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Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş İskele Meydam’nda son buldu

Binler Cumhuriyet itin yürüdü
Cumhuriyet'in 87. yıldönümü nedeniyle 
bu yılda düzenlenen Cumhuriyet Yürü 
yüşü’nde binlerce kişi ellerinde bayraklar- 

’ la Endüstri Meslek Lisesi’nden İskele Mey 
İdanı'na kadar marşlar söyleyerek yürüdü.

Cumhuriyet Treni’nin başı çektiği yürüyüş 
I konvoyuna Orhangazi Caddesi ve İstiklal 
' Caddesi boyunca apartmanların balkon 
' ve pencereleri ile kaldırımlarda bekleyen 

vatandaşlar alkışlarla destek verdi. 2’de *—

Marmaratıirlik barem 
ve liyat güncelledi

Marmarabirlik, piyasa koşullarını dikkate 
alarak 2010-11 alım kampanyası fiyat
larında değişiklik yaptı. Kiloda 170-190 
adet gelen zeytinin kilosu 5 lira 50 kuruş 
olarak belirlendi. Haberi sayfa 4’de

GüneBakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Pazar yazısı
Günlerce yağan yağmurların yerini dün 

güneşli bir hava aldı.
Her sabah kalktığımda ilk işim yatak 

idamın perdesini aralamak ve havaya bak- 
ak olur.

Dün de aynısını yaptım.
Kara bulutların yerine günlük güneşlik bir 

gökyüzü vardı.
Önce zeytin üreticilerini düşündüm
Bugün hava güzel, size bereketli olsun 

dedim içimden.
Zeytin mevsimi geldiğinde telaşlı günler 

taşlardı evimizde.
Babam, mahalle bakkalı olduğu için sabah 
amazına kalkar, namazdan sonra ise Halit

} aşa Mahallesi 2 Nolu Caddedeki dükkanını 
.çardı. Devamı sayfa 4’de

lemanSamiınınasıesti Taksimle 
tınlıM

Cumhuriyet Bayra 
mı’nın 87. yıldönümü 
kutlama etkinlikle 
rinde Gemlik Bele 
diyesi’nin organize 
ettiği konsere konuk 
olan Leman Sam, 
soğuk havayı 
şarkılarıyla ısıttı. 
Soğuk havaya rağ
men Leman Şam’ı 
izlemek için binlerce 
Gemlikli İskele 
Meydam’nda buluştu. 
Leman Sam, Gem - 
liklilere unutulmaz 
bir akşam yaşattı. 
Haberi sayfa 5’de

sanınsı
Taksim Meyda 
nı’nda dün saat 
10:30 sularında 
şiddetli ve büyük 
bir patlama sesi 
duyuldu. Çevik 
kuvvet noktasına 
giren bir canlı 
bomba kendini 
patlattı. Patlama 
sonucu 15'i polis 
17’si sivil olmak 
üzere 32 kişi yara
landı, canlı bomba 
parçalanarak öldü.

http://WWW.umutthermal.COITI
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mailto:kadri_guler@hotmail.com


1 Kasım 2010 Pazartesi Gemlik Karfez

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım"
Yağmur yağdı.
Ortalığı sular seller götürdü.
İnsanları yuttu.
Sonrasında da güneş açtı.
Her yağmurun ardından olduğu gibi.
Ülkemin üzerinde de kara bulutlar var.
Davalar,
Gözaltılar,
Yargılamalar,
Tutuklamalar...
Hallaç pamuğu gibi atılan siyaset, ticaret, 

medya, ordu!
Uzaktan bakılınca “vay be” dedirtecek türden.
Ama yaklaştıkça insanın tüyleri ürperiyor hukuk 

adına.
Telefon dinlemeleri.
Oradan edinilen bilgilerle gerçekleşen operas 

yon.
Bir iki de akli dengesi tartışılır gizli tanıkla 

desteklenen çözdükçe dolanan bir süreç.
Sonra da;
Nice roman yazarlarına taş çıkartacak cinsten 

senaryolar.
. Neredeyiz?

Nereye gidiyoruz?
Ne yapmaya çalışıyoruz?
Belirsizlik, endişe, korku çukurundayız.
Çırpındıkça batıyoruz.
Bu böyle olmaz. Böyle gitmez. .
Dünya egemenlerinin ekmeğine yağ sürer.
Nitekim de öyle oluyor.
Düşünen, Barışa yol gösteren Mustafa

Balbay,Tuncay Özkan gibiler içeride.
Türkiye’yi bölüp parçalama girişimlerine karşı 

duran gencecik teğmenler, çiçeği burnunda 
polisler yaşamlarının baharında küf soluyorlar.

Ne yapmışlar?
Adam mı öldürmüşler?
Devleti mi soymuşlar?
Şebekeler, suç örgütleri kurarak ahlak dışı yol

lara mı sapmışlar?
Kimi düşünmüş.
Ülkeyle ilgili kaygılarını kaleme almış.
Hukuk içinde kalarak sorunları çözmeyi önermiş.
Kirli tezgâhları ortaya saçmış.
Kimi ulus devletinin bağımsızlığı için sınırda 

terörist kovalamış.
Kimi iç güvenliği sağlamak için arsızın, hırsızın, 

namussuzun peşine düşmüş.
“Sen misin vatanı milleti düşünen?
Sana mı kaldı memleket meselelerini çözmek?
Doğru içeri.
Cumhuriyetin ilanıyla başlayan Aydınlanma

Devrimleri’nin ışığı ne zaman ve nasıl karardı?
Topluma gözdağı vermek için ,
Doğrunun yanında buluşmaları önlemek için x
Düşünen, sorgulayan, araştıran beyinleri içeri 

tıkmakla,
Boyunlarına yağlı ip geçirmekle...
Başbakan,
Ana Muhalefet Partisi Lideri,
Eğitimciler, Siyasetçiler, Hukukçular, Gazeteciler, 
Bilim adamları, Teknokratlar, Bürokratlar, 
Sendikacılar ülke elden gidiyor.
ABD, AB katmış önüne hepimizi enerji yatakları

na koşuyor.
Kendi uluslarının bekası için önlerindeki en 

büyük engel olan Atatürk Cumhuriyetinin temel
lerini sarsıyor.

Bağımsızlık yerle yeksan olmadan;
Uyanalım, birleşelim, bütünleşelim.
Güneşi zaptedelim.

Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş İskele Meydanı’nda son buldu 

lilll Milini İ|İ (İM
Cumhuriyet’in 87. yıldönümü nedeniyle bu 
yılda düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşümde 
binlerce kişi ellerinde bayraklarla Endüstri 
Meslek Lisesi’nden İskele Meydanı’na kadar 
marşlar söyleyerek yürüdü.

Cumhuriyet Treni’nin başı çektiği yürüyüş 
konvoyuna Orhangazi Caddesi ve istiklal 
Caddesi boyunca apartmanların balkon ve 
pencereleri ile kaldırımlarda bekleyen vatan
daşlar alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet’in 87. 
yıldönümü nedeniyle 
bu yıl da düzenlenen 
Cumhuriyet Yürü 
yüşü’ne binlerce kişi 
katıldı. Coşkulu 
geçen yürüyüş 
sırasında vatan
daşlar ve öğrenciler 
marşlar söyledi. 
Cumartesi günü 
saat 19.oo da 
Endüstri Meslek 
Lisesi önünden 
başlayarak iskele 
Meydanı’nda sona 
eren Cumhuriyet 
Yürüyüşü’ne 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler eşi 
Gülgün Gülerle, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli, bazı Belediye 
Meclis üyeleri, siyasi 
partnerin az sayıda 
temsilcisi, öğretmen
ler, öğrenciler ve 
Gemlik halkı katıldı. 
Ellerinde Türk 
bayrakları ile Ğemlik 
Bandosu’nun çaldığı 
ulusal marşları 
söyleyen binlerce 
kişi, izcilerin yaktığı 
meşalelerin aydınlat
tığı güzergahta 
coşkulu bir şekilde 
yürüdüler.
Yürüyüş konvoyu
nun Önünde 
Belediyenin 
Cumhuriyet Treni, 
arkasında Gemlik 
Belediye Bandosu, 
Türk Bayrağı ve pro
tokol yer aldı. Bu 
sırada, apartmanda

oturanlar pencereler
den
ve balkonlardan 
geçit konvoyuna 
bayrak salladılar ve 
alkışladılar.
Öte yandan,

Orhangazi
Caddesi üzerinden 
istiklal Caddesi’ne 
gelen yürüyüş 
kolu, kaldırımlarda 
bekleyen vatan
daşların alkışlarıyla

da desteklendi. 
Binlerce kişinin 
katıldığı katıldığı 
Cumhuriyet 
Yürüyüşü, Gemlik 
İskele Meydanı’nda 
son buldu.
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isini Mu Mı Mim tu kilitledi YazıYORUM

Bursa'da, eşme 
kızan bir öfkeli 
koca, eşyaları 

jrakarâk balkondan 
attı. Etrafına 
tehditler savuran 
şahsı iki çocuğu 
bile ikna edemedi. 
Olay, Akpınar 
Mahallesi Atilla 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, Savaş 
S., eşi Nurcan S.
İle tartışmaya 

başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Savaş S., eşini 
darp ederek evden 

kovdu. Eşyaları da 
ateşe verip balkon
dan atan şahıs, 
kendini eve kilitledi.

Fabrikadan mihron iolarlılt sotmhih
Bursa'da bir 
tekstil fabrikasının 
çelik kasasından 4 
milyon dolar çalındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bulunan bir tekstil 
fabrikasının çalışan
ları, sabah saat
lerinde iş yerine 
geldiklerinde polisi 
arayarak hırsızlık 
ihbarında bulundu. 
Olay yerine giden 
polis, yaptığı 
İncelemede, iş yeri 
deposunun demir

Mim Mail
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 20 yaşın
daki kız, evinin 
merdiven boşluğu
na kendisini 
asarak intihar etti. 
Alınan bilgiye göre, 
olay Huzur 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Psikolojik sıkıntıları 
olduğu ileri sürülen 
20 yaşındaki 
B.B. evlerinin 3. 

pattaki merdiven 
boşluğuna kendisi
ni asarak intihar 
etti. Aile fertleri

Olay yerine gelen 
polis ekiplerinin 
bütün gayretlerine 
rağmen şahıs 
kapıyı açmadı. 
Balkona çıkan 
Savaş S., polislere, 
"Ben sizi çağır
madım, siz kendiniz 
geldiniz. Çocuk
larım gelsin kapıyı 

kapısının sert bir 
cisimle zorlanarak 
açılmak suretiyle 
içeri girildiğini ve 3. 
katta bulunan ofis
teki 50'ye 50 santi 
metre ebadında 
çelik para kasasının 
anahtarla açıldığını 
tespit etti.
Yapılan araştırmada 
çelik kasada bulu
nan 4 milyon 
doların çalındığını 
belirleyen polis, 
çevrede yapılan 
araştırma sırasında 
poşetler içinde 

tarafından bulunan 
B.B.'nin cesedi, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Burada 
yapılan incele
menin ardından 
genç kızın cansız 
bedeni otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi.
Olayla ilgili olarak 
İnegöl Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan soruşturma 
başlatıldı. 

açayım, ama karım 
gitsin" diye bağırdı. 
Kendisini ikaz eden 
komşularını da, 
"Attırırım sizi bu 
apartmandan" 
diyerek tehdit eden 
Savaş S.'nin yakıp 
attığı elbiseler 
itfaiye ekipleri 
tarafından 

toplam 1 milyon 
467 bin 900 doları, 
gizlendiği yerde 
buldu. Bulunan 
para, fabrika sahibi 
S.S'ye teslim edildi. 
Olayı gerçekleştiren 
şüpheli ya da şüphe 
lilerin paraları sakla 
dıkları yerden 
almaya gelecekleri
ni düşünen polis, 
fabrikada pusu 
kurarak zanlıların 
gelmesini bekledi. 
Uzun bir bekleyişin 
ardından bir otomo
bille 4 kişi fabrikaya

Zihinsel engelli genç 
yanarak can verdi
Bursa'da, zihinsel 
engelli 25 yaşındaki 
genç kız evinde 
yanarak öldü.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Selimzade 
Mahallesi Barutluk 
Caddesi'nde Hanife 
Çengel'e (44) ait 
evde bilinmeyen bir 
nedenle yangın çık 
tı. Yangını fark ede 
rek son anda kendi
lerini dışarı atan Ha 
nife Çengel ile ikin
ci eşinden olan kızı 
Şerife Tongur (20) 

söndürüldü.
Olayı duyarak eve 
gelen şahsın 
babası, annesi ve 
kardeşi şaşkına 
döndü. Babasını 
görmesine rağmen 
Savaş S. kapıyı 
açmamakta 
direndi. Ancak 
apartman 
penceresinden içeri 
giren kardeşi 
ağabeyini sakin
leştirmeyi başardı. 
Şahsın kardeşi 
tarafından ikna 
edilmesiyle itfaiye 
ve 112 Acil Servis 
ekipleri rahat nefes 
aldı. Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozca n v ural 1933@ h otm a i I .com 
www.milliyet/blog/özcan vural

geldi ve 3 kişi araç
tan inerek paraların 
saklandığı yere gitti. 
Burada bekleyen 
polis, E.D, ES. ve 
A.N'yi fabrikada, 
E.D'yi ise otomo
bille olay yerinden 
kaçtıktan bir süre 
sonra yakaladı. 
Olayla ilgili firarda 
olan ancak kimlik
leri tespit edilen 2 
kişinin arandığı, 
çalınan paranın 
geri kalan kısmının 
bunlarda olduğu 
öğrenildi.

kurtuldu.
Yangına uykuda 
yakalanan zihinsel 
engelli Emine Şahin 
(25) ise yanarak 
can verdi. İtfaiye 
ekipleri, yaklaşık 
bir saat süren 
yangını 
söndürünce genç 
kızın yanmış cese
dine ulaşıldı. Hanife 
Çengel'in, çöpten 
topladığı karton 
kutu ve plastikleri 
satarak iki kızına 
baktığı öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Saadet Partisi’nin sonu !...
Geçtiğimiz pazar akşamı televizyonda ha 

berleri seyrediyorum.
Saadet Partisi’nin olağanüstü kongresin

den bahsediliyor.
Derken başkanlık kürsüsünün arkasında 

Erbakan Hoca’nın başı belirdi.
Baş, yavaşça zeminden yükseldi ve Hoca 

beli iki kat. ortaya çıktı.
Meğer kürsüye çıkabilmesi için asansör 

kurulmuş...
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un SP Genel 

Başkanlığına seçildiği kongrenin, iptal edil 
meşinden sonra, parti Erbakan’ın adamları
na peşkeş çekilmiş; bunun üzerine Prof. 
Kurtulmuş ve arkadaşları SP’den istifa 
ederek Hoca’yı bilinen ekibi ve ailesiyle baş 
başa bırakmışlardı.

Doğrusu da buydu...
Allah akıl versin.
Geçen hafta sonu yapılan SP kongresin 

de, beli iki kat, koluna girilerek yürütülebi 
len, mahkeme kararlı, 84 yaşındaki Erbakan 
Hoca, yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Hoca’nın kongre asansöründe yükselen 
başının görüntüsünü, siyasetle meşgul olan 
herkes ibretle seyretmelidir...

.. Koltuk hırsının insanları nasıl gülünç du 
rumlara düşürüyor...

trbaKan Hoca, *uokuz ay sonra iKtıaar aa 
yız’ buyurmuş.

Ben de diyorum ki, Hoca yüzde biri geçe
mez.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve arkadaşları 
SP’den istifa etmekle, Erbakan Hoca’dan ve 
aile şirketiyle menfaat ekibi arasındaki bir 
siyaset bataklığından, kelimenin tam anla 
mıyla kurtulmuşlardır.

Aslında Numan Kurtulmuş, SP gibi yıpran
mış bir siyasi parti için bulunmaz bir nimet 
idi.

Prof. Kurtulmuş’un Genel Başkanhğı’nda, 
-Erbakan Hoca ve mâlum ekibine rağmen- 
SP’nin 2011 Genel Seçimlerinde yüzde 10’ 
luk seçim barajını geçme şansı vardı.

Zira, Prof. Kurtulmuş, SP gibi vesayet al 
tındaki köhnemiş bir siyasi partiye dina 
mizm getirmiş, başarılı bir ‘yenileşme’ hare 
ketini gerçekleştirmiştir.

Ne yazık ki, Türk siyaseti için gerekli olan 
bu ‘modernleşme’ hareketi, SP’nin yaşlı kad 
rosu içerisinde kendisine yol bulamamıştır.

Numan Kurtulmuş, mazisinde tek lekesi 
bulunmayan pırıl pırıl, genç bir ilim ve siya 
set adamıdır.

Bir siyasi parti genel başkanının sahip ol 
ması gereken bütün vasıfları taşımaktadır.

Henüz 51 yaşında, düzgün fiziği olan, gü 
zel konuşan, bilgili, çalışkan, dürüst, iyi ah 
lâklı, idealist ve karizmatik bir genç liderdir.

Şimdi ne olacak?..
SP’nin başına Erbakan’ın oğlu ve kızı, dü 

nürüyle geçmesiyle Kurtulmuş’un yolu açıl 
mıştır.

Lâkin Prof. Kurtulmuş, SP’nin artık bayat
lamış ve demode olmuş ‘Milli Görüş’ söyle 
mine mahkûm kalacak bir lider değildir.

Bunu çoktan aşmıştır ve Türkiye ’nin ta 
marnını kucaklayan bir dünya görüşüne sa 
hiptir.

Mevcut siyasetin sınırlarını zorlayan yeni 
ufuklara açılmaya hazırdır.

Prof. Kurtulmuş ve arkadaşlarının yeni bir 
siyasi parti kurmaları hâlinde, Türk siyase
tine katkıda bulunacaklarına ve barajı zorla
ma başarısını göstereceklerine inanıyorum.
Allah yardımcıları olsun. ______

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

Kiloda 170-190 tane arası zeytinin 5.5 lira fiyatla alınması kararlaştırıldı

Marmarabirlik barem
«e fiyat güncellediPazar yazısı

Babamın dükkanı üç katlı betonarme bir 
yapıydı.

Aslında o'nun bir kendinin yaptırdığı 
apartman altında, bir de kira olarak tuttuğu 
karşısında iki dükkanı vardı.

Yeni binada manifatura, züccaziye ve 
tuhafiye ürünleri satılır, eski dükkanda ise 
bakkaliye...

Babamın lakabı "Hocanın Memet” idi.
Dedem, Hüseyin Efendi, Küçük Kumla da 

Kurtuluş Savaşı öncesi cami imamlığı 
yaparmış.

Bundan dolayı bizim ailenin lakabı 
"Hocanın” dır.

Yunan işgali sırasında Ing il izlerin Kumla’yı 
bombalamaları sırasında şimdi yalnız minare
si duran Çağlayan yolundaki Cami, dedemin 
görev yaptığı camiymiş.

Bunu ayrı bir yazı konusu yapmak gerekir.
Babamın işyerinin karşısında ise rakibi 

bakkal Ahmet Amca’mn (Doster) dükkanı 
vardı.

Çocukluğumuz bu mahallede, bakkal tez
gahı arkasında geçti.

Zeytin toplama mevsimi geldiğinde, 
babamın evdeki telaşı işyerine de yansırdı.

Her zeytinlik sahibinin mutlaka ya bir atı, 
ya da eşeği bulunur, olmayanlar, atı olan işçi 
tutarlardı.

Aygazın evlere girmediği dönemlerde, 
maltızlarda kömürle yemekler pişer, mutfak
larda fırınlı sobalar bulunurdu.

Bazı evlerde Belediye şebeke suyu yoktu.
Onun yerine kuyular vardı. Veya sokak 

çeşmelerinden kovalarla su ihtiyacı 
sağlanırdı.

Gün ağarır ağarmaz, sokaklar hareketlen
meye başlar, zeytin toplamaya gidenler, 
bakkal dükkanına uğrayıp, sıcak ekmek, 
tahin helvası, sucuk veya beyaz peynir alır
lardı.

Semerlerinde küfeler, merdivenler yüklü 
atların, eşeklerin durak yerleriydi bakkal 
dükanları...

Yiyeceğini alan, erkenden zeytinliğin yolu 
nu tutardı.

Keleş ve Orhaneli’nin köylerinden zeytin 
toplamaya gelen "Dağlılar” dediğimiz zeytin 
işçileri de ya eski evler de, ya da damlarda 
bir odada topluca yatarlardı.

Yıllarca babamın zeytinlerini toplamaya 
gelen, çok sadık Dağlıları anımsarım.

Şimdi onlar artık yok.
Dün, Küçük Kumla’dan gelirken, zeytinden 

dönüş saatiydi.
Çevreme baktım, eski günlerden hiç bir iz 

yok.
Sanki zeytin zamanı değil.
Atların, eşeklerin yerine traktörler, kapalı 

yük araçları, mahalle bakkallarının yerini ise 
büyük marketler aldığından, o çocukluğu
muzun zeytin toplama mevsimlerinin güzel
liğini, heyecanını bulmamız imkansız.

Bizim zeytinliklerin büyük kısmı apartman 
oldu. Mevcut zeytinliklere ise biz bakmıyoruz.

Güneşli bir pazar günü, beni yıllar önceki 
çocukluk ve gençlik günlerime götürdü.

Gemlik'te değişimi her şeyiyle biz yaşadık.

Marmarabirlik, 
piyasa koşullarını 
dikkate alarak 
2010-11 alım 
kampanyası 
fiyatlarında değişik
lik yaptı.
Rekolte kaybı 
yüzünden ürünün 
az ama iri olması 
nedeniyle, bu kam
panyaya özel, kilo
da 170-190 adet 
gelen zeytinin kilo
su 5 lira 50 kuruş 
olarak belirlendi. 
Marmarabirlik’ten 
yapılan açıklamaya 
göre, yönetim kuru
lu, geçtiğimiz 
pazartesi günü 
açılan zeytin alım 
kampanyasında 
oluşan piyasa 
koşullarını 
değerlendirdi.
Mevcut piyasa 
koşullarındaki 
değişim nedeniyle 
bölgede piyasaya iri 
taneli zeytin çıkması 
üzerine, 31 Ekim 
Pazar gününden 
itibaren uygulan
mak üzere bazı 
kararlar alındı.

Kaçak yapı haritası çıkarılıyor
Bursa’nin en önemli 
sorunlarının başında 
gelen kaçak yapılaş
mayla müca dele 
konusunda ilk kez bu 
dönemde aktif bir rol 
oynayan ve Valilikle 
birlikte bu konuda tek 
otorite olan Büyük 
şehir Belediyesi, 
kaçak inşaatla 
mücadelede uzun 
soluklu yeni bir uygu
lamayı daha başlatı 
yor. Uygulama kap
samında kaçak ve 
ruhsatlı yapı bilgi sis
temi oluşturularak, 
kaçak inşaatlarla ilgili 
sağlıklı veriler 
toplanacak.

