
açıktır. Ayrıca, 
yasa ile esasları 
belirlenmeden, 
çerçevesi çizilme
den idareye yetki 
verilmesi yasa ile 
düzenleme anlamına 
da gelmez" denildi

ŞOFÖR -SEVKIYAT- 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NOBETÇİıECZANE
25 Ekim 2010 Pazartesi 

ERÇEK ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR

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 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Kof 512 0163

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat İ56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Haetenesl 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Seg.Oceğı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

BESMİ BAİBELEB

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

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

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

Gemlik Karfez ■■Mİİ

BELEDİYE

Santral 51345 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

__________ 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
Hâbaşgaz 5İ3 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akcan Patrol 513.107a
MAR-PET 5-13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Bayza Patrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3798 

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) .

misse 
ALACA KARANLIK 

EFSANESİ IV» 

ll.00-12.30-H>, 
15.30- 17.00-19.00-

20.30

Rezervasyon 
(M:5I3İÎ21)
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Mil MU İMİ lir titan "Mıiia W
Gemlikli yazar ve 
edebiyatçı Zafer 
Köse, “Fabrika Yolu” 
adlı yeni bir öykü 
kitabı yazdı.
Siyah Beyaz 
Yayınevi tarafından 
basılan ve yarın 
Yalova Kültür 
Merkezi’nde tanıtıla
cak olan “Fabrika 
Yolu” 105 sayfa ve 
sekiz öyküden 
oluşuyor.
Bu öyküler; Toplantı, 
Mahsuscuktan, 
Fabrika Yolu, Veda, 
Bir Olay, O kızın 
Babası, Üç Haftadır, 
Bizim Havuz.
Kitapta ressam 
Sevilay Emirza’nın 
her öykü için 
çizdiği desenler de 
yer alıyor.
Daha önce Evin 
Yolu” adlı ilk öykü 
kitabını yazan Zafer 
Köse’nin Sarsılmak, 
Son Ozan Zülfü

Livaneli adlı kitapları 
bulunuyor.
27 Ekim 2010 
Çarşamba günü 
yeni öykü kitabını 
Yalova da tanıtacak 
ve imzalayacak 
olan Zafer Köse’nin 
kitap tanıtım gününe 
Gemlik’ten katılmak 
isteyenler için Siyah 
Beyaz Yayınevi 
tarafından
saat 17.oo de İskele 
Meydanı’ndan araç 
kaldırılıyor.

Zafer Köse “Fabrika 
Yolu” adlı öykü 
kita binin arka 
kapağında şu 
görüşlere yer 
veriyor:
“Küçük tartışmalara 
mahkûm edilen ada 
mın öyküsü yok bu 
kitapta. Yıllardır 
kafamda taşıdığım 
o hikayeyi henüz 
yazamadım.
Aslında büyük konu
larla ilgilenen biri de 
ğil o. Tek başına 

dünyayı kurtarmak, 
kimsenin düşün
mediğini düşünmek, 
herkesten farklı 
olmak gibi takıntıları 
yok. Düşündüğünü 
açıkça söylerken bile 
yanlış anlaşılmaktan 
korkmak istemiyor. 
Karşısındakinin 
söylediklerinde, din
lediğinden farklı 
amaçlar olsun 
istemiyor. Herkes 
hak ettiği kadar 
tüketsin, bir de 
herkesin doğuştan 
bazı hakları olsun 
istiyor. Anlamsız 
hedefler peşinde 
koşanların günde
mindeki tartışmalara 
katılmak istemiyor. 
Ama olmuyor. İş 
yerinde, apartmanda, 
televizyonda 
sürekli küçük tartış
maların içinde 
buluyor kendini. 
Onlardan uzak

laştıkça, hayatın 
dışında kalmaya 
başlıyor. Akıp giden 
hayatın içine gir 
meye çalıştıkça, 
küçük tartışmalara 
mahkûm oluyor.
Hakkında böyle bir 
hüküm olduğuna 
göre, mutlaka bir 
suçu olmalı, inkar 
edemediği ama 
kabullenmediği, 
diğer insanlarla 
ortak bir suçu.
İşte o adamın 
hikayesini 
yazamadım.
Bazen, yazdığım her 
öykünün, aslında 
onun hikayesinin 
bir kısmı olduğunu 
hissediyorum.
Belki de bir gün, 
bütün yazdıklarımın 
toplamı, küçük 
tartışmalara 
mahkûm edilen 
adamın hikayesini 
oluşturacak.”

KPSSwe 
5 S»

Ertelenebilir
Kopya skandalları 
nedeniyle zor gün
ler geçiren ÖSYM, 
sınav güvenliği 
için alacağı yeni 
önlemleri hayata 
geçirmede işi sıkı 
tutuyor. Bu önlem
ler önce pilot uy 
gulama şeklinde 
denenecek. Bu ne 
denle bu yılki 5 bü 
yük sınav erte
lenebilir. Ard arda 
ortaya çıkan kop 
yâ iddialarıyla gü 
yenilirliği sarsılan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merke 
zi (ÖSYM), Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'nda (KPSS) 
kopya soruştur
ması ne deniyle 
ileri tarihle re 
ertelediği sınavlar
da tekrar erteleme' 
yoluna gidiyor. 
ÖSYM yetkililerin 
den alınan bilgile 
re göre, KPSSde 
kopya girişimler
ine karşı alınacak 
yeni "siber önlem- 
ler"in uygulaması 
tamamlanamadı.
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Çınar'dan Gemlikspor’a soğuk duş
İlk haftayı 
oynamadan 
3 puanla kapatan 
Duaçınarıspor, 
Gemlik deplasman
ında çok önemli 
3 puan alarak 
haftayı yine kayıpsız 
kapadı.
Süper Lig B grubun
da oynanan maçta 
üstün oynayan 
Gemlikspor karşısın
da ilk kez 83. dakika^ 
da gol pozisyonuna 
giren Duaçınarı, 
Nuri’nin fileler 
gönderdiği golle 
sahadan 1-0 galip 
ayrıldı.
Maça iki takımda 
temkinli başladı, ilk 
tehlikeli atak 25. 
dakikada 
Gemlikspor’dan 
geldi. Hasan Efe’nin 
sağdan getirerek 
kestiği top kaleciyi 
geçti, ayak koyân 
Gürkan yakın 
mesafeden topu 
dışarı atarak takımını 
golden etti. Orta alan 
mücadelesinde 
geçen ilk yarıda 
gol olmayınca devre 
0-0 kapandı.

İkinci yarıda 
oyunu rakip alana 
yıkan ve gol arayan 
Gemlikspor karşısın
da konuk ekip 
Duaçınarı, orta alana 
yakın hizada ofsayt 
taktiği uygulayınca 
kırmızı beyazlı takım 
gol pozisyonu üret
mekte zorlanırken 
Kemal’in ceza alanı 
çaprazından vur
duğu şutu kaleci 
çeldi. Rakip kale 
önünde gol için 
baskısını sürdüren 
Gemlikspor, gelişen 
atakta Gürkan’ın 

kafa topu yan ağlar
da kaldı. Rakip atak
lardan adeta 
bunalan Duaçınarı 
spor, ani geliştirdiği 
atakta ilk kez pozis 
yona girerek golü 
buldu. 83. dakikada 
kaleye sağ taraftan 
giren ve önündeki 
topu iyi takip eden 
Nuri, kaleciden eken 
topu fileler gönder
erek, takımını 1-0 öne 
geçirdi. Kalan 
dakikalarda 
Gemlikspor beraber
lik golünü bula
mayınca maçı

Duaçınarıspor 
1-0 kazanarak 
haftayı 3 puanla 
kapadı.
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER : Kemal 
Aslan 7, Cihan Çiçek 
7, Yusuf Çelik 7, 
GEMLİKSPOR : Ufuk 
5, Kemal 6, Fatih 5, 
(Bekir 1) Yılmaz 6, 
Muharrem 6, Murat 
Yarar 5, Sinan 5, 
Hüseyin 5, Şeref 4, 
(Ahmet 4) Hasan 6, 
Gürkan 5, (Emrah 1) 
DUAÇINARISPOR : 
Emrah 6, Yavuz 5, 
Hakan Özdemir 4,

elm& «sekeri
KREŞLERİ

GEMLİCİN 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 VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI,

. KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 
DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİ RIYORUZ 

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Mac/de ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
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 YAP i LİR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

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


*<Umutr * THERMAL RESORT €r 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 banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programları, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Cski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Soroyköy/DtNİZU WWW.umutthermal.com

26 Ekim 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır” 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Belediye Meclisi 2011 yılı bütçesini görüşerek oybirliği ile kabul etti

Gemlik Belediyesi 2011 yılı mali 
bütçesi 50 milyon 420 bin lira olarak 
oy birliği ile kabul edilirken, 2011 yılı 
Performans programı da mec liste 
uygun bulunarak oy birliği ile kabul 
edildi. Gemlik Belediyesinde yaşa 
nan olaylar hakkında da meclise bilgi 
veren Başkan Fatih Mehmet Güler, 
kendisinin Savcılıktan bilgi alamadığı 
halde gazetede konu hakkında yazı 
yazanların suç işlediğini belirtti. 2’de

Marmarabirlik zeytin 
alımlarına başladı

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 2010-2011 zeytin alım 
kampanyasını dün başlattı. Sayfa 5’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Özürlü sporcuların başarısı
Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu 

tarafından Antalya’da iki gün süren atletizm 
ve yüzme şampiyonalarına düzenlendi.

Gemlik Özel Çocuk Spor Kulübü sporcuları 
yüzme ve atletizm branşlarında yarışmalara 
katıldılar.

Onat Osman Çetinkaya ve Koray Gürel 
erkekler 50 ve 25 metre Türkiye birinciliği 
elde etti.

Bayanlarda Selinay Rabuşçu 100 metre de 
Türkiye 2.si, Pınar Çayır ise Türkiye 3.cülüğü 
elde etti.

Bu yıl tekvandoda, judo dallarında Türkiye 
şampiyonlar çıktı.

Özel Türe Zihinsel Engelliler Okulu Gemlik 
ve Türkiye çapında güzel şeylere imza atı 
yor. Devamı sayfa 4’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel dün Gemlik’e geldi 

Demirel, Ziraat «e Esnaf 
Odası nı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
dün ilçemize gelerek Ziraat Odası ve Esnaf Sanatkarlar 
Odası yöneticile riyle biraraya geldi. Haberi sayfa 4’de

Ticaret«e 
Sanayi

Odasından 
üyelere 

aidat 
uyarısı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’n 
dan yapılan açık
lamada oda üyele 
rinin munzam ve 
yıllık aidatlarını 
son taksitlerinin 
zamanında öden
mesi istendi.
2. taksitin son 
ödeme tarihinin 
31 Ekim 2010 oldu 
ğu hatırlatıldı.
Haberi sayfa 5’de

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

Buluşma
İmar

Belediye Meclisi 2011 yılı bütçesini görüşerek oybirliği ile kabul etti

UHlWiMilWim
“Bodrum Yarımadası’ndaki SİT alanları 

da imara açılıyor” Doğanın katli... Yasadışı 
yapılmış bir çok turistik işletmeye “kıyak”.

Yeni yapılaşmaların önünü açmak.
Akla havsalaya sığmıyor.
Türkiye’nin “imar” sorunu bitmedi gitti. 
Düşünce yapısı değişmedikçe bitmezde... 
Ülke gündeminde de, 
Yerel gündemde de hep “imar” konusu 

var.
Belediye Meclisi toplantılarına katılan 

yurttaşlar bilirler.
Görüşülen 10 konu varsa 9’u mutlak imar 

la ilgilidir.
Hatta katılan konukların mecliste bulun

ma nedenleri de çok istisnai durumlar 
dışında kendi toprak parçalarının ticari akı
betidir.

İmar neden önemli? ,
Birincisi köylerden kasabalara, kasa

balardan kentlere aşırı göç hareketi.
İkincisi de yan yana duran imarla-rant.
Onun için öncelikle göçü yavaşlatacak ve 

imarla rantı birbirinden ayıracak önlem
lerin alınması gerekmektedir.

Sosyolojik yapı etkendir.
Yüzyıllarca “göçebe”olarak yaşamış bir 

ulusun bireylerinin genlerinde “açıkta” kal 
ma korkusu yer etmiştir.

O korku bazı uyanıklarca suiistimal edil 
miş ve “kentsel arsa soekülasyonu”nu do 
ğürmuştur.

Duyguların ekonomik kaygılarla 
sömürülmesi en tehlikeli olanıdır.

İçin için kentin imar yapısını kemirmekte
dir.

Kentsel yozlaşma olarak da nitelenebi- 
lineçek olan bu süreç yerel ve merkezi 
politikayı da etkisini altına almış durum
dadır...

Dolayısıyla bu yozlaşma; özellikle kentsel 
rantın politikacılar ile mafyavari kişiler ve 
üst gelir gruplarının ittifakıyla paylaşılması 
sonucunu doğurmuştur.

Kent içindeki boş olan her arazi “bilinç
sizce” parsellenerek yağmalanmıştır.

Yağma varoştan kent merkezine doğru ka 
yarken ilişkilerde de biçimsel değişim ya 
şanmış politikacı-mafya arasında kurulan 
ilişki liderle-holding eksenine kaymıştır.

Saptanan bir gerçek...
Acıdır ama iÇindekinin de dışındakinin de 

asla aksini söyleyemeyeceği kadar da ke 
sindir.

Büyük kentlerdeki yerel yönetimler üze 
rinde yapılan araştırmalar yerel yöneticile 
rin birinci nesil göçmen olduklarını ve ilgi 
alanlarının kentsel alanlardaki iş 
piyasasından çok, yasa dışı gelişen konut 
alanları so runiarının çözümü noktasında 
yoğunlaştı ğını ortaya koymuştur.

Gecekondolaşma-arsa spekülasyonu ve 
siyasal yozlaşma birbirini destekleyen ve 
güçlendiren üç süreç olarak ,bugün artık 
ülkenin genel kentsel dokusunu, bu doku 
aracılığıyla da genel yapısını ciddi biçimde 
etkilemektedir.(*)

Sosyal,siyasal,psikolojik,kültürel neden
leri olan sorun büyüktür ve çözümü acildir.

Onun için çözüm de tüm bu “ayakların 
işbirliğine” gereksinim vardır.

Kanayan yaranın operatif müdahalelerle 
durdurulması; “deprem”i korku olmaktan 
çıkaracak. Sosyal barışın da, kalkınmanın 
da, uygarlaşmanın da önünü açacaktır.

Gemlik Belediyesi 
2011 yılı mali bütçe* 
si 50 milyon 420 bin 
lira olarak oy birliği 
ile kabul edilirken, 
2011 yılı Performans 
programı da mec 
liste uygun bulu
narak oy birliği ile 
kabul edildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
nun hazırladığı ve 
meclise sunduğu 
oturumda 24 üye 
hazır bulunurken, 
CHP’li Meclis üyesi 
Necdet Ersoy maze 
reti nedeniyle 
katılmadı.
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün 2011 
yılı performans 
yazısı ile ilgili AKP’li 
meclis üyesi Turan 
Alkış, programın 
yetersiz olduğunu 
savunurken, 
komisyondan yeterli 
bilgi alamadığım. 
Belediye 
Başkam’mn son 
zamanlarda yaşanan 
olumsuzluklar 
konusunda meclise 
bilgi vermesini 
isteyerek başkanlık 
bütçesinin fazla 
olmasını eleştirdi. 
2011 yılı Performans 
programı meclis 
üyeleri tarafından 
oy birliği ile kabul 
edildi.
Gemlik Belediyesi 
2011 yılı Mali Bütçe 
si hakkında görüş
lerini açıklayan 
MHP’li Mehmet 
Çelik, bütçenin 
gayri ciddi hazır
landığını söyledi. 
AKP grubu adına 
görüşlerini açılayan 
Gökay Bilir ise uzun 
bir eleştiride bulu
narak yine de bütçe 
ye kabül verecekleri 
ni söyledi.' 
Bilir, Gemlik için 
faydalı projelere her 
zaman destek vere
ceklerini seçildikle 
rinde dile getirdik
lerini, ancak mevcut 
yönetimin Gemlik’te 
geçen 2 yıllık 
zamanda başarılı 
performans 
sergilenemediğini, 
Gemlik’in 20 milyon 
liralık yatırımı kay
bettiğini iddia etti.

■^5^

cut binaların güçlenGökay Bilir, son har vurup harman
zamanlarda yaşanan 
olaylar nedeniyle 
halka açıklamada 
bulunulmadığı için 
güven kaybı 
yaşandığını da ifade 
ederek, stratejik 
yatırımlardan 
endişesi olduğunu 
belirtti.

BÛTÇt: 50 MİLYON 
420 BİN LİRA 
Plan Program ve 
Bütçe Komisyonu 
Başkanı Ayfer 
Ağırbaş, komisyon 
raporunun kalem 
kalem incelendiğini, 
birim müdürlerinden 
bilgi alındığını ve 
Turan Alkış’a her 
bilginin verildiğini 
söyledi.
Ağırbaş, yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Belediyesinin 2011 
yılı Mali Bütçesinin 
50 Milyon 420 bin 
lira olduğunu ve 
bütçenin yüzde 
26’sının da yatırıma 
ayrıldığını açıkladı. 
Bütçenin açıklanma 
sının ardından 
yapılan eleştirilere 
cevap veren 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
2011 yılı hedefleri 
nin 2010 yılı hedef 
lerinin aynısı ola
cağını, tarihi yapılar 
için de kendilerinin 
göreve gelmesiyle 
ilk kez para 
ayrıldığını söyledi. 
Başkan Güler, 
“Kentin tanıtımı 
yapılmıyor diye eleş 
tiride bulunuluyor, 
bir yandan da 
başkanlık bütçesi 
eleştiriliyor, bütçe 
geçen yılın aynısı, 

savrulmuyor, yadır
gadım.
5 yıllık hedeflerin 
1.5 yıla sığdırılmak 
gibi görünmesi bizi 
mutlu eder.
Halkımıza verdiği 
miz sözleri yerine 
getireceğiz, vizyon 
projelerin açılışlarını 
da birlikte yaparız” 
dedi.
Başkan Güler, 
belediye kadroları 
hakkında da verdiği 
bilgide, göreve 
geldiklerinde Gemlik 
Belediyesinin €-8 
kategorisinde ve 
258 personeli bulun
duğunu, daha sonra 
bu sayının 284’e çık
tığını, şimdi ise C- 
10’ çıkaran personel 
sayısının da 336’ya 
çıktığını, bu nedenle 
52 memur ve 26 işçi 
kadrosunun arttığını 
söyledi.
Gemlik Belediyesi’ 
nde 249 personelin 
bulunduğunu, şimdi 
ise sayının 218’e 
düştüğünü, 10-12 
personelinde emekli 
olmasının beklendi 
ğini bildirdi. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin MEKSA ile işbir
liği içinde AB uyum- 
Uj projeler ürettiğini, 
İŞKUR ile birlikte 
geçici işçi çalıştın 
larak yol yapımı ger 
çekleştirildiğini, 
Gemlik’in 20 yıldan 
bu yana hiçbir yıl 
20 milyon lira 
yatırım yapmadığını 
söyledi.
Deprem konusunda 
ise Gemlik’te yeni 
yapı yapılmaması 
gerektiğini savunan 
Başkan Güler, mev- 

dirilmesi gerektiğini 
bildirdi.

SUÇ İŞLENİYOR 
Son zamanlarda 
Gemlik Belediye 
si’nde yaşanan 
olaylar hakkında da 
meclise bilgi veren 
Başkan Güler, ken
disinin SavcılıktarL 
bilgi alamadığı 
halde gazetede 
konu hakkında yazı 
yazanların suç 
işlediğini belirterek, 
“Ben, belediye per
soneline güvenmiyo 
rüm demedim, ola
bilir dedim.
Benim yaptığım evin 
betonuna para verip 
vermediğimi bile 
sordular.
Bana güvenilmediği
ni söylüyorlar, bura
da Gemlik kaybeder, 
Meclis üyelerinin 
isimleriyle yapılan 
dedikodularla benim 
görevden alınma 
yazımın geldiği, 
tutuklandığım 
gibi konuşmalar < 
yayıldı. Vali’ye 
sordum, aslının 
olmadığını söyledi. 
Gizli olan soruştur
mada bilgi alınıyor 
sa bu suçtur.
Bana bir şey 
söylemiyorlar ama 
her şey yazılıyor, 
nasıl bilgi alıyorlar, 
bu suçtur.
Biz adalete güveni 
yoruz” şeklinde 
konuştu.
Gemlik Belediyesi 
2011 yılı Mali 
Bütçesi tek tek 
oylanarak 50 milyon 
420 bin lira olarak 
oy birliği ile kabul 
edildi. . j
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ütü yaparken elektrik akımını kapıldı
Merkez Yıldırım 
ilçesinde ütü 
yaparken elektrik 
akımına kapılan 
kişi hastanelik 
oldu.

Alınan bilgiye 
göre, Nihat Yılmaz 
(50) Değirmenlikızık 
Mahallesi 1. Mermer 
Sokak'taki evinde 
ütü yaparken

elektrik akımına 
kapıldı. Yılmaz, 
yakınlarının 
durumu bildirmesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil

Servis ekibi tarafın
dan kaldırıldığı 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına 
alındı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yabancı dil sorunu!...
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Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mudanya ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre,

Mustafa Bilir'in 
kullandığı
16 BMY 59 plakalı 
otomobil, Ömerbey 
Mahallesi Ipar

Caddesi'nde yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Mehmet 
Ayikurt'a (53) 
çarptı. Kazada

yaralanan Ayikurt, 
kaldırıldığı 
Mudanya Devlet 
Hastanesinde tedavi 
altına alındı.

Dününde bıçaklı kauga: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir 
düğünde çıkan 
bıçaklı kavgada, 
3 kişinin yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Kurşunlu

beldesindeki bir 
düğünde henüz 
belirlenemeyen 
nedenle çıkan 
kavgada İbrahim B. 
(16), üzerinde 
taşıdığı bıçakla, 
Ertaç Z. (24), Erman

O. (23) ve Bahadır 
Y'yi (24) bıçakladı. 
Vatandaşlar tarafın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralılar
dan Ertaç Z'nin 
durumunun ağır

olduğu öğrenildi. 
Alkollü olduğu 
belirtilen zanlı 
İbrahim B, 
olaydan kısa süre 
sonra güvenlik 
güçleri tarafından 
yakalandı.

4 ilde çete operasyonu: »3 gözaltı
İstanbul, Bursa, 
Tekirdağ ve 
Erzurum'da yapılan 
operasyonlarda 
"organize suç 
örgütü kurmak" 
gerekçesiyle bir 
emniyet müdürü, 
3 polis ve 2 avukatın 
da aralarında 
bulunduğu 83 kişi 
gözaltına alınmıştı. 
Polis tarafından

350 adrese düzenle
nen eş zamanlı 
baskınlar da gözaltı
na alınan 6,'sı kadın 
83 kişiden emniyette 
sorguları tamam
lanan 57 şüpheli 
Beşiktaş'taki İstan
bul Adliyesi'ne 
sevk edildi.
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı

açıklamaya göre 
gözaltına alınan 
şüphelilerin 63 
farklı suça karıştığı 
belirtildi.
Şüphelilerin ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarda 13 
ruhsatsız tabanca, 
91 mermi, 145 bin 
725 lira, 3 bin 405 
Euro, 8 bin 853 
Dolar, 284 adet

senet, 17 çek, 
uyuşturucu madde, 
16 hardisk, 6 diz 
üstü bilgisayar, 
jıafıza kartı, ses 
kayıt cihazı ile senet 
ve tapu fotokopileri 
ele geçirildi. 
Emniyette ifadesi 
alınan 4 şüpheli 
serbest bırakıldı. 22 
kişinin ise sorguları 
devam ediyor.

Hem ipşaaiıpılao bip
metre Mo çaldılar

Bursa'nın 
Nilüfer 
ilçesinde, 
metro istasyonu 
şantiyesine 
giren hırsızlar, 
bin metre enerji 
kablosunu 
çalarak 
kayıplara 
karıştı.

Edinilen 
bilgiye göre, 
Ertuğrul 
Mahallesindeki 
metro istasyonu 
şantiyesindeki 
963 metre 
uzunluğundaki 
enerji kablosu
nun çalındığını 
iddia eden

elektrik 
mühendisi 
Çağrıhan K. 
(26), olayla, 
ilgili polise 
başvurdu. 
Polis, kablo 
hırsızlarının 
yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.

Site 
yönetiminin 

kasasını 
çaldılar

Bursa'da bir sitenin yönetimine 
giren hırsızlar; içinde bir miktar 
para bulunan çelik kasayı çala 
rak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ihsani 
ye Mahallesi Manolya Sitesi'n de 
meydana geldi. Yönetici odasının 
kapısını açan hırsızlar, içinde bir 
miktar paranın bulunduğu çelik 
kasayı alarak kaçtı. Polis olayla 
ilgili soruşturma başlattı.______

Futbolda son günlerde konuşulan , 
tartışılan konu yabancı teknik direktör 
için milyonlarca euro verip kurtarıcı diye 
yaşlı bir adamı getirmekti..

Niye bir Türk değilde yabancı ?
Yanına verilen yardımcıyı nasıl seçtik.? 
.Bu doğru bir seçim mi ?
Aslında olay bu kadar basit.
Abdullah Avcı yabancı dil biliyor olsa 

idi, bugün Oğuz Çetin’in yerine A Milli 
Takım’da yardımcı antrenör olarak görev 
yapacaktı.

Kendini geliştirecek, o atmosferi ve şart
larını tanıyacak, yarın da “teknik direktör" 
apoletini takacaktı.

Avcı değil de Ahmet. Ahmet değil de 
Mehmet. İsimlere fazla takılmayalım.

Milli Takımı teslim ettiğiniz Hiddink, 
yardımcı antrenörüne yabancı dil şartı 
koydu.

Haklıdır haksızdır. Mevcut durum bu.
İşin acı yanı, Türkiye’de, Hiddink’in iste

diği nitelikte fazla seçeneğin bulunma
ması.

İyi teknik adamsınız, geleceğe yönelik 
plan ve projeleriniz var, hedefinize en üst 
takımı koymuşsunuz, ama dil bilmediğiniz 
için tercih edilmiyorsunuz.
Eğri oturup, doğru konuşalım. 
Oğuz Çetin sırf dil biliyor diye, 

Hiddink’ten sonra
A Milli Takım teknik direktörü olabilir 

mi?
ikinci adamlığı bile sorgulanan Çetin’in 

bana göre şansı yok.
Fatih Terim, A Milli Takım teknik direk

törlüğüne tepeden mi indi?
Yıllarca ikinci adam oldu. Hem kulüpte, 

hem milli takımda.
Hep bir fazlasını istedi, çalıştı ve elde 

etti. Bugün “Terim" adı bir marka.
Diyeceksiniz ki, “Ne gerek vardı 

Hiddink’e?
Ertuğrul Sağlam, Yılmaz Vural, Şenol 

Güneş, Hikmet Karaman gibi seçenekler 
dururken, niye saptınız dolambaçlı yol
lara?"

Bugün elbette binleri bunun muha 
sebesini yapıyordur!

Çok insana küçültücü de gelse gerçek 
şu; mesleğinizi daha iyi yapmak, daha iyi 
yerlere gelmek istiyorsanız dil sorunuyla 
ilgili açığınızı kapatmak zorundasınız.

Haaa, “Ben böyle iyiyim” diyorsanız, 
elin adamı gelir hem karizmanızı çizer, 
hem önünüzü keser!

Futboldan sonra, BursalIları aşağilayan, 
düşünmeden konuşanlara, çok konuş
manın sıksık hatalar yaptıra bileceğine bir 
kötü örnek...

Büyük millet meclisinde kurulan , cinse- 
lensest (aile içinde yasak cinsel ilişki) 
sorununu araştırmak üzere oluşturulan 5 
kişilik alt komisyonun 4’ünün kadın üye
den oluştuğunu, kadın kadına bir komisy
on olduğunu gazetecilerin belirtmesi 
üzerine komisyonun tek erkek üyesi, AK 
Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ken
disinin de “Bursalı" olduğunu söyledi.

Ben şimdi BursalIlar adına bu adama ne 
niyeyim ?..

Benimde adıma içinizden küfür edin..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6z%25c4%259eah
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel dün Gemlik’e geldi

Demirel, Ziraat ve Esnaf
Özürlü sporcuların başarısı

Onat Osman Çetinkaya bizim çocuğumuz.
Onat, sevgili Gürhan Çetinkaya’nın oğlu.
Onat’ı tanıyanlar o’nun ne denli cana yakın 

bir çocuk olduğunu bilirler.
Onat, daha öncede resim yarışmasında 

başarılı olmuştu.
Onat ve diğer sporcuları kutlamamak el de 

değil. Katıldıkları yarışmada aldıkları başarılar 
ile Gemlik’in gururu oldular.

Gemlik’in tanıtımına katkı koydular.
Emeği geçen herkese teşekkürler..

Odası nı ziyaret etti

KARAPAŞAOĞLU'NUN SÖZLERİ
AKP İlçe Divan toplantısına katılmadım.
Genelde siyasi partiler kendi basın kolları 

tarafından bize haberlerini gönderirler.
Dün, bu konuda bizde haber çıkmama sının 

nedeni budur.
SP’den haber çıkıyorsa, CHP’den haber 

çıkıyorsa gazetemizde bu haberlerin bize 
ulaştırılmasındandır.

AKP İlçe Divan toplantısında konuşan 
Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun 
basına yansıyan konuşmasının bir bölü mü nü 
belediyedeki olaylara ayırmış.

Siyasette muhalefetin iktidardakini eleş 
tirmesi doğaldır.

Eleştiri hata yapmayı önler..
Belediye de, muhalefet meclis üyelerinin 

eleştirileri. CHP’li beledive vönetimince cid-» 
diye alınıp, değerli bulunup kulak kabartılsa 
ve üzerine gidilseydi, bugün yaşananlar 
olmazdı.

Ne belediye yöneticileri bu kadar yıpra 
nırdı, ne de sol ile ilgisi olmayan insanların 
yaptığı hatalar yüzünden CHP kurumu da 
yıpratılmazdı.

Savcılığın başlattığı soruşturma olma 
saydı, binlerinin belediyenin içini nasıl oy 
maya devam edeceklerini yıllar sonra gör 
düğümüzde, iş işten çoktan geçmiş olacaktı.

İyi ki bu soruşturma başlatılmış.
Sıkıntı ne soruşturmanın uzaması, bele 

diyede işlerin yavaşlaması..
Savcılıkça devam eden bir soruşturma sü 

rerken, binlerinin hem savcı hem yargıç yerine 
geçmesi akıl alacak şey değildir.

AKPTıler kendi belediyelerine iyi bakmalı.
Daha geçtiğimiz hafta Orhangazi Narlıca 

Beldesi, Belediye Başkanı neden tutuklandı?
Gürsu Belediyesinin içinin nasıl boşal 

tıldığı yazıldı çizildi. Açığını ise Büyükşehir 
Belediyesi kapattı.

Dokunulmazlığı olan kişilerin yargıda 
devam eden konularda daha dikkatli ve ölçülü 
konuşmaları gerekir.

Bu açıklamalar yargıyı etkilemez mi?
Etkilemeyeceğine inanıyoruz.
İnanmak istiyoruz.