Buna göre, Gemlik 
Çeşidi Siyah 190 
Adet/Kg ve daha iri 
taneli zeytinlerin 
kilogramı 5,50 
TL’den alınmasına 
karar verildi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hidamet Asa, 
"Bu senenin 
getirdiği şartların 
yarattığı özel duru
ma göre yüzde 70 
ürün kaybı, piyasa 
koşulları, arz ve

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ekiplerinin 
yanı sıra ilçe 
belediyelerinin 
bugüne kadar tespit 
ettiği kaçak inşaatlar 
sayısal ortama taşı
narak ‘Kaçak ve 
Ruhsatlı Yapı Bilgi 
Sistemi’ oluşturula
cak. Çalışma kap
samında hem 
Bursa’nin ‘resmi 
kaçak yapı haritası’ 
çıkarılmış olacak hem 
de Kaçak Yapı Bilgi 
Sistemi’ndeki veriler 
kurum, kuruluş ve 
kamuoyu ile pay
laşılarak topyekûn 
mücadele sağlanmış 

talep dengesi göz 
önünde bulunduru
larak ortaklarımızın 
sıkıntı ve mağ
duriyetlerini gider
mek adına 170-190 
tane arası ürünü 
almayı karar
laştırdık. Aynı 
zamanda 170-190 
tane zeytin atımıyla 
satış politikamız 
çerçevesinde, ürün 
çeşitliliğimize yeni 
bir halka daha 
eklenmiş olacak.

olacak. Yaklaşık 2 
yılda tamamlanması 
öngörülen çalışmayı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
Uygulama Dairesi 
yürütüyor.
Ruhsatlı bina bilgi
lerinin yer alacağı 
sistem sayesinde, 
takip ve denetim 
daha kolay olacak. 
Kaçak inşaatları 
anbean takip etmek 
mümkün olacak. 
Sistem, sadece kaçak 
inşaat bilgilerini 
değil, bölgeyle veya 
yapıyla ilgili sigorta, 
imar, zemin, yeşil 
alan gibi başka bilgi

Bu kararla bir defa 
daha görülmüştür 
ki, zeytin piyasa 
sının oluşmasında 
ve piyasalara yön 
verilmesinde 
Marmarabirlik etkin 
bir rol oynamak
tadır. Ortaklarımızın 
her zaman yanın
dayız ve ortak
larımızdan da 
kooperatiflerine ve 
Marmarabirlik’e 
sahip çıkmalarını 
bekliyoruz” dedi.

leri de bünyesinde 
barındıracak. Tüm 
veriler toplanıp sis
teme aktarıldığında, 
Osmangazi, Yıldırım, 
Kestel, Gürsu, 
Nilüfer, Gemlik ve 
Mudanya’daki toplam 
308 bin 259 binaya ait 
tüm bilgilere tek tuşla 
ulaşılabilecek. Kaçak 
inşaatların uydudan 
takibine de imkan 
veren sistem 
sayesinde hem veri
lerin saklanması/ 
gizlenmesi mümkün 
olmayacak hem de 
arazide olup da resmi 
kayıtlara girmemiş 
bina kalmayacak. *

|f||lf|ll Gemlik vergi Dairesine kayıtlı A 144701 -144850 seri nolu 
K UY IH 3 ci,t fatura cildim kaybolmuştur. Hükümsüzdür.UMI II NURULLAH ÖZAYDIN ÖZLENUR ZEYTİNLERİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Soğuk havaya rağmen Leman Şam’ı izlemek için binlerce Gemlikli İskele 
Meydanı’nda buluştu. Leman Sam, Gemliklilere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Cumhuriyet 
Bayramı’nın 87. 
yıldönümü kutlama 
etkinliklerinde 
Gemlik 
Belediyesinin 
organize ettiği 
konsere konuk 
olan Leman Sam, 
soğuk havayı 
şarkılarıyla ısıttı. 
İskele Meydanı 
Festival Alaninda 
düzenlenen konsere 
Leman Sam hayranı 
gençler büyük 
ilgi gösterdi. 
Şahnede yaklaşık 
2 saat kalan yılların 
eskitemediği sanatçı 
Leman Şam’a büyük 
kızı Şehnaz da 
okuduğu şarkılarla 
eşlik etti. 
Sahne kenarına 
kadar gelen genç 
hayranlarına imza 
veren Leman Sam, 
bazı hayranlarının 
uzattığı ellerine de 
imza atarak onları 
da mutlu etti. 
Soğuk havanın da 
etkisiyle yerinde 
duramayan Lemam 
Sam sahnede 
oynadığı kıvrak 
oyunlarla da 
hünerini gösterdi. 
Sanatçı Leman 
Sam ve kızı Şehnaz, 
konseri sonunda 
sahneye gelen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve eşi 
Gülgün Güler’le de 
şarkı söyledi. 
Başkan Güler, 
sanatçı Leman 
Şam’a Gemlik zeyti
ni ile çini tabak 
hediye verdi.

Konser öncesinde, 
Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
düzenlenen şiir, 
kompozis yon, 
resim ve kros yarış
malarında dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri verildi 
Leman Sam konseri 
sırasında göremedi 
ği protokolün halkın 
dışında bir platform
da görünce “Proto 
kolü halkın arasına 
karışmış sanıyor
dum” diyerek, 
gönderme yaptı.

Güneşli bir 
gün yaşadık

Günlerce süren 
sağanak yağışlar
dan sonra dün 
güneşli bir gün 
yaşadık. 
Havayı güneşli 
gören Gemlikliler 
soluğu kordonlarda 
aldı.
Atatürk ve Emin 
Dalkıran kordonu 
dün sabahtan 
akşama kadar 
güneşli

havanın özlemini 
çeken Gemlikliler 
tarafından doldu 
boşaldı.
Öte yandan, Gemlik 
dışından da Küçük 
Kumla, Büyük 
Kumla, Karacaali, 
Narlı sahilleri de 
dün güneşli havayı 
gören günü bir
likçilerle birlikte 
hareketli bir gün 
yaşandı.

ELEMANLAR ARANIYOR

ET LOKANTAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BAY ve BAYAN 
ELEMANLAR 
ARANIYOR 

0 532 232 80 41
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Cmnhuriıet Tmnuvası'nılaıı zaferle döndüler

Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Karate Takımı 30 
Ekim 2010 cumartesi 
günü Yalova da 
yapılan minik - yıldız 
iller arası 29 Ekim 
Cumhuriyet karate 
turnuvasından 
madalyalarla döndü. 
29 Ekim Cumhuriyet 
bayramı etkinliği 
çerçevesinde

Yalova Atatürk 
spor salonunda 
minik ve yıldızlar 
kategorilerinde 
düzenlenen iller 
arası karate 
turnuvasında 2003 
doğumlu Sena 
Karabayır kata’da 1. 
2002 doğumlularda 
Ezgi Girenay 
kata’da 1., 2001 
doğumlularda Buket 

Marangoz kata’da 1. 
2003 doğumlu erkek 
kata’da Berke Oda 3. 
2002 doğumlu 
erkek kata’da Arda 
Türker 1.1997 
doğumlularda 
erkek kata Eyüp 
Can 2. olurken 1996 
doğumlu bayan 
kumitede Özlem 
Yurt 3.1999 doğum
lu bayan kumite

Nazhcan Tunç 
3.olarak 
Cumhuriyet 
bayramında ilçemize 
çifte sevinç ve 
madalya 
kazandırdılar.
Aktif Spor Kulübü 
Karate Antrenörü 
Murat Yaşar Önal 
yeni sezonda 
ilçemizi temsil 
etmeye başladık

larını, spor ve 
sporcu ahlakını 
gençlere öğretmeye 
devam ettiklerini 
söyleyerek kasın 
ayında Lüleburgaz 
deki İller 
arası karate 
müsabakasına 
katılacaklarını 
söyledi.
Böyle güzel bir 
sonuçla ilçemize 

geri dönmenin çok 
onur verici 
olduğunu dile 
getirirken, 
kulübümüze 
bir yıl boyunca 
ulaşım ve servis 
konusunda 
sponsor olarak 
destek veren 
Borusan Lojistik 
firmasına da 
teşekkür etti.

L -sekeri
KREŞLERİ -- - - - - - - -

GEMLİĞİN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUNU
€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» HEI YAŞ İÇİN AYII 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 51719 İZ nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGÎ 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@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Dikkat! Bu cezaların atfı yok
Vergi ve prim 

' borçları yeniden 
yapılandırılacak. 
Peki paketin içine 
hangi trafik cezaları 
girmiyor?
Vergi ve prim 
borçları için 
düşünülen paketin 
kapsamına elektrik, 
su, Emlak 
Vergisi’nin yânında 
trafik ve idari para 
cezaları da girdi. 
Trafik cezalarındaki 
affın istisnaları var. 
Vergi ve prim borcu 
kolaylığına ilişkin 
pakete trafik cezaları 
da kısmen dahil edil
di. Buna göre kırmızı 
ışık ve hız sınırı 
ihlali ile hatalı solla
ma yapanlara 
kesilen cezalar yapı
landırma kap
samının dışında 
tutulacak

İhracat 90 milyar doları aslı
Devlet Bakanı 
Çağlayan, ihracatın 
1-24 Ekim arasında 
8.3 milyar dolar, 1 
Ocak - 24 Ekim 
döneminde ise 90 
milyar doları geçtiği
ni söyledi.
’Uluslararası 
Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ* ile 
ilgili düzenlenen 
toplantıda konuşan 
Devlet Bakam Zafer 
Çağlayan, ihracat 
rakamlarında aylık 
bazda Eylül dönem
ine göre yüzde 
17.6’lık artış

Araç sahiplerini 
yakından 
ilgilendiren trafik 
cezalarının da paket 
kapsamına alınması
na ilişkin çalışmalar
da ise ilginç bir 
tartışma yaşandı. 
İlk etapta trafik 
cezalarının tamamı
na ‘ödeme kolaylığı’ 
getirilmesi 
öngörüldü. Ancak

olduğunu belirterek, 
"2010 yılı için 111.7 
milyar dolar olan 
ihracat hedefimizi

tutturma gayreti 
içindeyiz" dedi. 
Ticarette dışa 
bağımlılığın

İçişleri Bakanlığı ile 
yapılan görüşmeler 
sonucunda bu 
yönde yapılacak bir 
düzenlemenin, trafik 
canavarlarına ödül 
olarak algılanabile
ceği endişesi gün
deme geldi.
Yapılan araştırmada, 
bu yönçle yapılacak 
düzenlemenin halen 
devam eden trafik 

kazalarıyla ilgili 
davaları da etkileye
bileceği belirlendi. 
Bunun üzerine, 
trafik cezalarının 
bir kısmının 
pakete alınması 
kararlaştırdı. 
Buna göre, vatan
daşların can güven
liğini tehdit etmeyen 
basit trafik cezaları
na ödeme kolaylığı 
getirilecek.
Örneğin, park 
yasağı, fazla yolcu 
alma yasağı gibi 
suçlara öngörülen 
cezaların, faizlerinin 
tamamına 
yakınının silinmesi 
planlanıyor.
Kırmızı ışık ihlali, 
hatalı sollama, hız 
sınırı ihlali gibi 
suçlara verilen 
cezalar kapsam 
dışı tutulacak.

mümkün olduğunca 
azaltılması konusun
da çalışma zamanı 
geldiğini söyleyen 
Çağlayan, ihracat 
odaklı büyüme 
stratejisi benim
sendiğine göre ihra
catçı sayısının art
tırılması gerektiğini 
vurgulayarak, dünya 
mal ticaretinden 
bugün alınan payın 
binde 85 olduğunu, 
2023 için belirlenen 
500 milyar dolarlık 
ihracat hedefini tut
turabilmek için bu 
oranın yüzde 1.5’e 
çıkarılması gerek
tiğini söyledi.

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. ®13 29 54
Emniyet Mud. 513 10 28

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. ' 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 şş 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 .10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel 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
Yenlkapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat) 

baGiticilar
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz . 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 30 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol in T o
MAR-PET
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 5*13 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3804 
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)

dıünlııi
MİM

IIMMIMU) 
nıpnıi 

IIMMIffli
Reni 

|M:5I3J32I|
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Simi it ar Derneği KorosunnanCumhuriyet' konseri

Cumhuriyetimizin 
87. kuruluş yıldönü 
mü nedeniyle düzen 
lenen Cumhuriyet 
Konseri izleyenleri 
coşturdu.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korösu’nun 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
verdiği Türk Sanat 
Müziği Cumhuriyet 
Konserine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon Ko 
mutanı Topçu Kur

may Albay Mehmet 
Ali Toroslu, Belediye 
Başkanı Fatih Meh* 
met Güler ile vatan
daşlar katıldı.
İki bölümden oluşan

Cumhuriyet Kons^ 
ri’nin ilk bölümünde 
Kahramanlık Türkü 
leri seslendirildi. 
Solistlerin 
seslendirdiği

Şarkıların ardından 
konserin ikinci 
bölümünde Hicaz 
makamında eserler 
seslendirildi. Konse 
rin son bölümü ise

solistlerin seslen 
dirdiği eserlerin ardın 
dan birbirine bağlı 
Rumeli Türküleri 
seslendirildi.
Konser sonunda

Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu 
ve Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından Şef Erdinç 
Çelikkol, dernek 
yöneticileri ve 
sanat çılara çiçek 
verildi.
Türk Sanat Müziği 
Cumhuriyet 
Konseri Onuncu 
Yıl Marşı’nın hep 
birlikte ayakta 
söylenmesiyle 
sona erdi?

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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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 
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"Halı yıkamak bir sonattır"

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve İlçe Başkanı Cem Güler, İstanbul İzmir Otobanının Gemlik güzargahının değiştirilmesini istediler.

Otolıan altenıatil güzergahtan geçsin"
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve İlçe 
Başkanı Cem Güler, yaptıkları ortak basın toplantısında, “İstan
bul İzmir Otoyolu için de yer ayrılmış olarak Bursa Büyükşehir’in 
1/25 binlik planlarına işlenmiş olan Umurbey üzerindeki alter
natif güzergahtan geçirilmeli, ayrıca zeytinlikler ile tarım alanları 
da değeri üzerinden kamulaştırılmalıdır.” dediler. CHP Bursa 
Millet vekili Demirel, Kemal Demirel, 15 Ekim'de İstanbul İzmir 
Otoyo luyla ilgili Başbakanın yanıtlaması istemiyle bir soru öner
gesi verdiğini ancak hala buna bir yanıt alamadığını belirterek, 
otoyolun, Gemlik'teki zeytinliklere ve tarımsal alanlara en az 
zararla yapılması gerektiğini belirtti. Haberi sayfa 4’de

KentKonsevi 
wtliiie 
snorglnlemi 
ileiNlaımır
Gemlik Kent 
Konseyi, 4 Kasım 
2010 Perşembe 
günü Gemlik’te 
Gençlik ve Spor” 
konulu gündem 
maddesiyle 
toplanacak. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kent Meydanı
Dün Kaymakamımız Bilal Çelik, sivil top 

lum kuruluşlarını ziyaret etmeye başladı.
İlk durağı Ticaret ve Sanayi Odası’ymış. 
Bundan bilgim olmadığı için katılamadım. 
Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan Kayma 

kam Çelik’in Odalarını ziyaret edeceğini söy
leyince beklemeye başladık.

Çelik’in konuklarının ani ziyareti programın 
aksamasına neden oldu.

Kaymakam Çelik, öğleden sonra Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ile Mimarlar Odası Temsil 
ciliği’ni ziyaret etti.

Ticaret Borsası ziyareti ertelendi.
Kaymakam Çelik’in sivil toplum kuruluşları 

ile ilk buluşması oldu.
Gemlik’in yönetiminin en üst noktasındaki 

yöneticinin kenti tanıması açısından bu çok 
önemliydi. Devamı sayfa 4’de

Belediye 
Meclisi 
yarın 
toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi, Kasım ayı 
ilk toplantısını Bele 
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler baş 
kanlığında yarın 
yapacak. Yarın saat 
16.oo’da 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
arkasında bulunan 
Meclis salonunda 
yapılacak olan 
meclis toplantısında 
gündeminde 
bulunan maddeleri 
görüşecek.

Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Mimarlar Odası Temsilciliğini ziyaret etti

HıİMMı

Gemlik Kaymakamı Bilal Çelik, göreve başlamasından sonra 
sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini dün başlattı.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
ile Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğini ziyaret eden Kayma 
kam Bilal Çelik, Gemlik’in sorunları hakkında bilgiler aldı, 
fikir alışverişinde bulundu. Çelik, Gemlik’in ciddi sorunları 
olduğuna dikkat çekti. Kadri Güler’in haberi sayfa 2’de

http://WWW.umiltthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:irifo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Mimarlar Odası Temsilciliğini ziyaret etti

llm B MBuluşma
Memleket sevgisi...

Balolar, konserler, törenler, bombalarla.
Bir bayramı daha geride bıraktık.
Vatan millet Sakarya...
Bu ne sevgi ahhh...
Ama büyük ızdırap...
Kime sorsanız memleketini seviyor, 

devleti için çalışıyor.
Ama herkes...
İşçi, köylü, kadın, erkek, çocuk,yaşlı...
Siyasiler, gazeteciler, cami hocası, fut

bolcu, dopingli halterci, şarkıcı, söz 
yazarı, kemancısı zurnacı hepsi memleke
tini seviyor devleti için çalışıyor.

Bayramlar da şiirler okuyorlar... 
özel günlerde mana ve öneme atfen 

konuşmalar yapıyorlar...
Vatan millet için şarkı söylüyorlar...
Türkü yakıyorlar...
Dizi filmler...
Televizyonlar...
Gazeteler...
Tümü de memleket aşkıyla yanıyorlar...
Senaryolar hep vatan, devlet üzerine kur

gulu...
Banka hortumlayanlar, malı götürenler 

onlar da memleketi seviyor, devlet için 
çalışıyorlar.

Sokağa tüküren de, denizi kirleten de 
memleketi seviyor, devleti için çalışıyor.

Yerin altını üstüpü zehir edenler de... 
En çok siyasiler, bürokratlar, polisler, 

askerler seviyor memleketi, en çok onlar 
çalışıyor devleti için canla başla...

Memleket sevgisi bayrak sallamak, 
maçlarda küfür etmek midir, sokakta adam 
dövmek, linç etmeye çalışmak mıdır ve 
sorulduğunda da;
“Ben insanlarımızı seviyorum, yediden 

yetmişe dağdaki, bayırdaki, şehirdeki 
kardeşimdir” demek midir?

Bu kadar memleketini seven, devleti için 
çalışan olmasına rağmen memleketin hali 
içler acısı.

Yıkılıyor, dökülüyor.
İyi ki memleketini seven, devleti için 

çalışan var olmasaydı ne yapardık 
bilmem?

Oysa;
insanlar,devlet,memleket yerine kendileri 

için çalışsalar..
Kendileri için üretseler...
Hem devlet nedir, kimdir ki?
Sen ben o biz siz onlar değil mi?
Asıl soru şu:
Bir ağaç diktiniz mi yeşil, bir deniz 

yüzdünüz mü mavi, bir çocuk sevdiniz mi 
gülen, bir yaşlı eli tutup yürüdünüz mü 
yorgun adımlarıyla?

Güvercinleri sevdiniz mi zeytin dalı 
taşıyan?

Çalışıp ürettiniz, taş üstüne taş koy
dunuz mu hiç?

Sizi rahatsız eden herhangi bir konuda 
tepkinizi gösterdiniz mi?

Yüreklice... Ürkmeden... Korkmadan...
Yoksa “elle gelen düğün bayram mı” 

dediniz?
Evet evet öyle dediniz ve bugünlere gel

diniz...
Gözünüz mü aydın?
Yoksa geçmiş mi olsun?

Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, göreve 
başlamasından 
sonra sivil toplum 
kuruluşlarına 
ziyaretlerini dün 
başlattı.
Kaymakam Bilal 
Çelik, dün ilk ziyare
tini Ticaret ve Sanayi 
Odası’na yaptı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ve yöne
tim kurulu üyeleri 
tarafından karşıla 
nan Kaymakam 
Bilal Çelik, bir süre 
burada kalarak 
değişik konularda 
bilgi alışverişinde 
bulundu.
Gemlik sorunlarının 
ele alındığı ziyarette, 
Körfez kirliliği 
konusunda ne 
gibi çözümlerin 
bulunabileceğini 
görüştüler.
Bu konunun bilimsel 
bir toplantıda ele 
alınması karar-
109111 ııuı.

ESNAF ODASI 
ZİYARETİ 
Kaymakam Bilal 
Çelik, öğleden sonra 
ise Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’m 
ziyaret etti.
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile biraraya 
gelen Kaymakam 
Bilal Çelik, Gemlik 
esnaf ve sanatkar
larının sorunları ile 
ilgili olarak Oda 
Başkanından 
bilgiler aldı. 
Dün, Kaymakam

Kent Konseyi gençlik ve 
spor Biindemi ile toplanıyor
Gemlik Kent 
Konseyi, 
4 Kasım 2010 
Perşembe günü 
“Gemlik’te 
Gençlik ve Spor” 
konulu gündem 
maddesiyle 
toplanacak.

Çelik’in son uğrak 
yeri ise Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği oldu. 
Oda Başkanı Mimar 
Kenan Çakır ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılanan Çelik, 
Gemlik’in ciddi 
sorunları olduğuna 
dikkat çekti. Bunları 
tanımaya çalıştığını 
söyleyen Kaymakam 
Çelik, kentlerin yaşa 
mr hale gelmesinde 
sivil toplum kuru
luşlarının çok önemli 
görevler düştüğünü 
de söyledi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği

Kent Konseyi 
Başkanı Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
4 Kasım 2010 
Perşembe günü , 
saat 15.oo-17.oo 
saatleri arasında 
Sosyal Yaşam

Başkanı Kenan Çakır 
ise Gemlik’te çok 
ciddi mimari sorun
lar bulunduğuna 
dikkat çekerek, 
Büyükşehir Belediye 
si’nce Gemlik’in bin 
yılını etkileyecek 
olan Kent Meydanı 
projesinin bir fir
maya verilmesinin 
yanlış olduğunu, bu 
konuda ulusal bir 
yarışma düzenlene 
rek, en güzel pro
jenin bulunması 
gerektiğini söyledi. 
Çakır, şöyle devam 
etti: “Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
halkı için çok önemli 
olan bu projede

Merkezi Nikah 
Salonu’nda toplan 
cak olan Kent 
Konseyi’nde 
Gemlik’te gençlik 
ve spor konusunun 
masaya yatırıla
cağını, bu konuda 
toplantıya

Gemlik halkını 
dışlamıştır. Kamu 
yararının burada çiğ
nendiğini düşünüyo
rum. Eğer, bu proje 
ulusal düzeyde bir 
çalışma ile sonucu 
bulunsaydı daha 
güzel bir proje 
ortaya çıkacaktı. 
Bu yapılmamış 
Gemlik’i hiç tanı
mayan bir firmaya iş 
ihale edilmiştir" 
Kaymakam Çelik, 
önümüzdeki gün
lerde yapılacak olan 
Kent Konseyi toplan 
tısında bu konuyu 
ele alarak, görüşe
bileceğine dikkat 
çekti.

katılacak olan 
Kent Konseyi 
genel kurul üyeleri 
ve sivil toplum * 
kuruluşu 
yetkililerinin 
görüşlerinin din
leneceğini 
söyledi.
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Tartıştığı eşini hıçaklayarat öldürdü YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Osman gazi 
ilçesinde bir kişi, 
evinin önünde 
tartıştığı eşini bıçak
layarak öldürüldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Alemdar Mahallesi 
Vatan Sokak'ta otu
ran Kaya Ali A. (55)

mHıncıiara karsı mniiWai wiiMi
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik 
Büro Amirliği ekip
leri, son zamanlarda 
vatandaşları telefon
la arayıp, kendilerini 
asker, polis, savcı, 
hakim gibi tanıtan 
dolandın cılara karşı 
halkı uyardı.
Kendilerini kamu 
görevlisi olarak 
tanıtıp, çok ikna edi 
ci yöntemlerle vatan 
daşlardan para 
havalesi ve kontör 
yüklemesi yaptıran 

Parçalanmış erteli cesedi bulundu
ursa'nın Gürsu İlçe- 
si'nde üzerinden 
kimlik çıkmayan ve 
vücudunda kırıklar 
bulunan 25 
yaşlarında bir 
kişiye ait ceset 
bulundu. Cesedin, 
köpekler tarafından 
parçalandığı 
belirlendi.
Merkez Gürsu 
İlçesi Kumlukalan 
Mevkii'nde devriye

Tabancasını
MİMtlI WWl
Bursa'da bir kişi, 
temizlediği 
ruhsatlı taban
casının aniden 
ateş alması sonucu 
ayağından yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı'nda 
oturan H.S'nin 
(22) temizlemeye 

ve eşi Fehime A. 
(45) arasında 
evlerinin önünde 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesinin 
ardından Fehime A, 
eşi Kaya Ali A'yı 
göğsünden 
bıçakladı.

dolandın cılıklar 
polisi harekete 
geçirdi. Toplum 
Destekli Polislik 
Büro Amiri Komiser 
Tuncay Gülmez ve 
polis memurları, 
Bankalar Cadde 
si'nde ATM'leri tek 
tek gezerek, 'Sizi 
telefonla arayarak, 
kendisini güvenlik 
görevlisi, asker, 
polis, savcı, hakim 
veya banka çalışanı 
olarak tanıtan kişi
lerin telefon 
numarasına veya 

gezen Yıldırım Çiftçi 
Malları Koruma 
Başkanlığı'nda 
görevli 54 yaşındaki 
Sefer Polat ve 34 
yaşındaki Kadir 
Kurtuluş, Deliçay'da 
erkek cesedi buldu. 
Haber verilmesi 
üzerine gelen jan
darma ekipleri 
üzerinden kimlik 
çıkmayan cesedin 
vücudunda kırıklar

çalıştığı kendisine 
ait ruhsatlı taban
cası aniden ateş 
aldı.
Tabancadan çıkan 
merminin isabet 
etmesi sonucu 
ayağından 
yaralanan H.S, 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı

Ağır yaralanan Kaya 
Ali A. çevredeki 
vatandaşların duru
mu bildirmesinin 
ardından kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastanesinde 
yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı.

hesap numarasına 
hiçbir şekilde para 
havalesi veya kontör 
yüklemeyin. Bu 
durumlarda en yakın 
polis birimlerinden 
veya polis imdat 
telefonundan yardım 
alabilirsiniz" yazılı 
afişleri bankamatik
lere yapıştırdı. 
Komiser Tuncay 
Gülmez, "vatan
daşlarımızı arayıp, 
kendisini kamu 
görevlisi tanıtan 
dolandırıcılar, kontör 
isteyip ya da hesap 

bulunduğu ve 
köpekler tarafından 
parçalandığını 
tespit etti.
Soruşturmaya 
Kestel Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlandı.
Ceset kimlik tespiti 
ve ölüm nedenin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. Yetkililer,

laf alma meselesi 
yüzünden kanattı
Bursa'da laf atma 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçaklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Yeşilyayla 
Mahallesi Tayyareci 
Mehmet Ali 
Caddesi'nde 
yürüyen Müslim D. 
(24) ile bu sırada 
yoldan geçen kim
liği henüz belirlene
meyen kişi arasın

Olayın ardından 
güvenlik güçlerince 
gözaltına alınan 
Fehime A'mn 
ifadesinde 5 yıl 
önce evlendikleri 
kocasıyla 'kendisini 
aldattığı' şüphesiyle 
tartıştıklarını 
söylediği öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

“Evet “ çiler okuyun

numaralarına 
para yatırtıyorlar. 
Parayı yatırttıktan 
sonra banka 
dekontlarını da 
vatandaşa yırttırtıp 
izlerini kaybettirmek 
istiyorlar. Mağdur 
vatandaşlarımız 
bizlere çok nadir 
başvuruyor.
Vatandaşların bil
hassa en çok kul
landıkları banka
matiklere bu gibi 
dolandırıcılıklara 
yönelik afişler 
astık" dedi.

bu kişinin 
Bursa'da yaklaşık 
2 hafta önce 
meydana gelen sel 
felaketinde suya 
kapılıp boğulmuş 
olabileceğini veya 
yakında bulunan 
Dokuzgözler 
Şelalesi'nden 
düşerek yaşamını 
yitirmiş olabileceği 
olasılığı üzerinde 
duruyor.

da 'laf atma' 
nedeniyle tartışma 
çıktı.
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesi 
sonucu Müslim D, 
bıçaklandı.
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
götürülen Müslim 
D'nin sağlık duru
munun iyi olduğu, 
zanlının arandığı 
bildirildi.

Ahali % 58 “evet” dedi.
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu refor

mu yapıldı.
20 makam aracı alındı. Ey milletim 

hepsi sıfır kilometre.
2011 model alındı.
Yepyeni, gıcır gıcır.
Yeni bina verildi.
Bina 17 katlı imiş..
Hepsine sekreter, özel şoför verildi.
Maaşlarına da 2’şer bin lira zam yapıldı.
Kim mi bunlar ?........
Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulunun 

sizlerin evetleriniz sonucu seçilen yeni 
üyeleri..

Televizyonda seyrediyorum, Atatürk’e 
gittiler dün, Anıtkabir’e, önde Adalet 
Bakanı’nın Mercedes’!, arkasında kon
voy halinde 20 tane Fransız Renault 
araba...

Bakanın Müsteşarı Audi arabasıyla 
gelmiş.

(Bizim Adalet Bakanlığı Müsteşarları 
hep Audi A6’ya biner.

Emekli olduğunda da, götürür. Yeni 
gelene yeni Audi alınırmış.)

Referandumda evet dememiz için , 
Fransa’yı örnek gösteriyorlardı bize... 
“tıpkı öyle olsun” deniyordu.
Netice itibariyle, ahalimiz referandumda 

“evet” dedi, bizim HSYK, Fransa HSYK’sı 
örnek alınarak inşa edildi.

Fransa’da bakın işler nasıl yürüyor ....
Adalet Bakanı, yerli mah kullanıyor, 

taaa 2006 model...
Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın bırak 

modeli filan, makam aracı bile yok, 
metroyla veya servis minibüsüyle gidip 
geliyor.Ya HSYK?

30 üyesi var.
Sadece 2 otomobil tahsis edilmiş.
Kimin işi varsa, o biniyor.
Eve götüremiyorlar.
Çünkü, özel hayatlarında kullanmaları 

yasak.
Referandum sayesinde “tıpkı Fransa 

gibi olan” Türkiye’de 125 bin makam 
aracı bulunuyor. Fransa’da 9 bin...

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy geçen 
ay talimat verdi,

Tasarrufa gidilecek, makam aracı sayısı 
7 bine inecek, bakanlar iş seyahatlerinde 
uçağa binemeyecek, trenle gidecek...

Ne haber, iyi okudunuz mu Evet diyen
ler...

“Karamanın koyunu sonra çıkar 
oyunu”..

Sizler saf saf evet diyin, ne katatüllüler 
göreceksiniz, ,

Tv. Dizileri ile uyutulurken “ellerin kirli
si n” keşke o oyu atmasaydım derken, 
arabayı alan maksadına kavuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
■ııııııııııııııııııııı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Wik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve İlçe Başkanı Cem Güler, İstanbul 
İzmir Otobanının Gemlik güzargahının değiştirilmesini istediler.

“Otoban alternatif
Kent Meydanı

Bu tanışıklıklar kentin yönetimi için önem
lidir.

Yöneticimiz, kentin dinamiklerini tanıyor.
Sivil toplum kuruluşları kent yönetim

lerinin de etkin kuruluşlardır.
Dünkü ziyaretlerde, her kurumun sorunları 

dile geldi.
Bunun yanında Gemlik’e bakış açıları da 

Kaymakam tarafından kendilerinden öğrenil 
m iş oldu.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nde, 
Kenan Çakır, Gemlik Kent Meydanı projesi 
konusundaki çekincelerini Kaymakam Çelik’e 
anlattı.

Çakır, Gemlik halkının bin yıl süreyle ilgi 
lendirecek olan, Dörtyol kavşağından, iki de 
reyi, ibadethaneleri, İskele Meydam’nı ve 
çevresini ilgilendirecek önemli bir projenin 
ulusal bir yarışma sonucu belirlenmesi gerek 
tiği halde bunun yapılmadığını söyledi.

Proje ihalesinden, Gemlik Belediyesi’nin, 
Mimarlar Odası Temsilciliği’nin Gemlik’te 
hiçbir kurumun bilgisinin olmadığını söyledi.

Bu şunu gösteriyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve onun tek 

nik birimleri, birçok olayda olduğu gibi, Gem 
lik’i dışlayarak kendi başına kararlar alıyor.

Bu durum Mehmet Turgut döneminde de 
böyleydi, bugün de böyle..

Benim yaşadığım kenti, kentin 30 kilomet 
re uzağında, ilçenin hiçbir sosyal ve kentsel 
dokusunu bilmeyen, oralarda yaşamayan 
insanlar karar veriyor.

Bu bir kez o kentin insanına saygısızlıktır. 
O kentin yöneticilerine saygısızlıktır.
Birlikte yönetme ilkelerini hiçe saymadır.
Ben büyüğüm, istediğimi yaparım mantığı 

sakat bir mantıktır.
Gemlik ile ilgili konularda Gemlik halkının, 

Gemlikli yöneticilerin düşünceleri sorulma 
dan yapılan her iş yanlıştır.

Bu yanlışları yapanlara yanlışlıkları hatır
latacak kişiler, Büyükşehir Belediyesini yöne 
ten siyasi görüşteki Gemlikli yönetici ve Bele 
diye meclis üyeleridir.

AKP Gemlik yönetimi bu konularda zayıf 
kalıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu karar
ları kendilerine sorulmuyor mu?

Sorulmuyorsa bu kişilerden onlar hesap 
sormuyorlar mı?

Refik Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde AKP grup sözcüsü ve Belediye 
Başkan Vekilidir.

Olup bitenlerden haberleri olmuyor mu?
Neden Gemlik’in Kent Meydanı gibi önem 

li bir konusunda, Gemlik Belediye 
Meclisi’nde bir görüşme yapılmadan proje 
ihalesi bir firmaya veriliyor.

Bursa Kent Meydanı projesi ihale ile mi bir 
firmaya verildi?

Yoksa ulusal bir yarışma ile mi sonuçlan 
dı?

Büyükşehir, kendilerine en güzelini seçer 
ken, nedense Gemlik’i hep ikinci sınıf ilçe 
muamelesi yapıyor.

Bizi önemsemiyor.
Bildiğini okuyor. Gemlikli bunu bilmeli.

güzergahtan geçsin
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve İlçe Başkanı 
Cem Güler, yaptıkları ortak basın toplantısında, “İstanbul İzmir Otoyolu için 
de yer ayrılmış olarak Bursa Büyükşehir’in 1/25 binlik planlarına işlenmiş 
olan Umurbey üzerindeki alternatif güzergahtan geçirilmeli, ayrıca zeytinlik
ler ile tarım alanları da değeri üzerinden kamulaştırılmalıdır.” dediler.
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel 
ile CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
kısa süre önce teme 
li atılan İstanbul 
İzmir Otoyolu'nun 
Gemlik geçiş güzer
gahıyla ilgili çekin 
çeleri ve beklentileri 
dile getirmek için 
CHP Gemlik İlçe 
Binası'nda basın 
toplantısı düzen-, 
lediler. Toplantıda 
konuşan Kemal 
Demirel, 15 Ekim'de 
İstanbul İzmir 
Otoyolu via ilnili 
Başbakanın yanıtla
ması istemiyle bir 
soru önergesi 
verdiğini ancak hala 
buna bir yanıt ala
madığını belirterek, 
otoyolun, Gemlik'te 
ki zeytinliklere ve 
tarımsal alanlara en 
az zararla yapılması 
gerektiğini belirtir 
ken ayrıca 
Türkiye'nin 1998 
yılında imzaladığı 
sulak alanların 
korunmasını 
öngören Ramsar 
sözleşmesi uyarın
ca, Uluabat havzası 
ile arkeolojik değeri 
olan Akçalar'daki 
Aktopraklık 
Höyüğü'nün de mut
laka korunması 
gerektiğini söyledi. 
Demirel,önümüzdeki 
günlerde Başbaka 
na tekrar vereceği 
soru önergesi ile 
ilgili CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 
Güler'den bilgi aldı. 
CHP İl Genel Meclisi 
Üyesi Uğur Sertas 
lan ise 2009 yılında 
İl Genel Meclisi'nde 
İznik ve Orhangazi 
nin 1/25 binlik imar

planlarında değişik
likler yapıldığını ve 
otoyolun Orhangazi' 
Gedelek ile Çeltikçi
den geçecek bölge 
lerinde 1/1000'lik 
planlarda binlerine 
rant sağlamaya yö 
nelik yapılaşmayı 
artırıcı düzenleme 
ler yapıldığına 
işaret etti. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ise, yaklaşık bir yıl 
önce gündeme 
gelen İstanbul İzmir 
Otoyolu projesinin 
Gemlik geçişiyle 
ilgili o tarihte bir 
uyarıda bulunduk
larını ve otoyolun 
Umurbey altından 
geçmesi durumunda 
verimli zeytinliklerin 
yok olacağını, ayrıca 
Gemlik'in çevre ve 
gürültü kirliliğine 
fazlasıyla maruz 
kalarak oto yol 
çevresinde yapılaş
manın artacağını 
belirttiklerini söyle
di. Güler, CHP 
olarak hem daha az 
zeytin ağacı olan 
hem de hazine 
arazisinin daha çok 
olması nedeniyle 
daha az kamulaştır

ma maliyeti bulunan 
Umurbey üstündeki 
alternatif geçiş gü 
zergahı önerisini 
Büyükşehir’e sun
duklarını, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin de 1/25 bin
lik planlarına bu 
yolu "alternatif 
güzergah" olarak 
işlediğini hatırlattı. 
Buna karşın 
Umurbey altındaki 
verimli zeytinlikleri 
yok edecek olan 
mevcut geçiş güzer
gahında ısrar 
edilmesine bir 
anlam veremedik
lerini söyledi. Ayrıca 
yine bir yıl önce, 
Türkiye'nin en 
önemli sanayi 
şehirlerinin başında 
gelen Bursa ile en 
önemli liman kent- 
lerindeh biri olan 
Gemlik/in demiryolu 
ağıyla başta İstanbul 
olmak üzere çevre 
illere halen bağlana
mamış olmasını çok 
büyük bir eksiklik 
olarak gördüklerini 
ve bu otoyol yapımı 
aşamasında yapıla
cak olan İzmit 
Körfezi köprüsünde 
demir yolu için mut

laka yer ayrılmasını 
önerdiklerini, ancak 
AKP iktidarınca bu 
önerilerinin de 
dikkate alınmadığını 
söyledi.
Otoyolun Cihath ve 
Şahinyurdu'ndan 
geçecek bölümüyle 
ilgili kamulaştır
malara başlandığını 
söyleyen Cem Güler, 
tarlalar için dönüme 
5500 TL, zeytinlikler 
için de dönüme 
24.400 TL'hk bedelin 
yetersiz olduğunu . 
söyledi. Umurbey 
altındaki zeytinlik
lerin çok verimli ve 
büyük ağaçlardan 
oluştuğuna dikkat 
çeken Cem Güler, 
kamulaştırma 
bedelinin çok daha 
fazla olması gerek
tiğini savundu.
Bundan 8 yıl önce 
zeytinliklerin 
bugüne göre çok 
değerli olduğunu ve 
bir ağacın yaklaşık 
1000 TL değeri 
olduğunu belirten 
Cem Güler, 8 yıllık 
AKP iktidarında her 
geçen yıl ürettiği 
zeytini değersiz 
leşen, icralık 
olan ve borç 
batağına saplanan 
Gemlikli zeytin 
üreticisinin otoyol 
nedeniyle yapılacak 
olan kamulaştır
maları herşeye 
karşın bir kurtuluş 
çaresi olarak 
görmesinin, 
aslında AKP 
iktidarında çiftçinin 
geldiği vahim 
konumun daha 
net anlaşılması 
açısından çok 
önemli olduğuna 
dikkat çekti.

If AVID AG 60501778 Beko Casio 398 SR nolu yazar kaza lllll II ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. TURHAN ÇAKIR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ödüller sahiplerini buldu
Cumhuriyetimizin 
87. yıldönümü 
nedeniyle okullarda 
yapılan yarışmalar
da derece alan 
öğrencilere ödülleri 
Cumhuriyet 
Yürüyüşü’nün 
ardından verildi. 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
düzenlenen ödül 
törenine katılan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Belediye 
idari Başkan 
Yardımcısı Cemil 
Acar, Belediye 
Teknik Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli derece alan 
öğrencilere ödül ve 
kupalarını verdiler. 
Orta öğrenim 
kompozisyon 
dalında Gemlik 
Lisesi’nden 
Göknur Balta, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Ihsan Can Palta, 
Gemlik Lisesinden 
Zübeyde Şenozan 
ilk sıraları alırken, 
şiir yarışmasında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Gizem 
Battal birinci, 
İmam Hatip 
Lisesi’nden Emine 
Timur ikinci oldu, 
ilköğretim Okulları 
şiir yarışmasında 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’ndan Buşra 
Soytekin birinci, 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan Aleyna 
Keven ikinci oldu, 
ilköğretim 2. 
kademe öğrencileri 
resim yarışmasında 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulu’ndan Tuğçe 
Uçar birinci, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’ndan Sena 
Deliak ikinci. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’ndan

İrem Düzenli 
üçüncü oldu. 
Cumhuriyet Koşusu 
Ferdi Küçükler 
erkeklerde;
1- Furkan Bayri 
(TSO Gazi İÖO) 
2- Yasin Demir 
(Şehit Etem Yaşar 
IOO)
3- Ö. Faruk Elbeyli 
(N. Kemal İÖO) 
kızlarda;
1- Semra Ergün 
(Çınar İÖO) 
2- Emine Kanat 
(11 Eylül İÖO) 
3- Özlem Eker (Şehit 
Etem Yaşar (İÖO) 
Ferdi yıldızlar 
erkeklerde;
1- Onur Birlikler 
(Ş. Cemal İÖO) 
2- Emirhan Altan 
((TSO Gazi İÖO) 
3- Metin Kazankaya

(11 Eylül İÖO) 
Kızlarda;
1- Merve Ceyhun 
(11 Eylül İÖO) 
2- Halide inan 
(Namık Kemal İÖO) 
3- Elif Turan 
(Çınar İÖO) 
Ferdi genç 
erkeklerde;.
1- Halil Turan 
(İmam Hatip Lisesi)

2- Enes Evkuran 
(Celal Bayar An. 
Lisesi)
3- Osman Yener 
(İmam Hatip Lisesi) 
kızlarda;
1- Merve Öztürk 
(Kız Meslek Lisesi) 
2- Fatma Sarı (imam 
Hatip Lisesi)
3- Günnur Şahin 
(Kız Meslek Lisesi)

Gücümsporlu bas- 
ketçiler, rakibine 18 
sayı fark attı. 
Pazar günü Bursa 
Çekirge Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
ve C grubunda 
mücadele veren 
Gücümspor, 
Oksijen Gençlik ve 
Spor Kulubü ile 
yaptığı karşılaşma
da üstünlüğünü 
gösterdi.
İlk periyodu 9-11, 
ikinci periyod 6-6, 
3. periyodun 9-20, 
son periyotta ise 7- 
12 farklı çıktığı 
karşılaşmayı alan

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gücümsporlular, 
sezonun 2. maçında 
yine yenmeyi 
başardılar.
Gemlik Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan 
Büyükbaşaran, C 
gurubunda çıktıkları 
iki karşılaşmayı da 
kazanan basketçi- 
lerin heyecanlı bir 
maç sergilediklerini, 
karşılaşmalar için 
yaptı kları.antreman- 
larda da bunları 
hissettirdiklerini 
belirterek, alınan 
galibiyetten mutlu 
olduklarını söyledi.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta evinde Duaçınarı’na ta 
lihsiz bir golle boyun eğen Gemlikspor, 
Pazar günü İznik’te özellikle ikinci yarıda 
fırtına gibi esti.

Maça iyi başlayan ancak arka arkaya 
yediği şok gollerle 2 farklı geriye düşen 
Gemlikspor, ikinci yarıya fırtına gibi 
başladı.

Kaptan Hasan Efe’nin çok iyi oynadığı 
maçta en büyük destek yine taraftarından 
geldi.

Takımları 2 farklı geriye düşmesine 
rağmen desteklerini sürdüren KIOS 
gurubu galibiyette büyük rol oynadı.

Hiç şüphe yok ki, Gemlikspor’un 
KİOS taraftar gurubu ligin en renkli 
taraftarları.

Takım geçtiğimiz haftanın şok yenil
gisini üzerinden attı.

Yalnız görünen köy kılavuz istemiyor.
Takımın sağ ve sol açığı ile ileri uçta 

santrafor’a ihtiyacı var.
Yani forvet yetersiz.
Gönül isterdi ki takım Gemlik’te kendi 

seyircisi önünde İznik karşısında ikinci 
yarıda ortaya koyduğu mükemmel oyunu 
izletebilsin.

Murat Gültekin hoca bu işi biliyor,

İZNİK'TE GEMLİKSPOR 
FIRTINASI ESTİ

daha doğrusu işini iyi yapıyor.
Gemlikspor şu anda sadece forvette 

sıkıntı yaşıyor.
Bir de enteresan bir olay var.
Gemlik’te, Büyük Kumla’da yaşayan 

profesyonelden dönüş yapan kaleci var
mış.

Varmış da; kimsenin haberi yok.
Takım kaleci arıyor, burnumuzun 

dibinde çok iyi kaleci varmış yeni 
öğrendik.

Takım kaptanlığını üstlenen tecrübeli 
Hasan Efe, oynadığında tam bir takım.

Şimdi gözler bu hafta Gemlik’te 
oynanacak gurubun flaş takımı Karadeniz 
Güvenspor maçında.

BAL ligi hedefiyle oluşturulan ve 
İnegöl’de Karadenizli iş adamlarının maddi 
destekleriyle kurulan Karadeniz 
Güvenspor oynadığı 3 maçı da kazanarak 
B gurubunda lider durumunda.

Pazar günü oynayacağımız maç çok 
önemli, rakibin en önemli kozu gol ayağı 
Cumali, oda Pazar günü oynanan maçta 
kırmızı kart görünce bize karşı sahaya 
çıkamayacak ama yine de çok tehlikeli 
topçuları var.

Gemlikspor, bu zorlu maçı da 

taraftarının desteğiyle 3 puan alarak 
kaparsa grupta iddialı duruma gelecek.

ÇOTANAKLAR GELİYOR
Gemlik Giresunlular Derneği’nin kuru

luş aşamasına getirdikleri Çotanakspor’da 
son hazırlıklar bitmek üzere.

Giresunspor’un taraftar Gurubu olan 
Çotanakların Gemlik’te de takım kurmaları 
güzel.

Çotanakspor, kurulduktan sonra gali
ba Öz Karadenizspor satın alınacak.

Çünkü bu tür söylentiler var.
Doğru olup olmadığını bilmiyorum 

ancak takımların maddi ihtiyaçları var ve 
şahıslar bunu taşıyamıyorlar.

Giresunluların kurduğu 
Çotanakspor’un renkleri yeşil beyaz.

Gemlik Körfezspor’dan sonra renkleri 
yeşil beyaz ikinci takımımız olacak.

Hayırlı olsun.

SENTETİK SAHA 19 MAYIS’TA
Gemlik Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler, spor konusunda verdiği 
sözleri yerine getirmeye başlıyor.

İlçe sahasının hemen yanında bulu
nan ve Büyükşehir Belediye Başkam’nın 
tesis yapmak amacıyla istediği alanda 
sentetik saha yapımına başlanıyor. ||

Yılbaşında start alacak çalışmalar 19 
Mayıs’a kadar bitirilecek ve Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda açılış yapılacak.

Yeni sahanın açılmasından sonra 
şimdiki çim saha da bakıma alınacak 
tribünleri yenilenecek.

Yeni yılla birlikte Gemlik’te spor 
alanında tesisleşme başlıyor.

Haydi hayırlısı.

ehnte sekeri
KREŞLERİ-

GEMLİIC’İN İLKÖZEL 
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

U£Ş VE HAZIKLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ IİNAMIZU AİATÜKİLKELEIİNE MĞLI. YAUTICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SİNİP, 

DOĞAYA VE İNSANİ SİYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

517 1 9 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

B^ÛLMySIftJEA OZ7XLP 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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Toplum umudunu şans onuDların hağM ELEMAN ARANIYOR
İSMMMO'nun 
"Umudumuz Piyan 
go-2010" başlıklı 
raporuna göre, 
vatandaşların geçen 
yıl şans oyunlarına 
yatırdığı para, kriz 
yıllarını da geride 
bırakarak 6.7 milyar 
lirayı aştı, üç yılda 
şans oyunlarına 18 
Milyar lira harcadı. 
Türkiye'de şans 
oyunlarının, oyun 
olmaktan çıkıp, artık 
halkın kendini kur
tarma aracına dö 
nüştüğü savunuldu. 
Yapısal bir kangrene 
dönüşmüş istihdam 
sorununa, son yıllar
da krizle birlikte 
gelirlerin reel olarak 
düşmesi, işsizliğin 
artması gibi etkenler 
de eklenince yurttaş 
çareyi piyangoda 
aradığı ifade edildi. 
Halkın geçen yıl 
ekonomik durumunu 
düzeltmek için şans 
oyunlarına harcadığı 
paranın kriz yıllarını 
bile geride bıraktığı 
vurgulanarak,

Belediye Kasalarını emlak rewisl dıılılurPu
Uzun yıllardır açık 
veren belediye büt 
çeleri, ilk defa bu 
yılın ilk 6 ayında 
artan emlak vergileri 
sayesinde fazla 
verdi.2010 yılının ilk 
yarısında 15 milyar 
913 milyon lira gelir 
elde eden beledi 
yelerin gideri 13 mil? 
yar 990 milyon lira 
olurken, bütçe yak
laşık 2 milyar lira 
artı verdi. Belediye .

Türkiye'de yasal 
olarak oynatılan Milli 
Piyango, Sayısal 
Oyunlar, İddia, Spor 
Toto ve At Yarışla 
rının bir önceki yıl 
6.2 milyar lira olan 
toplam hasılatının 
geçen yıl yüzde 9.3 
arttığı belirtildi. 
İstanbul Serbest 
Muhasebeciler Mali 
Müşavirler Odası'nın 
(İSMMMO) "Umudu 
muz Piyango-2010" 
başlıklı raporuna 
göre, vatandaşların 
geçen yıl şans oyun
larına yatırdığı para, 
kriz yıllarını da 

bütçeleri 2008'de 5,2 
milyar, 2009'da 4,1 
milyar lira açık ver
mişti. Emlak Vergisi 
değerlerine yılbaşın
dan itibaren yüzde 
300'e varan oranlar
da zam yapılması, 
belediyelerin kasa 
sim doldurdu. Geç 
miş yıllarda gelir 
gider dengesi sürek
li olarak açık veren 
belediyelerin bütçe
si yıllar sonra fazla 

geride bırakarak 6.7 
milyar lirayı aştı. 
Son üç yılda şans 
oyunlarına yapılan 
toplam harcama ise 
18 milyar liranın 
üzerinde gerçekleşti. 
Spor Toto ve Türki 
ye Jokey Kulubü 
nün ilgili birim yö 
neticilerinin verdiği 
bilgilerin esas alın 
dığı, diğer kurum
lanıl da faaliyet 
raporları ve açıkla
malarından elde 
edilen verilere göre, 
halk geçen yıl Milli 
Piyango, Sayısal 
Loto, Şans Topu, On 

verdi. Belediyeler, 
bu yılın ilk altı ayın
da toplam 15 milyar 
913 milyon liralık 
gelir elde etti. Aynı 
dönemde giderler 13 
milyar 990 milyon 
lirada kalırken, büt 
çe dengesi 1 milyar 
923 milyon lira fazla 
verdi. 2008 yılında 
5,2 milyar liralık açık 
veren belediyelerin 
bütçe giderleri 2009 
yılında da gelir

Numara, Süper Loto 
ve Hemen Kazan 
oyunlarına 1 milyar 
947 milyon lira 
yatırarak umut aradı. 
Bu miktar, krizin 
kendisini en derin 
hissettirdiği 2008 
yılını da geride 
bıraktı.
Bir önceki yıl söz 
konusu oyunlara 1 
milyar 741 milyon 
liralık harcama 
yapan halk, umut 
aradığı şans oyun
larına yaptığı harca-, 
mayı yüzde 12 
civarında artırdı. 
İSMMMO'nun derle 
diği verilere göre, 
Spor Toto Teşkilatı 
bünyesindeki İddaa 
ve Spor Toto oyun
larının hasılatı 
geçen yıl 3 milyar 
liraya yaklaştı. 
Teşkilatın lig başla 
diktan sonra bazı 
haftalar, haftalık 
cirosu 100 milyon 
lirayı aştı. Türkiye 
Jokey Kulübü'nün 
elde ettiği gelirler de 
2 milyar lirayı buldu.