SATILIK
1. SINIF EKSİKSİZ RESTAURANT 

MALZEMELERİ SATILIK
Tel = 0532235 38 58

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, dün 
ilçemize gelerek 
Ziraat Odası ve 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası yöneticile 
fiyle biraraya geldi. 
Saat 12.oo de Ziraat 
Odası’na gelen 
Demirel, Oda Başka 
m Ali Çelik’e hizmet 
binalarının açılışına 
katılamadığı için 
özür dileyerek, 
hayırlı olsun dedi. 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ile yönetim kurulu 
üyeleri ve Kadın 
Kolları Başkanı Nil 
Avcı’nın da hazır 
bulunduğu ziyarette 
konuşan Demirel, 
Tarım Bakanlığı’na 
verdiği önergede 
zarar gören 
üreticilerin Ziraat 
Bankası na olan 
borçlarının 5 yıl 
süreyle ertelen
mesini istediklerini, 
ancak kendilerine 
verilen cevapta 
bunun mümkün 
olmadığını bildirdik
lerini söyledi. 
Demirel, “Ziraat 
Bankası kimin 
bankası? Bu banka 
köylüye çiftiye kredi 
veren, yüzde yüzü 
devlete ait bir 
banka değil mi? 
Hükümetin 
çiftçimize bakış 
açısı bu.’* dedi.

VERASET YASASI 
DEĞİŞMELİ 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ise, mevcut veraset 
yasasının toprakları 
küçülttüğünü, 
bu nedenle 
verimliliğin 
azaldığını, bakıl
mayan birçok 
küçük arazilerin 
çevresine de zarar 
verdiğini söyledi. 
CHP II Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
“Çiftçilerin sorun
larını anlatabilecek
leri bir kurultay 
veya bölgesel 
toplantılar yapıl

malı’’ dedi.
CHP’nin değişik 
ilçelerde Ziraat 
Odalarının da 
desteği ile çiftçileri 
ilgilendiren toplan
tılar yapması karar
laştırıldı.

ESNAF ÜLKENİN 
SİGORTASIDIR- 
CHP heyeti daha 
sonra Esnaf ve 
Sanatkarlar Oda 
sı’ril ziyaret ettiler. 
Esnafların Türki 
ye’nin önemli bir 
grubu olduğunu 
söyleyen CHP mil
letvekili Kemal 
Demirel, “Gemlik’e 
her gelişimde esnaf 
ve sanatkarlar 
Odası’na uğrayıp 
onların dertlerini 
dinliyorum. Burada 
duyduklarımı 
Ankara’ya götürüp, 
gerekli bakanlıklara 
soru önergeleri 
veriyorum. Genel 
Başkânımız Kemal

Kılıçdaroğlu da 
esnaf ve sanatkar
larla çok ilgileniyor. 
Esnaf ve Sanat 
karlar Türkiye’nin 
sigortasıdır. Esnaf 
ve sanatkarlar 
birliğin, dayanış
manın beraberliğin 
simgesidir. 
Esnafa sahip 
çıkmak lazım.” 
şeklinde konuştu. 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
İbrahim Talan ise, 
krizin en çok esnaf 
ve sanat karı etk
ilediğini, Gemlik’te 
açılan süper market 
ve diğerlerinin 
sayısı mn gün 
geçtikçe arttığını 
söyledi. Talan, 
“Esnafımız sıkıntı 
içinde ama bizim 
esnafımız seneye 
düzelir der, kanat 
kardır. Esnaf ve 
sanatkarlar devle
tinin yanında ol 
muş. İlçemizde

açılan büyük 
marketler esnafı 
zora sokmuştur. 
Kahveci esnaf ise 
sigaranın kapalı 
yerlerde içilmesi 
üzerine sıkıntıya 
girmiştir. Bu 
yasanın değiştiril 
mesi gerekir. Geçiş 
dönemi yaşamalıy
dık. Sigara içenlere 
aynı mekan içinde 
ayrı bir yer tahsi
sine izin verilme
lidir” dedi.
İbrahim Talan, 
Gemlik’te son 
yağışlardan sonra 
birçok esnafın iş 
yerlerinin sular 
altında kaldığını, 
bu esnafa devletin 
yardım etmesini , 
gerektiğini söyledi.
Talan, küçük esnafa 
verilecek uzun 
vadeli düşük 
faizli 5-10 bin lira 
kredi nin onlarının 
sorunlarını çöze
ceğini söyledi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.MUSTAFA ŞİMŞEK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tıcareire Sanayi Odası ndan 
Were aidat uyarısı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada 
oda üyelerinin 
munzam ve 
yıllık aidatlarını 
son taksitlerinin 
zamanında öden
mesi istendi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan yapılan 
açıklamada, 
“Yasalara göre,

munzam ve yıllık 
aidatlar iki eşit 
taksitle yılda 
bir kere tahsil 
edeceği, aidatların 
2. taksirlinin son 
ödeme tarihi 31 
Ekim 2010 tarihinde 
sona erecektir” 
denildi.
Açıklamada “Kanun 
ve Yönetmelik 
hükümlerinde

süresinde öden
meyen kayıt 
ücreti 6183 sayılı 
Kanun uyarınca 
günlük % 2,5 
gecikme zammı 
uygulanmaktadır. 
Bu durumdan ötürü 
üyelerimizin madur 
olmamaları için 
aidatlarını zamanın
da ödemelerini rica 
ederiz.” denildi.

Marmarahirlik zeytin

Özürlü sporculardan 2
Wie şampiyonluğu

Mİw
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alımlarına haşladı
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 
2010-2011 zeytin 
alım kampanyasını 
başlattı.
Marmarabirlik’e 
bağlı tüm 
kooperatiflerde dün 
sabahtan itibaren 
ılımlara başlandı. 
Marmarabirlik’in 
Çevre Yolu üzerinde 
bulunan merkez 
binasında tüm hazır
lıklar tamamlanarak, 
dün sabah saat 
07.30’dan itibaren 
atımlara başlandı 
ğını belirten 72 Nolu 
Gemlik Marmarabir 
lik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Peker, kampanyanın 
ilk günü olması 
nedeniyle 6 ton 
zeytin alındığını 
belirterek, 
önümüzdeki gün
lerde ortakların 
kararan zeytinlerini 
kooperatife 
getirmelerini bek
lediklerini söyledi.

ZEYTİN HALİ 
HAREKETLİ 
Ote yandan, Üretici 
Zeytin Hali’nde de 
dün hareketli 
saatler yaşandı. 
Havanın güneşli 
olması nedeniyle 
ürünlerini toplayan 
üreticiler, nakit para

ihtiyaçlarını karşıla
mak için Hal’e 
getirdiler. 180 taneli 
zeytinin 6 liradan 
alıcı bulduğu Zeytin 
Hali’nde iri taneli 
zeytine ilginin büyük 
olduğu görüldü. 
Marmarabirlik’in 
zeytin tavan fiyat

larını 5 lira 10 kuruş 
olarak belirlemesi 
ardından Katırh 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifinin 
200 taneli zeytine 
6 lira fiyat vermesi 
dün Üretici Zeytin 
Hali’nde belirleyici 
rol oynadı.

Türkiye Zihinsel 
Engelliler Spor 
Federasyqnu’nun 
22-24 Ekim 2010 
tarihinde Mersin’de 
düzenlediği Türkiye 
Atletizm ve Yüzme 
Şampiyonasına 
Gemlik Özel Çocuk
lar Spor Kulübü 
sporcuları yüzme 
ve atletizm branşla 
nnda birincilik ikinci
lik ve üçüncülük 
elde ettiler.
Gemlik Özel Spor 
Kulübü’nün 11 
sporcu yapılan 
ilk seçmelerin ardın
dan çağrıldıkları 
şampiyonada, yüzme 
branşı erkekler 
12-15 yaş 25 
metrede, Türkiye 
birinciliğini Koray 
Gürel, Türkiye ikinci 
liğini Osman Onat 
Çetinkaya elde etti. 
12-15 yaş 50 metre 
yüzmede Osman 
Onat Çetinkaya Tür 
kiye birincisi oldu.

ATLETİZMDE DE 
DERECEYE 
GİRDİLER 
Atletizm branşında 
18-19 yaş erkekler 
200 metrede Mustafa 
Tolar Türkiye 3.sü 
14-15 yaş 100 metre 
bayanlarda Selinay 
Rabuşçu Türkiye 
2. si oldu.
Ayrıca, Pınar Çayır 
13 yaş altı 100 metre 
bayanlarda 
üçüncülük elde etti, 
özel Çocuk Spor 
Kulübü’nün başarılı 
ödüllü sporcuları 
bu gün Kaymakam

Bilal Çelik’i 
makamında ziyaret 
edecekler.
Kulüp Başkan 
Yardımcısı Tamer 
Sivri, iki gün süren 
yüzme ve atletizm 
şampiyonalarına 
katılmak için Kayma 
kamlık, Belediye

Başkanlığı, Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Dernek Başkanı 
Gürhan Çetinkaya 
ile sporcüların 
ayakkabı ihtiyaçlarını 
karşılayan Vedat 
Emek ve Akif 
Alanlara teşekkür 
etti.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Forvetsiz olmuyor
Kendi sahanda oynadığın ilk 

maçta sıfır çekmek hoş değil 
ancak futbolun acımasız 
olduğunu kabul etmek gereki 
yor.

Cumartesi günü 
Gemlikspor’un evinde oynadığı 
Duaçınarı maçını izleyenler gör
müştür. Gemlikspor hücumda 
neticeye gidemediği için tek 
pozisyonla maçı verdi.

Kaleci bazen maçı alan oyun
cu oluyor, bazen de yaptığı bir 
yanlış hata diyelim maçın 
gitmesine neden olabiliyor.

Gemlikspor takımı geride ve 
orta alanda iyi ancak neticeye 
gitmek için forvetlerin golcü 
olması lazım.

Forvet oyuncuları kale 
önünde yakaladıkları pozisyon
ları değerlendiremezse sonuç 
hüsran oluyor.

Takımın zor şartlarda oluş
tuğunu, maddi sıkıntının halen 
sürdüğü biliniyor.

Bu şartlarda kurulan takımın 
sıkıntılı olması normal.

Futbolcu piyasası eski yıllara 

göre daha ucuz ancak iyisini 
bulmak için para gerekiyor.

B grubunda oynadığımız ikin
ci maçı almamız gerekiyordu, 
ne yazık ki olmadı.

Eğer alsaydık takımın morali 
de üst seviyede Olacaktı.

Şimdi Pazar günü deplasman
da oynanacak İznik karşılaş
ması var.

İznik takımı gençlerden kurulu 
bir takım ve fiziği çok güçlü 
oyuncuları var

Burgaz’da 1-0 kaybettikleri 
maçı izledim.

Kolay kolay pes etmeyen 
kadroları var ve Gemlikspor’un 
forvette iyi olması lazım.

İznik’ten puanla ya da puan
larla dönülür mü diye 
düşünürsek, neden olmasın.

Gemlikspor’un bunu başara
cak kadrosu var. Yine de sıkın
tının forvette olduğunu 
söyleyebilirim. Rakip kalede 
baskı kuracaksın, gol yok.

Rakip tek atak yapacak ve 
attığı golle 3 puanı alıp gide
cek.

Üzüleceğiz ancak futbolda 
kötü neticenin olduğunu da 
bileceğiz.

SÜPER LİG 
TAT VERMİYOR 
Merinos, Zafer, Kestel ve 

Yenişehir’in BAL liginde oyna
maları Süper Ligin tadını 
kaçırdı.

Bunun yanında Orhangazi 
Gençlerbirliği’nin ligden çek
ilmesi, geçtiğimiz yıllarda 
kafaya oynayan takımların 
kadro oluşturmada sıkıntı yaşa
maları maçların kalitesini 
düşürdü.

Başta da değindiğim gibi 
birçok takım maddi sıkıntı 
nedeniyle kaliteli kadro oluştu- 
ramıyör.

Transferler son güne kadar 
uzayacak gibi.

Sezon transferi 22 Ekim 2010 
tarihinde.bitecek.

Yani kulüpler maddi olanak 
bulurlarsa kadrolarına yeni 
isimler katabilecekler.

Bursa’da faal amatör kulüpler 
içinde Belediyelerin desteği 
çok önemli.

Bu destek çekildiğinde kulü
pler sahaya çıkaracak 
futbolcu alamaz duruma geli 
yorlar.

Bunların en ğüzel örneği ise 
Orhangazi Gençlerbirliği ve 
Kemalpaşa ile Karacabey kulü
plerinin halleri.

Şahısların desteği bir yere 
kadar gider.

Belediye desteği şart.

29 Ekim’de hava 
nasıl olacak?
Türkiye genelinde lodosla sıcak
lık yine yüksek değerlere çıka
cak, gökyüzü güneşli ve iç kesim 
lerde öğle saatlerinde sis azala
cak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz 
ve doğu kesimler boyunca 
çarşambaya kadar, geceleri 
oluşan ayaz, gündüzleri görülen 
güneş ve 20 dereceyi aşan sıcak
lıkla pastırma yazı yaşanacak. 
Bugün, Marmara'da haftanın en 
güneşli ve ılık günü, ardından 
yağmur geliyor.
Trakya, Çanakkale, İstanbul ve 
İzmir arasında yağmur bu gece 
ve yarın yer yer görülmeye 
başlayacak, sıcaklık ise Türkiye 
genelinde 20 derece ve 
üzerinde.29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nın kutlanacağı cuma 
günü Türkiye genelinde yağmur 
var, Batı ve iç kesimlerde hava 
soğuk. Trakya güneşli 15, İstan
bul hafif yağmurlu ve rüzgarlı 15, 
Ankara ve Bursa hafif yağmurlu 
14, İzmir açık ve rüzgarlı 19, 
Antalya hafif yağmurlu 22 
derece. Sivas, Kayseri, Çankırı, 
Adana, Kahramanmaraş ve 
Karadeniz geneli daha kuvvetli 
yağmur alıyor.
Cuma günü Gazinatep yağmurlu 
25 derece, Erzurum ve Doğu 
Anadolu bulutlanacak ancak 
hava ılık.

sekeri
GEMLİK’İN İLKÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 
KURUMU

€ĞİW€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 İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER 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 MUgTAFA ÖZALP EMLAK*TAN
Her Ç|eşit 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
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

' _ _ _ _ _ _ _ _ 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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Dikkat! ten "geliyorum" öiyor ELEHAN ARINIYOR
Vergide hedef revize 
edildi, 2 milyarlık 
cezaya hazır olun, 
ilk dokuz ayda para 
cezalarından 3.4 mil
yar lira tahsil eden 
Maliye, bütçeyi 
sunarken 2010 yılı 
sonuna kadar bu 
rakamın 5.4 milyar 
liraya ulaşacağını 
bildirdi. Bu da son 
üç ayda 2 milyar 
liralık yeni vergi 
cezası demek.
Maliye Bakanlığı 
dokuz aylık dönem 
de para cezaların
dan 3.4 milyar lira 
tahsilat yapmasına 
karşın bütçeyi 
Meclis’e sunarken 
2010 yılı sonuna 
kadar 5.4 milyar lira 
para cezası tahsilatı 
yapılacağını bildirdi. 
Yılın son üç aylık 
döneminde 2 milyar 
liralık tahsilatın 
nereden yapılacağı 
merak ediliyor 
Maliye Bakanlığı, 
20İ0 yılının başında 
3.2milyar lira olarak 
öngördüğü para 
cezalarından elde 
edilecek gelir raka 
mim kısa sûre önce 
revize ederek 5.4 
milyar liraya çıkardı. 
Maliye, vatandaşlar
dan 2011 yılında da 
toplam 6 milyar lira 
para cezası geliri 
elde etmeyi hedefli 
yor. 2010 yılı ceza 
hedefini revize eden 
bakanlığın, buna 
ulaşması için yılın 
son 3 ayında ^mil
yar liralık tahsilat 
yapması gerekiyor. 
Maliye Bakanlığı, 
yılın başında 2010 
için para cezaların
dan bütçeye toplam

3 milyar 164 milyon 
lira gelir öngörüyor
du. Yılın dokuz aylık 
döneminde ise 3mil- 
yar 401 milyon liralık 
tahsilat gerçekleştir
ildi. Ancak bakanlık, 
geçen hafta 
TBMM’ye sunduğu 
2011 bütçesinde bu 
yıl para cezalarından 
elde edilecek gelir 
rakamını 5milyar 
403m i İyon liraya 
çıkardı.
Bu da Maliye’nin 
eylül-aralık ayların
da özellikle vergi 
CeZdiuı ma’an yaK- 
laşık 2 milyar liralık 
tahsilat yapmayı 
planladığı anlamına 
geliyor. Maliye’nin 
sona yaklaştığı yük
sek tutarlı vergi 
cezaları içerisinde 
yaklaşık 5’ermilyar 
liralık boyutuyla 
Doğan Grubu 
veMerkez Bankası 
Personeli Vakfı’na 
(MERVAK) kesilen 
cezalar bulunuyor. 
Maliye’nin revize 5.4 
milyar liralık para 
cezası geliri rakamı
na ulaşılabilmesi 
için yılın son ayla 
rında bu gibi vergi 
cezalarında uzlaşma 
ya da cebri yolla 
yüklü tutarda tahsi

lat yapılması 
gerekiyor. 
Maliye yıl başında 
trafik cezalarından 
2010 yılı için toplam 
510 milyon lira tuta 
rında gelir öngördü. 
Ancak, yılın dokuz 
aylık dönemindeki 
tahsilat 301 milyon 
lirada kaldığı gibi, 
gelecek yıl için de 
590 milyon lira gibi 
oldukça yüksek bir 
gelir öngörüsünde 
bulunuldu.
Önceki yıllardan 
kalan ödenmemiş 
cezalar bir yana 
bırakıldığında, bu yıl 
içerisinde kesilmiş 
olan cezalardan 
henüz tahsil edil 
memiş tutar olarak 
sadece 65 milyon 
liralık bir trafik ceza
sı görünüyor.
Bu nedenle, Mali 
ye’nin trafik cezasın
daki söz konusu 
hedefine ulaşıla
bilmesi için trafik 
polislerinin özellikle 
bu yılın son ayların
da çok yoğun bir 
şekilde ceza yaz
maları gerekiyor. 
2011’DE YÜZDE 11 
ARTTI 5.9 MİLYAR 
LİRAYA ÇIKTI 
Maliye bu yılın para 
cezası rakamlarını 

revize etmekle 
kalmadı, gelecek 
yılın para cezalarını 
da bu revize rakam
ların üzerine yüzde 
11 dolayında artırdı. 
Böylece 2010 yılı 
başlangıcında 3.2 
milyar lira 
seviyesinde 
öngörülen para 
cezaları gelecek 
yıl 5 milyar 973 
milyon liraya 
çıkacak.
Gelecek yılkı para 
cezalarından gelir 
beklentisinde en 
yüksek artış vergi 
cezalarında görü 
lüyor. Maliye bu yıl 
için 2 milyar 25 
milyon lira vergi 
cezası geliri 
öngörürken, 9 aylık 
dönemde tahsilat 2 
milyar 98 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Gelecek yıl içinjse 3 
milyar 929 milyon 
liralık Dara cezası 
geliri öngörüldü. 
İdari para cezaların
da üç kat artış 
öngörülüyor 
Maliye, özellikle üst 
kurulların kestiği 
cezaların da içinde 
yer aldığı idari para 
cezalarında da hede
fi bu yılın başındaki 
öngörüye göre üç 
katına çıkardı. Yılın 
başında 355 milyon 
lira olarak 
öngörülen idari para 
cezası gelirleri 9 
aylık dönemde 485 
milyon liraya ulaştı. 
Ancak Maliye gele
cek yıl idari para 
cezalarından da 996 
milyon lira gibi 
oldukça yüksek 
bir gelir hedefi 
belirledi.

ŞOFÖR - SEVKIYAT- 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

EIEM4N ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ

!
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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 51? 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 258 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol ... 10 79
MAR-PET “ s13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

□avlat Hastana*) 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrfc. 513 60 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3799 

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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Şehit Cemal IHıeiim Okulu 
öğrencileri Cumhuriyet için koştu

Tl------ I-------------------

ÖSYM Minen yadım istefli

Gemlik Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Spor Kulübü 
Cumhuriyetimizin 
87.yıh kutlamaları 
çerçevesinde sportif 
etkinlikler kapsamın- 

• da düzenlenen ve 
yüz öğrencinin 
katılımıyla gerçek
leşen kros yarış
malarında dereceye 
giren öğrenciler 
gerçekleşen ödül 
töreniyle 
madalyalarına 
kavuştu. Okul 
müdürü Turgay 
Selçuk amaçlarının 
‘’Çocuklarımızın 
fiziksel etkinliklerin, 
fiziksel kazanma
larının yanında, 
psikolojik ve 
sosyolojik yönden; 
iletişim, 
sosyalleşme, saygı

görme / gösterme 
gibi birlikte yaşama 
ve iş yapma beceri
lerinin gelişmesini 
sağlamak” olduğunu 
söyledi.
Okul Spor Kulübü 
Başkanı Deniz

Korkmaz da çocuk
larımıza insan 
sağlığı için temel 
etkinlik olan ‘spor 

ı yapma’ bilincinin, 
bir ömür boyu

. uygulanacak bir 
kültür olarak

anlaşılmasının 
içselleşmesini 
sağlamanın 
önemine değindi 
ve spor kulübünün 
aktivitelerine 
devam edeceğini 
söyledi.

ÖSYM KPSS sınav 
soruları basılmadan 
önce matbaada 
Ankara Emniyeti ve 
Milli istihbarat 
Teşkilatı (MİT) 
uzmanlarına arama 
yaptırdı.
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nda 
(KPSS) soruların 
sızdırıldığı iddia 
sıyla ertelediği 
sınavları yapmaya 
başlayan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), sınav soru
ları basılmadan 
Önce matbaada 
AnkaraEmniyeti ve 
Milli istihbarat 
Teşkilatı (MİT), 
uzmanlarına 
arama yaptırdı.
ÖSYM'nin ertelediği 
sınavlardan ilkini 
dün Ankara'da 
gerçekleştirdi.
Sağlık 
Bakanhğıeğitim ve 
araştırma has
tanelerinde, üniver
sitelerin tıp fakül
telerinde ve 
Gülhane Askeri Tıp 
Akademisinde daha 
ileri seviyede Yan 
Dal Uzmanlık 
Eğitimi görmek 

isteyen adayların 
katıldığı 'Sonbahar 
Dönemi Tıpta 
Yan Dal Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı' 
(YDUS), alınan 
yeni güvenlik 
önlemleri eşliğinde 
yapıldı.
Sınavın soru 
kitapçıklarının 
basıldığı 
Bilkent'teki matbaa 
'akademik hakem 
ve şahitlerin' 24 
saat gözetimi altın
da tutuldu. Her 
türlü uzaktan erişi
mi engelleyici sis
temlerle donatılan 
matbaa, kapalı 
döneme girmeden 
önce Ankara 
Emniyeti ve Milli 
istihbarat Teşkilatı 
uzmanlarınca kon
trol edildi.
ÖSYM'nin bundan 
sonra gerçekleştire
ceği tüm sınavlarda 
aynı güvenlik ted
birlerinin uygu
lanacağı bildirildi. 
Öte yandan, soru
ların Sızdırıldığı 
kanaatiyle iptal 
edilenKPSSEğitim 
Bilimleri Sınavı 31 
Ekim Pazar günü 
yapılacak 



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 programları, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZIİ WWW.Umutthermal.com

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

CHP ilçe Başkanı Cem Güler, Altan Karapaşaoğlu’nun eleştirdi, savcıları göreve çağırdı.

Karauasaoglu, yargıya baskı 
kurmayı amaçlayarak suç isleınekte,'
CHP İlçe Başkanı Cem Güler, yaptığı yazılı açıklamada, 
AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun Gemlik 
İlçe örgütü toplantısında yaptığı konuşma ile suç 
işlediğini belirterek, Cumhuriyet Savcılarını göreve ça 
ğırdı. Güler, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk dev /etidir. 
Karapaşaoğlu açıklamalarıyla hukukun en temel ilkesi 
olan masumi yet karinesini, yani -herkes suçluluğu mah 
kemece sabit oluncaya dek suçsuzdur- ilkesini çiğneye 
rek hukuku ayaklar altına almıştır.’’ dedi. Syf 4’de

Ak Parti İlçe Başkan 
lığı tarafından Alem 
dar Sokak’ta oturan 
12 yaşında geçirdiği 
bir ameliyattan sonra 
sakat kalan Ramize 
Polat (33) ve Bilgi Bah 
çesi özel Rehabili
tasyon Merkezi öğren
cilerinden Elif Turan 
(18) adlı bayana, AKP 
II Başkanlığının deste 
ği ile akü ile çalışan 
tekerlekli sandalye 
armağan etti. Syf 5’de

Gün Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ölümle burun buruna olmak
Dün, bizim işyerinin hemen yanında yaşa 

nan bir olayı yan sütunlara taşıdık.
Osman Yılmaz, eski Gemliklilerin yakından 

tanıdığı bir isim.
Akaryakıt bayii olan merhum Ahmet

Yılmaz’ın büyük oğlu..
Bize yakın bir yerde oturuyor ama evini 

bilmiyorum.
Bitişiğimizdeki boş işyerinin önünde fena 

laşıp yere düşüyor.
Tesadüf o sırada Opr. Dr. Ümit Yılık oradan 

geçmekte ve olaya müdahale ediyor.
Osman Yılmaz’ın beti benzi atmış, yaşamla 

yaşamamak arasında gidip geliyor.
Çevredeki esnaf bir yandan, Dr. Yılık bir 

yandan 112’yi arıyor. Dakikalar geçiyor gelen 
giden yok. Devamı sayfa 4’de

Kalp krizi geçiren Osman Yılmaz 25 dakika ambulans bekledi

■ansNM sokakta ölüyordu

Hamidiye Mahallesi 
İstiklal Caddesi Bora
Sokak’ta yolda 
yürüyen Osman
Yılmaz (57) adlı ' 
vatandaş fenalaştı.
Çevredekilerin 112

Acil Servis ambulan
sını çağırmalarına 
karşın, ambulans 25 
dakikada gelince, 
vatandaştan tepki 
gördü. Olay yaşandı 
ğı sırada Muammer

Ağım Devlet Hasta 
nesi’ndeki görevin
den dönen Opr. Dr. 
Ümit Yılık, fenalaşan 
şahsa ilk müdahaleyi 
yaptı. Ambulansı da 
birkaç kez aradı.

Ancak, ambulansın 
25 dakikada gelmesi 
sırasında hasta ise 
ölüm tehlikesi atlattı. 
Dr. Yılık’ın talimatı 
doğrultusunda hasta 
acil servise kaldırıldı.

9._Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Sarayk%25c3%25b6y/DCN%25c4%25b0ZI%25c4%25b0_WWW.Umutthermal.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Karşı devrimciler hiç 
rahat durmadılar, dur
muyorlar da. İşbirliği 
sistemini sürekli 
dinamik tutarak ulusal 
felaketi hazırlıyorlar. 
Bugün gelinen nokta; 
iş bilmezliğin ve işbir
likçilerin birlikte yaz 
dıkları tarihsel senar 
yönün sahneye konu- 
luşu...

Birileri bilerek aktör, 
diğerleri de bilmeyerek 
figüran konumunda.

Senarist ve yönet
men bu durumu çok 
iyi değerlendiriyor.

Değerlendirmişler 
de...

Etnik, dinsel, siyasal 
öğeleri sistematik 
biçimde kullanarak 
bölünmeyi körük
lemişler ve acıdır ki 
kısmen de başar
mışlar.

İşin ilginci Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuru
cusu Mustafa Kemal 
1922’de TBMM’deki 
konuşmasında olacak
ları kestirerek bugün-

Deha ve öngörü..
lere dikkati çekmiş.

Daha ilginç olanı ise 
Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşlarının, dikkat
lerine sunulan sapta
maları ve değer
lendirmeleri ciddiye 
almamalar) ya da 
önemsememeleri...

Ulu Önder’in 
öngördükleriyle bugün 
gerçekleşenler örtü 
şünce insan şaşkınlığa 
düşüyor.

Atatürk’e dil uzatan
larla,onun mirasını 
tahrip edenler net bir 
saptamayı asla bellek
lerinden çıkarmasın
lar...
“O” olmasaydı 

bugün onun mirasını 
tahrip edebilecek 
özgürlükleri dahi 
olmayacaktı.

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 06 Mart 
1922’de yaptığı ve 
TBMM Gizli Celse

Zabıtları 3. Cildinde 
yer alan konuşmaları 
öngörünün ve dehanın 
varlığını kanıtlıyor. 

olarak, birçok zekâlar, 
duygular, fikirler, 
Türkiye'nin yok 
edilmesi noktasında 
yoğunlaştırılmıştır. Ve 
bu yoğunlaşma, 
yüzyıllar geçtikçe 
oluşan kuşaklarda, 
adeta tahrip edici bir 
gelenek biçimine 
dönüşmüştür. Ve bu 
geleneğin, Türkiye'nin 
hayatına ve varlığına 
aralıksız uygulanması 
sonucunda, nihayet 
Türkiye'yi ıslah etmek, 
Türkiye'yi uygarlaştır
mak gibi birtakım 
bahanelerle, 
Türkiye'nin iç hayatı
na, iç yönetimine 
işlemiş ve sızmışlardır. 
Böyle elverişli bir 
zemin hazırlamak güç 
ve kuvvetini elde 
etmişlerdir.

Oysa güç ve kuvvet, 
Türkiye'de ve Türkiye 
halkında olan gelişme 
cevherine, zehirli ve 
yakıcı bir sıvı kat
mıştır. Bunun etkisi 
altında kalarak, mil
letin en çok da yöneti
cilerin zihinleri tama
men bozulmuştur.

Artık durumu düzelt
mek, hayat bulmak, 
insan olmak için, mut
laka Avrupa'dan nasi
hat almak, bütün işleri 
Avrupa'nın emellerine 
uygun yürütmek, 
bütün dersleri

Atatürk önce tarihe 
yolculuk yapıyor sonra 
da geleceğe ışık 
tutuyor.

Ana düşüncesine ve 
virgülüne dokun
madan yüzyılın 
dehasının saptamaları;

"... Hepiniz bilirsiniz 
ki, Avrupa'nın en 
önemli devletleri, 
Türkiye'nin zararıyla, 
Türkiye'nin gerileme
siyle ortaya çık
mışlardır.

... Gerçekten de 
Avrupa'nın bütün iler
lemesine, yükselme
sine ve uygarlaşması
na karşılık, Türkiye 
gerilemiş, düştükçe 
düşmüştür. Türkiye'yi ■ 
yok etmeye girişenler, 
Türkiye'nin ortadan 
kaldırılmasında çıkar 
ve hayat görenler, 
zararlı olmaktan çık
mışlar, aralarında 
çıkarları paylaşarak, 
birleşmiş ve ittifak 
etmişlerdir.

Ve bunun sonucu

Avrupa'dan almak gibi 
birtakım zihniyetler 
ortaya çıktı.

Oysa hangi istiklâl 
vardır ki yabancıların 
nasihatleriyle, 
yabancıların planlarıy
la yükselebilsin?

Tarih böyle bir olay 
kaydetmemiştir. 
Tarihte, böyle bir olay 
yaratmaya kalkışanlar, 
zehirli sonuçlarla 
karşılaşmışlardır.