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

lerinden 4,1 milyar 
lira daha fazla ol 
muştu. Yılın ilk altı 
ayındaki sonuçları 
değerlendiren Mali 
ye Bakanlığı uzman
ları, beledi yelerin 
gelir artışının perde 
arkasında Emlak 
Vergisi değerlerinin 
yükseltilmesi, harca
ma kalemlerinin kı 
sıtması ve bütçeden 
daha fazla pay akta 
rılmasını gösterdi.

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

KÖRFEZGAZETESİ&GÜLERAJAHS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

2 Kasım 2010 Sah ı h
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfa,ye ' «O
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. ®1® 1® ̂ 8

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 6>T
Gümrük Md. 524 85 $6
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 T0 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

. İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTODÜS

K 
R 
E 
H 
B 
E 
B 
1

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

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 45
Yeni Likltgaz - 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 qq
Aftcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 29
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Saft.Ocad> 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 35 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51Ş45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 2İ-122
BUSKİ "Z 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3805 

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 t 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİIIİHIİIİ

■M

IIMMİİM 
un ipini 

IIMİİAMJİ 
Rezervasyon 

(M:5lî33 2l)
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Gemlikspor İznik’te deprem yaptı
Maçın başında penaltı
dan yararlanamayan 
Iznikspor, ilk yarıyı 2-0 
önde kapadığı maçta 
Gemlikspor’un ikinci 
yarıdaki müthiş oyu
nuna engel olamayınca 
maçı 3-2 kaybetti. 
Süper Lig B grubunda 
kendi sahasında 
Gemlikspor’u konuk 
eden Iznikspor, ilk yarı
da yakaladığı avantajı 
iyi kullanamadı. 
Gemlikspor fırtına gibi 
çıktığı ikinci yarıda 
Hasan Efe’nin süper 
oyunuyla sahadan 3-2 
galip ayrılırken iki ta 
kim seyircisi arasında 
tatsız olaylar yaşandı. 
Maça daha iyi başlayan 
taraf Gemlikspor oldu 
ancak Iznikspor’un 
geliştirdiği atakta 
Oğuz’un ceza sahası 
içinde rakibine yaptığı 
hareketi orta hakem 
penaltı ile cezalandırdı, 
penaltı atışını kullanan 
Hasan topu dışarı atın
ca Iznikspor golden 
oldu. 18. dakikada ise 
bu kez golü kaçıran 
taraf Gemlikspor 
olurken, Hasan Efe

müsait pozisyonda 
topu dışarı attı. 
Dakikalar 24’ü gös
terirken soldan ceza 
sahasına giren Hasan 
bu kez düzgün vuruşla 
meşin yuvarlağı ağlarla 
buluşturarak İznik 
spor’u 1-0 öne geçiren 
golü attı. Golden 4 daki 
ka sonra 28. dakikada 
Gemlikspor defansının 
ofsayt diye durakladığı 
pozisyonu takip eden 
Hasan kalecinin yanın
dan ikinci kez topu file 
ler göndererek takımını 
2-0 öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıya fırtına gibi 
giren kırmızı beyazlılar, 
50. dakikada Hasan

Efe’nin nefis golüyle 
farkı bire indirdi. Hasan
Efe’nin yaklaşık 30 
metreden kaleye gön
derdiği şut kalecinin 
üstünden ağlarla bulu 
şunca Gemlikspor 
umutlandı. 58. dakika
da bu kez Oğuz ceza

alanı üzerinde önüne 
gelen topa yaptığı 
yarım röveşata ile 
kalecinin sağından 
Gemlikspor’un bera 
berlik golünü attı. 
Oyundâ tamamen 
üstünlüğü eline alan 
Gemlikspor, 65. dakika

da köşe atışında kale 
içine gelen topun kale
ciye çarparak gol 
olmasını kaleciye faul 
yapıldı gerekçesiyle 
geçerli saymadı.
75. dakikada Kemal’in 
sert şutunda İznik kale
cisi topu dışarı çeldi. 
Iznikspor’un tamamen 
dağıldığıanlarda 
Gemlikspor kaptanıyla 
öne geçti. 85. dakikada 
ceza alanı üstünde 
önünde bulduğu topu 
kaleye gönderen günün 
başarılı ismi Hasan 
Efe’nin şutunu İznik 
spor kalecisi Murat 
elinden kaçırınca Gem 
likspor 3-2 öne geçti.
2-0 galibiyetten 3-2 

geriye düşen Iznikspor 
seyircisi ile Gemlikspor 
taraftarları arasında 
yaşanan tatsız olaylara 
emniyet güçleri engel 
oldu. Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlikspor ikinci yarı
daki müthiş oyunuyla 
sahadan 3-2 galip 
ayrıldı.
SAHA: İznik 
HAKEMLER: 
Utku Tunavelioğlu 7, 
Ömer Tuna 6, 
Ismetcen Biltekin 6, 
IZNİKSPOR: Murat'3, 
Emre 4, (Özgür Öz 2) 
Emrah 5, Ersoy 5, 
Özgür Evyapan 5, Onur 
5, Samed 4, (Kerim 2) 
Hasan 6, Hakan 5, 
Fatih 6, Tugay 5, 
GEMLİKSPOR: 
Ufuk 6, Kemal 6, 
Hüseyin 6, Yılmaz 7, 
Muharrem 7, Murat 
Yarar 7, Sinan 6, (Em 
rah 6) Oğuz 7, Murat 
Ünaldı 6, (Şeref 4) 
Hasan Efe 8, Gürkan 6, 
GOLLER : Dk. 24-28 
Hasan (Iznikspor) Dk. 
50-85 Hasan Efe, Dk.
58. Oğuz (Gemlikspor)

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
■ ■ ■ .



^;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 banyoları, 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 Sarayköy/DCNİZÜ WWW.umutthermal.com

Gemlik Körfez
gemlIk’In İlk günlük sIyasI gazetesi

3 Kasım 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bîr sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Kaymakam Bilal Çelik, muhtarlarla biraraya gelerek kurban derileri konusunu görüştü 

HiMıl 
Kaymakam Bilal Çelik, Muhtarlar 
Derneği’nde köy ve mahalle muh 
tartarıyla biraraya gelerek kurban 
derilerin yasa gereği Türk Hava 
Kurumu tarafından toplanması 
nın zorunlu olduğunu hatırlattı. 
Kaymakam Çelik, kurban deri
lerinden elde edilen gelirin yüzde 
50'sinin Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’na verildiğini 
hatırlattı. Haberi sayfa 3’de

HaUtEğitimokumaııaznıave 
kurban kesim kursları acıyor

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaklaşmakta 
olan Kurban Bayramı nedeniyle ‘Kurban Kesim 
Kursu’ ile ‘Okuma ■ yazma kursu’ açıyor. 2’de

GüneBakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hamsi
Dün, Gemlik’in pazarıydı.
Salı pazarı çevrenin en güzel halk pazarla 

rından biridir.
Dün, hem öğle saatlerinde, hem de akşam 

üzeri iki kez pazarı dolaştım.
Çeşit çeşit meyvenin, sebzenin tezgahları 

doldurduğu bir mevsimden geçiyoruz.
Mandalina, üzüm, portakal, elma, ayva, 

armut gibi mevsimlik meyvalara tezgahta öy 
leşine denkli ki, bakmaya kıyamazsınız.

Salı pazarına girişim Çarşı Deresi’nin İstik
lal Caddesi üzerinden oluyor.

Bir sürü işportacının arasından pazar baş 
langıcına ulaştığınızda balıkçıların oluşturdu 
ğu bir bölüm sizi karşılar.

Devamı sayfa 4’de

BOS
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Gençlik Kollan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’e 
nezaket ziyaretinde 
bulundular.
CHP İlçe Gençlik 
Kollarında gerçek
leştirilen yeni yapılan
ma ile yönetim kurulu 
başkanlığına getirilen 
Gökçe Çipli ile yöne
tim kurulu üyeleri 
Başkan Güler’e 
yaptıkları nezaket 
ziyaretinde kendisine 
çiçek verip tanışma 
fırsatı buldular. .
Erkeklerin çoğunlukta 
olduğu gençlik kol

larının başına 
getirilen Gökçe Çipli, 
arkadaşlarının 
desteklemesinin ken
disine güç verdiğini 
ve çalışmalara 
başladıklarını söyledi. 
Görev yaptığı süreler 
içinde gençlere her 

zaman destek 
verdiğini söyleyen 
Başkan Güler, 
siyasetin temel 
taşlarının gençlerden 
oluştuğunu ve kendi
lerine her zaman 
desteğinin süreceğini 
kaydetti.

300 
kalem 

alacağa 
al geliyor 
Sicilde "beyaz say 
fa" operasyonu baş 
latan hükümet, öden 
memiş vergi, prim, 
elektrik, su, doğal- 
gaz, emlak vergisi, 
stopaj, harçlar, trafik 
cezaları gibi tüm ala
cakları af kapsamına 
aldı. Tasarıya nihai 
şeklin verildiği, he 
deflenen gelirin 50 
milyar lirayı aştığı 
belirtiliyor.
Haberi sayfa 4’de

http://WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


3 Kasım 2010 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Buluşma Halli Eğitim okuma yazma ve
hıılıan kesim kursları acıyorGürhan ÇETİNKAYA

“Kalemini kır ama satma”
Dün Kemal Kıhçdaroğlu CHP grup 

toplantısında Bursa'da bir kadın 
gazetecinin muhalif yazılar yazdığı için 
işinden olduğunu söyledi.

Nedenini ise patronunun AKP’li ? 
belediyelerden ihale alamaması olarak 
açıkladı.

Sözü edilen meslektaşım kimdir hangi 
gazetede yazar bilmem?

Bildiğim Türk basın tarihinde susturu
lan kalemlerin çok olduğudur.

Kimi kürşunlarla,
Kimi zindanlara tıkılarak,
Kimi de ihale almayan patronunun ric? 

asıyla!
Ulusal basında da yerel basında da 

örnek çok.
Say say bitmez.
Gazetelerin yol gösterici olduğu 

gazetecilerin sözüne güvenilir kişiler 
olarak anıldığı dönemler tarih oldu.

Kuşkusuz...
Gazeteler ve gazetecilerdeki bozulma 

toplumsal yapıya koşut olarak gelişi 
yor..

Gazete matbaaları medya plazalarına 
dönüşümün faturasını toplumsal değer- 
Je.ri .bozarak yjne tqnhima ödetiyorlar

Gazete matbaasıyla tanışmam 1976 
yılına uzanır.

Ankara’da...
Rüzgârlı Sokak’ta bulunan Hürriyet 

Gazetesi’nin Ankara Matbaası’na ilk 
girdiğimde gazete kağıdının ve 
mürekkebinin sokaklara taşan 
kokusunu genizlerime çektiğim gün 
henüz 18 yaşındaydım...
Hürriyet’e ve orada çalışan ağabeylere 

hayran kalmıştım...
Gazetenin girişinde Sedat Simavi’nin 

“ kalemini kır ama satma” özdeyişini 
okuduğumda genç bir gazetecilik fakül
tesi öğrencisi olarak beynimde ve 
ruhumda fırtınalar esmişti.

Ne demekti?
Kalemini kır ama satma.
Kalem satılır mıydı?
O zamanki değer yargılarına göre 

satılmazdı...
Ama zaman geçti...
Devran döndü...
Kalem de ne kelime...
Kısa vadeli çıkarlar uğruna...
Matbaalar satıldı,
Onurlar satıldı, 
Şimdi..«
Parmakla gösterilen birkaç gazeteyle 

birkaç gazeteci...
Kalemini satmamak için direniyor...
Direncinin karşılığını da işsiz kalarak 

alıyor...
Varsın alsın be...
Onlar kale gibi dimdik ayakta kalır

lar...
Satanlar günü kurtarmışlardır ama 

geleceklerini karartmışlardır...
Dün satanların esamesi okunmuyor...
Bugün satanların ise;
Yarın ne duruma düşeceklerini tarihe 

tanıklık edenler çok iyi biliyorlar.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
yaklaşmakta olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle ‘Kurban 
Kesim kursu’ ile 
‘Okuma - yazma 
kursu’ açıyor.
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in başkanlığını 
yaptığı ilçe 
Kurban Kesim 
Komisyonu’nun 
aldığı kararlar 
doğrultusunda 
‘Kurban Kesim 
Kursu’ açılmasına 
karar verildiğini 
söyledi.
19 saat sürecek olan 
kurslarda kurbanın 
dini yönden ve 
sağlık,yönünden 
nasıl kesilmesi 
gerektiği kursiyer
lere anlatılacak.
9 saati teorik, 10 
saati mezbahada 
uygulamalı olarak 
gerçekleşecek 
olan kurban 
kesim kurslarına 
18 yaşından büyük

Belediye m Bilete dönılij
Emin Dalkıran 
Kordonu girişinde 
Belediye tarafından 
kamulaştırılan alan 
küçük bir gölet 
haline geldi. 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası karşısında 
bulunan daha önce 
Alemdarlar Ailesi’nin 
sahibi olduğu arsa 
geçtiğimiz dönem 
Belediye tarafından 
kamulaştrılarak, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkü haline 
gelmişti. 
Onü otopark olarak 
kullanılan arsanın 
çukur olması 
nedeniyle geçtiğimiz 
hafta yağan sağanak 
yağışlarda arsa su 
içinde kalarak 
çevreye pis kokular 
yaymaya başladı. 
Gıda maddelerinin

i GEMLİKTİ

OKUMA YAZ
BİLMEYEN

Halk Eğitimi Merkezİ’ndeı

Otoma-yazmaywen.WMkazan;;
BAŞVURULAR . î îi ÖSÜLLE^BAŞVURULAR

Halk Eğitimi Merkezi
MredmOkullan ’^HR*** 

1 Adet Televizyon ,,
Muhtarlıklar iAdet Bilgisayar
TOMYILBOYUNCA.. Erzak Yardımı

Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Gemlik Rotary Kulübü Derneği

ve ilkokul mezunu 
olan kişilerin 
başvurabileceği 
belirtildi.
Kursların gece açıla
cağına dikkat çeken 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
müracaatların 
başladığını, yeterli 

satıldığı işyerlerinin 
de bulunduğu Emin 
Dalkıran Kordonu 
girişindeki bu çirkin 
görüntü çevrede 
oturanlar ve işyeri 
sahipleri tarafından 
şikayet konusu 

sayısa ulaşıldığında 
kursun açılacağını 
söyledi.

OKUMA YAZMA 
SEFERBERLİĞİ 
Ote yandan, 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 

olurken, 
Belediye’nin bu 
arsaya toprak 
dökmesi ve yük
seltmesi isteniyor. 
Çevrede bulunan 
esnaflar, arsanın 
düzeltilmesinden 

Dayanışma Vakfı ile 
Gemlik Rotary 
Kulübü katkılarıyla 
bu yıl da okuma 
yazma kurslarının 
açılması karar
laştırıldı. 
“Gemlik’te Okuma 
Yazma Bilmeyen 
Kalmasın” slo 
ganıyla yola çıkılan 
kampanyada, 
kurslara katılan 
okuma ve yazmayı 
öğrenen kursiyerlere 
ilk kez ödül dağıtıla
cağı açıklandı. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
başvuruların Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne, 
ilköğretim okulları
na, muhtarlıklara 
yıl boyunca yapıla
bileceğini hatır
latarak, başarılı 
olan kursiyerlere 
çekiliş ile 1 adet 
buzdolabı, 
1 adet çamaşır 
makinesi, 1 adet 
televizyon, 1 adet 
bilgisayar ve erzak 
yardımı yapılacağını 
söyledi.

sonra yeşillendi 
rilerek, kordona 
ilave edilmesini veya 
otopark haline getiril 
mesiyle park sıkın
tısının da bir nebze 
de olsa giderileceği
ni belirtiyorlar.
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Kaymakam Bilal Çelik, muhtarlarla biraraya gelerek 
kurban derileri konusunu görüştü 

Çelik, “Kurban ilerileri 
THK’na verilsin”

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vura!

YazıYORUM

Kaymakam Bilal 
Çelik, Muhtarlar 
Derneği nde köy ve 
mahalle muhtar
larıyla biraraya 
gelerek kurban 
derilerin yasa 
gereği Türk Hava 
Kurumu tarafından 
toplanmasının 
zorunlu olduğunu 
hatırlattı.
Yoğun katılımın 
olduğu toplantıya 
Gemlik Türk 
Hava Kurumu 
Şube Başkanı 
Besim Uzunoğlu ve 
Sayman Aylin 
Şentürk katıldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Türk Hava 
Kurumu’nun 
topladığı kurban 
derilerinin yüzde 
50’sinin Sosyal

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’na, 
Türk Kızılayı’na 
paylaştırıldığını 
hatırlatarak, 
“Kurban derilerinin 
Türk Hava 
Kurumu’na 
bağışlanması yasal 
zorunluluktur.
Ancak, görüldüğü 
gibi yasa dışı olarak 
deriler bazı kurum 
ve derneklere de 
veriliyor. Bunlar 
tespit edildiğinde 
yasal işlem yapılır. 
Bu olayın çok 
boyutlu tarafları var. 
Muhtarlar olarak 
sizler bu işi milli 
mücadele olarak 
bakmalısınız.
Bu yıl muhtarlar 
geçtiğimiz yıldan 
daha fazla kurban 

derisi toplamalılar. 
Bunu sizden 
bekliyorum.” dedi. 
Kaymakam Çelik, 
Gemlikli gençlerin 
Türk Hava Kurumu 
kurslarına katıl
masının sağlan
masını da istedi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, kurban 
derilerinden gelen 
gelirlerin yarısının 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’na 
verildiğini hatır
latarak, muhtarlara 
vakıf çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
Yapılan yardımlarda 
titiz davrandığını 
söyleyen 
Kaymakam Çelik, 
yardım yapılacak 
olan muhtaç kişiye

SOYBİS incelemesi 
yapıldığını, vatan
daşlık numarasıyla 
bir kişinin tapulu 
malının bulunup 
bulunmadığı, çoluk 
çocuğunun mal 
durumunun belli 
olduğunu belirterek, 
“Biz, dağıtılan 
yardımlarda 
adil olmaya çalış
maktayız. Buna 
rağmen, yanlış 
bilgilendirmelerde 
söz konusu 
olabiliyordu. 
Doğru kişileri bul
mamızda sizlerin 
yardımlarını 
istiyoruz. Haksız 
yardım alanlar 
varsa, bunları 
bizlere bildirin” 
dedi.
Kaymakam Çelik, 
bir soru üzerine 
yaşlılara, dul 
ve yetimlere de 
yardımcı 
olduklarını söyledi. 
Engürücük 
Köyü Muhtarı 
Osman Çelik ise 
bazı vatandaşların 
kurban kestiği 
halde kurbanları 
THK’na bağışla
madıklarını 
bildiklerini 
belirterek, “Bu 
durum muhtarlar 
olarak gücümüze 
gidiyor” dedi.

Siyasetin acemileri!...
BİR kez daha gördük ki, ne Kemal 

Kıhçdaroğlu, ne de Devlet Bahçeli gün
deme hakim olma bakımından Recep 
Tayyip Erdoğan ile aşık atamazlar.

Tayyip Erdoğan sayesinde AKP, elinde 
ki kozdan CHP’nin, daha doğrusu Kemal 
Kıhçdaroğlu’nun “türban manevra . 
sı”ndan çok rahat sıyrıldı.

Golünü de karşı kaleye attı.
Anlaşılan odur ki, Kemal Kıhçdaroğlu 

partisinin içindeki dengeleri gözetmeden 
referandum öncesi türban kozunu eline 
almaya çalıştı.

Topa mecburen AKP de girdi, “Hodri 
meydan’’ dedi.

Erdoğan CHP’nin iç dengelerini Gandi 
Kemal ‘den daha iyi hesap ettiği için, 
referandum sonrası türban konusunda

CHP’nin üzerine üzerine gitti. CHP 
kalesini abluka altına aldı.

Böylece, “Pilavdan dönenin kaşığı kırıl
sın” demiş oldu.

Tv. lerde gördünüz, CHP güreşten 
kaçıp, YÖK’ü ortaya sürdü.

Sayın okurlarım; Seçimden önce “tür
ban meselesi”ni çözmek, hele bunu CHP 
ile paylaşmak AKP’nin işine hiç gelmez
di.

Türbana mırıldanarak evet diyen CHP, 
türban konusunu yavaş yavaş sulandır
maya başladı.

Türbanın yanına, tam anlaşılmadı ama 
seçim barajını, YÖK’ü, vb.’yi de koydu.

Kamuda, ilköğretimde türbanı tartış
maya açtı.
AKP’ye nafile çağrılar yaptı.
MHP ‘de kendine pay kapmaya çalıştı.
MHP bir ara 2008’de türban konusunda 

AKP ile ulaştığı mutabakattan dem vurdu 
ama bunu duymak AKP’nin işine gelme
di.

AKP daha çok CHP’ye sataşmayı tercih 
etti.

Böylece türban meselesi hem 
çözülmüş (YÖK), hem çözülmemiş 
(TBMM) oldu

CHP bir kez daha sallandı, yine çözüm 
üretmeyen parti durumuna düştü.

Şimdi gelecekte bakın neler olacak.. 
Göreceksiniz....

Recep Tayyip Erdoğan: Seçimlere yine 
mağdurların babası olarak gidecek.

Seçim öncesi “özgürlükçü Anayasa”yı 
bol bol işleyecek.

CHP’yi bir kez daha kıvırmakla suçlaya
cak...

12 Eylül referandumundan beri soylü 
yorum.

Ey millet bilin; Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın kafasında yürütme, yargı ve 
yasamayı kontrol edecek bir Başkanlık 
sistemi var.

Padişah olacak, padişah..
Gönlünde o yatıyor..
Bu hedefine ulaşmada en büyük 

yardımcısı da muhalefet.
Bence önündeki tek engel de Abdullah 

Gül...

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

Hamsi
Balık satıcıları bana göre pazarın girişine 

yakışmıyor.
Pazar girişini dağınık gösteriyor.
Satıcı sayısının da hayli kalabalık olması 

ilk ağızdan bir yabancıysanız, sizi şoka uğra 
tabilir.

Balıkçı tezgahları birbirinden renkli..
Balığın en bol olduğu bir mevsimde bu 

lunduğumuz için her biri 10 santimetre uzun 
luğundaki hamsiler pırıl pırıl parlıyor.

Satıcı kupasını suya daldırıp daldırıp 
hamsilerin üzerine suyu serpiyor.

Balık yasaklarının sona ermesinden son 
ra tezgahlarda 8 liradan satılan Karadeniz 
hamsisi dün 2-3 liradan alıcı bekliyordu.

Bir hafta önce akşam saatlerinde kilosu 
bir liraya kadar düşmüştü.

Dün de öyle oldu.
Hamsi bir bakıma fakirin etidir.
Onun için satıcı da satacağından çok 

hamsi alır.
Kötü tarafı çabuk bozulmasıdır.
Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri son 

zamanlarda piyasada görünmüyorlar.
Balık gibi çok çabuk bozulacak gıda mad

delerinin denetimi sık yapılmalı.
Dünden kalan bir balık kasa içinde ertesi 

güne saklanamaz.
Ama maalesef bu yapılıyor.
Küçük satıcıların buzhaneleri yok.
Soğuk hava dolapları da..
özdilek mağazasında balık reyonu kapan 

dı.
Bizim balık satış yerlerinde Özdilek’teki 

satış düzeni yok.
Bu düzenin mutlaka satış noktalarına ge 

tirilmesi gerekir.
Balık, kuru tahta üzerinde kaç saat bozul

madan durabilir?
Belediyenin ilçe girişinde yaptıracağı 

Balıkçı Barınağı’na yapılacak olan balık 
satış noktalarında mutlaka bu normlar aran
malı.

Hamsi balığı bana bu düşünceleri anım
sattı.

Her sokak köşesinde el arabalarında 
balıkların rahatlıkla, denetimsiz olarak 
satıldığı bir ilçede yaşıyoruz.

Balık halkın ucuz yiyeceği.
Sağlık kurallarına uyularak satılması 

girekir.
Bir gün nedeni anlamadan toplu zehirlen

melere bu yolla yaşanabilir.
Hamsi bölgenin favori balığı olduğuna 

göre, hamsinin hatırına onu taaze ve sağlıklı 
ortamlarda satmalı.

Denetimlere de biraz dikkat etmeli.

il Genel Meclisinde 
2011 Mali Yılı Bütçe 
Görüşmeleri Başladı. 
İl Genel Meclisi 
olağan Kasım ayı 
bütçe toplantılarına 
Nurettin Avcı’nın 
başkanlığında 
başladı.
il Genel Meclis 
Başkanı Nurettin Avcı 
bütçe görüşmelerinin 
açılış konuşmasında 
Ekim ayı içerisinde 
jeotermal yatırımlar 
ile ilgili olarak yurt, 
dışına inceleme ; 
amaçlı yapılan gezi • 
hakkında bilgi verdi.
5302 sayılı il Özel 
idaresi Kanunun 31 < 
Maddesi gereğince 
hazırlanan 2011 yılı 
performans planı

300 kalem alacağa af geliyor

Gemlik Gümrük MüdürlüğünceSS 15.09.2010 tarih ve 09160400EX054891 
sayılı gümrük çıkış beyannamesi

5 zayi olmuştur. Hükümsüzdür.
GÖRPLAST PLASTİK SAN. VE TİCA.Ş.

Sicilde "beyaz sayfa" 
operasyonu başlatan 
hükümet, ödenmemiş 
vergi, prim, elektrik, 
su, dogaıgaz, emlak 
vergisi, stopaj, harçlar, 
trafik cezaları gibi 
tüm alacakları af 
kapsamına aldı. 
Tasarıya nihai şeklin 
verildiği, hedeflenen 
gelirin 50 milyar lirayı 
aştığı belirtiliyor. 
Böylece vatandaş, 
ödemediği cezaların ve 
vergilerin ana parasını 
ödeyecek ama faiz 
yükünden kurtulacak. 
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük affına hazır
lanan hükümet, yeni 
bir vergi/ceza affı 
tasarısıyla 50 milyar 
gelir elde etmeyi hedef 
liyor. Yeni tasarıyla 
hükümet, ödenmemiş 
vergi, prim, elektrik, 
su, doğalgaz, emlak 
vergisi, stopaj, harçlar, 
trafik cezaları gibi tüm 
alacakları af kapsamı
na aldı. Vatandaşların 
ödemediği cezaların ve 
vergilerin ana parasım 
ödeyecek, ancak faiz 
yükünden kurtulacak/ 
Borçların ödenmesin 
de 12,18, 24 ve 36 ay 
lık ödeme planları 
geliştirildi.
FAİZLER SİLİNİYOR, 
ANA PARA ODENlYOR 
Plana göre borcun faiz 
ve diğer bölümleri 
silinecek. Ana paraya 
ise enflasyon oranında 
düşük tutarlı bir 
yenileme yapılarak eşit 
taksitler halinde öden
mesi sağlanacak.
Sadece vergi alacak

komisyonlara havale 
edilirken gündemin 3. 
maddesinde oluştu
rulacak bütçe tasarısı 
hakkında söz alan 
CHP Grup Başkan 
vekili ilhan Demiröz 
sel afeti nedeniyle su 
altında kalan yaklaşık 
20 bin dönüm arazi 

larından en az 12 mil
yar lira gelir sağla 
nacağı, ihtilaflı alacak
ların da dahil edilme
siyle 20 milyar liraya 
yakın gelir hesaplan 
dığı belirtiliyor. Prim 
alacaklarından kasaya 
giren tutarın 15 milyar 
liraya ulaşacağı 
tahmin ediliyor. 
2006-2009 
DÖNEMLERİ 
Tasarıyla hükümetin 
matrah artırımı hakkı 
getirdiği de belirtildi. 
Böylece 2006-2009 yıl
ları arasındaki 4 yıllık 
dönemde matrah 
artırımı yapanlar 4 yıl 
vergi denetiminden 
kurtulacak. Bu yılın 
başında süresi biten 
Varlık Barışı uygula
masının da yeniden 
getirildiği, naylon fatu
ra cezalarına da affın 
gündemde olduğu 
belirtiliyor.
BÜYÜK İHTİMAL 
AĞUSTOS
Af tasarısının başlan 
gıç tarihinin ağustos 
ayı başı olması plan
lanıyor. Ancak bu 
sürenin, Temmuz ayına 
alınabileceği de belir
tiliyor. Tam tarihe he 
nüz karar verilmemiş 
olmasına rağmen, 
Başbakan Erdoğan'ın 
27 Eylül'de TESK'in 
iftar yemeğinde yaptığı 
açıklamanın öncesin
deki bir tarihin belir
leneceğinin kesin 
olduğu belirtiliyor.
VATANDAŞ YÜZDE 60 
DAHA AZ ÖDEYECEK 
Hükümetin yapacağı 
büyük mali af kapsa 

nedeniyle olağanüstü 
toplantı talep etmele 
rine rağmen, çağrıla 
rının karşılıksız 
kalmasını, Orhangazi 
ilçesinde Ali Tekin 
İlköğretim Okulu için 
ayrılan 300 bin TL’nin 
yetmeyeceğini ve 
gerekli ödeneğin 

mında borçlarda ana
para korunacak. Bu 
rakama yıllık enflasyon 
oranında artışlar uygu
lanacak. Örneğin 2005 
yılına ait 200 bin TL'lik 
bir borcun gecikme 
zammı ve faiziyle bir
likte şu anda geldiği 
nokta 700 bin TL düze 
yinde. Borcun 200 bin 
TL'lik ana parasına 
2005-2010 dönemine 
ilişkin gerçekleşen enf 
lasyon uygulanması 
halinde ödenmesi gere 
ken tutar 280 bin TL'de 
tutulmuş olacak. Vatan 
daş ödemesi gereken 
toplam tutardan yüzde 
60 daha az ödeyecek. 
ÜST KURULLARIN 
KESTİĞİ CEZALAR DA 
AFFEDİLECEK.
EPDK başta olmak 
üzere BDDK, Rekabet 
Kurulu gibi tüm üst 
kurulların kestiği ceza 
lar da af kapsamına 
sokuldu. Bu kapsamda 

, EPDK'nın akaryakıt 
bayilerine, dağıtım şir
ketlerine kestiği ve 2 
milyar liraya ulaştığı 
tahmin edilen cezalar 
da af kapsamına alındı. 
EPDK'nın marker 
cezaları da affedilecek. 
Rekabet Kurulu'nun 
rekabet ihlali nedeniyle 
bugüne kadar çok 
sayıda firmaya kestiği 
para cezalarının tama 
mı af kapsamında. 
TEDAŞ'ın alacakları da 
af tasarısına girdi. 
EPDK'nın kestiği para 
cezalarının af kapsamı
na alınması büyük 
şaşkınlık yarattı.
EPDK son 2 yılda 

ayrılmasını da talep 
eden Demiröz: 
“Sulama tesislerine 
bu yıl 7 milyon 400 
bin TL, asfalt çalış
malarına da 7 milyon 
TL para ayrılmış. 
Ne kadar sulama tesi 
si yapıldığını, kaç 
kilometre asfalt yapıl 
dığının, kaç para har- 

. candığının bilinmesi
ni istiyoruz” açıkla
masında bulundu. 
MHP Grup Başkan 
vekili Nafiz Kaya ise 
konuşmasında, “İl 
Genel Meclisi’nde lüt
fen 2010’daki çalışma 
tara benzer bir bütçe 
çalışması yapmaya 
hm. Proje bazlı ve 
hedefi olan bir çalış
ma yapalım” dedi.

yüzlerce bayii ve 
dağıtım şirketlerine 
yüklü cezalar kesti. 
EPDK'nın mat 
ker denetimlerinden 
kestiği cezalar da ener
ji piyasasına bomba 
gibi düşmüştü.
NAYLON FATURA 
CEZALARINA AF 
Düzenleme kapsamın
da hükümet, kritik 
bir kararın da eşiğine 
geldi. Yasa kapsamı bu 
kadar geniş tutulunca, 
"naylon fatura" 
cezalarına da af getir
ilmesi gündeme geldi. 
Buna göre Vergi Usul 
Kanunu'hun 359. 
maddesinde düzenle
nen "naylon fatura". 
suçlarının da af 
kapsamına alınıp alın
mayacağına henüz 
karar verilmedi. Bu 
kategorideki mükelle
flerle de bir defaya 
rnâhsus "barışılması" 
konusunda değer
lendirme sürüyor. 
Ancak hükümetin 
bu konuyla 
ilgili çekinceleri 
olduğu vurgulanıyor. 
"NİHAİ ŞEKLİ 
VERİLİYOR"
Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, hazırlıkları 
doğruladı ve şunları 
söyledi: "Çok geniş 
kapsamlı bir kamu ala
caklarının yapılandırıl
masına ilişkin tasarı, 
şu anda nihai şekli 
veriliyor. Matrah 
artırım dahil olmak 
üzere bazı hususlar 
gündeme geldi. Sayın 
başbakanımıza da 
arzettik."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Erhan IZGI

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ve
Düşündürdükleri

Günay, Kuban’ın 
konuşmasına 
karşılık olarak 
Türkiye’de kişi 
başına yılda 5 kitap 
okunduğunu iddia 
etti.
Onur Yazarı 

Kuban, Bakanın 
verdiği rakamlar 
mutlu edici; ancak 
inandırıcı değil 
deme gereği 
duydu.
Kültür Bakanı, 

“Türkiye’de yılda 
450 milyon kitap 
basılıyor. Bu kadar 
kitabın herhalde 
alıcısı, okuyucusu 
vardır” dedi.

Sayın bakanın 
sözlerine ben de 
katılıyorum. Ülke 
mizde milyonlarca 
öğrenci var; bu 

Nedendir bilmem 
kitap fuarı adını 
duyunca içten içe 
heyecanlanır içime 
bir sevinç dalgası 
yayılır. TUYAP 
İstanbul Kitap 
Fuarının açılışı ve 
Doğan Kuban’ın 
Onur Yazarı 
seçilmesi beni ala
bildiğine mutlu etti.

Doğan Kuban, 
Onur Yazarı olarak 
yaptığı konuşmada 
çeşitli ülkelerin yıl
lık kitap okuma 
oranlarından 
örnekler vererek 
Türkiye’de bir 
kişinin 10 yılda 
ancak 5 kitap 
okuduğundan söz 
edince; Kültür 
Bakanı Ertuğrul

nedenle milyonlar
ca ders kitabı 
basılıyor.

Sayın bakan 
acaba bunu mu 
demek istedi?

Aylar önce 173 
ülke arasında kitap 
okuma oranıyla 
ilgili yapılan bir 
ankette: yılda 
Japonlar 25, 
İsviçreliler 10, 
Fransızlar 7 kitap 
okurken Türkiye’de 
durum farklı: bir 
Türk 10 yılda 
ancak bir kitap 
okuyor. Ne güzel! 
Okuyup da gözle 
rimizi mi boza
cağız?

Yine bir başka 
anketten söz ede

lim: Fransa ve 
İngiltere’de 
toplumun % 21 ’i, 
Japonya’da % 14’ü, 
Amerika’da % 
12’si düzenli kitap 
okurken Türkiye’de 
on binde bir kişi 
düzenli olarak 
kitap okuyor. 
Vatandaşların 
ihtiyaç listesinde 
kitap 235’inci sıra
da yer alıyor. 
Bütün bu değer
lendirmelerden 
sonra hala kitap 
okuduğumuzdan 
söz edebilir miyiz?

Doğan Kuban’a 
Türkiye yeterince 
kitap okumuyor. 
Sizce bunun 
nedenleri nedir 
diye sorulduğunda 
verdiği yanıt 
oldukça doyurucu.

Kuban: Evet, 
kitap okumuyoruz; 
ama bunun köke
nine bakıp yorum- 
lamalıyız. Erken 
Rönasans’ta 
1450’de matbaa 
bulunduktan 
sonra, 1500 yılına 
kadar Avrupa’da 
300 matbaa kurul
muş ve yirmi mil 

yon kitap basılmış. 
Fakat biz 18. 
yüzyılda işe 
başladığımız 
zaman 
Müteferrika’nın 
kurduğu kitap 
basan yayınevinin 
bütün üretimi 
çeşitli nedenlerle 
80 kitap 
basabilmiş. Avrupa 
o sırada 300 mil 
yon kitap basmıştı. 
Şimdi Türkiye’de 
30 bin çeşit kitap 
basılıyormuş, 
müthiş bir şey 
fakat okuyan yok! 
Gelenek gibi 
olmuş, okumu 
yoruz. Uluslararası 
gözlemlere göre 
Türk halkı 
Japonların 250’de 
biri, AvrupalIların 
180’de biri<$ 
Amerikalıların 
120’de biri kadar 
kitap okuyor.”

Bir süre önce 
yapılan araştırma 
sonuçlarına göre 
Japanya’da yılda 4 
milyar 200 milyon 
kitap basılırken 
Türkiye’de 23 mil 
yon kitap basıl
maktadır.

Bu rakamlarda 
Sayın Bakanın 
söylediği rakamları 
doğrulamıyor.

Bütün olumsuz 
iuklara karşın 
çocuklarımıza kitap 
okuma alışkanlığı 
kazandırmak isti 
yorsak eğitime 
gerekli önemi ver
meliyiz. Anneler- 
babalar, eğitimci 
ler, çevremizdeki 
büyükler kitap oku
mayı bir ihtiyaç bir 
zorunluluk olarak 
düşünür ve gerekli 
önemi verirsek er 
ya da geç bu işi 
başarırız. Kendi 
yapmadığımız bir 
davranışı çocuk
larımızdan iste
memiz ne kadar 
doğru olur.? 
“Arabanın ön te 
keri nerden giderse 
arka teker de 
ordan gider. Ağaca 
çıkan keçinin dala 
bakan oğlağı olur.” 
demiş atalarımız. 
Uygar, düşünen, 
sorgulayan bir 
toplum istiyorsak 
bize düşen 
görevi yerine 
getirmeliyiz.

Mı öğrenciler üJüllenJlriMI ELEMANUR ARANIYOR
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle düzenlenen 
yarışmalarda dere 
ceye giren öğrenciler 
ödüllendirildi.
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 87. 
yıldönümü nedeniyle 
Türkiye geneli ve 
ilçemizde yapılan 
çeşitli yarışmalarda 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri başarılı 
sonuçlar elde etti. 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle yapılan 
ilçemizde yapılan şiir 
okuma yarışmasında 
‘Harp Poemi’ adlı şiir
le lO.sınıf öğrencisi 
Gizem Batta ilçe 
birincisi olurken, 
11.sınıf öğrencisi 
Batuhan Tüsüz ilçe 
üçüncüsü oldu 
kompozisyon yazma 
yarışmasında ıhsan 
Can Palta ilçe İkincisi 
oldu. Kros dalında 
yapılan yarışmalarda 
lO.sınıf öğrencisi 
Muhammed Enes 
Evkuran ferdi olarak

(Soldan Sağa) Batuhan TÜSÜZ-lhsan Can PALTA-Muhammed Enes 
EVKURAN-Gizem BATTAL-Batuhan CESUR-Tuba ÖKSÜZ- 

Göksel ÇELİK-Hasan SAL,
birinci oldu. 
Ortaöğretim kurum
lan kompozisyon 
yarışmasında 
Gemlik Lisesi’nden 
Göknur Konur birinci 
GCBAL öğrencisi 
Ihsan Can Palta ikinci 
Gemlik Lisesi’nden 
Zübeyde Şenozan 
üçüncü oldu 
Şiir Okuma yarışma 
sında GCBAL öğren
cisi Gizem Battal bir
inci İHL öğrencisi 
Emine Timur ikinci 

oldu. Muğla 
Bodrum’da yapılan 
optimist/Laser 
Türkiye şampiyona 
sında GCBAL öğren
cilerinden Hasan Sal 
4.7 sınıfı genel klas
manda 5.,Batuhan 
Cesur 4.7 junour 1. 
genel kalasmanda 
25., Tuğba öksüz 
optimist genel klas
manda 68; kızlarda 
10; Göksel Çelik 
optimist genel 
klasmanda 165;

ET LOKANTAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BAY ve BAYAN 
ELEMANLAR 
ARANIYOR

kızlarda 20 olarak 
hem ilçemizi hemde 
okullarını temsil 
ettiler.
öğrencileri elde 
ettiklere başarıdan 
dolayı tebrik eden ve 
onlara hediyeler 
sunan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Nazım özer 
“Her alanda okulu
muzun başarısı 
artarak devam ede
cektir” şeklinde 
konuştu.

0 532 232 80 41
ABONE OLDUNUZ MU?
mHTWTffl ABONE OLUN wUWMMwiUUiH OKUYUN OKUTUN

TEMA A “SUYUNU B0$A 
HARCAMA”

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

BUNUN ADI EMEK HIRSIZLIĞI...
Hırsızlık deyince akla 

önce bir malı kişi ya da 
kişilerin çalması gelir.

Hırsızlığın çeşitli türleri 
olduğunu basında yer alan 
haberlerden öğreniyoruz.

Şimdi size aktaracağım 
hırsızlık ise emek hırsızlığı.

Haberciyim diyen kişi, bir 
haberin ne şartlarda 
yapıldığını çok iyi bilir.

Ama yapamaz.
Ben Gemlikspor’un 

haberini yapmak için 
gündüz saat 12.oo de 
Iznik’in yolunu tutuyorum.

Gemlik’e dönmem ise ak 
şam saat 18.oo’i buluyor.

Yani günümün 6 saatini 
bir futbol maçının haberini 
yapmak için harcıyorum.

Hem de herkesin tatil 
yaptığı Pazar günü.

Ve sen hakkın olmadan, 
bir asalak gibi, emek har
camadan benim haberimi 
siteden izin almadan alarak 

kendi haber sitende kul
lanıyorsun.

İşte buna emek hırsızlığı 
denir.

Gazetende ne yaptıkları 
bilinmeyen bir sürü haber 
editörün olacak ve sen 
emek harcamadan bir 
başkasının emeğini gasp 
edeceksin.

Bunun karşılığı emek 
hırsızlığıdır.

Spordan anlamaya
bilirsin, editörlerinden biri
ni görevlendir, ya da 
kendin git ve haberini 
yapabildiğin kadarıyla yap- 
maya çalış.

Yapamıyorsan haberin 
altında adı geçen kişiden 
izin almak mecburiyetin 
desin.

Haber aynı, fotoğraf aynı.
Ve sen sitende isimsiz 

olarak kullanıyorsun.
Bu kadar mantığın 

çalışıyorsa kendi ismini 

yazsaydın, veyahut 
spordan çok anlayan 
editörlerinden birinin adını 
kullansaydın.

Ben www.bursa
amator.com sitesinde maç 
haberleri yapıyorum. Köşe 
yazısı da yazıyorum.

Öyle altı ayda bir kez 
değil, haftalık.

Bursa’da amatör maçların 
oynandığı tüm sahalara git
tim, maç haberleri yaptım.

Hakemlerin, saha 
komiserlerinin ve gözlem
cilerin yakından tanıdığı 
biriyim.

Amatör kümenin yıllarca 
yakın takipçisi oldum.

Çeşitli kulüplerde 
oynayan birçok futbolcu 
tanırım.

Değerli hocalarla iyi 
diyaloglarım var.

Benden habersiz siteden 
haberimin izinsiz alınarak 
kullanılmasını “Emek 
Hırsızlığı” olarak değer
lendiriyorum.

Bir daha tekrarlanması 
durumunda hırsız ya da 
hırsızların ismini yazarak 
cevap veririm.

Gemlik’te köşe yazısı 
yazdığım Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin haricinde 
haberlerimi izinsiz kul
lananlar asalaktır.

Emek hırsızlarıdır.

Sayfa 6

Araç üretiminde artış
2010 yılının ilk 
yarısında dünyada 
toplam motorlu araç 
üretimi yüzde 42 
artarak 38 milyon 
540 bin düzeyinde 
gerçekleşti.
Dünya Otomotiv 
sanayicileri Birliği 
(OICA) verilerine 
göre 2010 yılının ilk 
yarısında toplam 
motorlu araç üretimi 
yüzde 42 artarak 38 
milyon 540 bin 
düzeyinde gerçek
leşti. söz konusu 
dönemde en çok 
artış geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 59 artışla 7 
milyon 209 bin ade 
te yükselen hafif 
ticari araç grubunda 
yaşandı.
Otomotiv Sanayi 
Derneği (OSD) 
Dünya Otomotiv 
Sanayicileri Birliği 
(OICA) 2010 yılı ilk 6 
aylık döneme ait 
dünya motorlu araç 
üretim verilerini 
yayımladı. Buna 
göre, 2009 yılının ilk 
6 aylık döneminde 
27 milyon 132 bin 
olan toplam motorlu 
araç üretimi yüzde 
42 artarak 38 milyon

540 bin adete yük
seldi. Böylece 2008 
yılında 38 milyon 80 fi 
bin adet olan toplam 
motorlu araç üretimi 
yakalanmış oldu. ı 
Bu döneme ait üre
tim verileri araç tip
leri bazında ince
lendiğinde, otomobil 
üretiminin 2009 yılı 
aynı döneme göre 
yüzde 37.6 ora 
nında artarak 29 
milyon adet düze 
yinde gerçekleşti.
Söz konusu dönem 
de hafif ticaret araç 
üretimi yüzde 59 
artışla 4 milyon 533 
binden 7 milyon 
209’a, kamyon 
üretimi yüzde 55.2 
artarak bin 358’den 
2 bin 107’ye otobüs 
üretimi ise yüzde 
28.8 artışla 132 
binden 170’e yüksel-. I 
di. 2010 yılı ilk 6 
aylık döneme ait 
üretim verileri, 
hafif ticari araçtaki 
artışın hem otomo
bile hem de kamyon 
ile otobüsün 
dahil olduğu ağır 
ticari araç üretimine 
göre biraz daha 
etkili olduğunu 
göstermektedir.

elmte sekeri
-KREŞLERİ-

GEMLİIC'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
EĞİTİMDE 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF

KONTENJANLARIMIZLA
SINIRLIDIR

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI NUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
5I7 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE RROKER'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 1

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.bursaamator.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Emekli maaşları hayam 
öncesi ödeniyor

EimiARANIYOR ELEMAN 4R4NIY0R

SSK ve Bağ-Kur 
emekli maaşları 
9-12 Kasım arasın
da ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin 
maaşlarının 
Kurban 
Bayramı'ndan 
önce ödeneceği 
bildirdi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Basın ve Halkla 
İlişkiler 
Müşavirliğinden 
yapılan açıklamaya 
göre, SSK emekli 
ve hak sahipleri 
için tahsis 
numarasının son 
rakamı 9, 7 ve 
5 olanlara 9

Kasım Salı, 3, 
1 ve 8 olanlara 
10 Kasım 
Çarşamba, 6 ve 4 
olanlara 11 Kasım 
Perşembe, 2 ve O 
olanlara 12 Kasım 
Cuma günü ödeme 
gerçekleştirilecek. 
Bağ-Kur emekli ve 
hak sahipleri için 
tahsis numarasının 
son rakamı 9, 7 ve 
5 olanların 9 Kasım 
Salı, 1 ve 3 olan
ların 10 Kasım 
Çarşamba, 4, 6 ve 8 
olanların 11 Kasım 
Perşembe, 0 ve 2 
olanların 12 Kasım 
Cuma günlerinde 
ödemeleri 
yapılacak.

DENEYİMLİ 

OTO YIKAMA ELEMANI ile 
LASTİK, BAKIM VE 

YAĞ DEĞİŞİMİ USTASI 

ARANIYOR 

05327747593

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

4 kişilik ailenin anlık sınırı 860 lira bMu
Türkiye İşçi Şendi 
kalan Konfederas 
yonu (Türk-İş), ekim 
ayında dört kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırını 860 lira, yok
sulluk sınırını ise 2 
bin 802 lira olarak 
hesapladı.
Türk-İş tarafından 
her ay yapılan "Açlık 
ve Yoksulluk Sınırı" 
araştırmasının 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre, ekim 
ayında da açlık sınırı 
860.18 lira, yoksul
luk sınırı ise 2 bin 
801 lira 88 kuruş 
oldu. Geçen yılın 
aynı ayına göre 
"mutfak harcaması" 
yaklaşık 104 lira

arttı. Zorunlu 
ihtiyaçlar için yapıl
ması gereken 
toplam harcama 
tutarında son bir yıl 
itibariyle meydana

gelen artış ise 337 
lira olarak hesap
landı.
Türk-İş'in verileri 
temel alındığında 
Ekim 2010 ayı

itibariyle "mutfak 
enflasyonumdaki 
değişim şöyle: 
"Ankara'da yaşayan 
dört kişilik bir 
ailenin gıda için 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarı bir önceki 
aya göre yüzde 
1.60 oranında arttı. 
Yılın 10 ayı 
itibariyle artış 
oranı yüzde 8.25 
oldu.
Gıda enflasyonunda 
12 ay itibariyle artış 
oranı yüzde 13.68 
olarak gerçekleşti. 
Yıllık ortalama artış 
oranı ise yüzde 
11.39 olarak hesap
landı."