İşte Türkiye de, bu 
yanlış zihniyetle sakat 
olan bazı yöneticiler 
yüzünden her saat, 
her gün, her yüzyıl, 
biraz daha çok gerile 
miş, daha çok 
düşmüştür.

...Bu düşüş, bu alça 
hş, yalnız maddî şey 
lerde olsaydı, hiçbir 
önemi yoktu. Ne yazık 
ki Türkiye ve Türk 
halkı, ahlâk bakımın
dan da düşüyor. 
Durum incelenirse 
görülür ki, Türkiye 
Doğu 'maneviyatı' ile 
sona eren bir yol 
üzerinde bulunuyordu. 
Doğu'yla Batı'nın bir
leştiği yerde bulun
duğumuz, Batı’ya yak
laştığımızı zannet
tiğimiz takdirde, asıl 
mayamız olan Doğu 
maneviyatından 
tamamıyla soyutlanı 
yoruz. Hiç şüphesizdir 
ki bu büyük mem

leketi, bu milleti, 
çöküntü ve yok olma 
çıkmazına itmekten 
başka bir sonuç bek- | 
lenemez bundan.

... Bu düşüşün çıkış 
noktası korkuyla, aczle 
başlamıştır. 
Türkiye'nin, Türk 
halkının nasılsa başına 
geçmiş olan birtakım 
insanlar, galip düş
manlar karşısında, 
susmaya mahkûmmuş 
gibi, Türkiye'yi atıl ve 
çekingen bir halde 
tutuyorlardı.

Memleketin ve mil
letin çıkarlarının 
gerektiğini yapmakta 
korkak ve mütereddit 
idiler. Türkiye'de fikir 
adamları, âdeta kendi 
kendilerine hakaret 
ediyorlardı.

Diyorlardı ki "Biz 
adam değiliz ve ola
mayız.’’ Kendi 
kendimize adam 
olmamıza ihtimal yok
tur. Bizim canımızı, 
tarihimizi, varlığımızı 
bize düşman olan, , 
düşman olduğundan 
hiç şüphe edilmeyen 
AvrupalIlara, kayıtsız 
şartsız bırakmak isti 
yorlar 'onlar bizi idare 
etsin' diyorlardı.

BİLELİM Kİ, ULUSAL 
BENLİĞİNİ BİLMEYEN 
ULUSLAR, BAŞKA 
ULUSLARA YEM 
OLURLAR”

II II II

Kuruluşundan 
bu yana uzman 
eğitimcileri ile 
ambalaj atıklarının 
geri kazanımı 
konusunda 
eğitimler veren 
ÇEVKO Vakfı, 
2009-2010 öğretim 
yılı itibariyle, 
"Eğiticinin Eğitimi 
Programı” adı 
altında topladığı 
“Gelecek İçin 
Geri Dönüşüm” 
projesinin eğitimleri

ni hız kesmeden 
sürdürüyor. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen yanıtım 
programına Gemlik 
Belediyesi idari 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar, 
ÇEVKO Vakfı 
Eğitim Uzmanı 
Kaan Arda, ÇEVKO 
Vakfı İletişim ve 
Eğitim Müdürü 
Dilek Özcanlı Uslu 
ile İlköğretim

Okullarında görevli 
öğretmenler katıldı.

Tanıtım toplantısına 
katılan Belediye 
İdari Başkan 
Yardımcısı
Cemil Acar, 
Gemlik Belediyesi 
olarak İlköğretim 
okullarına yönelik 
geri dönüşüm 
desteklerini 
sürdürdüklerini 
belirterek, yeni 
öğretim yılında da 
desteklerinin devam 
edeceğini söyledi. 
ÇEVKO Vakfı’nın 
gelecek nesilleri 
yetiştiren eğitim
cilere yönelik 

hazırladığı program 
kapsamında 
Eğitim Uzmanı 
Kaan Arda, geri 
dönüşüm bilinci 
konularında 
bilgiler verdi. 
ÇEVKO Vakfı’nın 
eğitim programı 
kapsamında, 
ambalaj atıklarının 
çöp olmadığı, 
her birinin geri 
dönüşebilen doğal 
birer kaynak 
olduğunu hatırlatan 
Kaan Arda, 
bunlanp eğitimciler 
aracılığı ile 
öğrencilere 
aktarıldığını söyledi., 
Kısa adı 
“ÇEVKO” olan 
Çevre Koruma ve 
Ambalaj Atıklarını 
Değerlendirme 
Vakfı tarafından 
eğitime katılan 
öğretmenlere, 
Eğiticinin El 
Kitabı, İlköğretim 
öğrencileri için 
özel 

hazırlanmış 
eğitim kitapları, 
tanıtım filmi 
ve eğitim 
sunumundan 
oluşan bir 
CD ile sertifikadan 
oluşan “Eğiticinin 
Eğitimi Seti” 
hediye ediliyor. 
ÇEVKO Vakfı 
İletişim ve Eğitim 
Müdürü Dilek 
Özcanlı Uslu, yeni 
eğitim-öğretim 
yılının ilk eğitimini 
Bursa ve ilçelerinde 
gerçekleştirdiklerini, 
ayrıca “Eğiticinin 
Eğitimi Programı”na 
katılan okullarda 
öğrenim gören 
öğrencilere, 
“ÇEVKO ile Geri 
Dönüşüm” ve 
“Katı Atıklar ve 
Kullanılmış 
Ambalajların 
Değerlendirilmesi” 
adlı kitapların da 
ücretsiz olarak 
dağıtılacağını 
bildirdi.
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Kapıya tekme alan oğlunu öldürdü
Bursa'da kapıya 
tekme atmasına 
kızan 63 yaşındaki 
babası tarafından 
bıçakla ağır 
yaralanan şahıs, 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 16 
Ekim'de merkez 
Yıldırım ilçesi Eğitim 
Mahallesi 3.
Akyüz Sokak'ta 
meydana geldi.
İddiaya göre

Bursa'nın İznik 
ilçesinde jandarma 
tarafından balık 
pazarına baskın 
düzenledi.
Jandarma, 3 
balıkçıya menşeisiz 
balık satmaktan

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bisikletle 
otomobile 
çarpan bir 
genç, yaralandı.
Alınan bilgiye

eşinden ayrıldığı 
için psikolojisi 
bozulan 39 yaşında
ki Ahmet S., 
babasının evine 
gitti. Zile basmak 
yerine kapıya tekme 
attığı iddia edilen 
oğul ile baba 
Hüseyin S. arasında 
tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlen
mesi üzerine öfke
sine hakim ola
mayan baba, 
oğlunu bıçakla 
ağır yaraladı.

Jandarmadan balık operasyonu
cezai işlem 
uyguladı. 
İznik İlçe Jandarma 
Asayiş Bot 
Komutanlığı Ekipleri 
Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri ile birlikte 
balık pazarına 

MeıiiBdltedMmwlııılı
göre, Kadir K (17), 
yönetimindeki bisik
let Sinanbey 
Mahallesi 
Cemalettin 
Samipaşa

Otopark 
Tartışmasında 

Birbirlerini
Bıçakladılar

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
otopark meselesin
den tartışan 
2 kişi birbirlerini 
bıçakladı.
Hacivat Mahallesi 
347. Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, otomobil 
park meselesinden 
dolayı iki grup 
arasında tartışma 
çıktı.

Kısa sürede 
kavgaya dönüşen 
olayda S.T. ile 
S.B. birbirlerini 
bıçakla yaraladı. 
Sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
öğrenilen 
2 kişi polis tarafın
dan gözaltına 
alındı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Olaya şahitlik eden 
anne Türkan S. 
(59), sinir krizleri 
geçirdi. Öz oğlunu 
bıçakladığı iddia 
sıyla gözaltına 
alınan baba, 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutuk
landı. Hayati tehlike 
kaydıyla Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırılan Ahmet S. 
ise günlerdir 
süren ölüm kalım 
savaşına yenik 
düştü.

baskın yaptı. 
Burada denetim 
yapan ekipler, üç 
balıkçıya menşeisiz 
balık tutmaktan 
ayrı ayrı 723 TL 
para cezası kesti. 
Balıklara da el

Savcılığın olayla 
ilgili soruşturması 
sürüyor.

konuldu.
Jandarma ekipleri 
ayrıca balıkların 
sağlığa elverişli 
olup olmadığı 
yönünde de 
kontrollerde 
bulundu.

Caddesi'nde 
Necmettin 
Güngör'ün kul
landığı 16Y4144 
plakalı otomobile 
çarptı.

Kazada yaralanan 
genç, 122 Acil 
Servis ekibi tarafın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Motosiklet
■ ■ ■■ ■ ■ ■■ surucusu 

kazada öldü
Bursa'nın 
Karacabey * 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kaza
sında motosiklet 
sürücüsü hayatını 
kaybetti.
Karacabey-Bursa 
karayolunda mey
dana gelen kazada 
öğünç 
Küçükkoyuncu (35) 
idaresindeki 10 TC 
222 plakalı araç,

İsmet Arı yöneti
mindeki 16 TM 586 
plakalı motosiklete 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan ismet Arı 
(68) 112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YaaYORUM

Yoğurtla seni zehirleyecekler !...
Bazı üreticiler yoğurdu koyulaştırmak için 

süt tozu kullanıyor.
Bu bir hiledir. Haksız para kazanmak için 

yapılan bir hiledir.
Bakanlar Kurulu kararı ile yılsonuna kadar 

2.500 ton süt tozunun sıfır gümrüksüz 
olarak ithaline izin verildi.

Ben Diş Hekimi Özcan Vural aynı zamanda 
Veteriner Hekimim.

1956 Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi mezunuyum ve Besin kontrol 
uzmanıyım.. Onun için bilerek yazıyorum.

İthal edilecek süt tozunun melamin içer
mesi tehlikesi var.

Melamin, yoğurt yiyecek olanlar için 
tehlikeli bir madde.

Fakat yoğurtta süt tozu kullananlar, süt 
tozunun melamin içermesini tercih edi yor.

Çünkü melamin yoğurdun koyulaşmasını 
hızlandırıyor.

Melamin, kimyasal bir bileşik.Böbrek ve 
damar hastalıklarına, ürogenital sistem
lerde büyük zararlara, hatta kansere bile 
neden olabiliyor.

Süt tozunu sadece bazı yoğurt üreticileri 
kullanmıyor.

Süt tözü mama yapımında ve de bisküvi, 
kurabiye, çikolata gibi çocukların bol tüket
tikleri gıda maddelerinde de kullanılıyor.

Çin’deki büyük melaminli süt tozu skan
dali bütün dünyada yankı yaptı.

Çocuk maması yapanlar sütü koyulaştır
mak, proteinini artırmak için içine melamin 
maddesi kattılar. Çok sayıda çocuk öldü.

Çinliler bunu yapanları idam etti.
Durup dururken Bakanlar Kurulu’nun sıfır 

gümrüklü süt tozu ithaline neden izin 
verdiği merak konusu. Sadece süt tozu üre
timine izin verilmedi.

Sıfır gümrük ile 2 bin ton tereyağı da ithal 
edilecek.. •

Olan bitenin arkasında bazı yoğurt üretici
lerinin yoğurdu ucuza getirerek daha fazla 
kazanç elde etme arayışlarrvar.

Protein sütün temel besin maddesi. Yağ 
hariç kuru maddeler vücudun gelişmesini, 
sağlıklı olmasını sağlayan süt şekeri, 
kalsiyum ve diğer mineraller, 

A ve E vitaminleri. B2 ve B 12 vitaminleri
ni içeriyor.

Yoğurdun sütten daha yararlı olmasının 
nedeni, yoğurt yapılırken sütün suyunun 
kaynatılarak uçurulması. 100 litre süt 65 litr
eye indiriliyor.

Böylece, yoğurt, sütten daha fazla protein 
ve katı madde içeriyor. ;

Katı madde yoğurdun katılığını/kıvamını 
artırıyor.

Halkımız yoğurttaki proteinin miktarına 
dikkat etmiyor. Katılığına bakıyor.

Daha çok kazanmak için sütün suyunu 
uçurmadan yoğurt yapanlar, yoğurdu 
katılaştırmak için süt tozu kullanıyor.

Süt tozunun melamin içermesi, yoğurdun 
katılığını/kıvamını daha da artırıyor.

Ey halkım işte tehlike burada. Para 
kazanmak için seni harcıyorlar.

Hükümette nedense buna çanak tutuyor. 
Acaba şehzadelerden bir yoğurt işine mi 
giriyor ?

Eğer ithal edilen süt tozlarında (izin veri 
len ölçüde de olsa) melamin var ise, 
halkımız bilmeden zehirlenecek. Bu biline...

Bu süt tozu ile mama üretenler bebekleri 
mizin zehirlenmesine yol açacak.

Beyler, şehzadeler para kazanacak.
Halk, bebeler ölecekmiş umurlarında mı?..

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

Ölümle burun buruna olmak
İşyerine geldiğimde birinin hastalandığı ve 

dakikalarca ambulansın gelmediği söylendiğinde 
bir de baktım ki fenalaşan tanıdık bir sima..

Renk atmış, bir vatandaş eğilmiş omuzlarından 
tutuyor.

Hastada ses seda yok...
Uçup gitmiş sanki..
İşte dedim insanın ölümle burun buruna geldiği 

sahne bu.
Doktor Ümit Yılık elinde telefonu ile sürekli biri 

yerleri arıyor.
Çevredeki esnaf tepkili:
“Ne zaman oldu ambulans istedik, adam öyle- 

cek daha ortada ambulans yok.”
Acaba kabahat ambulansta mı?
Yoksa sistemde mi?
Ambulanslar bir iki yerden kalkıyor.
Trafik mi sıkışık, yoksa başka bir işte mi?
Bilmiyoruz..
Bildiğimiz, gözümüzün önünde bir vatan

daşımız ölümle karşı karşıya kalması, çevresin 
dekiler birşey yapamamanın ezikliğini çekmesi. .

Tek yaptıkları şey ambulansa kızmak.
Ambulans Bora Sokak’a zor girdi.
Sokak araları ambulans ve itfaiyenin girmesine 

uygun değil.

CHP İlçe Başkanı Cem Güler, Altan Karapaşaoğlu’nun eleştirdi, savcıları göreve çağırdı, 

“Karapasaoğlu, yargıya hastı 
fn amaçlayarak im islemekle”

6 metrelik yolun bir yanı tamamen park halin
deki araçlarla doldurulmuş.

Bu nedenle sakın sokak aralarında hastalan
mayın veya eviniz yanmasın.

Osman bizim kuşaktan..
Belki bizden de küçük.
Ambulansa bindirilirken hiçbir hareketi yoktu.
Dr. Yılık, ambulanstaki hemşirelere yapılacak

ları anlattı.
Hasta ambulansa kondu ve arkasından siren 

sesleriyle uzaklaşıp gitti.
Ailesine haber vermek için 118’i aradık, karşı 

ma 3 tane Osman Yılmaz telefonu çıktı.
Annesinin eski DYP kadın kollarında çalıştığını 

bildiğimden Diş Hekimi Peyami Çağlar’ı arayıp 
durumu bildirdim.

Aileye haber vermesini istedim.
Sonrasını bilmiyorum.
Ama, aklım Osman Yılmaz’da..
Osman Yılmaz gibi sokakta fenalaşıp hayata 

veda edenleri duydukça şimdi onları daha iyi 
anladım.

KÖŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
AKP Bursa Millet 
vekili Altan Kara 
paşaoğlu’mın 
Gemlik İlçe örgütü 
toplantısında yap
tığı konuşma ile suç 
işlediğini belirterek, 
Cumhuriyet Savcıla 
rım göreve çağırdı. 
Cem Güler’in AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 
Partisi’nin bir top 
lantışında "suçlular 
işbaşındadır" diye 
rek Gemlik Bele 
diyesi ile ilgili yürü 
tülen soruşturmaya 
açıkça müdahale 
edip, yargısız infaz 
yapmış, kendisini 
hakim yerine koya 
rak, savcı ve hakim
lere yol göstermiş 
ve yargıya baskı 
kurmayı amaçlaya 
rak açıkça suç 
işlemiştir. Cumhu 
riyet Savcılığını 
konuyla ilgili olarak 
gereğini yapmaya 
davet ediyoruz. 
Türkiye Cumhuri 
yeti bir hukuk dev 
letidir. Karapaşaoğ 
lu açıklamalarıyla 
hukukun en temel 
ilkesi olan masumi 
yet karinesini, yani 
-herkes suçluluğu 
mahkemece sabit 
oluncaya dek suç
suzdur- ilkesini 
çiğneyerek hukuku 
ayaklar altına almış 
tır. Böylelikle 
AKP'nin hukuk 
anlayışının ne denli 
sakat olduğu 
deşifre olmuştur.
Yıllardır CHP 'yi dar 
becilikle suçlayan 
AKP'nin, Gemlik'te

kı 2U09 yerel seçim 
sonuçlarını halen 
sindiremeyip, halkın 
oyuyla işbaşına 
gelmiş CHP'li 
belediye yönetimini 
türlü entrikalar ve 
dedikodularla gö 
revden uzaklaştırma 
çabaları, asıl kendi
lerinin sivil darbeci 
ve demokrasi hazım 
sızı olduklarının 
açık bir gösterge
sidir. Karapaşaoğlu 
nun mantığından 
hareket edersek; şu 
anda geçen dönem 
Osmangazi Bele 
diyesi'ndeki yolsuz 
luk iddialarıyla ilgili 
bugünkü Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe 
de halen yargılan
makta ve bu süreç 
te sanık sıfatıyla iki 
kez ifade vermiştir. 
O halde, Recep 
Altepe de suçludur 
ve o koltukta otur
maması gerekir! 
Ayrıca, yine AKP'li

Gürsu ve Yıldırım 
Belediyeleri hakkın- 
daki yolsuzluk iddi
aları İçişleri Bakan 
lığı'nın izin verme 
meşine karşın Yar 
gıtayca verilen izin
le soruşturulmuş ve 
mahkeme safhasına 
geçilmiş ve sözko 
nusu belediyeler 
hakkında yargı süre 
ci devam etmekte
dir. Yine Karapaşa 
oğiu'nun mantığına 
göre Gürsu ve 
Yıldırım'ın ÂKP'li 
belediye başkanları 
da "suçlu" oldukları 
için koltuklarında 
oturmamaları, 
gerekir. Neyse ki 
Karapaşaoğlu 
konuşmasının son
larına doğru bozuk 
saatin bile günde iki 
defa doğruyu gös
terdiği gibi kısmen 
de olsa doğru söyle 
miş ve AKP'nin ye 
rel seçimi kaybet 
meşinde kendisinin 
de sorumlu olduğu

nu itiraf etmiştir. 
Karapaşaoğlu'na 
önerimiz sivil dar
becilik girişim
lerinden vazgeçerek 
bol bol danışma top 
lantıları yapıp 2014 
seçimlerinde karşı 
miza daha güçlü bir 
aday çıkarmaları, 
hatta mümkünse 
kendisi nin aday 
olmasıdır. Ayrıca 
Karapaşaoğlu’nun 
anketörlük yaptığını 
ve CHP'nin Gemlik 
'teki desteğini me 
rak ettiğini öğren
miş bulunuyoruz. 
Biz anket yapma 
dığımız için onu 
bilmiyoruz ancak 
şunu biliyoruz ki; 
bir Gemlikli olarak 
iki dönemdir millet 
vekilliği yapmasına 
karşın, Gemlik'e 
hangi akılda kalan 
önemli hizmeti yap
tığı anlaşılmayan 
Karapaşaoğlu, 2009 
yerel seçimlerinde 
ve son olarak refe 
randumda seçim 
bölgesi olan Kumla 
'da partisi AKP'nin 
hezimete uğrama 
sim önleyememiş 
ve kendi seçim 
bölgesindeki 
seçmen lerce 
kendisinden 
hesap sorularak 
kırmızı kart görmüş 
ve kendisine 
kibarca emeklilik 
yolu gösterilmiş 
bir siyasetçidir. 
Kanımca 
söylediklerini bu 
çerçevede 
değerlendirmek 
daha isabetli olur. 
Kamuoyunun değer 
lendirmesine 
sunulur."

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

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

SATILIK
1. SINIF EKSİKSİZ RESTAURANT 

MALZEMELERİ SATILIK
Tel: 0 532 235 38 58

DÜZELTME
Dünkü gazetemizin 
manşeti ‘2011 
Belediye Bütçesi 50 
bin 420 lira’ olarak >1 
yayınlanmıştır.
‘2011 Belediye
Bütçesi 50 milyon £ 
420 bin lira’ olarak 
düzeltir, özür dileriz.
GEMLİK KÖRFEZ

GÜLER AJANS

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BeleJiye isçilerine eiiitiiîi semineıi
DİSK’e bağlı Genel 
İş Sendikası 
tarafından 2008 
yılında başlatılan 
eğitim çalışmaları 
kapsamında 
süren seminerler 
devam ediyor. 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
gerçekleşen eğitim 
seminerine Genel İş 
Sendikası Eğitim 
Başkanı Hüseyin ' 
Yaman, Eğitim Daire 
Başkanı Faruk 
özdemir, Genel 
Koordinatör Serhat 
Şahinoğlu, Bursa 
Şube Başkanı 
Sefahattin Atak, İş 
yeri temsilcileri 
Ahmet Aslan, 
Yılmaz Ellialtı, 
Ahmet Kaynatma ile 
Gemlik Belediye 
sinde görevli işçiler 
katıldı.
Seminerin açılış 
konırşmeisım yapan 
Eğitim Başkanı 
Hüseyin Yaman, 
Genel Merkez

tarafından 2008 
yılında başlatılan 
eğitim çalışmaları 
kapsamında şube 
yöneticilerine yöne
lik seminerlerin ta 
mamlandığını, şim 
di de çalışan işçile 
re yönelik eğitim 
seminerlerine baş 
ladıklarım söyledi. 
Sıyası iktidarların 
getirdikleri yenilik
lerin reform mu, 

yoksa göstermelik 
mi olduğu yönünde 
bilgiler veren 
Yaman, Genel iş 
Sendikası olarak 
eğitime büyük önem 
verdiklerini 
belirterek eğitim 
politikaları hakkında 
bilgiler verdi. 
Konuşmacılardan 
Eğitim Daire 
Başkanı Faruk 
Özdemir, sınıf

mücadelesinin 
kavramsal ve pratik 
ifadesi ile önemi 
konularında bilgi 
verirken Genel 
Koordinatör 
Serhat Şahinoğlu, 
güncel gelişmeler 
ışığında sendikal 
örgütlülüğe 
yönelik saldırılar ve 
işçi sınıfının 
sorunları hakkında 
bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşama 
veda eden DİSK’e 
bağlı Genel İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı 
merhum Cengiz 
Durmuş ölümünün 
birinci yılında ailesi, 
mesai arkadaşları 
ve yakın dostları 
tarafından mezarı 
başında anıldı. 
Bursa Soğanlı 
Mezarlığındaki 
kabri başında bir 
araya geıen iııeı- 
hum Cengiz 
Durmuş’un ailesinin 
yanı sıra Genel lş 

Sendikası Eğitim 
Başkanı Hüseyin 
Yaman, Bursa Şube 
Başkanı Sefahattin 
Atak, Nilüfer 
Belediyesi 
personeli, Gemlik 
Belediyesi perso 
neli ile yakın dost
ları hazır bulundu. 
Genel İş Sendikası 
Bursa Şube 
Başkanı olarak yak
laşık 10 yıl görev 
yapan merhum 
Cengiz Durmuş’u 
ölümünün birinci 
yılında sevenleri 
mezarı başında 
dua okuyup 
andılar.

flk Parti iki engellini sevindirdi
AK Parti Gemlik 
ilçe örgütünün 
girişimleriyle iki 
engelli akü ile 
çalışan tekerlekli 
sandalyeye kavuştu. 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Alemdar Sokak 
Bayraktar Apartmanı 
birinci katında 
oturan 12 yaşında 
geçirdiği bir 
ameliyattan sonra 
sakat kalan Ramize 
Polat (33) ve Bilgi 
Bahçesi Özel 
Rehabilitasyon 
Merkezi öğrenci
lerinden Elif 
Turan(18) adlı 
bayana, AKP il 
Başkanlığının 
desteği ile 
akü ile çalışan 
tekerlekli sandalye

armağan etti. 
Dün, Ak Parti İlçe 
yöneticileri ve Ak

Parti il Sosyal işler katıldığı bir törenle
Başkanlığı Razime Polat’ın
elemanlarının da evine götürülen

tekerlekli sandalye 
engelli ailesine 
teslim edildi.
Ayaklarındaki 1 
yaralardan şikayetçi'• 
olan ve 8 kez 
ameliyat geçirmesine 
karşın düzelemeyen, 
Ramize Polat, 
yaşamın yeni aracıy
la daha kolaylaşa
cağını belirterek, 
teşekkür etti. 
Ak Partili il sosyal 
işler Başkanlığı 
elemanları engelli 
Ramize Polat’ın. 
sağlık sorunlarıyla 
da ilgileneceğini 
söylediler.

ELİF’E DE 
TEKERLEKLİ 
SANDALYE 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ve

yöneticiler daha 
sonra Bilgi 
Bahçesi Özel 
Rehabilitasyon 
Merkezi’ne de 
giderek burada 
kendilerini 
bekleyen Elif 
Turan’a da akülü 
tekerlekli sandalye 
armağan ettiler. 
Bir günde iki aileyi 
sevince boğan teker
lekli sandalyeler ile 
ilgili açıklama yapan 
Kahveci, “Parti 
olarak yardıma muh
taç kişi ve ailelerin 
partimiz sosyal 
kollarında görevli 
arkadaşlanmızca 
tesbit edildi. 
Bunlara elimizden 
gelen desteğe 
devam edeceğiz.” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Artık sahil telelona gerek yok Tek fin aslrerlikte
Rekabet Kurumu, 1 
Kasım'dan itibaren 
sabit telefon hizmeti 
aboneliğine gerek 
olmaksızın internet 
hizmeti almanın 
mümkün olacağını 
açıkladı.
Rekabet Kurumunun 
internet sitesinde 
yer alan açıklamada, 
yalın DSL uygula
masının Rekabet 
Kurulu tarafından, 
18 Şubat 2009 tari
hinde alınan kararda 
DSL hizmetinin sabit 
telefon aboneliğine 
bağlanması uygula
masına son verilme
si, Türk Telekom 
tarafından yalın DSL 
hizmetinin başlatıl
ması için 3 ay içinde 
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumuna 
(BTK) başvuruda 
bulunulması konu
larının hükme bağ
landığı hatırlatılarak, 
Kurul'un bu kararın
dan sonra hizmetin 
başlamaması 
nedeniyle Kuruma 
yoğun başvuru 
yapıldığı ve bunun 
üzerine 27 Nisan

2009 tarihinde bir 
açıklama yapılarak 
yalın DSL uygula
masının BTK tarafın
dan onaylanacak bir • 
tarife ile yürürlüğe 
girebileceği kamu 
oyuna duyuruldu. 
Rekabet Kurulunun 
aldığı karara rağ
men, bugüne kadar 
yalın DSL hizmetinin 
başlamamış 
olmasının tüketici
lerin ve meslek 
örgütlerinin tepkiler
ine neden olduğu, 
bunların önemli bir 
kısmının da Kuruma 
iletildiğine dikkat 
çekilen açıklamada, 
şöyle devam edildi: 
“Şikayetlerin yoğun
laşması nedeniyle 

belirtmekte yarar 
görmekteyiz ki, 
bahse konu uygula
ma BTK tarafından 
onaylanacak bir tar
ife ile yürürlüğe 
girebilecektir.
Bu kapsamda 14 
Temmuz 2010 tarih 
ve 2010/DK-07/417 
sayılı kararıyla sabit 
telefon aboneliği 
olmadan DSL inter
net erişimi hizmeti 
alınmasına imkan 
sağlayan yalın DSL 
uygulamasını 
düzenleyen BTK, 
yalın DSL uygula- ( 
masını mümkün 
kılacak Türk 
Telekom Referans İP 
Seviyesinde Veri 
Akış Erişimi Teklifini

1 Kasım 2010 tarihi 
itibariyle geçerli ola
cak şekilde onay
lamıştır. Dolayısıyla 
1 Kasım 2010 tari
hinden itibaren 
ülkemizde sabit tele
fon hizmeti 
aboneliğine gerek 
olmaksızın internet 
hizmeti almak 
mümkün olacaktır.” 
Açıklamada, uygula
manın başta 
ücretlendirme olmak 
üzere, diğer tüm 
koşullarını onaylama 
yetkisinin yine sek- 
törel düzenleyici 
otorite olan BTK;ya 
ait olduğu vurgula
narak, ayrıca, yalın 
DSL hizmeti için 
şebekeden evlere 
uzanan bakır kablo
ların kullanılmaya 
devam edileceğinin, 
dolayısıyla buna 
ilişkin maliyetin 
hizmet ücretine yan
sıyabileceğinin 
hatırlatılmasında da 
yanlış bir beklenti 
oluşmaması 
bakımından fayda 
görüldüğü 
kaydedildi.

karar ııiinil

Bugün toplanacak 
olan Milli Güvenlik
Kurumu (MGK) 
zirve sinde, eşit 
süreli as kertiğin 
masaya yatırılması 
bekleniyor.
Başta askerlik 
yükümlüleri 
olmak üzere tüm 
kamuoyunun 
“tek tip” askerlik 
ile “bedelli 
askerlik”le ilgili

merak edilenler 
bugün MGK'nın 
aha gündemini 
oluşturması 
bekleniyor. 
Bilindiği gibi 
Genel kurmay 
Başkanı Orgenaral 
Işık Ko şaner, 
Genelkurmay 
Karargâhının hazır
ladığı son dosyayı 
Başbakan Erdo 
ğan'a sunmuştu.

elm& seken
KREŞLERİ - - - - - - - - - -

GEMLİK’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 BİNAMIZLA ATATÜBK İLKELEBİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YCTİŞTİRİYORUZ 
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 Alim, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BAOKCA'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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Enflasyon hedelleri acıklanılı
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, enflasyonun 
2010 yılı sonunda 
orta noktası yüzde 
7,5 olmak üzere 
yüzde 7 ile 8 
aralığında, 2011 
yılının sonunda ise 
orta noktası yüzde 
5,4 olmak üzere 
yüzde 3,9 ile 6,9 
aralığında gerçek
leşeceğini tahmin 
ettiklerini söyledi. 
Başkan Yılmaz, 
Merkez Bankası'nın 
2010 yılının üçüncü 
çeyreğine ilişkin 
değerlendirmesinin 
yer aldığı, enflasyon 
raporunun tanıtımı 
amacıyla düzen
lediği basın toplan
tısında, son 3 ay 
içinde açıklanan ver
ilerin iç talepteki 
canlanmanın 
öngörülenden daha 
güçlü olduğuna

işaret etmesi 
nedeniyle, çıktı açığı 
tahminlerini bir 
önceki döneme 
kıyasla yukarı yönlü 
güncellediklerini 
söyledi.
Bu güncellemenin 
kısa vadeli enflasy
on tahminlerini etk
ilemediğini, ancak 
orta vadeli tahmin
leri üzerinde bir mik
tar yukarı yönlü 
etkide bulunduğunu 
dile getiren Yılmaz, 
gelişmiş ülkelerin 
genişletici para poli
tikası, uygula
malarının devam 
edeceği beklen
tisinin güçlen
mesinin son 
dönemde emtia fiy
atlarında hızlı 
artışlara yol açtığını,, 
bununla birlikte 
Ekim ayı itibarıyla 
ham petrol fiyat
larının, Temmuz

enflasyon raporun
da varsayımları ile 
uyumlu seyrettiğini 
bildirdi.
Bu çerçevede ham 
petrol fiyatları var 
sayımlarını koruduk
larını, bunun yanı 
sıra vadeli piyasalar
da oluşan emtia fiy
atlarını referans 
alarak tahmin ufku 
süresince, ithalat 
fiyatlarının kademeli 
artışlar göstereceği
ni var saydıklarını 
kaydetti.
Merkez Bankası 
Başkanı Yılmaz, bu 
çerçevede tahmin
lerini oluştururken, 
yılın kalan döne
minde çıkış strateji
lerinde öngörülen 
tedbirlerin tamam
landığı, politika tah
minlerinin ise bir 
süre daha mevcut 
düzeylerde tutu
larak, 2011 yılının

son çeyreğinden 
itibaren sınırlı 
artışlar gösterdikten 
sonra tahmin ufku 
boyunca tek haneli 
düzeylerde kaldığı 
varsayımım temel 
aldıklarını bildirdi 
Başkan Yılmaz, 
enflasyonun yüzde 
70 olasılıkla 
2010 yılı sonunda 
orta noktası yüzde 
7,5 olmak üzere 
yüzde 7 ile 8 
aralığında olacağını, 
2011 yılının sonunda 
ise orta noktası 
yüzde 5,4 olmak 
üzere yüzde 3,9 ile 
6,9 aralığında 
gerçekleşeceğini 
tahmin ettiklerini 
söyledi.
Yılmaz, 2012 yılı 
sonunda ise 
enflasyonun yüzde 
5,1 düzeyine düşe
ceğini öngördükleri
ni ifade etti.