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

KÖRFEZ GAİHESI & GIIIER AIAHS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
3 Kasım 2010 Çarşamba 

SERİM ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSU

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

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

, Emniyet Müd. 513 10 28
ULAŞIM

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orrn.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 şş 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33 .
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 »■
İDÖ İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
fzrgaz 513 88 43
İpragaz 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 0Q

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tip Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol si3 10 7B
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3806 

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)

IIIWM

UMMIHU 
ADlAŞMUEffiElİ

11.5MUM6.1MI.15
tan

(Tel:513 33 21)
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
stadyum, nostaljik 
tramvay, belediye 
hizmet binası, yeni 
teleferik gibi kenti 
geleceğe taşıyacak 
yatırımların proje 
safhalarının tamam
landığını ve kısa 
süre içinde yatırım
ların başlayacağını 
söyledi., 
Stadyum projesi 
ihaleye hazır 
Bursa’ya yapılacak 
yeni stadyum pro
jesinin uygulamaya 
geçilmesinde geç 
kalındığı yönündeki 
soruyu yanıtlayan 
Başkan Altepe, ‘‘Bu 
tür büyük yatırımların 
projelendirilmesi 
zaman aliyor. Çünkü 
biz dünyada konuşu
lacak bir stadyum 
yapıyoruz. Berlin 
Olimpiyat Stadı’nı 
yapan firma ile çalışı 
yoruz. Bir taraftan 
proje çalışması

sürürken, Velodrom 
daki spor tesislerinin 
tahliyesi ile ilgili 
işlemler sürüyor. 
Burada bütün 
yük Büyükşehir 
Belediyesinde. Biz 
gerekli kamulaştır
mayı yaptık ve spor 
tesisleriyle ilgili yer 
tahsislerini yapıy
oruz. Projemiz artık 
ihale aşamasına 
geldi. Kısa zamanda 
ihaleyi yapıp, 
hemen imalata 
başlamayı ve 1,5 yıl 
içinde de tamamla
mayı düşünüyoruz. 
İnşaat başladıktan 

sonra kent dinamik
lerinden ve 
sanayicilerimizden 
de ekonomik 
destek alacağımıza 
inanıyorum” dedi. 
Başkan Altepe, 
eski sebze halinin 
olduğu alana yapıla
cak Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
binası ile ilgili 
projenin de ihaleye 
çıkma aşamasında 
olduğunu belirterek, 
artık büyük proje 
lerde bir bir 
uygulamaya geçe
ceklerini de 
sözlerine ekledi.

Dojo Karate Spor 
Okulu karatecileri 
kuyak atlama 
sınavında ter 
döktüler.
Geçtiğimiz günlerde 
Belediye Katlı 
Otopark yanı ikinci 
katta çalışmalarını 
sürdüren Dojo 
Karatesi Spor Okulu 
öğrencilerinden 
45 karateci bir 
üst kuşağa terfi 

edebilmek için tüm 
hünerlerini 
gösterdiler.
Dojo Karatesi Spor 
Okulu Antrenörü 
Gökhan özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, toplam 
tüm kuşaklarda 70 
sporcuları ile çalış
malarını devam 
ettirdiklerini söyledi. 
Özler, sarı ve 
kahverengi kuşaklar

da 45 öğrencinin 
bir üst kuşağa terfi 
ettiğini, çalış
malarının başarılı 
bir şekilde devam 
ettiğini, spor 
okuluna maddi 
destek vermek 
isteyenlerin 
0 532 361 03 22 
nölu telefonu 
arayarak destek 
verebileceklerini 
söyledi.

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
ÇŞrez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


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 : O 258 426 11 01 pbx) 
9, Km. Kokar Hamam Mevkii Saroyköy/D€NİZÜ WWW.umutthermal.com

OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 Kasım 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"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 Kasım ayı toplantısı dün yapıldı

Başkandan yeni Belediye sinyali
Belediye Meclisi’nin dün yapılan 
toplantısına Çarşı Caminin yeri 
nin mevcut belediye binasının 
bulunduğu yere yapılması konu 
su damgasını vurdu. Başkan 
Güler, konuyu Büyüksehir Bele 
diye Başkanı Recep Altepe’ye de 
ilettiğini söyledi. Cami yıkılarak 
yerini meydana bırakacak yeni 
belediye ise yeni bir yere yapıla
cak. Kadri Gülerin haberi 2’de

Göne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP nereye gidiyor...
Dün, bizler Belediye Meclisi’nde Kasım ayı 

toplantısını izlerken, CHP Genel Merkezi’nde 
Genel Başkan Kemal Kıhçdaroğlu ile Genel 
Sekreter Önder Sav arasında yaşanan anlaş
mazlık güne damgasını vurdu.

CHP de merkez karıştı.
Kıhçdaroğlu, yeni Parti Meclisini, mevcut 

Parti Meclisinin dışında oluşturdu.
Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Süheyl Batum’u 

getirdi. Kıhçdaroğlu, Merkez Karar Yönetim 
Kurulu’nu toplantıya çağırmadı.

Ama, Önder Sav, Genel Başkansız Merkez 
Karar Yönetim Kurulu'nu topladı.

Bu durum, CHP’de Baykal olayından sonra 
yaşanan en ciddi sorundur.

Baykal ve ekibini dışlayan önder Sav ekibi, 
Kemal Kıhçdaroğlu tarafından tasviye edildi.

Devamı sayfa 4’de

Isım Koca bıtfa Rowen
Meslek Hizmet ödülü'

Gemlik Rotary Kulübü, bu akşam Bursa 
Almira Hoteide yapacağı haftalık yemek
li toplantısında, Borusan Kurucusu ve 
Şeref Başkanı işadamı Asım Kocabıyık’a 
“Meslek Hizmet Ödülü” verecek.
Rotary Kulübü Dönem Başkanı Nilüfer 
Toprakçı, Ekim ayının Rotary’de Meslek 
Hizmet ödüllerinin verildiği ay olduğunu 
belirtti. Toprakçı, Gemlik’in gelişmesi, 
kurduğu fabrikalarla birçok kişiye iş 
imkanı sağlaması, Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Fabrikasında kurulan yüksek 
okul ve Hukuk Fakültesi’ni kazandırarak 
eğitime verdiği destek ve ülke ekonomi
sine katkısı nedeniyle Asım Kocabıyık’ı 
Meslek Hizmet ödülü ile ödüllendirmek
ten mutluluk duyduklarını söyledi.

Mtiilııiıı 
iiwaraiorlwiim

CHP Parti Meclisi 
(PM) toplantısı 
öncesi Genel 
Sekreter Önder Sav 
ile Genel Başkan 
Kemal Kıhçdaroğlu 
arasında ipler 
koptu. CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu, dün 
CHP Genel Merke 
zi’nde yeni yönetim 
listesini açıkladı. 
Haberi syf 5’de

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

Adam la cüdam
Baba bir derneğin başkanlığına seçilen 

oğlunu ziyarete gider.
Kutlama ve başarı dileklerinden sonra 

koskoca makama oturan oğlan babasına;
“Baba bak bana adam olmazsın diyordun 

ama şimdi koskoca bir derneğin 
başkanıyım “der.

Babanın oğluna verdiği yanıt;
“Ben sana dernek başkanı olamazsın 

demedim ki adam olamazsın dedim.’’
Bu yanıt adamla cüdamın arasındaki 

farkı ortaya net olarak koyar.
Doğrudur...
Adam olmak başka bir şeydir çünkü.
Öncelikle “insan”olmayı gerektirir.
Bulunulan konum ya da mevkiyi

“özüm”semeyi gerektirir...
Hoşgörü gerektirir...
Bir de geleneksel, kültürel ve bilimsel 

donanım gerektirir.
Yoksa olmaz.
Sapla saman karışır.
Eksiklik dışa vurur.
Olmadık zaman da anlamadan etmeden 

“laf etmeye” neden olur.
Onun için;
Böylelerini sallamayacaksın.
Kaale almayacaksın.
Kendi haline bırakacaksın.
Zaten, hayat ona hak ettiğini verir 
Çünkü koltuk kalıcı değildir.
Doldurursan oturursun...
Dolduramazsan da şapa oturursun.
Şapa oturmak iyi bir şey değildir...
Acı verir...
Sızlatır.
Kalkınca da yalpa yaparak yürürsün...
Oraya buraya savrulursun.
Hem de öyle savrulursun ki kolay kolay 

kendine gelemezsin.
Onun için;
Koltuklar geçicidir.
Kalıcı olan insanlıktır.
Sen sen ol oturduğun koltuktan güç 

alma...
O koltuğa güç kat ve çevren yararlansın;
Toplum zenginleşsin.
Bu yazı da nerden mi çıktı?
Hiiç...
öylesine yazdım işte...
Ortaya...
İsteyen üzerine alınsın.

Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Hastandan imi Befeft şimali
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısına Çarşı Caminin yerinin mevcut belediye 
binasının bulunduğu yere yapılması konusu damgasını vurdu. Başkan Güler, 
konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye de ilettiğini söyledi. Cami 
yıkılarak yerini meydana bırakacak yeni belediye ise yeni bir yere yapılacak.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

Gemlik Belediye 
Meclisi Kasım ayı 
toplantısı dün yapıldı. 
Mecliste konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
mevcut belediye 
binasının bulunduğu 
yere Merkez Caminin 
yapılabileceğini, 
Meydanın açılması 
için gerekirse 
Belediye binasına 
başka bir yer yapa
bileceklerini söyledi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi dün saat 
16.oo’da Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler baş 
kanlığında toplandı. 
Meclisüyelerınden 
Zafer Ülgen, Ömer 
Kahraman, Refik 
Yılmaz, Aslan 
Özaydın, Fevzi 
Ayyıldız mazeretleri 
nedeniyle toplantıya 
kalürrıüdıYâı.
Bir önceki meclis 
tutanağının okunmuş 
kabul edilmesinden 
sonra gündem 
maddelerine geçildi. 
Adliye binası 
karşısında su baskın
larına karşı yapılan 
havuz ve pompasıyla 
ilgili yapılacak 
elektrik platformunun 
imar planına işlen
mesi konusundaki 
gündem maddesi 
kabul edildi.
Bu arada AKP Grup 
Sözcüsü Gökay Bilir, 
TEDAŞ’ın Emin 
Dalkıran Kordonu’nda 
yapmak istediği 
yeni trafo yerlerinin 
planlara işlenmesi 
konusunda yardımcı 
olunması talebine 
Başkan Güler cevap 
verdi. Güler, kamu 
kuramlarından gelen 
her türlü talepler 
konusunda hemen 
plan değişikliği yap
tıklarını, TEDAŞ’tan 
herhangi bir talebin 
gelmediğini söyledi. 
Gündemin 2/2-3 mad
deleri İmar Komis 
yonu’na havale edildi. 
MHP’li üye Mehmet 
Çelik, Kriz Merkezi 
nin yerinin uygun 
olmadığını, bu yerin 
kendisinin kriz 
olduğunu söyledi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler

ise, Kriz Merkezi’nin 
yerinin krize uygun 
bir yerde yapılması 
nın imar planlarında 
belirlenmesi gerek
tiğini söyledi. 
Mevcut Kriz Merke 
zi’nin Karsak Dere 
srnın taşması halinde 
sular altında kala
cağını söyleyen 
Güler, "Kriz merkezi 
nin imar planı içinde 
daha uygun bir 
yere yapılmasında 
yarar var.” dedi. 
Mehmet Çelik ise, 
1999 depreminden 
sonra Kriz Merkezi 
nin Taş Ocakları 
Bölgesi’ndeki 
arazide kurulması 
düşünüldüğünü, bu 
alanın aynı zamanda 
piknik yeri olarak da 
dizayn edileceğini 
söyledi.
Çelik, "Afet halinde 
bu alan toplanma 
merkezi olarak kul
lanılacaktı. Aynı şey 
düşünülebilir” dedi. 
Başkan Güler ise, 
Gemlik’in çok büyük 
bir şehir olduğunu, 
gerekirse Kriz 
Merkezi ve toplanma 
merkezinin Kurşunlu 
da kurulabileceğini 
belirterek, "Kent 
merkezindeki kriz 
merkezi çözüm 
yerine çözümsüzlük 
getirebilir” dedi.

GÜNDEME DEVAM 
İmarla İlgili konuların 
büyük çoğunluğu 
komisyon raporu 
doğrultusunda 
kabul edildi.
Kurşunlu Köyü 
Tarımsal Amaçlı

Kalkınma 
Kooperatifi’nin yer 
altı sularının kullanım 
hakkının kendilerine 
verilmesi istemi ile 
ilgili komisyonun 
yerinde yaptığı 
incelemede istek 
ile yerinde görülen 
kaynakların 
örtüşmediği 
belirtilerek, rapor 
komisyonun isteği 
şeklinde oy birliği ile 
kabul edildi.
Küçük Kumla Mehmet 
Reis Mahallesi’nde 
kadostro çalışmaları 
için 6 kişilik bilirkişi 
heyeti oluşturulması 
konusu ele alındı. 
Başkan Güler, Faruk 
Uzun, Mehmet 
Özkurt, Ahmet Şahin, 
Fahrettin Ceyhan, 
Kemal Karadeniz 
ve Ferit Malatya’yı 
önerdi.
Öneri oy birliği ile 
kabul edildi. 
Daha sonra CHP’li 
üye Muharrem 
San’nın meclis 
toplantılarını daha 
erken bir saate 
alınması isteği 
ele alındı.
Meclisin saat 15.oo 
de toplanması karar
laştırıldı.

YENİ BELEDİYE 
SİNYALİ 
Mecliste gündem 
dışı son konuşmayı 
MHP’den Mehmet 
Çelik yaptı.
Çelik, geçici olarak 
geldikleri bu binada 
meclis üyelerinin 
uygun olmayan bir 
ortamda çalışma 

yaptığını, geçiciliğin 
kalıcı duruma 
dönüştüğünü söyledi. 
Çelik, "Çantamızı 
koyacak, not tutacak 
bir koltuğumuz bile 
yok” dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise konuşmasında, 
Belediye Binasında 
bulunan Düğün 
Salonu’nun düğün
lere kapatıldığını, 
bu salonun yeniden 
düzenleneceğini 
söyledi.
Güler, "Belediye 
Meclisindeki siyasi 
partilerin gurup 
odaları olmalı, çalış
ma masaları rahat ve 
evraklarını koyacak 
şekildi dizayn 
edilmeli. Bu konuda 
aslında yeni bir 
Belediye binası yapıl
ması ihtiyacı var. 
Mevcut binanın 
olduğu yeri merkez 
cami yaparak merkez 
caminin bulunduğu 
meydanı açmamız 
lazım. Bunu zamana 
bırakıyorum. Ancak, 
gerekirse Belediye 
binamızın 4. katını 
boşaltır burada da bir 
düzenleme yapabili
riz. Yaslıların üst kat
lara çıkmasını önleye
ceğiz. Tahsilat servis
leri alt katlarda ola
cak” dedi.
CHP li Meclis üyesi 
Mahir Gencer ise Cu 
martesi-Pazar günü 
Gemlik Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde minikler 
il yüzme şampiyonası 
yapılacağını tüm 
üyelerin davetli 
olduğunu söyledi.
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Devrilen çekicinin ipinde
sıkışan sürücü hayatını kaybetti Diş Hekimi

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

YazıYORUM

Bursa'da virajı ala
mayarak devrilen 
çekicinin içinde 
sıkışan sürücü 
hayatını kaybetti. 
Savcılık, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, dün

Şüpheli ölümlere soruşturma
Bursa'da meydana 
gelen olaylarda 
hayatını kaybeden 
iki ayrı kişinin şüp 
heli bulunan ölüm
leri üzerine soruş
turma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre ilk olay, mer 
kez Osmangazi ilçe
si Alemdar Mahal 
leşi Levent Sokağı

Sotıaıla kestane pişirirten letıirlendi
Bursa merkez 
Osmangazi 
ilçesinde sobalı bir 
evde oturan ailenin 
kestane pişirme 
sevdası acı bitti. 
Sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
10 yaşındaki bir 
çocuk hayatını kay
betti, 2 kişi ise 
tedavi altına alındı. 
Olay, Osmangazi 
ilçesi Demirkapı 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Eşinden ayrıldığı 
için annesi Fatma 
Korkmaz (65) ve 
çocukları Mert (16) 
ve Mehmet (10) ile 
yaşayan Vedat 
Korkmaz, havaların 
soğuması üzerine 
evin bir odasına 
kömür sobası 
kurdu. Aile fertleri 
dün akşam 10 
yaşındaki Meh 
met'in istemesi üze 
rine kestane pişir 
mek için sobayı

saat 17.45 sıraların
da, otobanın 
Başköy mevkiinde 
meydana geldi. 
İzmir istikametine 
seyreden 43 yaşın
daki Süleyman 
Keser'in kullandığı 
34 YL 5747 plakalı 
çekici, İzmir bağlan

üzerinde meydana 
geldi. Ailesi ile bir
likte kalan 45 yaşın
daki Nuriye Pehli 
van, koridorda 
yürürken fenalaştı. 
Yere yığılan kadın, 
yakınlarının gözleri 
önünde hayatını 
kaybetti.
Diğer olay ise 
Gürsu ilçesinde 

yaktı.
Soba üzerinde kes 
tane pişirip yiyen 
aile daha sonra 
sobayı kapatarak 
yattı. Ancak sabaha 
karşı sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazı aynı odada ya 
tan evin 4 ferdinin 
zehirlenmesine yol 
açtı. Gazı ilk hisse 
den evin büyük 
oğlu Mert, hemen 
ailesini uyandırdı. 
Evin küçük çocuğu 
Mehmet ise uyan 
dığında karnının 
ağrıdığını belirterek 
ağlamaya başladı. 
Komşularının oto
mobili ile Çekirge 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırılan Mehmet 
Korkmaz (10) yapı 
lan müdahalelere 
rağmen kurtarılama
yarak hayatını kay
betti. Baba Vedat 
Korkmaz Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde müşahade 
altına alındı. Anne 

tı yolunda virajı ala
madı. Devrilen 
çekicinin 
şoför mahalli 
parçalanırken, 
Keser olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kaza sebebiyle 
jandarma yolu 
bir süre trafiğe 

meydana geldi. 
36 yaşındaki 
Ahmet Bilenli, 
göğüs ağrısı 
şikayetiyle Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne gitti. 
Yapılan muayenenin 
ardından Bilenli 
evine gönderildi. 
Fakat kısa süre 
sonra yeniden rahat

Fatma Korkmaz ise 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'nde 
yoğun bakım servi
sine kaldırıldı. Vedat 
Korkmaz'ın duru
munun iyi olduğu, 
Fatma Korkmaz'ın 
ise hayati 
tehlikesinin 
sürdüğü öğrenildi. 
Olayı duyan 
Korkmaz ailesinin 
yakınları hastaneye 
koştu.
Yaşadıkları acı olayı 
anlatan baba Vedat 
Korkmaz, şu bilgi
leri verdi: 
"Pazartesi akşamı 
sobayı kurduk, 
kömür doldurduk, 
uyuyan soba 
olduğu için bazen 
aralıklarla kapatıyor 
ve açıyorduk. 
Yatmadan evvel 
saat 24.00'e doğru 
açıp biraz yaktık, 
ardından altını 
kapatarak yattık. 
Annem, ben ve iki 
oğlum aynı odada 

kapattı. Kavşakta 
incelemelerde 
bulunan savcının 
ölümünü şüpheli 
bulduğu sürücünün 
cesedi, kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı 

sızlanan Bilenli, 
tekrar gittiği aynı 
hastanede 
hayatını kaybetti. 
Savcılık her iki 
ölümü de şüpheli 
buldu. Pehlivan 
ve Bilen li'nin 
cesetleri otopsi 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.

yatıyorduk. Sabaha 
karşı fenalaştık. 
Hastaneye kaldır 
dılar. 3 senedir soba 
yakıyoruz, ilk defa 
başımıza böyle bir 
şey geldi. Kömür 
yakanlar dikkat 
etsin, bizim başı 
miza geldi, başka 
lan ağlamasın." 
Evin büyük oğlu 
Mert ise şöyle dedi: 
"Akşamdan sobayı 
yakıp odayı ısıttık. 
Kestaneyi yedikten 
sonra yattık. Sabah 
ilk önce ben 
uyandım. Dumanı 
gördüm. Ev çok 
kötü kokuyordu. 
Hemen ailemi 
uyandırdım. Karde 
şim uyandı ğında 
karnım ağrı yor 
dedi, gözleri dönük
tü. Sonra babam 
gidip komşuyu 
çağırdı. Komşunun 
arabası ile hastan
eye götürdük, daha 
sonra kardeşimi 
kaybettik."

Olacak, olacak !...

Ama konu türbanlı yargıç, türbanlı 
öğretmen ve türbanlı doktora gelince 
bazı pratik engellerin nasıl aşılacağını 
kestiremiyorum.

Örneklemeye başlıyorum..
Dikkatle okuyun..
Türbanlı öğretmen Alevi öğrenciyi, 

ateist öğrenciyi nasıl eğitecek...
Kendi inancını empoze etmeye mi, 

onları inandırmaya mı çalışacak, yoksa 
onları anlamaya mı çalışacak...

Türbanlı yargıç türbanh-türbansız çatış
ması karşısına geldiğinde ne derece 
özgür davranacak...

İnanmayanla inananın davasında adil 
ve hakkaniyetli karar verdiğine nasıl ikna 
olacağız?

Cemaatçi yargıçların, savcıların, polisin 
bile bu kadar tartışıldığı, birbirlerini tut
tuklarını bildiğimiz bir Türkiye'de 
hukukun üzerinde bir de türbanlı 
dayanışması' oluşursa bu eğer türban 
bir siyasi simgeyse...

Ki böyle olduğuna dair yaygın bir 
inanış var...

O zaman bir tür Hitlerin gamalı haçı ya 
da

Mussolini'nin kahverengi gömlekleri 
qibi bir gruba, bir inanca aidiyet 
çağrıştıracak....

Yarın Üniversitelerde: İslamcı öğrenci
lerin başını örtmeye

Yönelik girişimleri olacak...
Orada sadece türbanlı olarak var ola

bileceğini, kabul göreceğini, arkadaş 
bulabileceği söylenecek...

Mahalle baskısının en keskin olduğu 
Türkiye'de bunun nasıl önüne geçebili

riz?
Türkiye’de ve Rize'de içki içmek yasak 

değil..
Gidenler Rize'de içki içecek yer 

bulamıyormuş....
Hiçbir restoran içki vermiyormuş..
İstanbul -Tophane'de de içki içmek 

yasak değil, ama içki içenlere 'Biz rahat
sız oluyoruz* diye saldırılar başladı..

Tv. de seyrettiniz 'Gidip evinizde için' 
diyorlar

Bunlar aklıma gelen basit örnekler ...
Konya'da ya da Kayseri de ,bir başka 

muhafazakar şehirde 'Başınızı örtme 
zorunluluğu yok ama sadece başınızı 
evinizde açın' diye zorlanacaksınız..

Tıp’tan bazı örnekler vereyim...
Diyelim ki hasta erkek... 
Doktor türbanlı kadın...
Hastalık genital bölgeden ve muayene 

gerekiyor...
Türbanlı doktor erkek hastanın 

tedavisini gerçekleştirecek mi?
Yahut hasta türbanlı, doktor erkek...
Türbanlı hasta türbanlı doktor mu talep 

edecek ve böylece artık 'hastaya göre 
doktor' dönemi mi başlayacak?

Söyleyin bunlar olacak değil mi ?.. 
Olacak...
Olacak.
Ben neler yaşadım, olacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Serbest Kürsü
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP nereye gidiyor...
Cumhuriyeti kuran ülkenin en köklü partisi, 

yıllardır süren yönetim zaafından bir türlü kur
tulamadığı için iç çalkantılarıyla uğraşıp 
durdu.

Tüm yenilgilere karşı, parti genel başkan
lığından bir türlü ayrılmayan liderlerle iktidar 
olamayan sürekli muhalefette kalan CHP, bu 
nun kader olmadığını, halk popülistliği yap 
madan halka yönelik politikalar üretmek zorun 
dadır.

CHP’de Deniz Baykal’dan sonra genel 
başkanlığa gelen Kemal Kıhçdaroğlu, halk 
tarafından benimsenmiş bir liderdir.

Parti içinde statükoyu koruyarak iktidar 
olmak mümkün değildir.

CHP 8 ay sonra yapılacak genel seçimlerde 
yine yüzde 20 lerde kalarak muhalefet yaparak 
Türkiye'nin makus tarihi değişmez.

Parti içinde dün yaşanan kavganın temelin 
de CHP’yi değişime götürmek isteyen Kemal 
Kıhçdaroğlu ile 1978 den bugüne muhalefette 
tutan statükocu siyasetçiler vardır.

CHP temel ilkelerinden ödün vermeden, 
çağın anlayışına ve halkımızın ihtiyaçlarına 
cevap veren taban siyaseti yapmak zorun
dadır.

Bu becerilemediği için, sağ iktidarlar bu 
ülkeyi yöneterek bugünkü haline getirmiştir.

2002 yılına kadar Necmettin Erbakan’ın 
milli görüş düşüncelerini savunan AKP ikti
darı yöneticileri bile “Biz değiştik. Merkezi 
temsil ediyoruz” diyerek Cumhuriyet ile olan 
geçmişten gelen kavgalarını sürdürerek, 
Cumhuriyetin içini boşalttılar.

Kendi içlerinde demokrasiyi başaramayan
lar, her türlü propaganda araçlarını kullanarak 
demokrasi havarisi kesildiler.

Cumhuriyetin kendisiyle kavgalı olan ikti
dara karşı CHP sağlıklı politikalar üretemiyor.

CHP içinde başlayan iç kavganın yaşan
ması kaçınılmaz.

Kimileri sırası mıydı diyebilirler.
Bana göre tam sırası..
CHP ya kendini yenileyecek ve batılı sos 

yal demokratlar gibi halka inecek ya da AKP 
karşısında erimeye devam edecek.

CHP bir dönemecin eşiğinde.
Bunu birbirini yiyerek değil, birlik ve bera 

bertik içinde çözmeleri gerekir.
Ama artık kılıçlar çekildi.
Statüko ya Kılıçdaroğlu’nu yiyecek, ya da 

değişim isteyenler statükocuları...
Önder Sav tarafından tasviye edilen 

Baykalcı ekip ile birlikte CHP içinde şimdi 
üçlü bir aynşım var.

Aklın yolu birdir.
Ama böyle zamanlarda akıl işlemez.
Duygular ve ihtiraslar ön plana çıkar.
Önder Sav’ı destekleyen Gençlik kollarının 

Parti Meclisini basmalarını Tv.lerde izlerken, 
dün Kılıçdaroğlu’nu göklere çıkaranlar bugün 
kellesini istiyor.

Kemal Kıhçdaroğlu parti içinde güçlü ola
mazsa CHP içindeki kaynaşmalar durulmaz.

2011 Haziran’ında yapılacak seçimlerdehal 
kına güven vermeyen, iç kavgalarla uğraşan 
bir parti de tepe teklak gider.

Bunun örneği çok.

MuMamtııi
Dün akşam Borusan 
Lojistik yolunda 
meydana gelen 
trafik kazasında 
işadamı Ceyhan 
Aydın ve Nakliyeci 
Alper Aslan 
yaralandılar. 
Ceyhan Aydın, 
şoförü Erhan’ın 
kullandığı özel oto
mobil ile saat 16.30 
sıralarında Borusan 
Lojistik yönüne 
doğru giderken, 
yoğun trafik akışı 
içinde karşı yönden 
gelen Güneş 
Nakliyat çalışanların
dan eski Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanlarından 
merhum Abdullah 
Aslan’ın oğlu Alper 
Aslan’ın kullandığı

özel otomobil ile 
kafa kafaya çarpıştı. 
Kazada araçlarda 
bulunan Ceyhan 
Aydın ve şoförü 
Erhan ile Alper 
Aslan yaralandılar. 
Yaralılardan Alper 
Aslan ve Erhan, 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne, 
Ceyhan Aydın ise 
Bursa Acıbadem 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 
yaralılardan hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenilirken, 
Ceyhan Aydın dışın
dakilerin taburcu 
olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

MMlM 
elektronik numara
siMi Maili

Yıkılarak yeniden 
yapılan Gemlik’in en 
eski bankası olan 
Ziraat Bankası 
modern binasına 
karşın elektronik 
sıra verme sistemi
nin kurulmaması 
nedeniyle müşteriler 
bankada kuyruğa 
girmekteydi.
Geçtiğimiz günlerde 
genel merkez 
tarafından ihalesi 
yapılan ve müteahhit 
bir firma tarafından

takılan yeni 
elektronik sıra siste
mi çalışmaya 
başladı.
Yaklaşık bir haftadır 
sistemin program
lanmasının devam 
ettiğini söyleyen 
ilgililer, programın 
sisteme yüklenmesi 
ve deneme çalış
malarından sonra 
elektronik sıra sis
teminin hizmet ver
meye başladığını 
bildirdiler.

Ağah ARDA
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ İ
ODASI’NIN DÜNÜ BUGÜNÜ

“Konstantin PENÇİLARİ ve Ali Galip Bey den 
den günümüze”

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu
nun, (BURSA) Hüdavendigar Vilayeti Ticareti 
Ziraat ve Sanayi Odası’nın kuruluş tarihi olan 
1890 yılından hemen sonra olduğu yazılı arşivleri 
mizden anlaşılmaktadır.

Kurucularının Konstantin Pençileri ve Alı Galip 
Beyler olduğu bilinmektedir. Kuruluş tarihi olan 
1897 yılında Çarşı Meydam’nda küçük bir odada 
hizmet vermeye başladığı söylenir.

1920 yılında Yunan işgali dolayısıyla Oda’nın 
faaliyeti tatil edilmiş, bu durum 1925 yılına kadar 
devam etmiştir.

1925 yılında 655 sayılı kanunun yürürlüğe girme 
si üzerine, Ali Rıza Bey’in teşebbüsü ile yeniden 
faaliyete geçtiği, 1942 yılında 4355,1951 yılında 
5590 Sayılı Kanunlara intibak ederek bu günkü 
Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetini kazandığı 
kanıtlarla tespit edilmiştir.
Oda’nın ilk kurulduğu yıllarda üyelerinin büyük 

bir çoğunluğu zeytin, zeytinyağı imalathaneleri, 
sabun ve pirina fabrikalarından oluşmaktaydı. 
1920’li yıllarda zeytin ve zeytinyağı imalathane 
leh ihracat yapmaya başlamıştır.

'isoö yıiınöa âiaiürk tararından açılan Sunğıpek 
fabrikasıyla bölgemizdeki ilk sanayi tesisi açıl 
mistir.
Bununla beraber zeytinyağı imalathaneleri mo 

dernleşerek, Gemlik’te sanayi tesisleri yapılan
maya başlamıştır.
Bölgenin gelişmeye başlamasıyla beraber, mev

cut Oda’nın yetersiz kaldığı görülmüştür.
Bu nedenle 1964 yılında bugün de halen kul

lanılmakta olan hizmet binası yaptırılmıştır.
Bugün Gemlik zeytini, limanları, sanayisi ve 

Serbest Bölgesi’yle ülkemizin ekonomi üstü kon
umuna gelmiştir.

Her geçen gün yeni işletmeler açılmakta ve bu 
gelişim hız kesmeden devam etmektedir.

Bu gelişimle beraber arz ve talep dengesi değiş 
mekte, üyelerimizin bizden beklentileri de art
maktadır.

Bizler, Oda olarak bunun bilincindeyiz ve bu 
doğrultuda çalışıyoruz.

Hizmetlerimizin her alanında yüksek teknolojiyi 
kullandık.
Tüm yazılım alt yapımızı merkezi veritabanına 

dönüştürdük ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine entegre ettik.
Bilişim alt yapımızı modernize ettik.
Alanında uzman personel istihdamı ile hizmet

lerin daha kaliteli ve hızlıca yapılmasını sağladık.
Kurumsal kimliğimizi muhafaza ederek, yeni 

yönetim sistemlerini inceledik ve odamızda uygu
lamaya koyduk. Bunların başında TS-EN ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gelmektedir. 
Ayrıca mevzuatımızda yer alan hizmetlerimiz 
dışında üyelerimize daha farklı alanlarda hizmet 
verebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Akreditasyon sistemini inceledik ve gerekli çalış
malarımızı tamamladık. Odamız, Türkiye’deki 364 
oda ve borsa içinden akredite olmaya hak 
kazanan 52. odadır.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, başta köklü 
kurum kültürü, modern ve teknolojik altyapısı, 
kalite anlayışı, güler yüzlü ve deneyimli person
eliyle çalışmalarına hız kesmeden devam etmek
tedir.

Kostantin Pencçıları ve Ali Galip Bey’den 
bugüne 120 yıl geçti.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası günümüz dünya 

sına entegre olmayı başardı.
Başarılarını ve hizmet anlaşındaki kalitesini gele 

çekte daha da arttırarak sürdürecektir.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kılıçdaroğlu, "Partideki tortu Imparatorlunnnu yıktık'
Son dakika kararıyla 
iptal edilen CHP 
Parti Meclisi (PM) 
toplantısı öncesi 
Genel Sekreter 
Önder Sav ile Genel 
Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu arasın
da ipler gerildi. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
yaşanan son geliş 
melere ilişkin CHP 
Genel Merkezi’nde 
basın mensuplarının 
karşısına yeni yöne
tim listesini açık
ladı.
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
yaşanan son geliş 
melere ilişkin CHP 
Genel Merkezi’nde 
basın mensuplarının 
karşısına yeni yöne
tim listesini açık
ladı.
Kılıçdaroğlu'nun 
listesindeki üç 
isim görevi kabul 
etmedi!
Yargıtay cumhuriyet 
Başsavcılığı bir yazı 
göndererek tüzüğün 
gereğinin yerine 
getirilmesini istedi 
ve 15 gün verdi.
Biz bir hukuk dev

ietiyiz. CHP öteden 
beri hukuksa saygılı 
bir partidir ve biz 
bugün Yargıtay 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı’nın, MYK’yı 
yüne tüzüğe göre 
belirledik ve teslim 
ettik. Şunun altını 
özenle çizmek iste 
rim. Genel Başkanın 
toplamadığı bir Parti 
Meclisi karar ala
maz. Tüzük çok 
açık. Hukuka ay 
kırdığa hepimizin 
karşı çıkması lazım. 
İnsanlarımızı, par
tililerimizi seviyo 
ruz. Toplanan arka 
daşlarımızı da sevi 
yoruz. Ama hep 
hukuka bağlı kal 
mak zorundayız. 
Parti içi çekişmeler
den ne istiyoruz 
arkadaşlar? Koltuk 

lar hiçbirinin baba 
sının malı değildir. 
Beni buraya 
örgütüm getirdi. 
Ama birileri hayır 
ben koltuğumdan 
oturacağım, ben 
başka işler yaparım 
derse buna izin ver
mem. Adımız belli. 
Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi’yiz. 
Halkın partisiyiz. 
Binlerinin partisi 
değiliz. Koltuklar 
insanlara sürekli 
otursunlar diye ve 
rilmez, halka hizmet 
için verilir. Oralar ne 
benim ne de birileri 
nin babasının malı 
dır. O koltukların 
hakkını vereceğiz. 
Bana verilen bir 
yetki var, görev var. 
Görevi veren kurul
taydır. Bana deniyor 

ki sen tüzüğün ver 
diği yetkiler çerçe 
vesinde görevini 
yapacaksın. Tüzük 
meydanda, başsav 
cinin yazısı mey
danda, tespitimizi 
yaptık. Başsavcılığa 
konuyu ilettik. 
Halkımı seviyorum, 
gücümü onlardan 
alıyorum. Gücünü 
bir yerden alanlar 
bu partide olmak 
zorunda değiller. 
Size yeni MYK üye 
lerimizin isimlerini 
ve görevlerini bilgi
lerinize sunmak 
istiyorum.
Size yeni yönetim 
listesini açıklamak 
istiyorum.Yeni 
Genel Sekreter 
Süheyl Batum... 
-Örgütlenme ve 
Örgüt Yönetimleri

Gürsel Tekin, 
-İdari ve Mali işler 
Hurşit Güneş, 
-Seçim ve Hukuk 
İşleri Mesut Değer, 
- Tanıtım, Basın ve 
Propaganda Isa Gök 
-Yerel Yönetimler 
Alaattin Yüksel, 
-Meslek Kuruluşları, 
Sendikalar ve 
STK'lar İzzet Çetin, 
-Dış ilişkiler ve Yurt 
Dışı Örgütlenmeler 
Oğuz Oyan, 
-Kadın Örgütlen
mesi ve Kadın 
Kolları Didem Engin 
-Gençlik Örgütlen
mesi ve Gençlik 
Kolları Mehmet Zeki 
Gündüz 
-Ekonomik ve Mali 
Politika Umut Oran, 
-Halkla ilişkiler 
Mehmet Ali Özpolat, 
-Ar-Ge BYK 
Platformu Sencer 
Ayata, 
-Parti İçi Eğitim 
Melda Önur oldu. 
Halkımıza şu vaatte 
bulunuyoruz. CHP 
yeni yönetimi, tek 
ses tek yürek ola
caktır. Başarısız 
olduğumuz zaman 
hiç endişe etmesin

ler. Koltuklarımıza 
saplanıp kalmaya
cağız. Başarısız 
olduğumuz zaman 
alnımızın akıyla 
gideceğiz. Yerimize 
yeni arkadaşlarımızı 
getireceğiz. 
O koltuklar bize 
sürekli oturalım 
diye verilmedi ve 
biz yeni bir anlayış 
la halka gideceğiz. 
Hiç kimseyi ötek- 
ileştirmeyeceğiz. 
Buradan örgütler
ime de sesleniyo
rum. Yeni yönetimin 
desteklenip destek
lenmediğini, komşu
larına esnafa sor
sunlar, emekliye 
işçiye sorsunlar. 
Ömür boyu koltuk
lara oturanların 
CHP’ye ne verip ne 
vermediğini sorsun
lar. Biz halkımıza 
güveniyoruz, inanı 
yoruz. Hizmet 
etmek istiyoruz. Hiç 
kimse bir partinin 
içinde korku kanal
ları korku koridor
ları yaratmamalı. 
Herkes özgürce 
düşüncesini 
söyleyecek. “

Müftüden AKPlilere ziyaret
İlçe Müftüsü Yusuf 
Doğan Ak Partiyi 
ziyaret etti. 
Gemlik’e yaklaşık 
3 ay önce atanan 
Müftü Yusuf 
Doğan ilçede 
yaptığı temaslar 
kapsamında Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci’yi 
ziyaret etti. 
Karşılıklı sohbet 
havasında geçen 
konuşmalarda 
Gemlik ile ilgili 
genel değer
lendirmeler yapıldı. 
İlçe Müftüsü 
Doğan Gemlik’i 
tanımaya çalıştığını 
belirterek, ilçe ile 
ilgili izlenimlerini 
aktardı.
Ak Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ve bazı 
yöneticilerinde 
katıldığı buluş
manın müftülüğe 
daha önce kendi
lerinin yaptığı 
ziyaretin iadesi 
olduğunu söyleyen 
ilçe Başkanı 
Kahveci mem

nuniyetini dile 
getirerek, Gemlik’te 
öncelikle ihtiyaca 
cevap veremeyen 
Çarşı Camiinin ne 
olacağı ile ilgili 
hepimizin 
düşüncelerini 
ifade etmesi 
gerekir dedi.
Konunun uzun yıl
lardır Gemlik 
kamuoyunun gün
deminde olduğunu 
ve camii yeri ile 
ilgili çeşitli tek

liflerin daha önce
den yapıldığını 
söyleyen Oktay 
Kahveci; tüm 
Gemlik’i ilgilendiren 
bu konu hakkında ; ’ 
gemlik Kent 
Konseyi’nde bir 
çalışma yapılabilir. 
Kentin tüm 
dinamiklerinin 
buluştuğu ortamda 
Mimarlar Odası, 
şehir plancıları, 
mühendisler odası, 
müftülük, Gemlik ve

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
yetkilileri ile 
vatandaşların gem
lik e yapılması 
düşünülen kent 
meydanı ve 
konu hakkındaki 
görüş ve önerileri 
değerlendirilmeli, 
Gemlik’te 
50 hatta 100 yıla 
hitap edebilecek 
özgün proje ortaya 
konulmalı şeklinde 
konuştu.

TEMA* TaXT HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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İşte yeni yılın «ergileri
Yeni yılda vergi ve 
cezalar yüzde 7.7 
oranında artacak. En 
düşük motorlu taşıt
lar vergisi 2011'den 
itibaren 436 liraya 
çıkacak. 1 yıllık pas
aport harcı da 102 
liraya yükselecek. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tara 
tından açıklanan 
Ekim ayı enflasyon 
verileri çerçevesinde 
vergilerin artışında 
kullanılacak yeniden 
değerleme oranı 2011 
yılında yüzde 7.7 
olarak uygulanacak. 
Böylece bu yılın 
başında yüzde 2.2 
artan vergi, harç ve 
cezalar, Bakanlar 
Kurulu yetkisi kul
lanılmazsa yeni yılda 
yüzde 7.7 oranında 
artacak
Yeni oranla birlikte 1- 
3 yaş grubunda yer 
alan ve motor silindir 
hacmi 1300 cm3?e 
kadar olan otomobil
lerin halen 405 lira 
olan motorlu taşıtlar 
vergisi, yılbaşında 
436.2 liraya çıkacak. 
Motor silindir hacmi 
1301 cm3 ile 1600

cm3 arasındaki oto
mobillerin vergisi de 
648 liradan 697.9 
liraya yükselecek 
Motor silindir hacmi 
4001 cm3 ve üstünde 
otomobili bulunanlar 
ise yeni yılda 14 bin 
689 lira yerine 15 bin 
821 vergi verecek. 
EN DÜŞÜK TRAFİK 
CEZASI 67 LİRA 
Trafik para cezala 
rımn da aynı oranda 
artmasıyla birlikte en 
düşük trafik para 
cezası 67 liraya, en 
yüksek ceza da 15 
bin 640 liraya yükse
lecek. Kırmızı ışıkta 
geçenler ile hız limiti
ni yüzde 30?a kadar 
aşanlar yeni yılda 
130,8 lira yerine 140.8 
lira, hız limitini yüzde 
30?un üzerinde aşan
lar ise 270,8 lira yer
ine 291.6 lira trafik 
cezası ödeyecek.

1 YILLIK 
PASAPORT 
HARCI 102 LİRA 
Yeni yılda 1 yıllık 
pasaport harcı 95 lira 
dan 102.3 liraya, 6 
aya kadar olan pasa 
port harcı ise 65 lira 
dan 70 liraya yükse
lecek. 2 yıllık pasa 
port harcı 155 liradan 
166.9 liraya, 3 yıllık 
pasaport harcı 220 
liradan 236.9 liraya, 3 
yıldan fazla süreli 
olan pasaport harcı 
da 310 liradan 333.8 
liraya çıkarıldı. 
Pasaportlar için 
50 lira olan değerli 
kağıt bedeli de 
53.8 liraya çıkacak. 
Pasaport harçlarında 
bu yılın Haziran 
ayında büyük oranlı 
indirime gidilmişti. 
ÇEVRE VERGİSİNDE 
DURUM NE?
Çevre temizlik vergisi* 

ise yeniden değer
leme oranının yarısı 
kadar ve yüzde 3.86 
oranında artırılacak. 
Çevre Temizlik 
Vergisi, konutlarda 
su tüketim miktarı 
esas alınarak, 
büyükşehir 
belediyelerinde 
metre küp başına 
20.7 kuruş, diğer 
belediyelerde ise 16.6 
kuruş olarak hesa
planacak.

DAMGA VERGİSİ 
8.29 LİRA OLACAK 
Damga vergisindeki 
maktu tutarların 
yeniden değerleme 
oranı kadar arttırıl
ması durumunda da, 
yıllık gelir vergisi 
beyannamelerindeki 
damga vergisi 8.29 
lira olacak. Bu miktar, 
makbuz senetlerinde 
10,66 lira olarak 
uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ 
DEĞERLERİ DE 
ARTIYOR 
17 milyon dolayında 
vatandaşı yakından 
ilgilendiren emlak 

vergisine tabi değer
ler ise 2011 yılında 
yeniden değerleme 
oranının yarısı kadar 
artış görecek.
Bu durumda, emlak 
vergisine tabi metre 
kare birim değer
lerdeki artış yüzde 
3,855 olacak.
Buna göre, 
Türkiye'nin en 
pahalı yeri olan 
İstanbul Anıt 
Caddesinde 
metre kare birim 
değer 25 bin 
500 liradan 26 bin 
483 liraya çıkacak. 
İstanbul'da İstiklal 
Caddesinin metre 
birim değeri 20 bin 
771 lira, Ankara'da 
Atatürk Bulvarının 
metre kare birim 
değeri 4 bin 985 
liraya, İzmir 
Konak'ta Atatürk 
Caddesinin birim 
değeri 4 bin 233,1 
liraya yükselecek. 
Elazığ Keban'ın İstan
bul'daki yalıları 
geride bırakan Baraj 
Mahallesindeki metre 
kare birim değer de 
10 bin liradan 10 bin 
385,5 liraya çıkacak.

TÜFE «e 
UFE'de I 
artış

Ekim ayında Tüketici I 
Fiyatları Endeksi (TÜ I 
FE) yüzde 1.83, Üretil! 
ci Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) yüzde 1.21 
arttı.
TÜİK tarafından yapı 
lan açıklamaya göre, 
2010 yılı Ekim ayın
da 2003 Temel Yıllı 1 
Tüketici Fiyatları En 
deksi'nde bir önceki I 
aya göre yüzde 1,83, I 
bir önceki yılın 
Aralık ayına göre 
yüzde 6,69, bir önce
ki yılın aynı ayına I
göre yüzde 8,62 ve I
on iki aylık ortala
malara göre yüzde 
8,45 artış gerçek
leşti. 2010 yılı Ekim I 
ayında 2003 Temel I
Yıllı Üretici Fiyatları I
Endeksi'nde bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,21, bir önce
ki yılın Aralık ayına 
gö re yüzde 7,80, bir 
önceki yılın aynı ayı 
na göre yüzde 9,92 1
ve on iki aylık ortala
malara göre yüzde 
7,71 artış gerçek
leşti '!

elm& sekeri LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac îde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

GEMLİCİN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
CĞİTİMM12. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

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

5I71? 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Âli 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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M kam
sakiılHiıe mani
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), kredi 
kartı müşterilerine 
yönelik olarak 
açılan sahte inter
net sitelerine ilişkin 
uyarıda bulundu. 
TBB'nin duyu
rusunda, son gün
lerde TBB'nin adı 
kullanılarak banka 
müşterilerinin kredi 
kartı borçlarını 
öğrenebileceklerini 
belirten sahte inter
net siteleri açıldığı 
kaydedildi.
Kredi kartı sahip
lerini dolandırmayı 
amaçlayan bu tür 
internet siteleri ile 
TBB'nin ve 
bankaların bir ilgisi 
olmadığı ve söz 
konusu sahte inter
net sitelerine yöne
lik gerekli hukuki 
girişimlerde 
bulunulduğu 
bildirildi.
Bu konuda 29 Eylül 
2010 tarihinde bir 
kamuoyu duyurusu 
yapıldığı hatırlatılan 
açıklamada, şunlar

kaydedildi:
"İyi niyetli olmayan 
girişimlerin devam 
etmesi nedeniyle 
kamuoyuna bir kez 
daha bilgi 
verilmesi gerekli 
görülmüştür. Kredi 
kartı sahiplerinin 
borçları da dahil 
olmak üzere bilgi 
alabilecekleri tek 
yer kredi kartını 
aldıkları kuru
luşlardır.
Bunun haricinde 
başka bir yerden 
kart borcunu 
öğrenmek mümkün 
değildir.
Kredi kartı bilgi
lerinin ve kişisel 
bilgilerin elde 
edilmesine yönelik 
olarak açılan bu tür 
internet sitelerine 
girilmemesi ve 
talep edilen 
bilgilerin doldurul- 
maması olası 
dolandırıcılık 
eylemlerine maruz 
kalınmaması açısın
dan büyük önem 
arz etmektedir.”

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 0KU1ÖKM

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 
EX054114 salı ve 07.09.2010 tarihli 
Gümrük Çıkış Beyannamemiz kap
samında L-0315136 numaralı AIR 

Dolaşım sertifikamız kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

BİEN SERAMEKSAN. TİC.A.Ş.

EimOSANirOR

DENEYİMLİ 
OTO YIKAMA ELEMANI ile 

LASTİK, BAKIM VE 
YAĞ DEĞİŞİMİ USTASI 

ARANIYOR 
05327747593

Yazar kasa levhamı, A13075 seri nolu Si fatura sayfamı, A 27801-27900 seri 
nolu 2 cilt fatura koçanımı kaybettim.5 Hükümsüzdür. ZEKİ BAŞARAN 
T.C. Kimlik No: 12130868504

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 
EX 054116 sayı ve 07.09.2010 tarihli 

Gümrük Çıkış Beyannamemiz 
kapsamında L - 0315137 numaralı 

ATR Dolaşım sertifikamız 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
BİEN SERAMİK SAN. TİC.A.Ş.

gjş Gemlik Kız Meslek Lisesinden aldığım 
Bg diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
S NUR ALTIN

Tf MA A “SUYUNU boşa 
__ & HARCAMA”

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

ELEMAN ARANIYOR
ŞOFÖR - SEVKİYAT- 

MONTAJTAN ANLAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.