ELEMAN ARANIYOR
ŞOFÖR-SEVKIYAT- 

MONTAJTAN ANLAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

I TASFİYE İLANI I
I

Tasfiye halinde ÖZDİL GİYİM TEKSTİL 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
12 Ekim 2010 tarihinden itibaren tasfiye 
ye başlamıştır.

Şirketin Tasfiye Memurluğu’na Metin 
Özmen getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memuru Metin Özmen’e başvurmaları 
gerektiği ilanen duyurulur.

ÖZDİL GİYİM TEKSTİL SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TASFİYE MEMURU METİN ÖZMEN

ADRES : Demirsubaşı Mah.
Çeşme Sok. No : 7 Gemlik / BURSA

Yeni welila kamuya 
4.898 yeni taşıt
güvenlik önlemli 
makam aracı olmak 
üzere 4 bin 898 
adet yeni taşıt 
satın alacak.
Önümüzdeki yıl alı
nacak taşıtların 4 
bin 243'ü genel 
bütçeli kuruluşlar, 
649'u özel bütçeli 
idareler, 6'sı da üst 
kurullarca kul
lanılacak. Bu yıl 4 
bin 518 yeni taşıt 
edinen kamu kuru
luşları, 2011 yılın
da, 2010'a göre 380 
adet daha fazla

taşıt alıntında 
bulunacak. 2011 
yılında en fazla 
taşıt alı mim da 
1.132 araç la Sağlık 
Bakanlığı gerçek
leştirecek. Bu 
araçların 600'ü 
ambulans olacak. 
Yeni yılda Cumhur 
başkanlığı 15, 
TBMM 15, Başba 
kanlık ise 2 yeni 
taşıt edinecek. 
Başbakanlığın sa 
tın alacağı 2 yeni 
taşıt da kamyon 
olacak.

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
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VEZİROĞLU ECZANESİ
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER . DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1İÖ
Polis İmdat 1^5
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl.' Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

H VAPUB - 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.SavcıYrd., 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

1 
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaf 514 45 49
Anıtur «14 47 71
Kamil Koç 512 01 63

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaO.Oeafiı 513 10 M
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 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

B
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol
MAR-PET 513 JO 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3800 

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)

■■İM
■Mil 

üçhibim 
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llMMIM
ItatırasM
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9 ayda 23 milyon turisı gelıli
Türkiye’ye ilk 
9 ayda 23.14 milyon 
turist gelirken, 
turizm gelirleri 
15.55 milyar 
dolara ulaştı.
Türkiye'ye ilk 9 ayda 
bir önceki yıl aynı 
döneme göre yüzde 
5.98 artışla 23.14 
mln yabancı 
ziyaretçi gelirken, 
turizm gelirleri ise 
yine ilk 9 ayda yüzde 
4.24 düşüşle 15.55 
milyar dolar 
oldu.
Turizm Bakanlığı'nın 
internet sitesinde 
yayımladığı 
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
verilerine göre 
Eylül'de yüzde 
11.17 artışla 3.48 
milyon kişi olurken, 
ilk 9 aydaki 
yabancı ziyaretçi 
sayısı 23.14 milyon 
oldu. Bir önceki yıl

ilk 9 ayda yabancı 
ziyaretçi sayısı 
21.83 milyon idi. 
TÜİK tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre ise turizm 
gelirleri 3. çeyrekte 
2009 yılı aynı 
döneme göre 
yüzde 10 
azalarak 8.57 
milyar dolar olurken, 
gelirler ilk 9 ayda

15.55 milyar dolar 
oldu. Bir önceki yıl 
ilk 9 ayda gelirler 
16.24 milyar dolar 
olmuştu.
Bakanlığın internet 
sitesinde yayım
lanan verilere göre 
ilk 9 ayda en çok 
ziyaretçi gönderen 
ülkeler sıralamasın
da Almanya 
yüzde 14.56 

pay ve 3.37 milyon 
kişi ile birinci, Rusya 
yüzde 12.18 pay 
ve 2.82 milyon kişi 
ile ikinci, İngiltere 
yüzde 10 pay ve 
2.31 milyon kişi ile 
üçüncü sırada 
yer aldı. Ingiltere'yi 
Iran, Bulgaristan, 
Hollanda, Gürcistan, 
Fransa, Suriye ve 
İtalya izledi.

IWrtiMW 
ŞMMMM

Türkiye'nin önemli 
turizm merkezlerin 
den Bursa Uludağ 
da bu yıl devreye 
sokulan 'Tek Kartlı 
Turnike Sistemi' 
kayak severlere 
büyük kolaylık 
sağlayacak. Sistem 
ile kayak severler 
tek kartla tüm tele
siyej ve teleskiler- 
den yararlanabile
cek. Kaldıkları 
otelden kartı temin 
eden vatandaşlar 
dağdaki İ7 tesisin 
telesiyejini gün 
içince 5 saat 
boyunca 
kullanabilecek.
Kayak Öğretmenleri 
Derneği Başkanı 
Ahmet Kıbıl, tek 
kart sisteminin 
Uludağ'da alınan en 
önemli kararlardan 
biri olduğunun 
belirterek, sistem 
sayesinde dağda 
yaşanan kayıpların
da önüne 

geçileceğinin altını 
çizdi.
Tek kart sisteminin 
kullanım 
rahatlığının yanı 
sıra, misafirlerin 
kullandıkları pistler 
ve kullanım 
sürelerinin kaydının 
tutulmasından 
dolayı güvenlik 
açısından da 
kaybolmaların 
önlenebileceğini 
anlatan Ahmet 
Kıbıl, şöyle konuş
tu; "Avrupa'da 
uygulanan bu sis
tem Türkiye'de 
yalnızca Erzurum 
Palandöken'de 
uygulanıyordu. Bu 
yıl Otelcilerin aldığı 
kararla Uludağ'da 
uygulamaya konu
lan bu sistem ile 
hem turistler daha 
rahat kayma 
imkanı bulacak, 
hem de kayak 
severlerin buraya 
ilgisi artacaktır."
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ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Alışveriş Merkezi ne 40 
bin 550 lira teklif verildi
İkinci kez ihaleye çıkarılan mülkiyeti Gemlik Bele 
diyesi’ne ait Çarşı Alışveriş Merkezi’ne bu kez talip 
II çıktı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
başkanlığında CHP Belediye Meclis Üyesi Binalı 
Derin, Mali İşler Müdürü Ozcan Soydan, Satın Al 
ma Müdürü Cengiz Güneş, Fen İşleri Müdürü Ad 
nan Salim Güler’den oluşan komisyon üyeleri ihale 
ye katılan tek firma olan ALYA Petrol Limitet Şir 
keti'nin dosyasını inceledi ve evraklarda noksanlık 
olmadığı görüldü. İlgili Firma ihalede şartname 
bedeli olan aylık 40 bin lira artı KDV’nin üzerine 
çıkarak 40 bin 550 lira artı KDV teklifi verdi. 2’de

leman Sam konseıi 
30 Ekim e ertelenin
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde düzenlenen 
Leman Sam konseri erte
lendi. İskele Meydanı 
Festival Alanı'nda 28 Ekim 
günü yapılması planlanan 
Leman Sam konserinin 
havanın yağışlı olması 
nedeniyle 30 Ekim 2010 
Cumartesi günü saat 
20.30'a alındığı bildirildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cımlıııröet Hafin lıııil ■
Gemlikliler katılmadı

Dün, Gemlik Belediyesinin mülkü olan 
Ahmet Dural Meydanı’ndaki Alışveriş Merke 
zi'nin ihalesi vardı.

Geçtiğimiz ay yapılan ihaleye katılımcı çık
madığı için ihale yapılamadı.

Bu nedenle, AVM’nin kiralama ve işletme 
ihalesi dün yeniden yapıldı.

İhale Salonu'na girdiğimde Belediye yöne 
Ficilerinden ve ihale komisyonundan başka 
kimse yoktu.

Bir firmanın katılacağı bilgisini aldım. 
^Atılanların kim olduğunu da kimse bilmi 
yor.

Oysa bir gün önce Ticaret ve Sanayi Oda' 
sında Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı 
sı Seyhan Aydın'la yaptığımız görüşmede 
dosya aldığını ihaleye katılacağını 
söylemişti. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 87. 
yıldönümü yarın tüm 
yurtta, dış temsilcilik
lerimizde ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhu 
riyeti’nde törenlerle 
kutlanacak.
Kutlama Komitesi 
tarafından hazırlanan 
kutlama programına 
göre, bugün saat 
13.oo'de Atatürk 
Anıtı’na çelenklerin 
sunulmasıyla 
başlayan törenlere 
yarın devam edile
cek. Yarın saat 09.30- 
09.50 arasında Kay 
makamlık Makamında 
tebriklerin kabul

edilmesinin ardından 
bayram kutlamalarına 
saat 10.oo’da İskele 
Meydanı Festival 
Alanı'nda devam 
edilecek. Günün 
anlam ve önemini 
belirten konuş

maların ardından 
halk oyunları ve 
gösteri ekiplerinin 
yürüyüşü yapılacak. 
Fener alayı bugün 
saat 19.oo'da 
Endüstri Meslek 
Lisesi önünden 

başlayacak. - 
Yarın saat 20.oo’de 
Kültür Merkezi’nde 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği tarafından 
Cumhuriyet 
Konseri verilecek.

Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Soroyk%25c3%25b6y/DCN%25c4%25b0ZL%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazete%25c5%259fi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Emperyalizmin ülke 
yutma yöntemleri

alışveriş Merkezi ne 40 
hin 550 lira teklif verildi

Ülkemizde uzun süredir tezgahlanan oyu
nun perdeleri açıldı. Bölücü ve irticai gi 
rişimlerin kazandığı hız oyunun sahneye 
konduğunun göstergeleri...

Ekonomik yapısı güçlü sosyo-kültürel 
yapısı sağlam temellere oturtulmuş, eğitim 
politikaları değişmeyen ülkelere kimse bir 
şey yapamıyor.

Ancak;
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler 

emperyalizm tarafından çok çabuk yutulu 
yor.

önce tasarım yapılıyor
Ülkeye bağlılıkları ve bireysel çıkarlarla 

uyumları test edildikten sonra oyuncular 
seçiliyor.

Roller veriliyor. Provalar yapılıyor.
Perde açılıyor.
Ülkenin yurttaşları gizli ya da açık yön

temlerle uyuşturularak adım adım hedefe 
varılıyor.

Yabancı sermaye, televizyon dizisi, pro
vokasyon, cinayet, kapkaççılık, birkaç 
skandal, asparagas haber, yabancı dil (ter
cihan İngilizce), fast food tarzı yiyecekler, 
dış borçlandırma, nükleer santraller 
sömürgeleştirmeye giden yola döşenen 
mayınlar.

Yöntem de şöyle...
Tam olmamışlarından bir adet ülke belir

leniyor.
Çok önceden ABD'de, AB’de bekletilmiş 

bir ölçek tepeleme yağla iyice yağlanıyor. 
Daha sonra bol miktarda şerbet hazırlanıp 
nabza gore azar azar veriliyor.

Şerbeti yiyince salınan ülkenin yer 
kabuğu kolayca kaldırılıyor ve yer altı kay
nakları yavaş yavaş soyularak, ince ince 
dilimleniyor.

Ardından kısık ateşe oturtuluyor ve 
yabancı sermaye ülke içine yavaş yavaş 
ilave edilip, millî piyasaya karıştırılıyor. 
Daha sonra süzgeçten geçirilerek, kalan iç 
sermaye ayıklanıyor.

Süzülen iç serrriaye bir kaba konuluyor, 
içine aldığı kadar dış borç ekleniyor ve ateş 
hızlandırılıyor..

Dış borcun sindirimi çok ağır olduğundan, 
ülkenin tadını bozup fark edilmesin diye, 
borçlanmış ülkenin içine, daha önceden 
ince ince Çekilmiş televizyon dizileri, 
yabancı dil, kola ve hamburger azar azar 
katılarak çırpılıyor ve eklenmiş dış borçla 
birlikte, ülke içine kurulmuş bir nükleer 
santral üzerinde kaynatılıyor.

Sonra ülke diri kalmasın diye bir baraj 
suya birkaç skandal ve asparagas haber 
katılarak çalkalanıyor..

Ve koyulaşmaya başlamış ülkeye ilave 
edilerek, ülke gündemi iyice sulandırılıyor.

Daha sonra yine süzgeçte süzülüyor ve 
ülke içindeki yurt sevgisi, ana dil, inanç ve 
türküler ayıklanıyor, birlikte ve barış içinde 
yaşama arzusu dilim dilim parçalara ayrılı 
ypr ve diğerlerine ilave ediliyor.

Son olarak bol miktarda provokasyon ila 
ve edilip nükleer ateş biraz daha arttırılıyor.

Artık tüm ulusal bilinç ve sermayeden 
ayıklanmış ve yenmeye hazır hale gelmiş 
ülke, bir iki taşım daha kaynamaya 
bırakılarak kapağı kapatılıyor.

Sonra ülke kazayla (!) ocakta unutuluyor 
ve tam taşmak üzereyken yetişilip bir güzel 
kurtarılıyormuş gibi yapılıyor.

Ne dersiniz?
Bu yöntemler ve uygulama biçimi siz de 

çağrışımlar yaptırıyor mu?
Bana çok tanıdık geldi de...

Gemlik 
Beiediyesi’ne ait 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
bulunan Alışveriş 
Merkezi’nin dün 
yapılan kira işletme 
işi ihalesine bir tek 
firma katılarak, 
muhammen bedelin 
üzerinde 550 lira 
fark verdi.
Dün, Belediye 
Düğün Saionu’nda 
saat 14.oo’de 
Belediye Başkanı . 
Fatih Mehmet Güler 
başkanlığında 
oluşan ihale 
Komisyonu huzu
runda yapılan 
kapalı zarf usulü 
Alışveriş Merkezi’nin 
10 yıllığına kiralama 
ve işletme ihalesine 
İstanbul’da petrol 
işleri ile uğraşan 
Alya Petrol Limited 
Şirketi adlı bir 
firma katıldı.
Gemlikli 
işadamlarının 
bazılarının dosya 
almasına karşın 
ihaleye girmediği 
görüldü.
Saat 14.oo’de 
ihaleye gireceklerin 
zarflarını komisyona 
vermesini isteyen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e bir tek Alya 
Petrol Ltd. Şti.nin 
ihale teklif zarfı 
verildi.
İhalede konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
şunları söyledi: 
“Uzun süredir 
yapımı devam eden 
alışveriş merkezi

Yaya geçidinde kaza
Önceki gece, 
istiklal Caddesi’nde 
meydana gelen 
kazada karşıdan 
karşıya geçmekte 
olan yaşlı karı koca 
az daha ölüyorlardı. 
Saat £0.00 sıraların
da Orhangazi 
Caddesi köşesinden 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi’ne doğru 
yaya geçidinde 
yürüyen vaşlı bir 
çifte 16 ZL 887

ihale süreci içinde 
yiz. Şu ana kadar 
ihaleye bir firma 
katıldı. Arkadaşlarım 
süratle zarfı açarak 
evraklara bakacak
lar, fiyata bakacak
lar. Bunun ardından 
encümenimiz Salı 
gününe kadar bu 
verilen fiyatı değer
lendirecek.. Firmaya 
telefonla ve yazılı 
olarak sonuç 
bildirilecektir.
Dosya evraklarında 

plakalı özel Audi marka bir araç

eksik olmadığı 
anlaşılmıştır” 
Daha sonra fiyat 
teklifini açan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Alya Petrol Limited 
Şirketinin alışveriş 
merkezinin muham
men bedeli olan 
aylık 40 bin liranın 
üzerinde fiyat 
verdiği görüldü. 
Firma alışveriş 
merkezinin aylık kira 
ve işletme bedeli

olarak 40 bin 
550 lira teklif verdi. 
Aylardır boş duran 
alışveriş merkezi 
konuşunda 
Belediye 
Encümeninin ne 
karar vereceği 
merakla 
beklenirken, alış 
veriş merkezinde 
70 işyeri, eczane, 
kuaför, garaj, banka 
ve 6 adet restaurant 
ve kafe türü işyerleri 
bulunuyor.

şiddetli bir 
şekilde çarptı. 
Çarpmanın şidde
tiyle yola fırlayan 
yaşlı karı koca kaza
yı hafif sıyrıklarla 
atlattı. Olaya müda
hale eden trafik 
polisleri, yaşlı karı 
kocayı Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
şevketti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
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Yine maden yine ölüm! YazıYORUM

Orhaneli Akçabük 
Köyü’ndeki 55 nolu 
krom ocağında 
halatı kopan vago
nun altında kalan 2 
İŞÇİ yaşamını yitirdi.

MADENDE CAN 
PAZARI 
Krom ocağında 
yerin yaklaşık 70 
metre derinliğinde 
meydana gelen iş 
kazası, iki işçinin 
yaşamına mal oldu. 
Akçabük Köyü 
Karacaali mevkiin- 
deki 55 nolu krom 
ocağında içinde 4 
kişinin bulunduğu 
vagon, krom taşın
ması sırasında 
kontrolden çıkarak 
devrildi. İşçiler, 
vagondaki taşların 
altında kaldı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir Lpg 
istasyonunun mar
ket bölümünde 
kasadaki paralar ile 
sigaraları çaldığı 
öne sürülen zanlı, iş 
yerindeki güvenlik, 
kamerası kayıtların
dan tespit edilerek 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 

ISteftıgîÖlîM
ni I Bursa'da otobüste

I görüp aşık olduğu
„ I 14 yaşındaki kızı 
11 kaçırıp dini nikah
I kıyarak evlenen

İt fakat kızın ailesinin
I şikayeti üzerine
I tutuklanan genç 

11 sanık, 8 yıl 4 ay 
11 hapis cezasına

I [çarptırıldı.
I 5. Ağır Ceza
I Mahkemesi'nde,
I "15 yaşından küçük 

11 kızla nitelikli cinsel
I istismar ve dinsel

N I tören ile evlilik"
I suçlarından 
ı 18 yıla kadar hapsi 

istenen 23 yaşındaki

çıkarılan Ramazan 
Satık (40) ve Akın 
Deniz(20) isimli

Kurtarma ekiple 
rince madenden 
ağır yaralı olarak

Orhaniye Mahallesi 
Yenişehir 
Caddesi'ndeki. Lpg 
istasyonu çalışanları 
sabah iş yerine 
geldiklerinde market 
bölümünün 
kapısının kırılarak 
kasada bulunan çok 
sayıda bozuk para 
ile 42 paket 
sigaranın çalındığını 

tutuklu sanık E.D. 
ile ona yer temin 
ederek bu suçu 
işlemesinde yardım-. 
cı oldukları öne 
sürülen baba H.D. 
ve anne E.D., son 
kez hakim karşısına 
çıktı. İstanbul'da 
yolculuk yaparken 
otobüste tanışıp 
aşık olduğu 14 
yaşındaki A.T'yi 
Bursa'ya kaçırıp 
dini nikah kıyarak 
evlenen fakat kızın 
ailesinin şikayeti 
üzerine bir yıldır 
tutuklu bulunan 
E.D., sevdiği kızın

farketti.
Görevlilerinin duru
mu bildirmesinin 
ardından olay yerine 
gelen güvenlik 
güçleri, iş yerinde 
inceleme yaptı. İş 
yerindeki güvenlik 
kamerası görüntü
lerini inceleyen 
güvenlik güçleri, 
hırsızlık olayını aynı 

rızasıyla ilişkiye 
girdiklerini söyledi. 
Duruşmaya 
mağdur A.T. ile 
müşteki sıfatındaki 
ailesi katılmadı.
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
sanık E.D.'yi 
"nitelikli cinsel 
istismar" suçundan 
8 yıl 4 ay hapis 
cezasına çarptırarak 
tahliye etti. Sanığa 
suçu işlemesinde 
yardımcı olduğu 
öne sürülen babası 
ise 3 yıl 4 ay 
hapis cezasına çarp

maden işçileri 
Orhaneli Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmasına 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Vagondaki diğer 
iki işçi ise kazadan 
şans eseri kurtul
duklarını ve 
ölümden döndükleri
ni söyledi.
Sivil savunma 
ekiplerince 
madenden çıkarılan 
işçiler hastanede 
yaşamını yitirdi.
Olay sonrası 
Orhaneli Belediye 
Başkanı İrfan 
Tatlıoğlu ve 
Kaymakam 
Ahmet Atılkan da 
madene giderek 
kazayla 
ilgili bilgi aldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

suçtan çok sayıda 
sabıkası bulunan 
Mesut S’nin (19) 
gerçekleştirdiğini 
belirledi. Güvenlik 
güçlerince, Huzur 
Mahallesi'ndeki 
evinde gözaltına alı
nan zanlının sorgu
lamasının ardından 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi.

tırıldı.
Aynı suçtan 
yargılanan anne 
ise Türk aile 
yapısının gereği 
suça doğrudan 
iştirak etmiş 
sayılmayacağı r 
için beraat etti. 
Bir yıldır süren 
tutukluluk 
süresinin ardından 
özgürlüğüne 
kavuşan genç 
sanık, cezasının 
Yargıtay tarafından 
onanması halinde 
babasıyla birlikte 
tutuklanarak ceza
evine girecek.

‘Gemlik Körfez1 internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

Zavallı Türkiyem !....

Bütün ileri ülkelerde ve ülkemizde sene 
lerdir İlköğretim çocuklarımız için zorun
lu...

O yaşlardaki kız -erkek çocuklar mutla
ka okula gidecek.

Ancak devletin koyduğu kurallara 
uyarak gidecek.

Yine dünyada her yerde yasalar diyor ki;
18 yaşını henüz doldurmamış çocuk ve 

gençlerin gittiği okullarda, ilköğretimde ve 
ortaöğretimde devlet düzeni kurmakla ve 
kurallar koymakla yetkilidir. Bu her yerde 
kesin, böyle...
Anne babalara düşen yükümlülük de o. 

kurallara uygun biçimde çocuklarını okula 
göndermektir. Bu konuda taviz verilemez.
Aileler mevzuata karşı direnirlerse suç 

işliyorlar demektir.
YETKİLİLERİN görevlerini yapması 

gerekir. Yasalar yine diyor ki;
Bu iş daha ileriye giderse, aile çocuğu 

baskı altına alırsa o zaman çocuk aileden 
alınır. Tüm bu yetkiler devletin elindedir.

Sayın okurlarım ;Son günlerde ortaya 
çıkan rezaleti gördünüz.

Olay ortaya çıkar çıkmaz yukarıda 
kısaca anlattığım yasaları, Başbakan’ın, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, AKP yetk
ililerinin yapması gerekirdi.

Yok kışkırtmaymış, provokasyonmuş, 
tuzakmış, yok zamanlaması manidarmış! 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da, bu 
iktidarın kafasının içindekileri ortaya dökü 
yor.. Bakın ne diyor;

"İlkokullarımızda özellikle örtülü olarak 
eğitim görme talebiyle karşılaşmış 
olmamızı zamanlama açısından manidar 
buluyorum”...

Bu ne demek? Evelemeye gevelemeye 
gerek yok, demek ki zamanlama iyi olsa 
manidar olmayacakmış, sakıncası olma 
yacakmış.

Koskoca Bakan Türkçe konuşmayı bilmi 
yor. Yapılanların üzerine tüy dikiyor.. .

UNICEF kaynakları çocuk hakları 
sözleşmesinin bir maddesini çocukların 
diliyle şöyle söylüyor:

"Büyükler, çocuklarla ilgili bütün 
yasalarda, bütün girişimlerinde önce 
çocukların yararlarını düşünürler.

Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa 
devlet çocuklara bakar ve korur.”

Şimdi ben biraz terbiyemi bozarak, 
kızgınlığımdan diyorum ki; Çocuk 
ailesinin bir eşek gibi malı değildir. Anası 
babası eşek bile olsa,..

Sahibi eşeğe bile kötü muamele yapa
maz, hayvan hakları unutulmasın!

Anayasa’da, yasalarda, uluslararası. 
sözleşmelerde çocukları türbana karşı 
koruyacak onlarca madde var.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve AİHM 
kararları var.

Var., var tamam da..
Bizleri AKP hükümetine karşı kim koru 

yacak?
Zavallı çocuklar!...
Yanlış zamanda büyüyeceksiniz.

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

Gemlikliler katılmadı
Gemlik’in orta yerinde devasa bir işlet

menin ihalesine hiçbir Gemliklinin katılma
ması dikkatimi çekti.

İstanbul’dan kalkıp gelen bir firma ise cesa 
ret ederek ihaleye katılıyor.

Belediye Başkanı Salı gününe kadar sonu
cu firmaya bildireceğini söylüyor.

Bence belediye bu ihaleyi gerçekleştirmeli.
Geçen yıldan beri boş duran binada şimdi

den çatlaklar patlaklar oluşmaya başladı.
Her geçen ay Gemlik halkının aleyhinedir.
Keşke daha çok katılımcı bulunsaydı da 

fiyat daha yüksek olsaydı.
İhale salonunda bulunan biri Gemlikli 

tanıdık girmek istediğini ancak 40 bin lirayı 
toplamanın bu ortamda zor olduğunu söyledi.

Is ihaleye girmekle bitmiyor.
İhaleye girebilmek için 144 bin Hra geçiçi 

teminat alınıyor, daha sonra işletmeyi alan fır 
ma ayrıca 10 yıllık kira bedelinin yüzde 6’sı 
oranında 296 bin 960 lira da kati teminat yatı 
racak.

Kiralanan binada 70 işyeri, kuaför, 6 fast 
food, banka, sinema salonu, oyun salonu 
bulunuyor.

Belediye bu işi daha çok geciktirmemen..
Firmayı incelemeli, teminatını da alacağına 

göre, geriye binanın bir an önce ekonomiye 
kazandırılması kalıyor.

Belediye mülklerinin büyük bir çoğunlu 
ğunda esnaf kira ödeyemediği bir dönemde, 
Belediye’nin birçok kişi ile tek tek uğraşmak 
yerine, binanın tamamını bir firmaya kiralama 
sı bence de mantıklı.

Çarşının ortasında koca bir iş merkezinin 
yapılması bana şehircilik açısında hoş görül 
meşe de, yapılan 7 milyon liralık bir yatırım 
yok sayılmayacağına göre, bundan sonra bu 
binayı en iyi şekilde işletmek önemlidir.

Alışveriş Merkezi’nin Gemlik ekonomisine 
canlılık getirip getirmeyeceğini birlikte göre
ceğiz.

Dileriz, buradan iş yeri kiralayanlar da 
verdikleri kira paralarını çıkarır ve işyerlerin 
den kazanadığı paralarla evlerine ekmek 
götürebilirler.

KflŞfDf BCKUMtK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

aralıim ftkıi çeşmesi ilgi beBı
Gemlik eski 
Belediye 
Başkanlarından 
Merhum İbrahim 
Akıt’ın adını taşıyan 
çeşme ilgisizlikten 
dökülüyor.
Gemlik Bursa 
şehirlerarası 
otobüs gişesinin 
yanında Atatürk 
Parkı’nın bir 
köşesinde bulunan 
ve uzun yıllar önce 
Bursa’ya giden yol- 
cuarın ihtiyacının 
karşılanması için 
yaptırılan İbrahim 
Akıt çeşmesinin 
mermerleri kırılmış, 
çeşmeleri bozulmuş 
ve kör tıpa ile iptal 
edilmiş, sulak kıs
mının ise pislik 
içinde olması vatan
daşların tepkisine 
neden oluyor.

MlKlWlIlkaMiM
CHP Bursa İl 
Danışma Kurulu 
Toplantısı, CHP 
yönetmeliği gereği 
CHP Bursa İl 
Yönetimi, ilçe 
başkanlar), sekreter
leri ve saymanları, 
belediye başkanları, 
Büyükşehir belediye 
meclis üyeleri^ il 
genel meclis üyeleri, 
mevcut ve eski mil
letvekilleri, eski il 
başkanlan, CHP'li 
sivil toplum örgütü 
başkanlan ile il kadın 
ve gençlik kolu 
başkanından oluşan 
yaklaşık 300 kişinin 
katılımıyla Bursa 
Almira Ötel'de 
yapıldı. CHP Bursa İl 
Danışma Kurulu 
toplantısına Gemlik'i 
temsilen, CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
ilçe saymanı Ali 
Kalkan, ilçe yöneticisi

Fikri Kurt, 
Büyükşehir beldiye 
meclis üyesi Necdet 
Ersoy ile il Genel 
Meclis üyeleri Ahmet 
Hulusi Aydın ve Uğur 
Sertaslan katıldı lar. 
Toplantıda konu şan 
partili milletvekilleri, 
ilçe başkanları ve 
meclis üyeleri 
CHP'nin birlik ve 
beraberlik içinde her 
geçen gün 
güçlendiğini belirtir
lerken 2011 yılını 
AKP'yi iktidardan 
uzaklaştırma yılı ilan 
ettiler.

CHP Bursa İl 
Danışma Kurulu'nda 
konuşan CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 
Güler ise, daha çok 
örgütlenme modeli, 
partinin finansman 
kaynakları, üyelik 
bilinci ve propaganda 
yöntemleri üzerinde 
dururken, AKP 'nin 
yürütttüğü sadaka 
siyaseti sayesinde 
insanların bir torba 
kömüre, iki poşet 
makarnaya oy atar 
hale getirildiğine 
dikkat çekerek, "Bu, 
Türk demokrasisine

yapılmış en büyük 
kötülüktür" dedi. 
"Biz oy namustur 
diye bilirdik ancak 
AKP sayesinde ne 
yazık ki oy da alınır 
satılır hale getirilmiş 
tir" diyen Cem Güler, 
2011 seçimlerinin 
belki de Türkiye tari
hinin en kritik seçimi 
olduğunu belirtirken, 
geçmişte hangi par
tiye oy atmış olursa 
olsun, Cumhuriyetin, 
laikliğin, Atatürk İlke 
ve devrimlerinin öne
mini kavramış, huku 
kun üstünlüğüne, 
dengeli kalkınmaya, 
sosyal adalete ve 
sosyal devlete inanan 
herkesi, AKP karşı 
sındaki tek gerçek 
seçenek olan Cum 
huriyet Halk 
Partisi’yle buluştur
mak zorunda olduk- 
lannı söyledi.

SATIUK
1. SINIF EKSİKSİZ RESTAURANT 

MALZEMELERİ SATILIK
Tel: 0 532 235 38 58

TEMA*
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama’ 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için sa da kablm

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TSK/kısa Jönenı'
Atatürk İlköğretim 
Okulu 2 A sınıfı 
öğrencileri gazete 
mizi ziyaret etti. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu 2 A sınıf 
öğretmeni İlkay 
Erdem ve velileri 
ile birlikte 
gazetemize gelen 
öğrencilere, 
gazetenin hazırlan
ma ve baskı 
sırasında yapılan 
işlemler anlatılarak, 
bilgi verildi. 
Bazı velilerin de 
katıldığı ziyarette, 
minikler gazete 
baskısının nasıl 
yapıldığını 
heyecanla izlediler. 
Hayat Bilgisi der
sinde işledikleri 
‘Gazetemiz’ konusu 
nu yakından uygula
malı olarak görerek 
öğrenen öğrenciler, 
bir gazetenin nasıl 
çıktığı hakkında 
bilgi sahibi oldular

Genelkurmay 
Başkanlığı’nın 
hükümete verdiği 
brifingin perde 
arkası notlarına 
göre, askerliğin 
kısalması zor 
görünüyor. TSK'nın 
AK Parti iktidarının 
karşı çıktığı "tek tip 
askerlik" uygula
masında neden 
ısrarlı olduğu da 
belli oldu. 
Genelkurmay Baş 
kanlığı’nın Başba 
kan Recep Tayyip

Bu durumda kısa 
dönem askerlik 
kalkacak. 
Genelkurmay, 
"eşit süreli asker
lik" tercihini elinde
ki mevcut asker 
sayısının yeterli 
olmamasına 
bağlıyor.
120 BİN EKSİK VAR 
TSK'nın şu anda 
sivil memur dahil, 
736 bin personeli 
bülunuyor. Silahlı 
Kuvvetler, nüfus 
verileri, stratejik

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ 
ODASI BAŞKANLIĞINDAN

ÜYELERE DUYURU
Üyelerimizin munzam ve yıllık aidatlar 

iki eşit taksitle yılda bir kere tahsil edilir.
Aidatlarınızın 2. taksidinin 

son ödeme günü 01 KASIM 2010’dur. 
Kanun ve Yönetmelik hükümlerine 

göre süresinde ödenmeyen 
kayıt ücreti 6183 sayılı 

Kanun uyarınca günlük % 1,40 
gecikme zammı uygulanmaktadır. 
Bu durumdan ötürü üyelerimizin 

mağdur olmamaları için aidatlarını 
zamanında ödemeleri duyurulur.

dsn
Vılmaz

M
Önceki gün İstik
lal Caddesi Bora 
Sokak’ta kalp 
krizi geçiren ve 
25 dakika ambu
lansın gelmesini 
bekleyen Osman 
Yılmaz’ın tehlikeyi 
atlattığı öğrenildi. 
112 Ambulansı 
ile Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan 
Yılmaz’ın yapılan 
müdahalelerden 
sonra krizi 
atlattığı ve duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.

Erdoğan’a verdiği 
tek tip askerlik 
brifinginin ayrın
tıları netleşiyor. 
Medyaya yansıyan 
haberlere göre Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) "eşit süreli" 
askerlik istiyor. 
Eğer hükümet 
öneriyi kabul 
ederse, herkes 
•12 ay askerlik 
yapacak.

hedefler ve mevcut 
tehdit algılamasına 
göre asker ihtiy
acını ise 850 bin 
olarak belirledi. 
TSK, personel 
sayısının olması 
gerekenden 120 bin 
eksik olduğunu vur
guladı. Askerlik 
süresi daha da 
kısaltıhrsa açığın 
büyüyeceğini 
savundu.

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

MUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 87.yıl 
dönümünü yine 
büyük törenlerle ve 
çoşku dolu içi boş 
sözlerle kutlaya
cağız. Geçmişimizle 
övünüp bugünün 
gerçeklerine sırt 
döneceğiz. Büyük 
Önderin hiç yoktan 
yarattığı Türkiye 
Cumhuriyetini bugün 
ne duruma 
getirdiğimizi görmez
den geleceğiz. Ve 
bütün bunları ileri 
demokrasi ve millet 
adına yaptığımızı 
söylemekte bir beis 
görmeyeceğiz.

Cumhuriyetin 
dayandığı temel 
değerleri sürekli 
aşındırıp ne olduğu 
nu bilmediğimiz; 
ancak binlerinin 
bildiği bir başka 
yönetimi inşa etmeye 
çalışacağız.

Atatürk 
Cumhuriyetinin 
temel ilkelerinden 
biri lâiklik ilkesidir. 
Günümüzde lâiklik 
içi boşaltılarak hiçbir 
değer ifade etmeyen 
kuru bir söz durumu
na getirilmek isten
miyor mu? Halk 
isterse onu da 
kaldırır demiyor mu 
bir mümtaz şah
siyet? Büyük Amca 
ne demişti? Türkiye 
ılımlı bir İslâm 
devleti olacak. Bir 
Ülkenin uymak 
zorunda olduğu 
yasalar, kurallar 
dururken yapay 
olarak yaratılan 
sorunlarda mümtaz 
şahsiyet ulemaya 
soralım deme gereği
ni niçin duyar? Bizim 
Müslüman Arap 
ülkelerinden ayrılan 
en önemli yanımız 
nedir? Lâiklik değil

mi?

Atatürk 
Cumhuriyetinin ikin
ci Temel ilkesi 
halkçılıktır.

Halkın refah ve 
mutluluk içinde 
yaşaması Cumhuriye 
tin temel ereğidir. 
Bugün köylümüz, 
çiftçimiz, küçük 
esnafımız, emeklileri 
miz, memurlarımız, 
işsiz ve dar gelirlileri 
oluşturan halkımız 
sıkıntı içinde yokluk 
ve açlık sınırında 
yaşamakta, tiyatro
nun son perdesi 
sefilleri oynamak
tadır.

Günümüz 
cumhuriyeti cumhu
runa demek ki bunu 
uygun görüyor.

Büyük önder 
cumhuriyetin ilk yıl
larında devletin 
gücünü halkın yararı

na kullanmaktan geri 
durmamış, devletçi 
liği “halk çıkarlarını 
doğrudan doğruya 
ilgilendirecek İktisadî

Müessese ve teşeb
büsleri, malî ve fennî 
gücümüzün elverdiği 
oranda devletleştir 
mektir” diyerek 
devletçiliğin önemini 
vurgulamıştır.

Demir folları 
devletleştirilmiş, 
Sümerbank, Merinos, 
şeker fabrikaları ve 
tütün işleyen sigara 
fabrikaları hizmete 
açılmış, bununla da 
yetinilmeyip ağır 
sanayi demir-çelik 
işletmeleri kurulmuş
tur. 1980 yılına dek 
devlet tarafından 
işletilen kurumlar bu 
tarihten sonra çeşitli 
nedenlerle elden 
çıkarılmış, bugün 
devlet büyük gelir 
kaynaklarından yok

sun bırakılmış ve 
sadece borçlarla var
lığını sürdüren bir 
konuma getirilmiştir.

Cumhuriyetin en 
önemli özellik
lerinden biri de izle
nen ulusal poli
tikalardır. Atatürk 
ulusal politika 
sözüyle bakınız 
neleri kastediyor: 
“Ulusal sınırlarımız 
içinde her şeyden 
önce kendi gücümü 
ze dayanarak var
lığımızı koruyup 
memleketin gerçek 
mutluluğuna ve 
bayındırlığına çalış
maktır.” Peki bugün 
kendi kendimize 
yetebiliyor muyuz? 
500 milyar dolara 
dayanan iç ve dış 
borcumuz bağımsız 
politika izlemenize 
izin verir mi acaba? 
Kendi ülkenizde tut
sak gibi yaşamaktan 
ne farkı var bu duru
mun? Dünyadaki 
saygınlığınız ne 
durumda?

Gelişmiş Avrupa 
ülkelerine alay 
konusu olmaya aday 
bir ülke mi yoksa 
varlığını onurlu bir 
şekilde sürdüren bir 

ülke miyiz? Avrupa 
ülkelerinden kimler 
bize vize uygulamı 
yor biliyor musunuz? 
Bu durum saygın
lığımızın bir ölçüsü 
değil mi? Dünyada 
kaç kuruşluk değer
imiz var? Yurt dışın
da ikinci sınıf insan 
muamelesi görmüyor 
muyuz?

Çağdaş 
demokrasilerde 
yasama, yürütme ve 
yargının varlığı kabul 
görürken biz de 
kabul görmedi. 
Ülkede yaşanan yol
suzluklar tuz kok
tuğu için yargıya 
ulaşamadı. Uydurma 
davalarla masum 
insanların hayatı 
cehenneme çevrildi. 
Ne adına? Bağımsız 
yargı adına!

Bütün bu olumsuz 
gelişmelerden sonra 
cumhuriyetten değil 
ama mumhuriyetten 
söz edebilir, bunun 
kutlamasını yapabili
riz. '

Bu nedenle 
MUMHURİYET bayra
mınız kutlu olsun.

Mumhuriyet bayra
mının hayırlara 
vesile olması 
dileğiyle...

sekeri
KREŞLERİ -- - - - - -

GEMLİCİN İLİÇ 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 NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLMELERİNE 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 (SEKERİ 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 Hizmetten

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGBGC 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) 
_______________ Manastırca 800 m2 imarlı arsa)__________________j

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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Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsil Eden Uergi 
Daireleri, 3Q Ekim Cumartesi Günü Acık Olacak
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Bursa ve 
Adana şehir merkez
lerindeki Motorlu 
Taşıtlar Vergisini 
tahsile yetkili vergi 
daireleri. 30 Ekim 
Cumartesi günü de 
açık olacak. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla

mada, 28 Ekim'in 
öğleden sonra yarım 
gün, 29 Ekim'in tam 
gün resmi tatil 
olması sebebiyle 
araç satışlarında 
meydana gelebile
cek artış dikkate alı
narak Ankara, İstan
bul, İzmir, Bursa ve 
Adana merkezindeki 
Motorlu Taşıtlar

Vergisini tahsile 
yetkili vergi 
dairelerinin 30 Ekim 
saat: 17.30'a kadar 
açık bulunacağını 
bildirdi. Açıklamada, 
"Diğer taraftan, 
Ankara, İstanbul, " 
İzmir, Bursa ve 
Adana illerinin 
ilçeleri ile diğer il ve 
ilçe merkezlerinde

Motorlu Taşıtlar 
Vergisini tahsile 
yetkili vergi 
dairelerinin 
30 Ekim 2010 
Cumartesi günü 
açık bulundurulması 
konusunda vergi 
dairesi başkanları 
veya il defterdarları 
yetkili kılınmıştır" 
denildi.

Alkollü içkiye yine zam geliyor
Maliye Bakanlığı, 
alkollü içkilerden 
alınan özel tüketim 
vergisinin (ÖTV) 
bu yıl içinde artırıl
ması yönünde 
çalışma yapıyor. 
Maliye Bakanlığı 
bünyesinde 
yürütülen çalışma
da, alkollü içkilerden 
asgari maktu vergi 
olarak alınan ÖTV 
tutarlarının yük
seltilmesi 
ongoruluyor.
31 Aralık 2009 tari
hinde bir Bakanlar 
Kurulu kararıyla bira 
dışındaki alkollü 
içkilerde nispi 
verginin sıfırlan
ması, asgari maktu 
vergi tutarlarının da 
artırılmasının ardın
dan gerçekleştirile
cek yeni düzen
lemede vergi sis
temine dokunul

mazken, vergi 
tutarlarına zam 
planlanıyor.
Alkollü içkilerdeki 
ÖTV zammı 
konusunda çeşitli 
alternatifler üzerinde 
durulurken, vergi 
artışının spekülatif 
hareketlerin önüne 
geçilmesi için kısa 
süre içinde yürür
lüğe sokulması 
düşünülüyor.
Bu arada Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek de, 
geçtiğimiz günlerde 
katıldığı bir televiz 
yon programında, 
"2010 yılı içinde, 
önümüzdeki birkaç 
hafta içinde bir tek 
düzenleme olacak. 
Bir tek kalemde, 
bazı maktuların 
güncellenmesi söz 
konusu. O da tek 
bir kalemde"

demişti. 
201TDE YÜZDE 
32,8'LIK GELİR 
ARTIŞI 
Maliye Bakanlığının 
alkollü içkilere ÖTV 
artışı çalışması, 
2011 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Tasarısı rakamlarına 
da yansıdı.
Maliye, 2010 
Bütçesinde alkollü 
içkilerle ilgili 2 
milyar 166 milyon 
/62 bin liralık U ı V 
gelirine yer verdi. 
Ancak, 8 aylık 
gerçekleşmelere 
göre yapılan reviz 
yon sonrası, 2010'un 
alkollü içkilerdeki 
ÖTV geliri hedefi, 2 
milyar 831 milyon 
558 bin liraya çıktı. 
2011 yılı bütçesinde 
ise alkollü içkilerden 
3 milyar 760 milyon 
598 bin lira ÖTV

alınması öngörüldü. 
Bu şekilde, yeni 
yılda, 2010 yılı 
gerçekleşme 
rakamına göre, 
alkollü içkilerle 
ilgili ÖTV geliri 
yüzde 32,8 oranında 
artacak. Bir başka 
ifadeyle, alkollü 
içkilerden 
önümüzdeki yil 
929 milyon 40 bin 
lira daha fazla ÖTV 
alınacak.

SİGARADAKİ ÖTV 
HEDEFİ DÜŞTÜ 
Maliye Bakanlığı 
yetkilileri, alkollü 
içkiler dışında, 
tütün mamulleri, 
akaryakıt ürünleri 
ve dayanıklı tüketim 
mallarında herhangi 
bir ÖTV artışının 
söz konusu 
olmadığını 
belirtiyor.

V A VTD Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanlarımızı 
KAI İl kaybettik. Hükümsüzdür. DİLEK SÜERLİ - NESLİHAN SÜERLİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

m

İtfaiye 110
Polis İmdat 1®®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

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

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

* Dinlenme Tes. 513 23 94

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

_________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILARR
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 63E 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 5,3 ,0 7B
MAR-PET 8,3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

H 
B
E 
R 
i

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi . 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

ELEMAN ARANIYOR
ŞOFÖR • SEVKİYAT- 

MONTAJTAN ANLAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

H1 mili GÖM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

28 Ekim 2010 Perşembe 
SEDA ECZANESİ

Gemlik KHrfez
«HLİK'la İLK BÜKLÜK SİYASİ SAZETSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3801 

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)

ıiMHimiii
■SMSI 

î(ııni|WD| 
HM» 

ADlAŞKmiİ 
IIMIMI.IM.li

(W:İI33J2I)



28 Ekim 2010 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 8

Havafla Karada bilet kalmayacak!
Yaklaşan kurban 
bayramı tatili 
nedeniyle şehirler
arası otobüslerde 
biletlerin büyük bir 
bölümü satılırken, 
havayolu şirket
lerinin de koltuk ka 
pasitelerini artırdık
ları bildirildi. Yoğun 
talep nedeniyle bazı 
otobüs firmaları ile 
havayolu şirketleri 
ek seferler koydu. 
Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu 
(TOFED) Genel 
Başkanı Rüştü Terzi, 
yaptığı açıklamada, 
Kurban Bayramı tatili 
nedeniyle şehirler
arası otobüs firmala 
rının bilet satışların
da yoğunluk 
yaşandığını söyledi. 
Terzi, tatile çıkacak 
vatandaşların 13 
Kasım Cumartesi ile 
dönüş tarihi olan 21 
Kasım Pazar tarihli 
bilet bulmanın telaşı 
içerisine girdiklerini 
belirtti.
Şehirler arası düzenli

yolcu taşımacılığı 
yapan yaklaşık 9 bin 
408 aracın bulun
duğunu vurgulayan 
Terzi, bayramda 
vatandaşların sıkıntı 
yaşamamaları için 
turizm taşımacılığın
da kullanılan 
araçların da ihtiyaca 
göre kullanılabilme
siyle ilgili gerekli 
izinleri aldıklarını 
kaydetti.
Yılda ortalama 180 
milyon yolcu taşıdık
larını vurgulayan 
Terzi, şöyle devam 
etti: "Dünyanın en 
genç taşımacılık filo
suna sahibiz ve bu 
konuda rakibimiz 
yok. Araçlarımız, 5 
yaş ortalaması ile 

çalışıyor. Sektörde 
tedarikçilerle 
birlikte 240 bin kişi 
İstihdam ediliyor. 
Bu kadar büyük 
sektörde vatan
daşlarımıza en iyi ve 
kaliteli hizmeti sun
maya çalışıyoruz. Bu 
kapsamda 9 günlük 
Kurban Bayramı 
tatilini değer
lendirmek isteyen
lerin bilet bulmada 
sıkıntı yaşamaması 
için çaba gösteri 
yoruz. Bunun için 
mevcut araçlarımıza 
ek olarak turizm taşı
macılığında kul
landığımız otobüsleri 
de talebe göre . 
bayram süresince 
kullanacağız.

Bayramda günde 
ortalama 600-700 
bin yolcu taşımayı 
ve 15 bin sefer yap
mayı hedefliyoruz. 
Vatandaşlarımız 
sıkıntı yaşamamak 
için gidiş dönüş 
biletlerini aynı anda 
alsın. Biletlerin şu 
ana kadar yüzde 80' i 
satıldı. Bu konuda 
vatandaşlarımız 
aceleci davransın." 
Bayram süresince 
vatandaşların korsan 
taşımacılık yapanlara 
karşı dikkatli olması 
gerektiği uyarısında 
da bulunan Terzi, 
bu konunun sek
törün en önemli 
problemi olduğunu 
söyledi.
Türkiye'de korsan 
taşımacılığın çok 
fazla olduğunun vur
gulayan Terzi, "Türk 
Hava Yolları yılda 
ortalama 28 milyon 
kişi taşıyor. Korsan 
taşımayla ülkemizde 
yılda 30 milyon kişi 
seyahat ediyor.

Dağcılara yaralı 
kurtarmada tam not
Bursa Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü 
dağcılık il temsilcil
iğinin 5 Eylül'de 
başlattığı 'Kayada 
Kurtarma ve Yapay 
Tırmanış Eğitimi' 
Uludağ'da yapılan 
kayada kurtarma 
tatbikatı ile 
tamamlandı. 
Kayada kurtarma 
tekniklerinin 
başarıyla tatbik 
edildiği eğitim 
faaliyetine 12 dağcı 
katıldı. Bu tür kur
tarma tatbikatlarına 
devam edeceklerini 
bildiren Gençlik ve 
Spor İl Müdürü 
Ömer Gümüş 
dağcıların kurtarma 
tatbikatındaki 
başarılarını 
tebrik etti.
Türkiye Dağcılık 
Federasyonu Bursa 
İl temsilcisi Ahmet 
Köse de, Bursa da 
4000 civarında 
dağcı olduğunu, bu 

sebeple olası dağ 
kazaları ve kayı
plarında hizmette 
bulunabilmek için ’ 
arama kurtarma 
faaliyetlerine yöne
lik eğitim ve tat
bikat faaliyetlerine 
devam edeceklerini 
belirtti.
Kurtarma eğitim 
faaliyetini bitiren 
dağcı kurtarmacılar 
ise çok iyi bir 
eğitim aldıklarını, 1 
gerektiğinde en 
zor görevlere 
hazır olduklarını 
ifade etti.
Kayada kurtarma 
eğitimi sürecinde 
sedyeyle yaralı 
indirme, sırtta yaralı 
indirme, kayada 
yaralıya ilk yardım 
ve muayene, hava 
köprüleri ve kurtar
ma emniyet sistem
leri ile özellikle 
makaralı çekiş sis
temleri uygula
maları yapıldı.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler



DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi farzında 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, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Cski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Homom Mevkii Soroyköy/DtNİZlİ WWW.umutthermal.COm

gemlIk’In İlk günlük sIyasI gazetesi
i»Ekim2010Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info^gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

--- _________

Cnınlm^eiinn 87. yılını
U Cumhuriyetimizin kuruluşunun 

87. yıldönümü kutlamalarına dün
1 saat 13.oo’de Atatürk Anıtı’na 
L çelenk konması, İstiklal MarşTnın 
F okunması ve saygı duruşunda 
■ bulunulmasıyla başlandı.
I Bugün saat 09.30’da Kaymakam 

Bilal Çelik’in makamında kutla
maları kabulünden sonra, saat 
"lO.oo’de İskele MeydanTnda 
törenlere devam edilecek. Hava 
nın yağışlı olması halinde tören
ler kapalı bir alanda yapılacak.

I Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2. Cumhuriyet’e doğru..
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduk

ları Cumhuriyetimizin 87. kuruluşu yıldönü 
mündeyiz.

Bugün siyasiler ve iktidar Cumhuriyet’in fa 
ziletlerini anlatan nutuklar atacaklar.

Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Sava 
şı veren ulus, yeni rejimin ne olacağını bilmi 
yordu.

Mustafa Kemal, saltanatı devam ettirmeye
ceğinin sinyallerini vermişti.

Bunun yerine kurulacak yönetim şekli ne 
olacaktı.

Mutlak monarşi mi? Totaliter bir başkanlık 
sistemi mi kurulacaktı.

L Mecliste bir çok silah arkadaşı, saltanatın 
sürmesinden yanaydı.
f Ama, Padişah Ingiliz muhribiyle çoktan 
yurt dışına kaçmıştı. Devamı sayfa 4’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 
ÜCRETSİZ SCfiVİS HİZMETİ

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Mi*
Küçük Kumlada geldiğinde eşini
ailesi ile birlikte yaşa 
yan İbrahim Gökçe 
(67) adlı şahıs evin
de kendini iple as 
mış olarak bulundu. 
Küçük Kumla 
Hizmet Caddesi 9. 
Durak’taki evinde 
oturan İbrahim 
Gökçe’nin eşi önce
ki gece saat 21.oo 
sıralarında evine

kendini asmış olarak 
buldu. Küçük Kumla 
Jandarma Karakol 
Komutanlığının 
olaya el koyması 
ardından Cumhu 
riyet Savcıhğı’nın 
yaptığı inceleme 
sonucu Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na gön
derildi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi nin Ekim ayı toplantısı yapıldı

İİMMİ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Mec 
lisi Ekim ayı toplan
tısında konuşan 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, Oda binasının 
güçlendirilmesi 
konusunda Gemlik 
Belediyesi’nin 
kendilerine yardım
cı olmadığını, işin 
aylardır sonuçlan 
dırılmamasına 
anlam veremedik
lerini söyledi. Akıt, 
“Bu işe ya evet, ya 
da hayır deyin” 
dedi. Akıt, “Aylardır 
bu konuda yap

tığımız başvuru ya 
olumlu bir cevap 
alamıyoruz. Öğren 
diğime göre bu 
konu Büyükşehir 
Belediyesi’ne gön
derilmiş. Biz de

sonuçlanması için 
Büyükşehir’e 
yazdık. Bu işe ya 
evet, ya da hayır 
desinler. Bıktım 
ben bu işten.” dedi. 
Haberi sayfa 3’de

Gemlik Belediye 
si’nde Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca sür 
dürülen soruştur
malar sonucu tu 
tuklu sayısı dörde 
çıktı. Belediyenin 
bilgisayar bakım 
ve onarım hizmet
leri ile Alo 
Belediye hattını 
kuran Gürcan K. 
dün öğleden sonra 
tutuklanarak, ceza
evine gönderildi. 
Haberi sayfa 4’de

9._Km._Kokar_Homom_Mevkii_Soroyk%25c3%25b6y/DtN%25c4%25b0Zl%25c4%25b0_WWW.umutthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

En gerçek yol gösterici Atatürk İlke ve Devrimleri..

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle üzerinde 
Atatürk fotoğrafının 
da yer aldığı bir Türk 
bayrağı bastırmış.

Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar da 
bayrağı Gemlik Yarı 
Açık Cezaevi’nde 
haklarında verilen 
cezayı üreterek 
tamamlamaya 
çalışan yurttaşlara 
yaptırmış.

Şimdi Gemlik o 
bayraklarla donatılı 
yor.

Güzel ve anlamlı bir 
girişim.

Gerçekleştirenleri, 
üretenleri kutluyoruz.***
Cumhuriyetin

87’nci yılına 
eriştiğimiz şu gün
lerde hangi TV 
kanalını açsan açık 
oturumlarda “türban” 
tartışılıyor.

Ben ükriz” edebi 
yatını sevmem ama.

Maliye Bakanı 
önemsemese de çok 
ciddi bir ekonomik 
kriz yaşanıyor.
Türkiye geçmişte 

çok krizler yaşadı.
Kimini atlattı, 

kiminin altında bir 
yığın sanayi kuruluşu 
kaldı...
Acı olan önlem alın

madı.
Yeni üretim alanları 

açılmadı.
Dış kredilerle iş 

idare edildi.
Oysa; 

sil etmek amacıyla 
oluşturdukları 
Uluslararası Para 
Fonu ve Dünya 
Bankası gibi kuru
luşların bugün tam 
yetkiyle etkin olarak 
çalıştığı tek ülke biz 
kaldık.

Oysa Lozan ile 
bütün kapitülasyon
lar tarihe 
gömülmüştü.

Ve biz OsmanlInın 
borçlarını öderken 
müthiş bir kalkınma 
atağı yaratmıştık.

Ekonomi yetkilileri 
mizin çizdikleri 
tozpembe tablolar ve 
verilen rakamlar 
gerçekten müthiş bir 
iyileşmeyi işaret 
ediyormuş.!

Bunlara göre, 
ekonomimiz bütün 
dünyaya örnek ola
bilecek muhteşem bir 
başarı gösteriyor
muş!

Görünen manzara 
bu...
Ama gerçek bu mu? 
Gerçek;
Üretemeyen tarım 

kesimi...

Taşıma suyla değir
men dönmüyor.
Tümüyle yabancı 

sermayenin kont 
rolündeki İstanbul 
Bprsası dünyâdaki 
dalgalanmalardan 
hemen etkileniyor ve 
istikrarsız ekonomik 
ortamın en bariz 
göstergesi olma özel
liğini koruyor.
Türk ekonomisi 

üretmiyor tüketiyor.
Üretmeyen ve istih

dam yaratmayan 
ekonomilerin başarılı 
olduğu nerede 
görülmüş...

Küresel güçlerin 
dünyayı kontrol 
etmek ve küresel şir
ketlerin ülkelerden 
alacağını son 
kuruşuna kadar tah

Satamayan esnaf ve 
küçük imalatçı...

Geçinemeyen işçi, 
memur ve emekli.

30 yaşında hâla 
baba evinde oturan 
diplomalı işsizler...

Makro ekonomik 
göstergeler ve 
rakamlar ne kadar 
abartılı olursa olsun 
Türk toplumunun 
önemli bir kesimi 
açlık sınırında yaşam 
mücadelesi veriyor.

Uygulanan IMF poli
tikaları ile ekono
minin sosyal yönü 
göz ardı edilmiş ve 
işsizlik artma eğilim
ine girmiştir...
Cumhuriyet 

Döneminin dışında 
özellikle 80’li yıllarda 
kapitalizme yönelen 
ülke ekonomisi çök
müştür.

Çıkış yok mu? 
Elbette ki var.
1923 yılı başlarında 

Türkiye’nin; yolu, 
enerjisi, fabrikası, 
parası, kredi imkân
ları, işgücü, sanayi 
tesisleri, tecrübesi 
yoktu.

Fakat bağımsızlığı, 
saygınlığı, inandığı 
bir lideri ve geleceğe 
karşı umutları vardı.
Atatürk; tamamen 

sıfırlanmış bir ekono
miden insan gücü, 
sermaye, bilgi, altya 
pı ve hiçbir dış des 
tek olmadan ağır sa 
nayi hamlesini başar
mış ve planlı kalkın
ma dönemini başlat
mıştır. Toplu iğneye 
muhtaç bir ekonomi
den sıfır enflasyonlu, 
borçsuz, kendi 
tankını, topunu ve 
uçağını yapabilen, 
parası değerli, gele
ceğe güvenle bakan 
örnek bir Türkiye 
yaratmıştır.

OsmanlI'nın Düyu 
n-u Umumiye yöneti
minden kalan 
borçlarını da ödeye 
rek çağına göre 
büyük bir kalkınma 
hamlesi sağlanmıştır.
Atatürk’ü ve döne

mini karalamak 
yerine iyi tahlil etmek 
ve örnek almak 
düzlüğe çıkış süreci
ni başlatacaktır

Cumhuriyeiimizin 81 yılını kutluyoruz
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 87. 
yıldönümü kutla
maları yağmur 
engeline takıldı. 
Dün saat 13.oo de 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyma töreni 
ile başlayan 87. yıl 
kutlamaları sağanak 
yağış altında yapıldı. 
Kayrpakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Kurmay 
Albay Mehmet Ali 
Toroslu, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Cum 
huriyet Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek

Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu Müdü 
rü Prof. Dr. Kemal 
Sulhi Gündoğdu, 
siyasi partilerin ilçe 
başkanlar) ve yöneti
cileri, daire müdür
leri, oda başkan ve 

temsilcileri, sivil top 
lum kuruluşları yöne 
ficileri, okul müdür-, 
leri, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı. 
Atatürk Anıtı’na 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in çelenk 

koymasıyla ve saygı 
duruşunda bulunma 
sından sonra proto 
kol sırasına göre 
çelenkler anıta 
kondu. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’mn 
okunmasından 

sonra tören sona 
erdi. Leman Sam 
konserinin ise 
30 Ekim 2010 
Cumartesi günü saat 
20.30’a ertelendiği 
duyuruldu.
Öte yandan, Gemlik

Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği Korosu 
tarafından bu akşam 
saat 20.oo'de Kültür 
Merkezi ’nde 
Cumhuriyet konseri 
verilecek
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Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı yapıldı

IIIIJliMllMlimW
Cumhuriyet Bayramı!

GemliK Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Ekim ayı toplantısında 
konuşan Oda Başkanı Kemal Akıt, Oda binasının güçlendirilmesi 
konusunda Gemlik Belediyesi’hin kendilerine yardımcı olmadığı 
m, işin aylardır sonuçlandırılmamasına anlam veremediklerini 
söyledi. Akıt, “Bu işe ya evet, ya da hayır deyin” dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Ekim ayı olağan 
toplantısında, 
Oda binasının 
güçlendirilmesi 
konusu ele alındı. 
Meclis üyelerine 
bilgi veren Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Mülkiyetinin yarısı 
Belediye’ye ait olan 
binamız konusunda 
Belediye bize kesin 
birşey söylemiyor. 
Bu işin sonucunu 
aylardır alamıyoruz. 
Öğrendiğimize göre 
konuyu Büyükşehir 
Belediyesi’ne gön
dermişler. Bu işe 
ya ‘evet’ ya ’hayır’ 
desinler, ben de bık
tım bu işten” dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi önce
ki akşam Meclis 
Başkanı Hasan 
Sözüneri Başkanlı 
ğında toplandı. 
Ekim ayı gelir gider 
bütçesinin kabulün
den sonra yapılan 
serbest konuş
malarda söz alan 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

MOBESA 
KAMERALARI 
CALISTIRILMALI 
ilçe Emniyet 
Müdürü Kemal 
Kerdige’nin kendi
lerini ziyaret ettiğini 
söyleyen Akıt, 
şöyle konuştu: 
“Sayın Müdürümüz 
le yaptığımız görüş 
melerden Gemlik’i 
bugünkünden daha 
ileri bir düzeye 
götüreceği kaanati 
bende uyandı.
Gemlik’in asayişi iyi 
olursa bizler de 
işimizle gücümüzle 
uğraşırız. Ticaret 
erbabı güven arar. 
Güven olursa çalış
malarında verim 
artar. Böylece daha

YazıYORUM

çok vergi veririz. 
Tüccar ve sanayici 
devletin bir numara 
lı vatandaşı olmalı. 
Gemlik’te MOBESA 
sisteminin kurulma 
sı için odamız bü 
yük gayretler sarf 
etti. Gerektiğinde 
katkı vermeye 
hazırız dedik.
MOBESA kamera 
sisteminin hazır 
olduğunu, ancak 
müteahhit firmanın 
Belediye’den ödeme 
alamadığı için düğ 
meye basmadığını 
öğrendim. Buradan 
Belediye’ye çağrı 
yapıyorum. Para 
ödenmeli ve MOBE
SA sistemi çalışma 
ya başlatılmalıdır.” 
Meclis üyesi Faruk 
Güzel’in “Belediye 
ile Oda binası 
konusunda ilerleme 
kaydedildi mi?” 
sorusundan sonra 
söz alan Tevfik 
Solaksubaşı toplu 
halde Belediyeye 
gidilip yanıt alın
masını istedi.
Sorular üzerine söz 
alan Kemal Akıt, 

yarısını size verelim 
bize başka bir yer 
verin diyoruz. O 
zaman ister yıkar 
siniz, ister yeşil 
saha yaparsınız, 
ister helikopter 
pisti haline 
getirirsiniz.” dedi. 
Yeniden söz alan 
Tevfik Solaksubaşı 
Gemlik’in bugün en 
önemli sorunlarının 
başında Üniversite 
konusunun geldiği
ni, üniversitenin 

’ gelmesiyle ilçenin 
ekonominin 
büyüyeceğini

. söyledi. 
Meclis Başkanı . 
Hasan Sözüneri ise 
Gemlik’e Üniversite 
kürmak isteminin 
stratejik bir hata 
olduğunu ileri 
sürdü. Sözüneri, 
“Bence üniversite 
yerine Uludağ 
Üniversitesi’ne bağlı 
fakülteler kurul
malıydı.” dedi. 
Seyhan Aydın ise, 
Belediye Başkanı 
mn Oda meclisinde 

ı verdiği sözü yerine 
getirmesini istedi.

“Ticaret ve Sanayi 
Odası hiçbir kanun
suz işte olmaz. Eski 
Meclis Başkanımız 
Mehmet Turgut, 
10 yıl Belediye 
Başkanlığı yaptı 
bu konuda bize 
yardımcı olmadı. 
Bugün gelinen 
son noktada Oda 
binamızın bulundu 
ğu binanın-tümünü 
güçlendirip, içinde 
onarım yapmak isti 
yoruz. Eskiden 
Belediye’den bir şey 
istediğimizde Meclis 
üyelerinin yüzde 
80’i bizim üyemiz 
olduğu için sorun
larımızı gideriyordu. 
Aylardır bu konuda 
yaptığımız başvuru 
ya olumlu bir 
cevap alamıyoruz. 
Öğrendiğime göre 
bu konu Büyükşe 
hir Belediyesi’ne 
gönderilmiş. Biz de 
sonuçlanması için 
Büyükşehir’e 
yazdık. Bu işe ya 
evet, ya da hayır 
desinler. Bıktım ben 
bu işten. Bu binanın 
yarısı Belediyenin

Cumhuriyetin 87’nci kuruluş yıldönü 
münü kutluyoruz..

Peki.. Sayın okurlarım; mutlu muyuz, 
mutlu musunuz?

Yasaların çiğnendiği, cemaatlerin 
devlete hâkim olduğu, ilköğretim okul 
larında bile laikliğin yerle bir edildiği, 
türbanla yatıp türbanla kalktığımız bir 
dönemde nasıl mutlu olabiliriz?

Söyleyin; dinciliğin dörtnala at koş
turduğu, dinin kişisel ya da parti çıkar
ları uğrunda hoyratça istismar edildiği 
bir dönemde, gerçek cumhuriyetçiler 
mutlu olabilir mi?

Uzatmadan söyleyeyim, BEN MUTLU 
DEĞİLİM...

Günümüzde yozlaşmadık bir kurum 
kaldı mı, bilemiyorum!

Şunu baştan söyleyeyim;
87 yılda büyük gelişmeler sağladık, 

mucizevi başarılara tanık olduk.
Bunlara, büyük Atatürk’ün muhteşem 

devrimleri sayesinde ulaştık.
Siz gençler bunları sizin için yazıyo

rum..
87 yıl önce 29 Ekim 1923 günü nasıl 

bir Türkiye vardı?:
“13 milyon nüfus...

İlkel bir tanıtı...
Sıfıra yakın sanayi...
Madenlerin büyük çoğunluğu, liman

lar ve var olan bütün demiryolları 
yabancı şirketlerin yönetiminde...

Ülkede 153 ortaokul ve lise, sadece 
bir üniversite var...

Halkın yüzde 7’si okuryazar...
Her yanda tarikatlar, tekkeler, dergâh

lar var.
Yasalar, çağın gerçeklerinin çok 

gerisinde...
Kadınların toplumsal hayatları ve 

hiçbir hakları yok..
Ülke neredeyse bütünüyle ve pek çok 

alanda ortaçağı yaşıyor..”
Türkiye işte o günlerden bugünlere 

geldi. İyi okudunuz mu ?....
Atatürk devrimleri, umutsuzluktan, 

yepyeni, güçlü, büyük bir Türkiye 
yarattı.

Nerelerden geldik?
Ve nereye gidiyoruz?...
Bunu bir bilebilsek ya da geldiğimiz 

yeri hatırlayabilsek!
O zaman, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 

değerini daha iyi anlayacağız ama...
Son yıllarda Cumhuriyet’in bütün 

değerlerini yok etmeye çalışan bir zih
niyet ülkeye egemen olmaya başladı...
Atatürk ilkeleri hırpalanıyor, yok 

edilme ye çalışılıyor.
Yaşanan olaylar, bir karşı devrimle 

karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Cumhuriyet’in ^87’nci yıldönümünü 

kutluyoruz... $
Kutluyoruz am? hangi yüzle?
Ben Cumhuriyeti kuranlardan, Büyük 

Atatürk’ten, geçmişte fedakarca bu 
Cumhuriyet için emek verenlerden 
utanç içinde özür diliyorum...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Cumhuriyet Savcılığı Sulh Ceza Mahkemesi’nin serbest bırakma kararına itiraz etti

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com Bilgisayarcı tutuklandı

2. Cumhuriyet’e doğru..
Mustafa Kemal 27 Ekim günü İsmet Paşa’yı 

Köşk’e çağırarak, “İsmet, yarın Cumhuriyeti ilan ede 
ceğiz” dedi.

Yasa tasarısı hazırlandı.
29 Ekim günü TBMM okunan yasa, bir kısım mil

letvekillerinin hoşnutsuzluğuna karşın alkışlarla 
kabul edildi.

Cumhuriyet, ümmete olan bir toplumun birey 
olmasını sağlayacaktı.

Hedef ise batının bilim, teknoloji ve kalkınmış 
lığıydı.

Mustafa Kemal bunun için "Hayatta en doğru yol 
gösterici bilimdir” diyordu.

Dini temele dayanan eğitim sistemi yerine yeni 
alfabe, yeni milli bir eğitim düzeni kurulacaktı. .

Kadın kafes ardından çıkarılıp, toplumun sosyal 
yapısı içine sokulacak, milletvekilleri seçimle göreve 
gelecekti.

Cumhuriyet aydınlanmanın yolunu açtı.
Atatürk devrimleriyle güçlenen Cumhuriyet, bu 

gün AKP iktidarıyla birlikte sorgulanmaya başlandı.
Eski solcu dönme marksistler ile AKP kurmayları, 

2. Cumhuriyetten söz etmeye başladılar.
AB sözcüleri de onlara destek vererek Mustafa 

Kemal yargılanmaya başlandı.
Devrimci Mustafa Kemal düşüncesi artık AKP ve 

yandaşlarının yoğun propagandaları ile statükocu 
ilan edilmişti.

Mustafa Kemal’in ulusalcı, tam bağımsızlıkçı gö 
nişleri globalleşmenin önünü kesiyordu. Mustafa 
Kemal’in resmi dairelerdeki fotoğraflarının indirilme
si AB’li dostlarımızca açıkça dile getiriliyordu.

Kemalizmi yıkmak, 2. Cumhuriyeti kurmak için 
Mustafa Kemal’i yok etmek gerekti.

Bunun için BÜYÜK ORTADOĞU PROJE’si ile Ke 
malizm’e savaş açıldı.

Bu savaşın içindeyiz.
Önce TSK’i vurdular, ulusalcı gazeteciler, yazar 

lar, siyasiler, akademisyenler, Ergenekon iddiaları ile 
tutuklandılar.

Anayasa değişikliği ile yargı da kuşatılınca geri 
ye az şey kaldı.

2. Cumhuriyetçiler büyük mutluluk içindeler.
Bugün kutladığımız Mustafa ^Kemal’in kurduğu 

Cumhuriyetin 87. yıldönümünde.yaşananları iyi gör 
meliyiz.

İçi boşaltılmış, AB ye ve ABD’ye teslim olmuş biri 
mandacı Cumhuriyet’e doğru sürükleniyoruz.

Bu kavga bitmiş değil. Mustafa Kemal düşüncesi 
yok edilmeden 2. Cumhuriyeti gerçekleştirmek zor.

Gazi Mustafa Kemal öldü, ama geride yüzbinlerce 
Mustafa Kemal bıraktı bunu göremiyorlar.

Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca 
sürdürülen soruş
turmalar sonucu 
tutuklu sayısı 
dörde çıktı. 
Geçtiğimiz hafta 
polisçe gözaltına 
alınan ve sorgu
lanan Belediyenin 
bilgisayar bakım ve 
onarım hizmetleri

Orhangazi Caddesi’nde su taşkını yaşandı, fırtına camları ve tabelaları kırdı

Sağanak yağış yine etkili oldu

Tel: O 532 23$ 38 58

SATILIK
1. SINIF EKSİKSİZ RESTAURANT 

MALZEMELERİ SATILIK

Dün, gün boyu de 
vam eden sağanak 
yağışlar ve fırtına . 
ilçemizde yine 
etkisini gösterdi, 
önceki gece, baş 
layan ve sabaha 
kadar devam eden 
sağanak yağışlar, 
su taşkınlıklarına 
neden oldu.
Sağanak yağışlar, 
Eşref Dinçer ile 
Hamidiye Mahalle 
sinde etkisini bas 
kınlarla gösterdi. 
Lale Kemal ilköğre
tim Okulu ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi okul bahçe 
leri su ile dolunca, 
okullarda eğitime 
ara verildi.
Öte yandan, Orhan 
gazi Caddesi’nde 
yine su birikintileri 
meydana geldi. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
geçen yağışlarda 
aldıkları pompaları 
burada devreye 
sokarak su taşkın
larının işyerlerine 
girmesini önledi. 
Öğleden sonra 
yağışların yerini 
lodos fırtınasına 
terk etmesi ile sular 
çekilmeye başladı. 
Bursa yolundaki 
nakliyecilerin 
bulunduğu alanları 
da su bastı.
Aktaş 1 Nakliye fir
masının yanındaki 
derenin arsa sahip
leri tarafından kapa 
tılması, zeytinlik
lerin ve nakliye 
firmasının sular 
altında kalmasına 
neden oldu.

ile Alo Belediye 
hattını kuran 
Gürcan K. 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca tutuk
lanma istemiyle 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 
dava açılmıştı. 
Davaya bakan 
yargıç, Gürcan K. ı 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakmıştı.

Firmanın getirttiği 
iki dozerin dereyi 
yeniden açmasıyla 
sular çekildi. 
Bu arada zeytinlik
lerde biriken sular 
sabaha kadar 
ancak tahliye oldu. 
Öte yandan, 
Islamköy’de dün 
sular altında kaldı. 
Çukurda kalan köye 
çevreden gelen sel 
ler birçok bölgenin 
su altında kalması
na neden oldu.
Yağanak yağışlar 
nedeniyle Karsak 
Deresi de dün 
yükseldi.
Derede bağlı bulu
nan bazı sandalların 
battığı gözlendi. 
Öte yandan dün 
öğleden sonra çı 
kan şiddetli fırtına 
bacaların devrilme
sine, işyerlerinin 
tabelalarının kop
masına ve ağaçların 
dallarının kırılması
na neden oldu. 
Fırtına yaklaşık bir 
saat sürdü.

Soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet 
Savcısı serbest 
bırakma kararına 
bir üst mahkeme 
olan Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 
itiraz etti.
Dün yeniden göz 
altına alınan Gürcan 
K., yapılan yargıla
ma sonunda tutuk
landı. Tutuklanan 
Gürcan K. dün öğle

den sonra ceza
evine gönderildi. 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca 
sürdürülen 
soruşturmalar 
sonucunda daha 
önce de Ümmet D. 
Sinan Y., Hasan Y. 
de tutuklanarak, 
cezaevine 
gönderilmişti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 87. yıldönümünü coşkuyla kutluyor, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere 

tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

0 gemport
'.^^7 Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

Kocaçukur Mevki RK. 101 - GEMLİK 
Tel: 0.224 524 77 20 (20 Hat) 

gemport@gemport.com.tr - www.gemport.com.tr

mailto:gemport@gemport.com.tr
http://www.gemport.com.tr
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Az zamanda çok büyük işler yaptık 
Bu işlerin en büyüğü, temeli 

Türk kahramanlığı 
ve yüksek Türk kültürü olan 

Türkiye Cumhuriyeti’dir. 
Bundaki başarıyı Türk milletinin 
ve onun değerli ordusunun bir ve 

beraber olarak kararh bir 
şekilde yürümesine borçluyuz.”

SEN RAHAT OL ATAM...
Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak için: 

Türk Milleti olarak ordumuzla kir ve beraber, 
kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz.

NİCE 87. YILLARA.

YILDIRIM HOLDİNG A.Ş. 
GEMLİK GÜBRE SAN. A.Ş.



HGemlikKtMez^BSBB^^SSi,

"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve 
sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve 
ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur."

OztlİItfk
bif jdend^

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: (O 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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GEMLİK TİCARET BORSASI

‘'Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir,

87. Mönünü

GEMLİK TİCARET BORSASI 
YÖNETİM KURULU
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İB i MI M Mı

Gemlik Belediyesi 
Zabıta ekipleri, 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı öncesinde 
iş yerleri ve evleri 
gezerek özel yap
tırılan Atatürk 
posteri i Türk 
Bayrağı dağıttı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler tarafından 
yaptırılan Atatürk 
posterli 3 bin adet 
Türk bayrağı, evlere 
ve ilçedeki esnafa 
dağıtıldı.
Cadde ve sokakların 
Türk Bayraklarıyla 
donatılmasını 
sağlayan Başkan 
Güler, ayrıca fener 

alayına katılanlar 
için de 1000 adet 
sopalı bayrak 
yaptırdı.
Dağıtılan bayrakları 
ey ve işyerlerine 
asan vatandaşlar, 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
87. yıldönümü 
kutlayacak.

Saadet Partisi büyük 
kongre sonrası çalış 
malarına hız verdi. 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen ve İlçe Yöne 
tim Kurulu üyeleri 
Hamidiyeliler Derne 
ği’ni ziyaret etti. 
Hamidiyeliler Der 
neği’nde yönetime 
yeni seçilen Dernek 
Başkanı Nurettin 
Görücü ve dernek 
yöneticileri tarafın
dan karşılanan Saa 
det ilçe İdare Heyeti 
gündem deki konu
larla ilgili görüşlerini 
aktardılar.

Özmen, Prof. Dr. 
Necmettin Erba 
kan’ın büyük kongre 
ile genel başkan 
seçilmesinin teşki
latların gayretini ve 
azmini artırdığını 
çalışmalarına hız 
verdiklerini belirtti. 
İktidar ve muhâiefe 
tin horoz dövüşü 
gibi kavga siyaseti 
yaparak ülkenin ger 
çek gündemini göz
den kaçırdıklarını 
ifade etti. Milleti 
mizin yegane kurtu
luş çaresinin Milli 
Görüş olduğunu dile

getiren Özmen, 
geçmiş dönemlerde 
iktidar ve iktidar 
ortağı olarak ekono 
mik, sosyal ve siyasi 
platformlarda 
efsanevi hizmetlerle 
kendilerini ispat 
ettiklerini belirtti. 
Hamidiyeliler Dernek 
Başkanı Nurettin 
Görücü Saadet 
İlçe Teşkilatının 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getirerek,, 
gündemdeki mese
lelerle ilgili görüş
lerini aktardı.

Cumhuriyetimizin 
87. yıldönümü 

butlu olsun

SERTASLANLAR
Kuyumculuk Nak. Gemi Acenteliği İnş 

Taah. Hay. Orm. Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti
Borusan Liman Yolu 118. Sk. Bila No Gemsaz-Gemlik 

Tel: (0.224) 519 03 50 Fax: 519 03 55
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CHP NİN YAPTIKLARI - AKP NİN SATTIKLARI !
CHP ‘NİN YAPTIKLARI
1935 - MTA Enstitüsü kuruldu.
1935 - ETİBANK kuruldu.
1935 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.
1935 - İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı.
1935 - Ankara’da traleybüs hattı işletmeye açıldı.
1935 - Fevzipaşa - Ergani - Diyarbakır demiryolları açıldı.
1935 - Paşa bahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı.
1935 - Zonguldak Türk Antrasit Fab. işletmeye açıldı.
1935 - Afyon - İsparta demiryolu açıldı.
1935 - Sümerbank Kayseri Dokuma

Fabrikası’nın açılışı yapıldı.
1935 - Ankara Mamak’ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.
1935 - Ankara’da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi açıldı.
1936 - Ankara Çubuk Barajı açıldı.
1936 - Ankara’da Devlet Konservatuvarı açıldı.
1936 - Edirne - Sirkeci Şark Demiryolları 

yabancılardan satın alındı.
1936 - Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete açıldı.
1936 - Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu.
1936 - İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi.
1936 - Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu.
1936 - İzmir Enternasyonel Fuarı açıldı.
1936 - İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı.
1936 - İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
1936 - SEKA’nın İzmit’teki fabrikasında ilk kağıt üretildi.
1936 - Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı.
1937 - Sümerbank Konya Ereğlisi 

Dokuma Fabrikası başladı.
1937 - Ziraat Bankası kuruldu.
1937 - Kozlu Kömür İşletmeleri 

yabancılardan satın alındı.
1937 - Çatalağzı - Zonguldak Demiryolu açıldı.
1937 - Ankara’da ilk Bira Fabrikası kuruldu.
1937 - Toprakkale - İskenderun Demiryolu 

yabancılardan satın alındı.
1937 - Urfa'da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı.
1937 - Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı.
1937 - Denizbank kuruldu.
1937 - İstanbul ve Trakya Demiryolları 

yabancılardan satın alındı.
1937 - Diyarbakır - Cizre Demiryolu açıldı.
1937 - Yozgat Termo - Elektrik Santralı hizmete girdi.
1938 - Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı.
1938 - İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
1938 - Ankara Radyoevi hizmete girdi.
1938 - Divriği Madenleri üretime başladı.
1938 - Bursa Merinos Fabrikası üretime başladı.
1938 - Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.
1938 - Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.
1938 - İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.
1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.
1938 - Sivas - Erzincan demiryolu açıldı.
1938 - Giresun’da Fiskobirlik kuruldu.
1939 - Ergani Bakır İşletmeleri hizmete girdi.
1939 - Karabük Demir Çelik Kok

Fabrikası üretime başladı.
1939 - İstanbul’da yabancıların işlettiği

Tramvay Şirketi tesislerini hükümete devretti.
1939 - İstanbul’daki Tünel İşletmesi 

tüm tesislerini hükümete devretti.
1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.
1939 - Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.
1939 - Sivas Demiryolu Makihaları Fabrikası kuruldu.
1939 - İstanbul’da İETT kuruldu.
1939 - Karabük Demir Çelik Fabrikası

Yüksek Fırınlan hizmete girdi.
1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.
1939 - Karabük Demir Çelik Fabrikalan hizmete girdi.
1939 - Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.
1939 - ilk Türk denizaltısı Haliç’te denize indirildi.
1939 - Sivas - Erzurum demiryolu açıldı. (Cumhuriyetin 
ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km.ye ulaştı.) 
1939 - Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete girdi.
1940 - Kozabirlik kuruldu.
1940 - Türk Petrol Şirketi kuruldu.

1940 - Köy Enstitüleri kuruldu. , 
(Toplam sayısı 21’1 bulan Köy Enstitüleri)

1940 - İstanbul Radyo istasyonu hizmete girdi.
1940 - Ereğli Kömür işletmesi kuruldu.
1940 - Haliç’te yapılan ikinci Türk 

denizaltısı donanmaya katıldı.
1940 - Garp Linyitleri işletmesi kuruldu.
1941 - Gebere Barajı açıldı.
1941 - Petrol Ofisi kuruldu.
1941 - Türk Hava Kurumu Ankara’da

Uçak Fabrikası kurdu.
1941 - Elazığ’da Cüzam Hastanesi açıldı.
1942 - Dalaman ve Hatay Devlet Üretme 

Çiftlikleri kuruldu.
1942 - Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve 

Urfa’da Kız Sanat Enstitüleri açıldı.
1942 - İlk büyük Türk İlaç Fabrikası, 

Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Levent’te açıldı.
1943 - Zonguldak - Kozlu demiryolu aşıldı.
1943 - İstanbul’da Atatürk Bulvarı açıldı.
1943 - Diyarbakır - Batman Demiryolu açıldı.
1943 - Seyhan Regülatörü açıldı.
1943 - Sivas Çimento Fabrikası açıldı.
1943 - Ankara Fen Fakültesi açıldı.
1944 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.
1944 - İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.
1944 - İzmit Selüloz Fabrikaları işletmeye alındı.
1944 - Türk Hava Kurumu Ankara’daki Uçak 

Fabrikası’nda 140 eğitim uçağı, ambulans 
uçakları ve çok sayıda planör üretildi.

1944 - İzmit’te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası açıldı.
1944 - Yeşilköy’de yerli sermaye ile üretilen ilk

Türk özel yolcu uçağı denemesi yapıldı.
1944 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.
1944 - Mersin Umanı açıldı.
1944 - Gaziantep Havaalanı açıldı.
1944 - Fevzipaşa - Malatya, Diyarbakır - 

Kurtalan Demiryolu hizmete girdi.
1944 - Sakarya’da Ziraat Alet ve Makinaları 

Fabrikası üretime başladı.
1944 - İzmir’de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı.
1945 - Şirketi Hayriye devlet tarafından satın alındı.
1945 - İskenderun Limanı hizmete girdi.
1945 - Türkiye’de ilk defa yerli ampul üretimine başladı.
1945 - Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan ve 

Çankırı’da lise ve enstitüler açıldı.
1945 - Orman koruma amacıyla devletin 

mülkiyetine geçti.
1946 - İstanbul - Ankara arasında yataklı 

tren seferleri başladı.
1946 - Ankara Üniversitesi kuruldu.
1946 - Elazığ Tekel Şeker Fabrikası açıldı.
1946 - Heybeliada Sanatoryumu hizmete girdi.
1947 - İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.
1947 - Palu - Genç arası demiryolu açıldı.
1947 - Rize Çay Fabrikası hizmete girdi.
1947 - Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.
1948 - Köprüağzı - Maraş Demiryolu açıldı.
1948 -Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.
1948 - Ankara Etimesgut’ta kurulan Uçak 

Motor Fabrikası hizmete girdi.
1949 - Porsuk Barajı açıldı.
1949 - Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos’ta açıldı.
1949 - Muş’ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.
1949 - Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.

NOT:
1* 1923 -1950 arası tüm bu eserler yapılırken ve yatırım
lar gerçekleştirirken, tek kuruş bile borç alınmamıştır.
Borç alınmadığı gibi, OsmanlI’nın bıraktığı 
Düyun-u Umumiye borçları da ödenmiştir.
2- 1929 -1932 arasj Dünya tarihinde şu ana kadar 
yaşanan en büyük kriz olan “Dünya Ekonomik Bunalımı" 
dönemidir.
3" 1939 -1945 arası tüm dünyanın yıkıma sürüklediği
2. Dünya Savaşı dönemidir.

AKP *nin 8 YILDA SATTIKLARI
2003 - SEKA Balıkesir İşletmesi satıldı.
2003 - Taksan Takım Tezgahları Sanayi satıldı.
2003 - TZDK Sakarya Traktör İşletmesi satıldı.
2003 - PETKİM Standart Kimya Şirketi satıldı.
2003 - Tekel Çankırı Kaya Tuzlası satıldı.
2003 - SEKA Aksu İşletmesi satıh.
2003 - Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası satıldı.
2003 - Kuşadası Limanı satıldı.
2003 - SEKA Kastamonu İşletmesi satıldı.
2003 - Gerkonsan Gerede Çelik Konstrüksiyon ve 

Teçhizat Fabrikası satıldı.
2003 - Trabzon, Dikili Limanları satıldı.
2003 - SEKA Taşucu Tersane alanı satıldı.
2003 - SEKA Çaycuma İşletmesi satıldı.
2003 - TCDD İzmir Limanı satıldı.
2004 - SEKA Karacasu İşletmesi satıldı.
2004 - EBK Manisa Et ve Tavuk Kombinası satıldı.
2004 - ETİ Bakır İşletmesi satıldı.
2004 - TEKEL Sekili Tuzlası satıldı.
2004 - Bursagaz satıldı.
2004 - ETİ Elektrometaluji satıldı.
2004 - Sümer Holding Bakırköy İşletmesi satıldı.
2004 - Kütahya Şeker Fabrikası satıldı.
2004 - THY’deki kamu hisselerinin % 23’ü satıldı.
2004 - ETİ Gümüş satıldı.
2004 - SEKA Ardanuç İşletmesi satıldı.
2004 - Sümerbank Diyarbakır İşletmesi satıldı.
2004 - Çayeli Bakır işletmesi satıldı.
2004 -TÜGSAŞ’a ait Gemlik Gübre Sanayi satıldı.
2004 - Tekel Alkollü İçkiler Sanayi satıldı.
2004 - Tekel içki Bölümü’nün satışının 

ardından 9 fabrika kapatıldı.
2004-ESGAZ satıldı.
2004-ETİ Krom satıldı.
2004 - Tümosan Türk Motor satıldı.
2004 - İGSAŞ (İstanbul Gübre Sanayi) satıldı.
2005 - Sümerbank Manisa Pamuklu Mensucat satıldı.
2005 - SEKA’ya ait üretim yapan 120 tesisin 

yıkımı tamamlandı.
2005 - Şeker Kurumu ve İdare Birimler 

Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.
2005 - Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura satıldı.
2005 - SEKA İzmit işletmesi satıldı.
2005 - ETİ Seydişehir Alüminyum satıldı.
2005 - TÜGSAŞ’a ait Tekirdağ Depoları satıldı.
2005 - TÜRK TELEKOM (İki Yılık Karına) 

yabancılara satıldı.
2005 - Adapazarı Şeker Fabrikası satıldı. 
2006-TÜPRAŞ satıldı.
2006 - THY’ndaki kamu hisselerinin % 28’i daha satıldı.
2006-ERDEMİR satıldı.
2006 - Büyük Ankara Oteli satıldı.
2006 - TEKEL Kaldırım,Yavşan ve 

Kayacık Tuzlaları satıldı.
2007 - TCDD Derince Limanı satıldı.
2007 - Deveci Maden Sahası işletme hakkı satıldı.
2007 - Araç Muayene İstasyonu 1. ve 2. Bölgeleri satıldı.
2007 - TCDD Mersin Limanı satıldı.
2008-PETKİM satıldı.
2008 - TCDD Bandırma ve Samsun Limanları satıldı.
2008 - Ankara Doğalgaz Üretim’e ait 9 Santral satıldı.
2008 - TEKEL Sigara Sanayi işletmesi satıldı.
2008 - TEKEL’in Adana, Malatya, Tokat,
Bitlis ve Samsun Sigara Fabrikaları geniş arsalarıyla bir
likte yabancılara satıldı. (Ardından İstanbul, Adana, 
Bitlis, Malatya ve Tokat Sigara Fabrikaları kapatıldı.) 
2008 - Türkiye genelinde 60 Yaprak

Tütün işletme Tesisi kapatıldı.
2009 - Başkent Elektrik Dağıtım İşletmesi satıldı.
2009 - Meram Elektrik Dağıtım işletmesi satıldı.
2009 - Kastamonu, Kırşehir, Turhal,

Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikalan 
satıldı. (Yargı satışı durdurdu.)

Cumhuriyetimizin 87. yıldönümü kutlu olsun
CHP Gemlik İlçe Örgütü adına 

Cem Güler
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“İZİNDEYİZ ATAM”

f 7. (fdcİMİMM OİMft.

*7.

AtatürL ilk ve JevrİmIerİne ImçIi kısAİÜAR ynişrİRİyoRUZ

Q Sent İlköğretim okulu
2002 y

fan, yetecek rtyketâ ite fatytevı”

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 0224513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12. tr

http://www.aykentilkogretim.k12
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Cumhuriyetimizin 87. yıldönümü kutlu olsun
AZOT SANAYİ ÖNÜ NAKLİYECİLER PARKI TEL : 0 224 524 74 75 - 524 74 77 GEMLİK

lnfo@gemliktirkoop.com operasyon@gemliktirkoop.com

GÜÇLÜ BRflÇ FİLOMUZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

mailto:lnfo@gemliktirkoop.com
mailto:operasyon@gemliktirkoop.com
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Ulu Onder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurduğu 

Cumhuriyetimiz 87 yaşında. 
Tüm ulusumuza kutlu olsun....

(d Z9 Z9 .sşaf aklar
PAŞA paşa otel PAŞA
Kuyumculuk Restoran & Cafe

Mrk: (Şafaklar): Eski Pazar Cad. Asil Han No : 10 GEMLİK / BURSA 
Tel : 0 224 513 30 27 Fax : 513 91 23 

Şube : istiklal Cad. Gürle İş Hanı GEMLİK /BURSA 
Tel : 0 224 512 06 23-513 97 11 

Şube : İstiklal Cad. Paşa Otel altı No: 2 GEMLİK / BURSA 
Tel : 513 51 80 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 2 GEMLİK /BURSA 
Tel : 0 224 514 34 34 (pbx) 513 14 00 Fax : 0 224 514 64 00 www.pasahotel.com

GEMLİK ESN AF ve SANATKARUR ODASI
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün kurduğu 

Cumhuriyetimiz 87 yaşında. 
Tüm ulusumuza, Gemlik halkına 

esnaf ve sanatkarımıza 
kutlu olsun....

Yönetim Kurulu adına Başkan 
İbrahim TALAN

http://www.pasahotel.com
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Sevgili Atam;
“And olsun ki; her türlü işbirlikçi, gerici ve bölücü girişimlere 
rağmen kurduğun laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağız”!

cumKinr b ayram i miz kullu olsun
Faizli a ai tahmil - tahliye jSUhllAİY GÜMRÜKLEME 

W GÜZEL NAKLİYAT PETROL TİCARET A.Ş.

NAKLİYECİLİKTE 40 YILLIK TECRÜBE

ARAÇ FİLOMUZLA TAŞIMACILIKTA GÜVENİLİR SERİ HİZMET

Hisartepe Mah. Gemlik Bursa Yolu üzeri 4.Km. GEMLİK 
Tel: 0.224 524 81 64 www.gokhanguzelnakliyat.com

http://www.gokhanguzelnakliyat.com
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Senteiik saha 19 Mayıs ta açılacak Zübeyde Hanım
Gemlik’teki faal 
spor kulüplerine bir 
yenisi daha ekleni 
yor. Giresunlular 
Derr.eği bünyesinde 
kurulma aşamasına 
getirilen kulübün adı 
Gemlik Çotanakspor 
olarak belirlendi. 
Ziyarette spor tesis
leri için açıklama 
yapan Başkan 
Güler, resmi 
maçların oynana 
cağı sentetik saha 
hin yapımına Ocak 
ayında başlayacak
larını söyledi. 
Gemlik Belediye 
si’nin kardeş şehri 
plan Giresun’un 
taraftar grubu olan 
Çotanakların oluş
turduğu spor kulübü 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
ziyaret ederek ken
disine özel yap
tırdıkları yeşil beyaz 
renkli 28 numaralı 
forma hediye ettiler, 
kulüplerinin henüz 
kurulma aşamasın
da olduğunu 
belirten Çotanak 
spor’lu yetkilTer,

“Gemlik Çotanak 
spor” adıyla 
kurulacak kulübün 
ilçeye renk getire
ceğini söylediler. 
Gemlik’te yeni bir 
kulübün kurul
masının ilçe 
sporuna katkısının 
olacağını kaydeden 
Başkan Güler, yakın 
zamanda yapacak
ları spor tesisleri 
için de bilgi verdi. 
Belçdiye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, ilçe sahasının 

yanında bulunan 
arazinin tüm kamu
laştırma işlemlerinin 
bitiril diğini 
muhtemelen Ocak 
ayında saha mn 
yapımına başla 
nacağını müjdeledi. 
Yapılacak sentetik 
sahanın gece 
maçlarının 
oynanabilmesi 
için ışıklandırıla- 
cağını da bildiren 
Başkan Güler, spor 
tesisinin 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor

Bayramı’nda 
açılışını yapacak
larını müjdeledi. 
Yan sahanın 
hizmete girmesin
den sonra mevcut 
çim sahanın bakıma 
alınacağını söyleyen 
Başkan Güler, 
ayrıca Çınar İlköğre
tim Okul bahçesine 
bir adet hah saha 
yapacaklarını ve 
sahanın amatör 
takımların alt 
yapılarına da destek 
olacağını kaydetti.

miniklerinin
tiyatro keyfi

Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri Cahit Kaşıkçılar 
ve Bülent Akay'ın 
sahne aldığı 
“KUKLA SHOW” 
adlı gösteride 
doyasıya 
eğlendiler.
Ayrıca kukla 
gösterisi misafir 

ettikleri Özel 
Sevgi Bahçesi 
Anaokulu ve Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Anasınıfı 
öğrencileriyle bir
likte izleyen 
minikler, hem 
öğrendiler, hem de 
neşeli dakikalar 
geçirdiler.

“Yüksek bir insan topluluğu olan 
Türk Milleti’nin. tarihi bir özelliği de, 

güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. ”

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi 
ile devlet şekli demektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
87. yıldönümünü kutlu olsun

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan 
yönetim Cumhuriyettir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
87. yıldönümünü kutlu olsun

sözûneri
MİMARLIK

Barış Mah. Yavuz Sok. Platin Apt. A Blok No: 1/1 
Nilüfer/BURSA

Tel: 0 224 453 53 21 - 453 53 22 Fax : 0 224 453 53 23

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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■ J

ı Serbest Kürsü
W Ürer KONAK 

I (E) Tarih Öğretmeni

DOĞAN ÇOCUĞUN ADI: CUMHURİYET
* Cumhuriyet düşün 

cesinin M. Kemal’in 
kafasında daha Harbi 
ye yıllarında bulun
duğu çeşitli kaynaklar
da belirtilmektedir. 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu; “Bu düşünce 
nin doğuşunda Fransız 
Devrimi’nin etkisi 
olduğu” kanısındadır. 
Ali Fuat Cebesoy, 
“Sınıf arkadaşım 
Atatürk” adlı eserinde, 
1905 yılında bir toplan
tıda M. Kemal’in “Bu 
dava yıkılmak üzere 
bulunan bir imparator
luktan önce yeni bir 
Türk Devleti çıkarmak
tır” dediğini yazmak
tadır.

* 1906’da Atatürk 
Şam’da bulunmaktay
dı. İki yakın arkadaşı 
Mazhar Müfit Kansu ve 
Halil Bey, Atatürk’ün 
“Cumhuriyet” ile ilgili 
düşüncelerini anıların
da şöyle anlatmaktalar: 
“-Ya cülusu hümayun 
(padişahın tahta çık
ması) veya veladeti 

hümayun (padişahın 
doğum günü) şenlikleri 
yapılmaktaydı. M.
Kemal ile beraber şen
likleri seyretmeye çık
mıştık. Birden kolumu 
tuttu. “Halil” dedi, bir 
adam için böyle şenlik
ler yapmak budalalık 
değil mi? Bu millet 
kendi kurtuluşu için 
şenlik yapabilir.
Nihayet kendine pek 
büyük hizmetler yap
mış bir adam için şen
lik yapabilir, diyelim. 
Padişah dünyaya 
gelmekle memlekete 
hayırlar mı geldi?
Padişah da kim oluyor
muş? Padişahlık ta ne 
demek mi? “Halil bu 
soruya şu cevabı veri 
yor: - Peki memleketi 
nasıl idare edeceğiz? 
Sultan Hamit fenadır, 
seninle beraberim.
Ama o giderse gene bir 
padişah lazım, diyecek 
oldum. Buna fena 
halde kızdı.
“- Neden mutlaka 

padişah fikrine 

saplanıyorsun? diye 
bağırdı. Cumhuriyet 
yaparız”

* Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışından 
sonra “Cumhuriyef’le 
ilgili düşünceleri daha 
belirli ve sistemli 
olarak ortaya çıktığı 
görülmektedir. Ulusal 
bağımsızlığımızın 
başarıya ulaşabilmesi 
için; milletin azil ve 
kararını, millet ege
menliğini, millet irade 
sini temel almaya 
başlamıştır. 
Egemenliğin padişaha 
değil, kayıtsız - şartsız, 
doğrudan Türk 
Milietı’ne ait olduğunu 
devlet yaşantımıza o 
kazandırmıştır.

* Ulusal egemenliği 
ilk gerçekleştiren 
meclis 23 Nisan 
1920’de Ankara’da 
açılmıştır. 20 Ocak 
1921’e kadar bu 
meclis; devleti anaya 
sasız, ancak bir anaya 
sa düzeni içinde genel 
kurullarla yönetmiştir. 

20 Ocak 1921 tarihli 
Anayasamız da hilafet 
ve saltanattan hiç söz 
edilmemiştir. Yalnızca 
Türk devleti adı kul
lanılmıştır. Bu 
anayasamızda ege
menlik kayıtsız-şartsız 
milletindir. Anayasa 
hukukçusu Ord. Prof. 
Dr. Ali Fuat Başgil; 
“1921 Anayasası, 
Cumhurbaşkansız bir 
Cumhuriyet kurmuş
tur” demektedir.

* 1 Kasım 1922’de 
T.B.M.M. si aldığı çok 
Önemli bir kararla 
“Saltanata” son vere 
rek Osmanh Devleti’ni 
ebediyen tarihe göm
müştür. I. TBMMM’si; 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızı zaferde 
sona erdirerek görevini 
yapmış, Cumhuriyeti 
resmen ilan etmemekle 
beraber, geniş anlamıy
la Cumhuriyetin yer
leşmesine olanak 
sağlamıştır.

* II. TBMM si 11 
Ağustos 1923 de topla
narak Lozan Barış 
Antlaşmasını onay
lamıştır. Bundan sonra 
Cumhuriyetin ilanı 
hazırlıkları hızlandırıl
maya başlanmıştır.

* Cumhuriyetin ilanı
na öncelik eden olay
lardan biri de 27 Ekim 
1923’de Bakanlar 
Kurulu’nun istifa etme

sidir. Yeni bir kabine 
nin kurulamaması veya 
kurulmasında 
yaşanılan zorluk, güç 
lük anayasa değişik
liğini ve Cumhuriyeti 
zorunlu kılmıştır.

* 28 Ekim 1923 
akşamı Çankaya’ya 
İsmet Paşa, Fethi Bey, 
Kazım Paşa (Özalp), 
Kemalettin Sami Paşa, 
Halit Paşa (Deli), Rize 
Milletvekili Fuat (Bulca) 
ve Afyonkarahisar 
Milletvekili Ruşen 
Eşref Beylerin, M. 
Kemal’in konukları 
olarak yemeğe davet 
edildiklerini görüyoruz. 
Kabine bunalımından 
çıkmanın yolunu M. 
Kemal yemek sırasında 
“Yarın Cumhuriyet ilan 
edeceğiz!” diyerek 
göstermiştir.

Hepsi bu fikri hemen 
onaylamış lardır.

Ertesi gün grup 
toplantısında Kemalet 
tin Sami Paşa’nın bir 
önerge vererek, M. 
Kemal’in gruba davet 
edilerek; duruma bir 
çözüm bulmasının 
istenmesi de vardır. 
Misafirler o gece erken 
giderler... Gazi, yalnız 
İsmet Paşa’yı alıkoyan 
Bir masa başına geçer
ler. 20 Ocak 1921 tarih
li Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunü’nun bazı mad
deleri M. Kemal’in iste

diği biçimde İsmet 
Paşa’ya yazdırılır.,. 
İsmet Paşa’nın kaleme 
aldığı değişiklikte yer 
aldığı biçimde “Türkiye 
Devletinin hükümet 
şekli Cumhuriyettir” 
cümlesinin eklenmesi 
ve diğer değişiklikler 
yazdırılır.

* 29 Ekim 1923 günü 
TBMM’de, Pazartesi 
günü eski bir OsmanlI, 
eski bir müderris (pro
fesör) ve OsmanlI 
Devleti’nde bakanlık, 
ayan meclisi üyelikleri 
de yapmış olan 
Abdurrahman Şeref 
Bey’in “-Hakimiyet-i 
milliye kayıtsız-şartsız 
milletindir... Kime 
sorarsanız sonuç, bu, 
Cumhuriyet demektir. 
Doğan çocuğun adıdır. 
Ama bu ad bazılarına 
hoş gelmezmiş... 
Varsın gelmesin!” söz
leriyle kabul edilir. 
Toplantıya 159 mil
letvekili katılmıştır.

Oy birliğiyle benim
sendikten 15 dakika 
sonra 158 oyla M. 
Kemal ilk 
“Cumhurbaşkanı” 
Geçilir.

87. yaşına erişen 
Cumhuriyetimiz daha 
gençtir...

Ebediyen uyanık Türk 
Gençliğince yaşatıla
caktır.

Hepimize kutlu olsun!

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 

.sekeri
—< K R E

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 YE 
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 1967 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satırtı ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE RROKER'İ

TAPU TAKtP 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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“Benim naçiz vücudum birgün 
elbet toprak olacaktır, fakat Tür 
kiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacak 
tır. Ve Türk milleti emniyet ve saade 
tinin kefili olan prensiplerle mede 
niyet yolunda, tereddütsüz yürü 
meğe devam edecektir.”

CUMHURİYETİMİZ 37. YAflNH... 
TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN
S.S. HATIRLI KÖYÜ TARIMSAL 

KALKINMA KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KORÜLÜ ADINA RAŞKAN

HULUSİ BAYRAK

KONGRE İLANI
BURSA ZİHİNSEL ENGELLİ 

ÇOCUKLARI
KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Bursa Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği’nin olağanüstü kong 
resi 13 Kasım 2010 Cumartesi günü 
saat 14.oo’de Dernek merkez binasın
da aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere toplanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 

87. yıldönümünü 
kutlu olsun

KUMLA GENÇLİK ve 
SPOR KULÜBÜ

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan oluşumu
4- İl ve ilçelerde şube açılması için
Yönetim Kuruluna yetki verilme 

sinin görüşülmesi ve karara bağlan
ması

5- Kapanış.

Türkçemiz elden gidiyor
Kahramanoglu Mehmet Bey'i arıyorum. 

Göreniniz, duyanınız var mı?
Bir ferman yayımlamıştı;
'Bugünden sonra divanda, dergahta, bar- 

gahta mecliste, meydanda Türkçe'den 
başka bir dil konuşulmaya diye, hatır
layanız var mı?

Dolanın yurdun dört bir ya...mm, çarşıyı, 
pazarı köyü,şehiri

Fermana uyanınız var mı?
Nutkum tutuldu,şaşırdım, merak ettim;
Dolandığınız yerlerdeki Türkçü olmayan 

isimlere,gördüklerine, duyduklarına 
üzülen var mı?

Tanıtımın demo sunucunun spiker, 
Gösterici adamın slowman, radyo 

sunucusunun disjokey,
Hanımağa'nın first İady olduğuna 

şaşırananız var mı?
Dükkanın store, bakkalın market, tor

basının poşet, mağazanın süper, hiper 
cross, ucuzluğun damping olduğuna 
kananız var mı?

İlan tahtasının billboard, sayı tabelasının 
skorbord, bilgi akışının birifinğ, 
bildirgenin deklarasyon merakın uğraş 
hobby olduğuna güleniniz var mı?

Bırakın eli, özün bileseyrek uğradığı 
l beldelerin girişinde Wellcome, çıkışında 
rgoogOye yazısını okuyanız var mı?

Korumanın muhafızın body-guard, sanat 
ve meslek pirlerinin duayen, itibar ve 
saygınlığın prestij olduğunu bileniz var 
mı? Sekinin alanın platfrom merkezinin 
center, Büyüğün mega, küçüğün mikro, 
sonun final, özlem ve hasretin nostalji 
olduğunu öğreneniz var mı?

İş hanımızı plaza bedestenimizi galleria, 
sergi yerlerimizi center room, slowroom, 

Büyükşehirlerimizi, mega kent diye 
gezenimiz var mı?

Yol üstü lokantalarımızın fast-food, 
yemek çeşitlerimizin mönü olduğu yer
lerde, hesabını adisyon diye ödeyeniz var 
mı?

İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu 
evini tripleks, köşklerimizi villa eşiğimizi 
antre, bahçe çiçeklerini flora diye kok
layanınız var mı?

Sevimlinin sempatik, sevimsizin 
antipatik, desteğe, bilmediğiniz koltuk çık
maya spor spor diyeniniz var mı?

Pekalayı, oluru okey diye söyleyeniniz 
var mı?

Çarpıcı,önemli haberler flash haber, 
yıldızları star diye seyredeniniz var mı?

Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı 
çaldırmayalım derken , 

Dilimizin çalındığını, talan edildiğini, 
özün, el diline özendiğine içi yananınız var 
mı?

Masallarımız, tekerlemelerimizi, atasöz- 
lerimizi unuttuk.

Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi 
kaybettik,

Türkçemiz elden gidiyor dizini döveniniz 
var mı?

Kahraman Oğlu Mehmet Bey'i arıyorum, 
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? 
Bir ferman yayımlamıştı...
Hayal mayal hatırlayıpta sahip çıkanınız 

var mı?
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Kurbanlık fiyatları artmadı ELEMİN ARANIYOR
Kurban Bayramı’na 
yaklaşık 3 hafta 
kala büyükşehirlere 
hayvanlar gelmeye 
başlarken fiyatların 
geçen yılla hemen 
hemen aynı olduğu 
bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçe 
Belediyesi ve Bursa 
Kasaplar Odasının 
kurduğu Isabey 
Hayvan Pazan'nda 
hareketlilik hızlandı. 
Doğu ve Güneydoğu 
illeri başta olmak 
üzere hayvancılığın 
yoğun olduğu 
Afyon kara hi sar, 
Balıkesir ve Konya 
gibi bölgelerden 
kamyonlarla getir
ilen hayvanlar, kuru
lan çadırlara konu
luyor.
Üreticiler belli bir 
maliyetle getirdiği 
hayvanları elden 
çıkarmanın yollarını 
ararken vatandaşlar 
da bugünden 
bütçelerine uygun 
kurbanlık arıyor. 
Kurban Bayramı'na

İkinci el cazibesini yitirmiyor
Otomobil firmaları 
nın kampanyalarına 
rağmen ikinci el oto
mobil piyasası caz
ibesini yitirmiyor. 
Ekonomideki 
istikrarın sürmesiyle 
birlikte ikinci el piya 
sasının her zaman 
hareketli olacağını 
belirten Bursa İkinci 
El Oto Galericileri 
Çarşısı (Oto-Koop) 
Başkanı Sebahattin 
Seyit, Yılbaşı öncesi

3 hafta kala 
pazarlarda oluşan 
fiyatlara göre kur
banlıklar, geçen yılla 
hemen hemen aynı 
değerlerde satılıyor. 
Büyükbaş hayvan 
satıcısı Şinasi 
Aydar, Bitlis'ten 
dana ve düve 
getirdiğini belirterek, 
ortalama canlı kilo
gram fiyatının 10 lira 
olduğunu söyledi. 
Danaların 11 liraya 
kadar varan fiyatlar
dan satıldığın! ifade 
eden Aydar, şöyle 
konuştu: 
"Pazarlıkla fiyat 10 

ikinci el otomobil 
piyasasının caz
ibesini yitirmeye
ceğini söyledi. 
Sıfır araçlarda 
uygulanan indirimler 
ve değişik kampa
nyalar vatandaşların 
ilgisini çekerken, 
elinde kullanılmış 
araç olanlar oto 
pazarlarının yolunu 
tutmasını sağlıyor. 
Yüzlerce vatandaş, 
otomobil

liraya düşebiliyor. 
750 kilogramlık bir 
danayı 7 bin liraya 
sattım. Sığırlar ve 
düveler ise daha 
ucuz. Yaklaşık 700 
kiloluk bir düve 5 
bin liraya satıldı. Bu 
hayvanın yaklaşık 
350 kilogram eti 
olur. 800 kilogram-, 
lığı ise 6 bin liradan 
alıcı buldu. Bazı kes 
imler fiyatları özel
likle şişiriyor. 
Fiyatlar geçen yıla 
göre aynı. Çok artış 
yok. Türkiye'de bol 
miktarda hayvan 
var. Yurt dışından 

bayilerinin birinci 
elde yaptığı kampa- 
nyalı satışlarla can
lanması ile ikinci el 
araçlarını oto 
pazarları veya galer
ilerde satmayı tercih 
ediyor.
Birikimi olan vatan
daşlar, bütçesine 
göre her çeşit aracı 
otomotiv merkezi 
Bursa'daki oto 
galerileri ve oto 
pazarlarından bula

getirmeye gerek 
yok. Tek sorun yem 
fiyatları. Yem fiyatı 
artmazsa bu ülkede 
herkese yetecek 
kadar hayvan 
üretilir." 
Küçükbaş hayvan 
satıcısı Muzaffer 
Demirkol ise 
koçların canlı 
ağırlık kilogram 
fiyatının 9-11 lira 
olduğunu belirterek, 
"50 kiloluk bir 
koç 450-500 lira 
arasında gidiyor. 
Koçlar pazarda 
400 ile 800 lira 
arasında değişiyor. 
Küçükbaşları geçen 
yıl da aynı fiyattan 
satıyorduk" 
dedi.
Demirkol, geçen yıl, 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Ziraat 
Fakültesi tarafından 
yetiştirilen küçükbaş 
kurbanlıkların 
kilosunun 9 ile 11 
liradan satışa 
sunulduğunu anım
satarak, fiyatların da 
aynı olduğunu 
bildirdi.

ŞOFÖR ■ SEVKIYAT- 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENQ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

biliyor. Bursa İkinci 
El Oto Galericileri 
Çarşısı (Oto-Koop) 
Başkanı Sebahattin 
Seyit, ekonomideki 
istikrarın kendileri 
açısından büyük 
önem taşıdığını 
kaydetti. 12 Eylül'de 
yapılan referandum 
sonrası piyasanın 
hareketlendiğini, bu 
hareketliliğin Yılbaşı 
öncesi de süreceği 
belirtildi.

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

KÖRFEZ G1IETESİ & GÜIER AIAHS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
29 Ekim 2010 Cuma 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C. Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 514 29 54
Emniyet Mud. 513 10 28

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 110 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

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

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

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

DAĞITICILAR “

Gemlik KBrfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

nıttııii

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

RELEDİYE

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 613 14 26
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3802 
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 95ĞEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■SİM

ADlAŞKJUEm 
IIMMMIS 

tomısm 
(Tel: 513 55 21)
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Cumhuriyet İçin koştular
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikler i 
çerçevesinde her yıl 
ilçe Lig Heyeti 
tarafından organize 
edilen Cumhuriyet 
Kros Müsabakaları 
6 ayrı kategoride 
264 sporcu 
öğrencinin katılımı 
ile yapıldı. Gemlik 
Kaymakamlığı 
Cumhuriyet Koşusu , 
İskele Meydanı - 
Orhangazi Caddesi - 
Özdilek Parkurunda 
ilk ve orta dereceli 
okulların katılımı ile 
gerçekleştirilirken, 
Özdilek A.Ş. koşu 
sonrası öğrencilere 
kumanya dağıttı. 
Kros müsabakaların
da Takım sonuçları 
ise şöyle;
Genç Kızlar 
Kategorisinde Takım 
olarak birinciliği Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi alırken, ikinci 
liği Ticaret Meslek 
Lisesi, üçüncülüğü 
ise A. İmam Hatip

Lisesi aldı.
Genç Erkekler Kate 
gorisinde birinciliği i 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi alırken, ikicil
iği Celal Bayar Ana 
dolu Lisesi, üçüncü 
lüğü Ticaret Meslek
Lisesi aldı.
Yıldızlar Kategori 
sinde; kızlarda 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu birinci olur 
keri, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
ikinci, Çınar İlköğre
tim Okulu üçüncü 
oldu.
Erkeklerde; Gazi 
ilköğretim Okulu bir

inci olurken, Cumhu 
riyet İlköğretim 
Okulu ikinci, Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu üçüncü oldu. 
Küçükler Kategori 
sinde; kızlarda; Çınar 
İlköğretim Okulu 
birinci, Şehit Ethem 
İlköğretim Okulu 
ikinci, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 

üçüncü oldu. 
Erkeklerde; Gazi İlk 
öğretim Okulu birin
ci, Namık Kemal İlk 
öğretim okulu ikinci, 
Şehit Cemal ilköğre
tim Okulu üçüncü 
oldu.
Ferdi Kros Sonuçları 
Genç Kızlar Katego 
risinde;
1- Merve ÖZTÜRK

(Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi) 
2- Fatma SARI 
(Anadolu İmam Hatip 
Lisesi)
3- Günnur ŞAHİN 
(Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi)
Genç Erkeler 
Kategorisinde ; 
1-Halil TURHAN 
(Anadolu İmam Hatip 
Lisesi)
2- Enes EVKURAN 
(Celal Bayar Anadolu 
Lisesi)
3- Osman YENER > 
(Ticaret Meslek 
Lisesi)
Yıldız Kızlar

Kategorisinde;
1- Merve CEYHUN 
(11 Eylül İ.Ö.O.) 
2- Halide İNAN 
(Şehit Cemal İ.Ö.O^ 
3-Elif TURAN 
(Çınar İ.Ö.O.) 
Yıldız Erkekler 
Kategorisinde;
1-Onur BİRLİKLER 
(Gazi İ.Ö.O.)
2- Emirhan ALTAN 
(Cumhuriyet İ.Ö.O.) 
3- Metin KAZANKAYA 
(11 Eylül İ.Ö.O.) 
Küçük Kızlar 
Kâtegorisinde;
1-Semra ERGÜN 
(Çınar İ.Ö.O.) 
2- Emine KANAT 
(Şehit Ethem İ.Ö:O.) 
3- Özlem EKER 
(Namık Kemal İ.Ö.O.) 
Küçük Erkekler 
Kategorisinde;
1- Furkan BAYRI 
(Gazi İ.Ö.O.) 
2-Yasin DEMİR 
(Namık Kemal İ.Ö.O.) 
3- Ö.Faruk İLBEYLİ 
(Şehit Cemal İ.Ö.O.)



. * T 4- DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞU»;U1T1UI
& * THERMAL RESORT SPA

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 programları, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski Aydın Yolu Hosköy * Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sorayköy/DCNİZÜ WWW.Umutthermal.com
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

ÖCftCTSİZ SERVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Cumhuriyet Bayramı törenleri Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı

Cumhuriyetimizin kuru
luşunun 87. yıldönümü 
dün tüm yurtta, dış tem 
silciliklerimizde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cum huriye 
ti’nde düzenlenen tö 
renlerle kutlandı. İlçe 
mizdeki törenler hava 
nın yağışlı olması nede 
niyle Belediye Düğün 
Salonu’nda yapıldı.
Haberi syf2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Islak Bayram
İlk kez Cumhuriyet Bayramı’nın böyle- 

sine yağışlı geçmesine tanık oluyoruz.
Perşembe günü Atatürk Anıtı önündeki 

tören sırasında bardaktan boşalırcasına 
yağan yağmur görülmeye değerdi.

Dün sabah ise, yağmurla karışık esinti 
törenlerin kapalı salonda yapılmasına 
neden oldu.

Daha sıcak bir ortam oluştu.
Ne yazık ki her zaman olduğu gibi, 

bizim ulusal bayramımıza halkımız ilgi 
göstermedi.

Kapalı salonu dolduran vatandaşlar 
yoktu.

Salon resmi zevat ile dolmuştu.
Bir yanda öğretmenler, öğrenciler, res 

mi daire müdürleri ve askeri erkan...
Oysa kutlanan Cumhuriyetimizin 87.

yıldönümüydü. Devamı sayfa 4'de

iki gündür yağan yağışlar bazı mahallelerde sokakları göle çevirdi

HninMnıılıııllı

İki gündür devam eden sağanak yağışlar bazı 
mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi’nin arka sokakları ve 
Endüstri Meslek Lisesi bahçesi göle döndü. 4’de

Özdilelı'in Cuınhuriyei konulu
resim ııansması sonuclanrlı

“Cumhuriyet” konulu resim yarışmasında Borusan İlköğretim 
Okulu öğrencisi Fatma Ayça Kalaçay birinci, Özel Aykent 
İlköğretim Okulu öğrencisi Edanur Kayapah ikinci, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu öğrencisi Ümran Yiğit üçüncü oldu. Syf 5’de

w
Will
M
Yaz saati uygula
ması sona eriyor. 
31 Ekim Pazar 
günü (Cumartesi 
gününü, Pazar 
gününe bağlayan 
gece) saat 04.00 
de saatler 1 saat 
geri alınacak. 
Haberi sayfa 5’de

http://WWW.Umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:mfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Cumhuriyet Bayramı törenleri Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı

Cumhuriyet 87 yaşında...
Cumhuriyetin ilan edilişinin 87.yıldönü 

münde; Türkiye zor günler yaşıyor.
Ekonomi de, siyasette, dış politikada 

tehlike çanları, ülkede barış ve huzuru 
bozan davranışlar.

Türkiye büyüyor, insanların yaşam stan
dartları düşüyor.

Garip bir çelişki.
Ancak, yaşananlar tesadüf değil.
Sistematik ve bilinçli olarak yaşama geçiri 

len eğitimsizlik ve üretmeden tüketme 
alışkanlığı Türkiye'nin bugünlerini hazırladı.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti ne büyük 
heveslerle kurulmuş, dönemin bakanları 
Cumhuriyet rejimini ve devrimlerini başarıya 
ulaştırmak için yoğun çaba harcamışlardı.

Cumhuriyet verdiği ışıkla gözleri kamaştır- 
mıştı, Türk Ulusu yeni bir dünyaya yelken 
açmıştı...

Kapitülasyonlar kaldırılmış tam bağımsız 
lık, ekonomik bağımsızlıkla perçinlenmişti

Ancak, üretim şarttı.
Dışa bağımlı olmamak için yerli üretime 

ağırlık verilecek, ülkenin kaynakları en ver-> 
imli bir biçimde değerlendirilecekti.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin gerçek 
sahibinin üretken köylüler olduğunu ilan 
etmiş,"Yeni Türkiye Devleti'nin temelleri 
süngüyle değil, süngünün de dayandığı 
ekonomiyle kurulacaktır" diyerek Türkiye 
Cumhuriyeti'nin hedefini tanımlamıştı.

Ekonominin yanı sıra kültür ve eğitim 
alanında da büyük bir atılım başlamıştı.

"Güçsüz beyinler, yetersiz bakışlar gerçeği 
göremezler" düşüncesinden yola çıkan genç 
Cumhuriyetçiler bilimi başarı için, uygarlık 
için, yaşam için en gerçek yol gösterici 
olarak saptıyorlardı.

Onlar, Cumhuriyet Devrimleri’ni ülkenin 
koşullarını zorlayarak yaşama geçirdiler.

Cumhuriyetin ardındaki yıllâr kalkınma ve 
ilerlemeyle geçtiği halde gericiler sürekli 
yenilikçilerin önünde engel olarak durdular.

Amaçlarına ulaşmak için zaman zaman 
demokrasiyi araç olarak kullandılar, 
toplumun dini inanışlarını istismar ettiler, 
dernek, tarikat ve siyasi partiler içinde ciddi 
örgütlenmeler içine girdiler.

Ne yazık ki siyasetçilerin de desteğiyle 
dönem içinde etkinliklerini arttırdılar, dinsel 
unsurları da çok iyi kullanarak halkın 
düşünce yapılarını çeldiler.

Bugün Türkiye'ye giydirilmek istenen Ilımlı 
İslam Gömleği’nin kumaşı bu aymazlar 
tarafından dokundu iş artık prova aşaması
na geldi.

Bölücüler, gericiler, vaziyeti idare ediciler 
el ele vererek ülkenin ipini çektiler.

Ülkeyi karanlıkların içine düşürdüler.
Borç batağına sürüklediler.
IMF’e, Dünya Bankası’na, ABD’ye, AB’ye 

boyun eğdirdiler.
Olsun...
Bu ülke ne savaşlar gördü.
Ne karanlıklara gömüldü.
Tümünden de alnının akıyla çıkmasını 

bildi.
Yine çıkacak.
Bu ülke ulus kimliğini hiçbir zaman 

yitirmeyecek
Birleşerek, bir araya gelerek tüm engelleri 

aşacak.

MftMııılılılıl

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 87. 
yıldönümü dün tüm 
yurtta, dış temsilci
liklerimizde 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhûriyeti’nde 
düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
Dün sabah saat 
09.30 da Kaymakam 
Bilal Çelik 
makamında kutla
maları kabul etti. 
Havanın yağışlı ve 
soğuk olması 
nedeniyle 
Cumhuriyet Bayramı 
törenleri Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapıldı.
Sat 10.oo da İstiklal 
Marşı’nın okunması 
ve saygı duruşun
dan şonra 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Mehmet 
Ali Toroslu ve 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
salonda bulunan
ların bayramını 
kutladı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik günün 
anlamını belirten 
konuşmasından 
sonra Cumhuriyet 
konulu şiir yarış
masında dereceye 
giren öğrencilerin 
şiirleri okundu. 
Gemlik Belediyesi 
Halk Oyunları 
grubunun Ege 
Oyunları ile devam 
eden törenin 
kapalı salon bölümü 
sona erdi. 
Dün gece ise 
Belediye Sanat ve 
Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği Korosu 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde Şef 
Erdinç Çelikkol 
yönetiminde 
Cumhuriyet Konseri 
verdi. Konserde

kahramanlık türkü
leri, kürdili hicazkar 
makamında eserler 
ve hicaz makamında 
eserlere yer verildi. 
Yarın akşam saat

19.oo da Endüstri 
Meslek Lisesi 
önünden başlayarak 
olan Cumhuriyet 
yürüyü şü ise 
Fener alayı İskele

Meydam’nda 
son bulacak. 
Yürüyüşten sonra 
ise Leman Sam 
konseri dinletisi 
yapılacak.
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Bursa’yı sel «urdu YauYORUM

Bursa'da etkili olan 
sağanak yağışlarda 
onlarca mahalle 
sular altında kaldı.
Suyun içine 
gömülen evlerde 
mahsur kalan 
aileler Bursa Sivil 
Savunma ekipleri 
tarafından botlarla 
kurtarıldı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Panayır Ma 
hallesi'nde yüzlerce 
ev sular altında * 
kaldı. Yağmur^rbe- 
bi ile dolan Demir 
taş Barajı aşırı suyu 
kaldıramayınca 
kapaklar açıldı.
Kapakların açılması 
ile birlikte dolan 
dereler taşınca bazı 
mahalleler sular 
altında kaldı. Bir 
anda sokakların 
sularla dolması ve 
rögarların taşması 
sonucu yüzlerce ev 
sular altında kaldı.

Çaldığı sigaraları arkadaşının 
evine saklarken yakalandı
Bursa'da, bir mar
ketten çalınan 60 
karton sigarayı 
satın alarak arka 
daşınin bodrumuna 
saklayan şahıs 
yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Duaçınarı 
Mahallesi'nde mar
ket işleten Eyüp 
Doğan'ın (32) 
dükkanına gelen 
Murat A. ve yaşı 
küçük 3 arkadaşı, 
market sahibinin 
dalgınlığından fay

’Savcıyım, Hesabınızdan Dolandırıcılık 
Yapılmış' Diyerek Dolandırdı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kişi, cep telefonun
dan arayan ve ken
disini 'savcı' diye 
tanıtan kimliği belir
siz kişi tarafından 
500 TL 
dolandırıldığını

Evlerinde mahsur 
kalan aileler, Sivil 
Savunma ekiplerin 
den yardım istedi. 
Bir insan boyunu 
geçen sularda mah
sur kalan vatandaş 
lan kurtarmak iste 
yen ekipler, selin 
vurduğu mahalleye 
2 adet bot sevk etti. 
Kurtarma ekipleri 
nin bile suyun içer 
sinde ilerlemekte 
zorlandığı gözlenir 
ken, evlerinde mah
sur kalan mahalle 
sakinleri kaldıkları 
yerlerden botlara 
alındı ve başka bir 
sokağa taşındı. 
Aileler, Sivil Savun 

dalanarak raflarda 
bulunan 60 karton 
sigarayı çalıp kayı
plara karıştı. Çalıntı 
sigaraları zanlılar
dan satın alıp yan 
komşusu Faruk 
A.'nın (45) bodru

belirterek polise 
müracaat etti.
Yunusemre 
Mahallesi Karanfil 
Caddesi'nde ikamet 
eden Tijen K.'yı (35) 
cep telefonundan 
arayan bir kişi, ken
disini 'cumhuriyet 

ma ekipleri ve Bur 
sa İl Özel İdaresine 
ait misafirhanelere 
götürüldü.
Yağmurun hızını 
artırdığını gören 
bazı ev sakinleri ise 
sabah saatlerinde 
evlerini boşaltarak 
akrabalarının yan
larına yerleşti. Çoğu 
evin birinci katının 
sular altına kalması 
sebebi ile vatan
daşlar 2. kata çıka 
rak kendilerini kur
tarmaya çalıştı. 
BUSKI ve itfaiye 
ekipleri ise sel 
vuran sokaklardaki 
suyu tahliye etmeye 
çalıştı. Yağmur yağı 

muna saklamak 
isteyen 
Abdurrahman A. ile 
ilgili ihbarda 
bulunulması üzerine 
harekete geçen 
polis, Faruk A.'nın 
bodrumunda yaptığı 

savcısı' olarak tanı
tarak bir soruşturma 
yürüttüğünü söyle
di. "Hesabınıza giril
erek dolandırıcılık 
yapılmış, şahısları 
yakalamak için bir 
miktar para yatırıl
ması lazım" diyen 

şının devam etme 
sinden dolayı Bur 
sa'da kriz masası 
oluşturuldu. Kriz 
merkezinde BUSKİ, 
itfaiye ve Bursa 
Sivil Savunma Ekip 
leri olası facialara 
karşı önlem aldı. 
Kurtarma ekipleri 
öncelikle evlerde 
mahsur kalan vatan
daşların imdadına 
yetişmeye çalıştı. 
Evler boşaltıldıktan 
sonra mahalleye 
verilen elektrik akı 
mı ise TEDAŞ yetki 
lileri tarafından 
kesildi.
Panayır Mahalle 
si'nde evlerine su 
dolan bazı vatan
daşlar ise su motor
ları ile suyu tahliye 
etmeye çalıştı.
Eşyaları zarar gören 
vatandaşlar zararın 
karşılanması için 
tutanak tutturdu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

aramada; 60 karton 
çalıntı sigara, bir 
adet laptop ve ruh
satsız bir tabanca 
ele geçirdi. Abdur 
rahman A. ve Murat 
A. gözaltına alınarak 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne getirilirken, 
hırsızlığa karıştıkları 
iddia edilen yaşı 
küçük 3 zanlı Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne 
teslim edildi. 
İfadeleri tamam
lanan zanlılar, adli 
yeye sevk edildi.

kimliği belirsiz bir 
kişi, Tijen K.'dan 500 
TL aldı. Şahsın 
hesabına parayı 
yatıran Tijen K. bir 
süre sonra 
dolandırıldığını anla
yarak polise müra
caat etti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ansızın gelebilirim!...
Haftanın altı günü bu köşede siyaset- 

ekonomi -sosyal konular, arada birde 
sağlık konusunda yazılarımı okuyor
sunuz..

Sağ olun. Yazıyoruz, yazıyoruz da ne 
oluyor ?..

Ben derim ki; Bunları akıl süzgecinden 
geçiren, bunlardan bir netice çıkaranı da 
var..

Bir kulağından girip öbüründen çıkaran, 
kendi doğru bildiği yanlış yolda giden 
de...

Türkiye dertler ülkesi..
Yazmakla bunlar bitmez..
Zaten Türk insanı dertli olmayı, derdin 

den konuşmayı, bunlar için dedikodu yap
mayı, şarkısının -türküsünün dertle dolu 
olmasını sever..

Derdi yoksa kendine dert yaratmaya 
çalışır..

Olmadık işlerle uğraşır, sırf dertleneyim 
diye..

Örnek mi istiyorsunuz..
İşte türban meselesi.
Sanki siyasi -ekonomik- iş - aş derdimiz 

yokmuş gibi, etrafımızdaki ateş çemberini 
görmeyerek, bir bez parçasının kavgası 
senelerdir yapılıyor..

Hadi okumamışlar daha açık söyleyeyim 
herkes bunu konuşuyor da, koca .koca 
sözde okumuş adamlara ne oluyor, ben 
anlayamıyorum?

Sizler anlayabiliyor musunuz ?..
Ben bıktım bunları yazmaktan.
Onun için aklıma gelen birkaç şarkı ile 

soluklanayım istedim..
“Bekledim de gelmedin.
Hiç mi beni sevmedin ?”....
Sevdiğini bekleyen, gelmediği için sitem 

eden, gelmesini isteyen bir sevgilinin 
haykırışı..

1970 yıllarında, yani Kıbrıs harekatından 
önce Rumların Türkleri kızdırmak için her 
yerde çaldıkları bir şarkı.

Cevabı verildi...
“ Bir gece ansızın gelebilirim.
Beni bekliyorsan^ uyumamışsan 
Sevinçten kapında ölebilirim.” 
Hasretle beklenen bir sevgiyi ne güzel 

anlatıyor.
Sevgililer uzakta ise hep beklenilir.
Onun aniden gelmesi, sorunlarını 

çözmesi, rahatlatması beklenir.
Çünkü sevgili demek; onu koruyan -kol

layan demektir.
Sevgi deyince ilk akla aşk -meşk geliyor 

değil mi ?
Tamam tamam da eş sevgisi-çocuk- 

torun sevgisi, iş sevgisi daha önemlisi 
vatan sevgisi.

Hepsi değerli, hepsinin yeri ayrı..
Yalnız bir nokta var ki, bunlar lafta değil, 

hayatta yaşayarak yapılması gereken
lerdir..

Sevgililer hep beklerler, iyi şeyler için 
beklerler..

Belki de zaman zaman bu şarkıyı din
leyip ümitlenerek,

“Bir gece ansızın gelebilirim..
Beni bekliyorsan, uyumamışsan” 

Ben uyumuyorum..
Sizlerde uyumayın..
Güzellikleri dileyerek bekleyin...

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

iki gündür yağan yağışlar bazı mahallelerde sokakları göle çevirdi

Wl|irtl.l1İMİ8llllll
Islak Bayram

Ekim ayı son yılların en çok yağmur 
yağan ayı oldu.

Gemlik görülmemiş bir şekilde sular 
altında kaldı.

Zamanında alınmayan önlemlerin fatu 
rast vatandaşa çıktı.

Hala da çıkmakta.
Yağan her şiddetli yağmur ardından 

işyerlerinin ve evlerin su basmasından 
korkan insanlarımız var.

Bunların uykuları kaçıyor biliyorum.
Dün, törenlerden sonra Özdilek’teki 

törene giderken, Endüstri Meslek Lisesi 
nin önünde durdum.

Okul bahçesi her yağışta göle dönü 
yor. Bugün ders zili çalıp eğitim yapıl 
mış olsaydı, bilin ki öğrenciler derslikle 
rine giremeyecekti.

Dönüşte ara sokakları dolaştım.
Aynı acı tablo ara sokaklarda da var 

dı.
Yağmurun durmasını, suların kendili 

ğinden boşalmasını bekleyen bir durum 
var gibi geldi bana.

Bu kader mi dedim kendi kendime..
Yıllardır aynı tabloyu izleyen bir gaze 

feciyim.
Neden bu yazgı değişmiyor, bu çağda 

anlamak mümkün değil.
Cumhuriyetin 87. yılını gönlümüzce 

kutlayamadık.
Buna “Islak Bayram” dememin nede 

ni bu..
Bugün dilerim hava düzelir de ‘Cum 

huriyet Yürüyüşü’nü coşku içinde yapar, 
Leman Sam konserini Gemlik halkıyla 
dinleriz.

Cumhuriyetin coşkusunu içimizde ya 
şamalıyız.

Cumhuriyetin bir nimet olduğunu bi 
lip, onu bize armağan edenleri saygı ile 
anıp, emanetlerine sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyet, aydınlanmadır.
Aklın, bilmin, bağımsızlığın ve çağdaş 

lığın Türk halkının yaşamına girişidir.
Bunun kıymetini bilmeliyiz.
Cumhuriyeti yüceltmek, Atatürk 

düşüncesini yok ederek değil, sahip 
çıkarak çözülür.

Aydınlanma meşalesi 87 yıl önce ya 
kıldı. Bu meşaleyi söndürmemek biz- 
lerin görevidir. 

İki gündür devam 
eden sağanak 
yağışlar bazı 
mahallelerde 
su baskınlarına 
neden oldu. 
Yağmur 
giderlerinin 
doğru çalışmaması, 
çukur bölgelerde 
yağmur sularının 
toplanmasına 
evlere ve işyerlerine 
girmeyi engelledi. 
Doktor Ziya 
Kaya Mahallesi’nin 
arka sokaklarında, 
Endüstri Meslek 
Lisesi bahçesinde 
toplanan sular 
ilginç görüntülerin 
ortaya çıkmasına 
neden oldu. 
Endüstri Meslek 
Lisesi Bahçesi 
adeta göle 
döndü.
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde 
de aynı manzaralar 
vardı.
Çukur bölgeler 
tamamen 
sularla kaplandı. 
Dün öğleden 
sonra bu 
alanlarda bir 
çalışma 
yapılmaması da 
dikkat çekti.

SATILIK
1. SINIF EKSİKSİZ RESTAURANT 

MALZEMELERİ SATILIK 

Tel: 0532 235 3158

AVM’nin tapuları hazır

tapunun Gemlik 
Belediyesi 
adına Tapu 
Müdüriüğü’nde 
tescillerinin

yaptırıldığını 
belirten idari 
Başkan Cemil 
Acar, imar Müdürü 
İlyas Yüce’ye

Gemlik 
Belediyesinin 
mülkü olan Alış 
veriş Merkezi 
ihalesinin yapıl
masından sonra 
Belediye İmar 
Miidürlüğü’nce 
başlatılan tapu 
çalışmaları 
tamamlandı. 
Belediye İmar 
Müdürü ilyas 
Yüce önceki gün 
Belediye idari 
Başkanı cemil 
Acar’a 88 
işyerinin 
bağımsız tapusunu 
teslim etti.
Kat irtifakları 
kurulan 88 birim

teşekkür etti. 
Gemlik 
Belediyesinde 
geçtiğimiz günlerde 
yapılan AVM kirala
ma ve işletme 
ihalesine bir firma 
katılmış, muammen 
bedel olan aylık 40 
bin liranın üzerinde 
550 lira fark vererek 
işyerini 40 bin 550 
liradan işletme 
talebinde 
bulunmuştu.
Belediye Encümeni 
Salı gününe 
kadar kesin 
kararını ilgili fir
maya bildirerek 
ihaleyi 
kesinleştirecek.

If (Ilf ID Gemlik vergi Dairesine kayıtlı A 144701 -144850 seri nolu 
M UY İP 3 cilt fatura cildim kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Ilnl II NURULLAH ÖZAYDIN ÖZLENUR ECZANESİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özdilek in Cumhuriyet konulu 
resim Barışması sonuçlandı
“Cumhuriyet” konulu resim yarışmasında Borusan İlköğretim Okulu 
öğrencisi Fatma Ayça Kalaçay birinci, Özel Aykent İlköğretim Okulu 

öğrencisi Edanur Kayapah ikinci, Şehit Cemal İlköğretim Okulu 
öğrencisi Ümran Yiğit üçüncü oldu.

Vaz saati ıngulaması 
sona eriyor

1! •, - • “

Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağazası 
tarafından ilköğre
tim Okulları öğrenci
leri arasında 
düzenlediği 
“Cumhuriyet” 
konulu resim yarış
ması sonuçlandı. 
Dün, Özdilek 
Alışveriş Mağazası’n 
da düzenlenen 
törenle, yarışmada 
dereceye giren 
öğrencilere 
ödülleri verildi. 
Belediye Başkam 
Fatih Mehmet 
Güler, eşi Gülgün 
Güler, Özdilek 
Alışveriş Mağazası 
İşletme Müdürü 
Erkan ilbay, Market 
Müdürü Adem Kaya, 
okul müdürleri, 
öğretmenler, 
velilerin hazır

bulunduğu ödül 
töreninde, birinci 
olan Borusan 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Fatma 
Ayça Kalaçay’a 
750 liralık Özdilek 
alışveriş çeki 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 

tarafından verildi. 
İkinci Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Edanur 
Kayapah’ya 500 
liralık alışveriş 
çekini Özdilek 
İşletme Müdürü 
Erkan Ubay 
verirken, 

üçüncü olan Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Ümran Yiğit’e de 
250 liralık Özdilek 
alışveriş çekini 
Özdilek Market 
Müdürü Adem 
Kaya verdi.
Yarışmada, Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu’ndan 
Göksu Orman, 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu’ndan Dilara 
Kara, Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan Nuray 
Küçük, Kurtul 
İlköğretim 
Okulu’ndan Seyhan 
Akıncı, Gazi İlköğre
tim Okulu’ndan 
Furkan Okumuş 
ise mansiyon 
kazandılar.

Yaz saati uygula
ması sona eriyor.
31 Ekim Pazar günü 
(Cumartesi gününü, 
Pazar gününe 
bağlayan gece) saat 
04.00'de saatler 1 
saat geri alınacak. 
Yaz saati uygula
masına 28 Mart 
2010 tarihinde 
geçilirken, saatler 
03.00'te bir saat ileri 
alınmıştı. Gün 
ışığından daha fazla 
yararlanmak 
amacıyla yapılan 
uygulamaya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararı da 19 Mart 
tarihli Resmi Gaze 
te'de yayımlanmıştı. 
Buna göre yaz 
saati, bir başka 
deyişle 'ileri saat* 
uygulaması, 28 Mart 
Pazar günü saat 
03.00'te saatlerin 
bir saat ileri alın
masıyla başlarken, 
31 Ekim Pazar günü 
saat 04.00'te saat
lerin 1 saat geri 
alınmasıyla sona 
erecek.
Yaz saati uygula

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

masıyla, akşam 
saatlerinde en 
yüksek değerine 
ulaşan enerji 
talebinin (puant 
gücü) azaltılması 
hedefleniyor. 
Geçmiş yıllara 
bakıldığında yaz 
saati uygulaması, 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkeleriyle birlikte 
Mart ayının son 
pazar günü 
başlayıp, Ekim 
ayının son pazar 
günü bitiyor. 
Yaz saati uygula
masıyla her yıl 
"orta ölçekli" bir 
hidroelektrik 
santralinin yıllık 
üretimi kadar tasar
ruf sağlanıyor. İleri 
saat uygulamasıyla 
işe erken başlamak 
ve çıkmak, aydınlat
ma, ısıtma, soğut
ma açısından önem 
taşıyor. Enerji 
Bakanlığı hesapları
na göre, yaz saati 
uygulamasıyla yıllık 
600-700 milyon kilo
vat saat (kWh) 
tasarruf sağlanıyor.
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Bursa Valisi nden sel uyarısı
Bursa Valisi Şahabettin Harput, 15 gün önceki sel 

felaketinde mağdur olan vatandaşlara 1,5 milyon TL'lik 
yardım dağıtılacağını söyledi.

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
şehre metrekareye 
94 kilogram 
yağış düştüğünü 
belirterek, "Yağmur 
bugün de şiddetini 
artırarak devam 
edecek. Zemin ve 
bodrum katlarda 
oturan vatan
daşlarımız dikkatli 
olsun" dedi. 
Bir işadamının 
yaptıracağı ilköğre
tim okulu için 
düzenlenen protokol 
imza töreninde 
gazetecilerin soru
larını yanıtlayan Vali 
Şahabettin Harput, 
"Şükürler olsun 
şu anda can kay
bımız yok. Şiddetli 
bir yağmurla 
karşı karşıyayız. 
Yağmurun bugün 
de şiddetini artıra
cağı belirtiliyor.

Çukur bölgelerdeki 
zemin katlarda 
oturan vatan
daşlarımız dikkatli 
olmalı. Son 24 
saatte metrekareye 
94 kilogram yağmur 
düştü. Geçen 
günlerdeki sel 
felaketinde bir 
gecede metrekareye 

116 kilogram yağ
mur yağmıştı. 
Toprak suya doydu. 
Vatandaşlarımız 
dikkatli olmalı. 
Ümit ediyoruz, 
dua ediyoruz, olum
suz bir konu 
olmasın" dedi.
DSİ, Karayolları, 
Bayındırlık

Müdürlüğü ve 
belediye ekiplerinin 
baraj, bent ve 
köprülerde gerekli 
takibatı yaptıklarını 
anlatan Vali Harput, 
şehirde yağmur 
sebebiyle bir can 
kaybının olmadığını, 
ufak çapta sellerin 
oluştuğunu 
söyledi.
Vali Harput, 
15 gün önceki sel 
felaketinde mağdur 
olan vatandaşlara 
1,5 milyon TL'lik 
yardım dağıtıla
cağını söyledi. 
Altyapı hizmetleri 
için de ödenek 
gönderileceğini 
kaydeden Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, paranın 
okul, hastane gibi 
kamu kurumlarında 
kullanılacağını 
sözlerine ekledi.

Bursa'da, sağanak 
yağmurların 
ardından Doğancı 
ve Nilüfer 
Barajlan'ndaki 
doluluk oranı yüzde 
100'e yaklaştı. 
Bursa'da ekim 
ayında yağan aşırı 
yağmurlarla toprak 
suya doydu. Aşırı 
yağışlara karşı 
yetkililer sel uyarısı 
yaparken, BUSKİ, 
itfaiye ve emniyet 
güçleri vatan
daşların mağ
duriyetini gider 
meye çalışıyor. 
Yağış sebebiyle 
Bursa'nın içme 
suyunu karşılayan 
Nilüfer ve Doğancı 
Barajları ise doldu. 
DSİ Bölge Müdürü 
Vahit Baygüneş, 
Doğancı Barajı'nın 

doluluk oranının 
yüzde 82'ye, Nilüfer 
Barajı'nınkinin 
ise yüzde 90'a 
ulaştığını söyledi. 
Baraja saniyede 
120 metreküp 
suyun girdiğini 
kaydeden 
Baygüneş, "Şu an 
barajlarımızda 
bir sıkıntı yok 
Barajların kapak
larını açtık.
Saniyede 20 
metreküp suyu 
barajdan boşaltı 
yoruz. Baraja 
ulaşan suyun yüzde 
80'ini tutmaya 
çalışıyoruz" dedi. 
BUSKİ ise su 
taşkınları sebebiyle 
şehrin birçok nok
tasından gelen 
ihbarlara cevap 
vermeye çalışıyor.

sekeri
-...... KREŞLERİ *“

GEMLİĞİN 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 VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFURIMIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

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

517 I9 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 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 Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire • 3. kat daire ■ 5. kat daire satn

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yoluı 
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 j
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 YAPI LİR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

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


30 Ekim 2010 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

Gazilere 23,5 lira zam ELENİN ARANIYOR
Gaziler ve vatani 
hizmet tertibinden 
aylık alanların 
maaşlarına, 
Ocak'ta 23,5 lira 
zam yapılacak.
2011 Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Tasarısından der
lenen verilere göre, 
gaziler ve vatani 
hizmet tertibinden 
aylık alanlar ile muh
taç, güçsüz ve kim
sesiz vatandaşlara 
ödenen 65 yaş 
aylığında maaş 
göstergeleri yeni 
yılda artacak. 
Gazilerin ye vatani 
hizmet tertibinden 
aylık alanların 5.862 
olan mevcut 
gösterge rakamı, 1 
Ocak'tan itibaren 
6.016'ya yükselecek. 
Vatani hizmet tert
ibinden aylık alan
ların dul eşlerinin 
gösterge rakamı 
4.690'dan 4.813'e, 
diğer yakınların 
gösterge rakamı 
3.262'den 3.348’e, 6Ş 
yaş ayhgı alanların

0ı$ bore ödemeleri terletecek
Devlet, 2011 ve 2012 
yıllarındaki 10'ar mil
yar dolarlık öde
menin ardından, dış 
borç ödemelerinde 
bir miktar rahatlaya
cak. Devlet 2011'de 
yaklaşık 10,5 milyar 
dolar ile önümüzde
ki 6 yılın en yüksek 
dış borç ödemesini 
yapacak.
Maliye Bakanlığının 
2011 yılı Bütçe 
Gerekçesinde yer

gösterge rakamı da 
1.615'ten 1.620’ye 
çıkacak.
Gösterge ve memur 
maaş katsayısındaki 
artışla birlikte, gazil
er ve vatanı hizmet 
tertibinden aylık 
alanların maaşı, 
2011 yılının Ocak- 
Haziran döneminde 
yüzde 6,7, 65 yaş 
aylığı alanların 
maaşları ise yüzde 
4,3 oranında zam 
görecek.
Bu çerçevede, İstik
lal Harbi, Kore ve 
Kıbrıs Gazilerinin 
halen 348,47 lira 

alan projeksiyon
larından derlenen 
bilgiye göre, Merkezi 
Yönetim Dış Borç 
ödemeleri kap
samında önümüzde
ki yıl 6 milyar 725 
milyon doları ana
para, 3 milyar 
747 milyon doları 
da faiz olmak üzere 
toplam 10 milyar 
472 milyon dolar 
dış borç ödenecek. 
Dış borç ödemesi, 

olan aylık maaşı (ek 
ödemesiz) 1 Ocak'ta 
371,9 liraya çıkacak. 
Vatani hizmet tert
ibinden aylık alan
ların maaşı da yeni 
yılda ek ödemesiz 
371,9 lira olacak. 
Bu kişilerin dul 
eşlerine önümüzdeki 
yılın ilk yarışında 
297,6 lira, diğer 
yakınlarına ise 207 
lira maaş verilecek. 
Böylece yeni 
gösterge ve maaş 
katsayıları ile gazi 
ve vatani hizmet 
tertibi aylıklarında 
23,5 lira, vatani

2012 yılında
6 milyar 567 milyon 
doları ana para 3 
milyar 457 milyon 
doları faiz olmak 
üzere 10 milyar 25 
milyon dolar olarak 
gerçekleşecek.
Devletin bundan 
sonraki 4 yıldaki dış 
ödemesi ise 
kademeli olarak 
düşecek. 
2013 yılında dış 
borç ödemeleri, 

hizmet tertibinden 
aylık alanların dul 
eşlerinin maaşların
da 18,8 lira, diğer 
yakınlarının 
maaşlarında ise 13,1 
lira artış meydana 
gelecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu verilerine 
göre, Türkiye'de 
İstiklal savası gazisi 
hak sahibi olarak 
900, Kore gazisi 
olarak 6 bin 662, 
Kore gazisi hak 
sahibi olarak 7 bin 
882, Kıbrıs gazisi 
olarak 31 bin 478, 
Kıbrıs gazisi hak 
sahibi olarak da 3 
bin 482 kişiye maaş 
ödeniyor.
Bütçe Tasarısı ile 
2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması 
Hakkındaki Kanun 
uyarınca ödenmekte 
olan 65 yaş aylığı 
tutarları da yeni 
yılda yüzde 4,3 
oranında artırılacak.

ŞOFÖR-SEVKIYAT ■ 
MONTAJTAN ANLAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ T|C.

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No 11 
Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

4 milyar 560 milyon 
doları ana para, 
3 milyar 
150 milyon doları 
faiz olmak üzere, 
7 milyar 710 
milyon dolara 
gerileyecek.
Devlet, 2014 yılında 
8 milyar 313 
milyon dolar, 2015 
yılında da 7 milyar 
92 milyon dolar 
ödemede bulu
nacak.

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Poll's İmdat ^5
Jandarrrla İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 fş 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 8l1 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I ! ■

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31Iİİ Kaymakamlık 513 10 51

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILARİM 
I

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

' M
HASTANELERn Devlet Hastanesi 517 34 00

Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
Torn ok ay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

RELEDİYE

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

E 
R

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 51323 24
Manastır Taksi 517 33 94

1 Akcan Petrol 51310 7»
MAR-PET s,3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN

' YIL : 37 SAYI: 3803
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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Rezervasyon 
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Masa hası islerde 
ölüm riski yüksek!

Yaşlılar eskisinden 
çok daha zeki

Bilim adamlarının 
yaptığı araştırmalar, 
düzenli olarak spor 
ve egzersiz yapılsa 
bile masa başında 
saatlerce oturanla 
rın erken ölüm ris 
kinin yüksek oldu 
ğunu ortaya koydu. 
New York Daily 
News'te yer alan 
haberde, düzenli 
olarak spor salo^ 
nuna gidilse bile 
masa başında 
saatlerce oturan
ların erken ölüm 
riskinin yüksek 
olduğu kaydedildi. 
"Men's Health" der
gisinde yayınlanan 
çalışmada, uzun 

süre oturmanın kalp 
sağlığını kötü etki 
lediğini belirten 
araştırmacılar, 17 
bin kadın ve erkeğin 
yaşam tarzı alışkan
lıklarını kapsayan 
çalışmada tüm gün 
masa başında çalı 
şanların yüzde 54'ü 
nün kalp sorunları
na daha yatkın ol 
duğunu belirlediler. 
Araştırmacılar, 
bu sonuçlar 
kapsamında katılım
cıların kaç kilo 
olduğunun ya da 
ne kadar spor 
yaptıklarının 
önemi olmadığını 
belirttiler.

İsveç'te yapılan 
araştırmada, 2000 
yılında 70 yaşına 
giren gönüllüler ile 
1970lerde 70 yaşın
dakileri beyin 
işlevi, hafıza duru
mu, konuşma hızı 
ve akıcılığı ile man
tıklı olup olmadık
larını gösteren 
sonuçlar karşılaş 
tırıldı. Yaşlıların 
eskisinden daha 
"zeki" olduğu 
ortaya çıktı.
Gothenberg Üniver- 
sitesi'nin ilk kez 
1970'lerde başlattığı 
araştırmaya ilişkin 
sonuçlar birçok 
dergide yayımlandı. 

"Neurology" der
gisinde yayımlanan 
yeni sonuçlar, 
bugün 70li yaşlarda 
olanların 30 yıl 
öncesinden daha 
"zeki" oldu ğunu 
gösterdi. Bu geliş
menin daha iyi eği 
tim düzeyi, daha 
sağlıklı beslenme ve 
tedavi yöntem terin 
deki ilerlemelere 
bağlanabileceğini 
belirten bilimadam 
lan, bugün televiz 
yon ve internetin 
günlük hayatta 
büyük yer tut
masının da "gözardı 
edilme mesi" gerek
tiğini vurguladılar.

Uludağ’a 15 sanı i 
metre mı »ağılı t

Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'a 
yeniden kar yağdı. 
Zirvede kar 
kalınlığı 15 santi 
metreye ulaştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gece 
hava sıcaklığının 
eksi 3 dereceye 
kadar düşmesiyle 
birlikte kar yağışı 
başladı. Oteller 
Bölgesi yeniden 
karla kaplandı. 
Hava sıcaklığı 
gündüz eksi 1 

derece olarak 
ölçülürken, sis 
nedeniyle görüş 
mesafesinin hayli 
düştüğü bildirildi. 
Milli Park gişelerine 
kadar yollar 
beyaza bürünürken 
jandarma ekipleri 
ise araçların 
zincirsiz çıkışına 
izin vermiyor. 
Öte yandan 
Uludağ'da 
önümüzdeki gün
lerde yeni bir kar 
yağışının beklen
mediği kaydedildi.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
_ SÎZLERİ BEKLİYOr
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