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

ELEMAN ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

KİRFEZ GAZETESİ & GİllER tlANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
4 Kasım 2010 Perşembe 

ÖZER ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sag.Ocapı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 50 40

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Oüven 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 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. .513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) S16 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) 65S 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akcan Patrol 513 10 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 01*03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3807 

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)

tMlHlIİ
IMM 

fyMUllH

UUŞMIJ 
IIMIMI!

Lamsın
(Tel:5l3332l)
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iorınlu eğitim 13 yıla ciliiwr V

Milli Eğitim Şura 
sı'nın üçüncü günün 
de zorunlu eğitim 
süresinin lise dahil 
13 yıla çıkarılması 
komisyon kararı 
olarak benimsendi. 
Kızılcahamam'da 
devam eden 18'nci 
Milli Eğitim Şurası'n 
da, zorunlu eğitim 
süresinin lise dahil 
13 yıla çıkarılması, 
ortaöğretimde sınıf 
geçme yerine ders 
geçme sistemi geti 
rilerek okulu erken 
bitirme olanağı 
verilmesi, haftalık 
ders saatlerinin 
azaltılarak teneffüs
lerin süresinin 
uzatılması konuları 
komisyon kararı 
olarak benimsendi. 
Zorunlu eğitimin 
süresinin tartışıldığı 
komisyonda 8 yıllık 
zorunlu eğitim ile 
ilgili olarak, "Gelişim 
özellikleri bakımın
dan farklı düzeyler 
deki öğrencilerin bir 
arada bulunmasının 
ortaya çıkardığı 
pedagojik sorunların 

ortadan kaldırılması 
için ilköğretim okulla 
rında 8 yıllık zorunlu 
eğitim, öğrencilerin 
yaş ve gelişim özel
likleri dikkate alı
narak kademelendiril 
meli. Fiziksel mekan
lar bu kademelere 
göre öğrencilerin ayrı 
alanlarda eğitim 
görmelerini sağlaya
cak biçimde bölüm- 
lendirilmell" önerisi 
kabul edildi.
Komisyon ayrıca, 
zorunlu eğitimin 
süresinin lise dahil 
13 yıla çıkarılması 
kararı da aldı.
-DERS SAATLERİ 
AZALACAK 
TENEFÜS SÜRESİ 
ARTACAK- 
Ortaöğretimde haf
talık ders saatlerinin 
azaltılması, tenefüs- 
lerin uzatılması, 
ortaöğretimde sınıf 
geçme yerine ders 
sistemi getirilerek 
okulu daha erken 
bitirmeye imkan 
sağlanması gibi ko 
nularda komisyonca 
görüş birliğine

varıldı.
-KIZLAR İÇİN 
POZİTİF AYRIMCILIK 
BENİMSENDİ- 
Kız öğrencilerin okul
laşma oranlarının art- 
tırılamsı için de 
komisyonda kararlar 
alındı. Kız öğrenciler 
için "Ortaöğretime 
devamlarına ilişkin 
teşviklerin artırıl
ması, yeni yatılı lisel
er açılması ve kız 
çocuklarının okula 
erişimi için pozitif 
ayrımcılık yapılması" 
benimsendi.
Komisyonda 
sözleşmeli öğretmen
lik uygulaması 
yönünde yapılan 
çalışma gerginliğe 
yol açtı. Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'nın da gün
deme geldiği 
komisyonda sınav ile 
ilgili olarak, "Öğret
menlik mesleğiyle 
ilgili genel kültür 
sorularının yanında 
mezun oldukları özel 
alanlarla ilgili sorular 
da yöneltilmesi" 
kararı benimsendi.

Gücümsporlu bas
kettiler, çıktıkları 
üçüncü karşılaşma
da rakibini 2 sayı 
farkla yendi. 
Önceki gün Bursa 
Çekirge Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
ve C grubunda 
mücadele veren 
Gücümspor, Uğur 
Böceğispor 
karşısında üstün

lüğünü gösterdi, 
ilk periyodu 10-12, 
ikinci periyod 12-15, 
3. periyodun 15-15, 
son periyotta ise 14- 
11 olan karşılaşma
da Gücümsporlular, 
sezonun 3. maçında 
yine yenmeyi 
başardılar.
Gemlik Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan

Büyükbaşaran, C 
gurubunda çıktıkları 
iki karşılaşmayı da 
kazanan basketçi- 
lerin heyecanlı bir 
maç sergilediklerini, 
karşılaşmalar için 
yaptıkları antreman- 
larda da bunları 
hissettirdiklerini 
belirterek, alınan 
galibiyetten mutlu 
olduklarını söyledi.

İK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
^erez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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"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

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

MIIMlIllllllttSIIlMlIlI
Kent Konseyi tarafından dün 
düzenlenen toplantıda Gemlik 
te spor masaya yatırıldı.
Spor kulüplerinin başkanlar/, 
beden eğitimi öğretmenleri, 
spor yöneticileri, hakemler, 
öğrencilerden oluşan yakla 
şık 200 kişinin katıldığı top 
lantıda Gemlik'te sporun geliş 
mesi için yeterli tesisin bulun
madığına dikkat çekildi.
Kadri Güler’in haberi 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı

Kent Konseyi’nde 
spor konuşuldu

Kent Konseyi dün “Gemlik’te Spor’’ günde
mi ile toplandı.

Toplantı başlangıcında 50 kişinin bile topla 
namayacağını sanıyordum.

Yanılmışım.
Salonun yarısı doldu.
Sporla ilgilenen her kesimden insan toplan

tıya katıldı.
Gemlik’te spor konusunda söz alanlar her 

şeyi söylediler.
Spor kulüplerinin yöneticileri, beden eğitimi 

öğretmenleri, spor adamları, öğrenciler, her 
kes Gemlik’te sporla olan sıkıntılarını anlattı.

Konuşmacıların çoğu Gemlik’te tesis yeter
sizliğinden söz etti.

Mevcut tesislerden yararlanamadıklarını 
söyledi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan 
Alışveriş Merkezi nin geçtiğimiz hafta 
yapılan kiralama ve işletme ihalesini Alya 
Petrol Ltd. Şti. adlı firma kazanmıştı. 
Belediye Encümeni Alya Petrol’e “Evet” 
dedi. Belediye İdari Başkanı Cemil Acar, 
“Firma geldiğinde işletme ile ilgili 
sözleşmeyi yapacağız. Teminat yatırıldık
tan sonra binayı firmaya teslim ede
ceğiz” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesinin 2011 yılı bütçe 
sinin meclisçe kabul edilmesinden 
sonra önceki akşam geleneksel yemek 
verildi. Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler’in Belediye Meclisinde 2011 
yılı belediye bütçesinin kabulü nede 
niyle Belediye Meclis üyelerini düzen
lenecek olan yemeğe davet etmesine 
karşın, AKP ve MHP ’li üyeler yemeğe 
katılmadılar. Haberi sayfa 5’de

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

Alışveriş Merkezi ihalesi verilıii
Zeytin ve Zeytinyağı

“Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü 
ve sağlam,

Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı 
gibi sürekli,

Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması 
dileğiyle...”

Temennide seçilen sözcüklere dikkat.
Bir yerlerde okumuşum sonra da saklamışım.
Bugün bir arkadaşla “zeytin”i konuşurken aklıma geldi. 
Arkadaş çok dertli, zeytinden de zeytinyağından da... 
özellikle de 1950’li yıllardan bu yana uygulanan poli

tikalardan yakınırken de;
“Ben böyle diyorum ama sakın yanlış anlamayın. Ben 

sağcıyım. Ama benim sağcı olmam uygulama yanlışlık
larını dile getirmeme engel değil” demeyi de ihmal etmiyor.

Ah zeytin vah zeytin...
Şarkılara, şiirlere konu olmuş barışın simgesi siyah altın. 
Düşündüm. Araştırdım.
Düşünürken ve araştırırken karşıma şu gerçekler çıktı, 
Dünyanın en sağlıklı ve doğal bitkisel yağ kaynağı olan 

zeytinin tarihi, günümüzden 8.000 yıl öncesine dayanıyor.
Tarihsel gelişimi içinde birçok efsaneye kaynak olan 

zeytin, eski uygarlıkların yazıtları ve kutsal kitaplarında da 
yer almış.

Ayrıca, beyaz bir güvercinin Nuh’un gemisine tufan son
rası canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile dönmesi 
nedeniyle, zeytin yüzyıllardır barışın simgesi kabul ediliyor.

Zeytincilik, Cumhuriyet sonrası ülkemiz tarımının en 
önemli dallarından biri..

1929 yılında Atatürk’ün Yalova bölgesine yaptığı bir gezi 
Sırasında zeytinciliğe gereken önemin verilmesine yönelik 
direktifleri doğrultusunda, ülkemizde bir zeytincilik sefer
berliği bşslamıs. Bu sayede zeytincilik konusunda çalış
malar yapmak üzere, 1937 yılında Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü kurulmuş.

Ayrıca zeytin; bahçesine bakmayan ve bakım yaptır
mayan üreticilere ceza verilmesine neden olan bir kanun 
maddesine sahip tek bitki.

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bu girişimler 
sonucunda ülkemizde zeytincilik büyük bir hızla gelişmiş.

Bu sayede yurt dışında eğitim görmüş uzmanlara, yeni, 
bakımlı, sağlıklı ve verimli bahçeler ile sofralık zeytin ve 
zeytinyağı işleme tesislerine sahip olunmuş.

Zeytinciliğe verilen bu önem, 1950’li yıllardan itibaren git
tikçe azalmış ve günümüzde olduğu gibi ağaçların 
sökülmesine kadar devam etmiş.

özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında yer alan 
zeytinlikler ranta kurban gitmiş.

Güzelim zeytinlikler imara açılmış.
Zeytinliklerin yerini oteller, moteller, yüksek konutlar 

almış veya bu bölgelerdeki zeytin üretimi başka bir tarım 
koluna doğru yönelmiş.

Diğer tarım dallarında teknolojinin gelişmesine rağmen 
bu durum zeytin ve zeytinyağı üretimine yansıyamamış.

Verimin düşük ve maliyetin yüksek oluşu, sonuçta kârın 
düşmesine neden olmuş.

Bunun yanı sıra tamamen doğal olan zeytinyağının insan 
sağlığı yönünden ne kadar değerli olduğu anlatılarak 
teşvik edileceği yerde, rafinasyon ile elde edilen diğer 
bitkisel yağların üretimi ve tüketimi teşvik edilmiş.

Üreticilerin Marmarabirlik gibi kooperatifleşerek veya şir- 
ketleşerek hem girdilerini azaltması hem de doğrudan 
tüketiciye ulaşması mümkün.

Aksi halde üretici ile tüketici arasındaki aracılar kârların
dan vazgeçmeyeceğinden, zeytin üretimi ve buna bağlı 
olarak zeytinyağı üretimi gittikçe azalıyor. Bu ise 
tüketicinin daha yüksek fiyattan zeytinyağı yemesine 
neden olacak.

Günümüzde ülkemizin zeytinciliğe verdiği önemi anla
mak için Uluslararası Zeytin Yetiştiriciliği Sempozyumu’na 
ülkemizden katı tanların sayısına bakmak yeter.

1993 yılında İsrail’de İkincisi, 1997’de Yunanistan’da 
üçüncüsü düzenlenen bu toplantılarda, dünyanın her 
yerinden araştırmacılar ve bilim adamlarının yanı sıra üreti
ci ve sanayiciler de katılırken ülkemizden iki veya üç 
araştırmacının katılması ibretle üzerinde durulması 
gereken bir olay.

Hal böyle olunca 1999 yılından sonra da tek yanlı olarak 
konferans üyeliğinden ayrılmış Türkiye.

Hem kafamızı kuma gömmüşüz hem de zeytinciliğimiz 
elden gidiyor diye üzülüyoruz.

Ağlamakla sızlamakla bir yere vanlmıyor, yarılamıyor.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Alışveriş Merkezi 
nin geçtiğimiz hafta 
yapılan kiralama ve 
işletme ihalesini 
Alya Petrol Ltd. Şti. 
adlı firma kazan
mıştı. Belediye 
Encümeni Alya 
Petrol’e “Evet” dedi. 
7 milyon liraya mal 
olan, içinde 70 iş 
yeri, banka, kuaför, 
sinema salonu, 6 
restaurant, cafesi ve 
otoparkı bulunan 
hiodern Alışveriş 
Merkezi, yaklaşık 
bir yıldır, çevre 
düzenlemesi ve 
noksanlıklarının 
tamamlanması işle 
riyle uğraşılıyordu. 
Geçtiğimiz aylarda 
kiralama ve işletme 
hakkı ihaleye 
çıkarılan Alışveriş 
Merkezi’nin ihalesi
ni katılım olmadığı 
için ihale iptal

edilmişti. 
Geçtiğimiz hafta 
yenilenen ihaleye 
katılan İstanbul’da 
petrol işleriyle 
uğraşan Alya Petrol 
Ltd. Şti. adlı firma 
40 bin 550 lira 
fiyat vermişti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
muammen bedel

olan 40 bin lirayı 
aşan firmaya kesin 
sonuç bildirmek için 
Sah gününe kadar 
izin istemişti.
Belediye encümeni 
biraraya gelerek 
konuyu görüştü ve 
ihaleye katılan 
firmaya ihaleyi 
aldıklarım duyurdu. 
İhaleyi alan firmayı

sözleşme yapmaya 
çağırdıklarını 
söyleyen Belediye 
İdari Başkanı Cemil 
Acar, “Firma 
geldiğinde işletme 
ile ilgili söyleşmeyi 
yapacağız. Teminat 
yatırıldıktan 
sonra binayı fir
maya teslim ede- : 
ceğiz” dedi

HMiık Kemal lliöğrttiııı hinası yılulılı
Gemlik’te, geçtiğimiz 
yıl işyerinde 
meydana gelen kaza
da hayatını kaybeden 
işadamı ve eşinin 
adına çocukları 
tarafından yeniden 
yaptırılacak olan 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
binasının yıkım işle
mi tamamlandı. 
Hayırsever Ziver 
Karataş ye eşi 
Ayşe Karataş adına 
yaptırılacak okulun 
protokolü Bursa 
Valiliği binasında 
imzalandıktan sonra 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri tarafından 
binadaki malzemeler 
boşaltılarak Kız 
Meslek Lisesi binası
na taşınmıştı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’în girişimleri ile 
merhum Ayşe ve 
Ziver Karataş’ın 
çocukları tarafından 
yaptırılacak olan 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu, 
2 yıl içerisinde 
tamamlanarak

eğitim öğretime 
başlayacak. 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
Çakır İnşaat Müteah 
hitliği firmasına 
verilen binanın yak
laşık 15 gün önce 
başlanan yıkım çalış
maları tamamlandı. 
Dr. Ziya Kaya Mahal 
leşi Ilıca Caddesi’nde 
oldukça elverişsiz 
koşullar altında 
eğitim veren ve 1999 
depremi sonrasında 
hasarlı raporu verilen 
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu yerine, bir 
yıl önce iş yerinde

geçirdiği kaza sonu
cu yaşamını yitiren 
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 İlköğre
tim Okulu’nun yeni 
ismi ise Ayşe-Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu olacak.
Yaklaşık 2 milyon 
TL’ye mal olacak 
okul 20 derslik, 
10 idari birim, labo
ratuar, kantin,

spor salonu ve 
2 çok amaçlı 
salondan oluşacak 
687 metrekarelik 
alan üzerine 
yapılacak Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu, 
2 yıl içinde anahtar 
teslim hizmete 
girecek. 
Boşaltılan alanın 
yakın bir zaman 
içinde binayı yapacak 
olan müteahhit 
firmaya teslim 
edilerek zemin 
etüt sondaj çalış
malarına başlanacağı 
açıklandı.



5 Kasım 2010 Cuma Gemlik KBrfez Sayfa 3

Suç ortakları, trafoıla can çekişen 
arkadaşlarını ölüme terk eni

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa’da, kablo 
çalmak için trafoya 
giren 2 hırsızdan 
biri akıma kapılarak 
hayatını kaybetti. 
Dışarıda bekleyen 
2 hırsız ise 
arkadaşlarının 
yaralandığını fark 
edince vatandaşlar-' 
dan yardım isteyip 
olay yerinden kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Geçit 
Mahallesi'nde bulu
nan bir alışveriş 
merkezinin arkasın
daki elektrik dağıtım 
merkezine ait trafo
dan kablo çalmak 
isteyen irfan 
özdemir, Recep G.

Wtywtt'İM Mattı
Bursa'da iki kişi, 
kokoreci iyi pişir 
medikleri gerekçe
siyle iki seyyar 
satıcıyı bıçakla 
yaraladı.
Alınan bilgiye göre, 
Osmangazi Mahal 
leşi Kent Meyda 
m'nda seyyar koko

Adliye merdivenlerinde fenalaşan 
yaşlı adam, hastanede öldü
Bursa'da, 
adliye binasının 
merdivenlerinde 
rahatsızlanan 83 
yaşındaki yaşlı 
adam, kaldırıldığı 
hastanede öldü.

Eniştesi tarafından bıçaklandı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir kişi, eniştesi 
tarafından bıçak
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Zümrütevler Mahal 
leşi Kümbet So

(32) ve Servet S. 
(23), 16 K 6829 
plakalı kamyonetle 
olay yerine gitti. 
Trafoya giren İrfan 
Özdemir kabloları 
keserken, Servet S. 
kapıda, Recep G. 
ise kamyonette bek
lemeye başladı. 
Yaklaşık yarım saat 
boyunca içeride kab 
loları kesen İrfan 
Özdemir cereyana 
kapılınca trafoda 
patlama oldu. 
Recep G., patlama 
sesi üzerine arka 
daşlarının yanına 
gidince korkunç 
manzara ile karşı 
laştı. İrfan özde 

reç tezgahı açan 
Yasin O. (49) ile 
Erkin Ö'nün (33) 
yanına gelen 
Sinan A. (26) ile 
Uğur D. (29), 
10 lira vererek 
kokoreç istedi. 
Bir süre sonra 
kendilerine verilen

Alınan bilgiye 
göre, kanser 
olduğu öğrenilen 
Sadık Çiçek, 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
Bursa Adliye 

kak'ta oturan Hakan 
Doğruyol (30) ve 
eniştesi Mikail Y. 
(35) arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya 

mir'in ağır yaralan 
dığını gören Recep 
G. ve Servet S., 
arkadaşlarını yol 
kenarına götürdük
ten sonra Ferdi G. 
(27) ve Ferhat Ç. 
(36) isimli vatan
daşları olay yerine 
çağırıp kayıplara 
karıştı. Ferdi G. ve 
Ferhat Ç., yol kena 
rında yatan yaralıyı 
araçlarına alıp 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
götürdü. Yanık 
tedavi bölümüne 
kaldırılan zanlı kur
tarılamadı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 

kokorecin pişme 
diğini iddia eden 
zanlılar, seyyar 
satıcıları bıçakladık
tan sonra paralarını 
geri alarak kaçtı. 
Dudağından yarala 
nan Yasin A ile 
göğsünden 
yaralanan Uğur D,

Sarayına geldi. 
Merdivenleri 
çıkarken fenalaşan 
yaşlı adama, 
adliyede görevli 
Dr. Ibrahim Baykal 
tarafından müda

dönüşmesinin 
ardından Doğruyol, 
eniştesi Mikail Y. 
tarafından kolundan 
bıçaklandı. Yaralı 
genç, Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırılırken, zanlı 

polis, yaralıyı 
hastaneye götüren 
Ferdi G. ve 
Ferhat Ç.'nin 
ifadelerinden 
yola çıkarak 
Servet S. ve Recep 
G.'yi Emek 
Mahallesi'ndeki 
evlerinde gözaltına 
aldı. Zanlılardan 
Servet S., yaralı 
arkadaşlarını 
Recep G.'nin 
bırakıp kaçtığını 
söylerken, 
Recep G. ise 
olay saatinde başka 
bir yerde olduğunu 
iddia etti. Zanlıların 
sorgusu devam 
ediyor.

ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Zanlıların kısa süre 
sonra yakalandığı, 
olayla ilgili soruş
turmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi 

hale edildi.
Olay yerine çağrılan 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaşlı 
adam, kurtarıla
madı.

Mikail Y. güvenlik 
güçlerince 
gözaltına alındı. 
Zanlının sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk 
edileceği 
bildirildi

Doktor olmak!...
Bazı analar, babalar “Benim oğlum oku 

yup Doktor olacak” diye şişinip dururlar. 
Bazı analar da çocuklarına Kızdıkça;
“Seni doğuracağıma taş doğuraydım..” 

diye beddua ederler..
Lafım bu analara, hesap görmenin hari

ka bir yöntemi var..
Bak sizlere bu tuzak yolu anlata

cağım...
Bırak çocuk istediğini yapsın, ancak 

dersini iyi çalışsın,
Yüksek puan alıp, tıp fakültelerinden 

birini kazansın._
Bakın başına neler gelecek..Kıvranıp 

duracak...
Tıbbiyeyi kazanmak için lisede dört yıl 

köle gibi çırpınacak..
Şansı yardım etti, kazandı diyelim..
Altı senelik ağır bir tıp eğitimi var..

Bitirmek için göbeği çatlayacak..
Uzmanlık sınavı için yemden çalışıp 

onu da kazanacak..
Zor iş, kazandı diyelim.. Bu defa da..
Dört senelik yeni bir kölelik devri 

başlayacak..
Uzman oldun diyelim.. Sonra yallah 

Hakkariye, Van Özalp’a..
Hele kız çocuğuysa iyice yandı..
Koca bulma imkânı yok..
Hangi “aklı başında ki erkek” seviyo

rum deyip kîZiiı peşinden özaipa, 
Digor'a, Çukurca’ya gider..
Yörenin adamından zaten hayır yok..

Cümlesi parasız, işsiz..
Koca adayları arasında en iyi seçenek 

yine korucular..
Altı yüz lira maaşları var.
Buyur seç birinden birini..
Sîzleri rahatlatmak için biraz kara mizah 

yaptım..
“Benim çocuğum okuyacak, doktor ola

cak..” diye hırs yapan analar babalar tıst- 
tınız her halde...

Görüyorsunuz; Sağlık politikamız 
intikamınızı fazlasıyla alıyor.

Genç doktorlar yeni bitirmişler stajla 
rını.. Uzman olmuşlar..

Sonra iki sene mecburi hizmet için kura 
çekip Doğu’nun il veya ilçelerinden 
birine gidecekler...

İki senelik mecburi hizmet bittiğinde, 
bu genç hekimlerin gönüllerince bir yere 
tayin istemek hakları değil mi?

Seni mahrumiyet bölgesi denilen yer
lere gönderen hükümet adamları oradan 
seni geri getirmemek için ellerinden 
geleni yapacaklardır..

Yani Özalp’ta, Yüksekova’da yaptın 
mecburi hizmetini..
Gemlik’e gelmek istersen ömür tükete

ceksin..
“İstifa eder serbest çalışır, diye

bilirsiniz. ” Nah çalışırsın !
Diploma rehin olarak Bakanlığın 

elinde..
Mecburi hizmete gitmezse uzmanlık bir 

yerde dursun doktor olduğunu bile ispat 
edemezsin.

Seni adam yerine koymazlar., 
“Benim çocuğum okuyacak, doktor ola

cak..” diye hırs yapan analar babalar 
Sağlık politikamız intikamınızı fazlasıyla 
alır..

Onun için çocuğuna kızıyorsan gönder 
Tıp Fakültesine, Onlar senin hınçını kat 
kat alırlar.. Oldu mu?...

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

Kent Konseyi’nde 
spor konuşuldu

Kent Konseyi Başkanı Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, açılışta herkesin 
konuşmasını istedi.

Konuşmalara arada cevap vereceğini 
söylemesi, herkesin de rahatlıkla konuş
masını sağladı.

Konuşmacıların büyük çoğunluğu 
Gemlik’te mevcut spor tesislerinin 100 bin 
nüfuslu bir ilçede spor yapmasına 
yetmediği, spor kulüplerini belediyeden 
başka destekleyenin olmadığı dile getirildi.

Uzun zamandır yakınılan konu olan 
Atatürk ve Kapalı Spor Salonu’nun bazı 
takımlara kullandırılıp, diğer amatör takım
lara kullandırılmaması konusu en çok dile 
gelen konu oldu.

Belediye Başkanı Güler de bu konuda 
Atatürk stadının her maça açılması halinde 
kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Alternatif sahalar için kamulaştırmanın 
çok zaman aldığını söyleyen Belediye 
Başkanı, Gemlik’te spor alanlarının çoğalt
mak istediklerini de kalın çizgilerle belirtti.

Görülen o ki, Gemlik’te ciddi bir tesis 
yetersizliği var.

Bu konuda herkes hem fikir.
Tek iş sporu kitle halinde yapan 

okullara kalıyor.
Eğer okullarda uygun kapalı spor salon

ları bulunsa buralardan hem öğrencilerin 
hem de sivillerin yararlanabileceği temel 
fikri çıktı.

Okul sporlarında belediye desteği ile il 
ve iller arasında yapılan müsabakalara 
gidebildiklerini söyleyen beden eğitimi 
öğretmenleri bu desteklerin devam etmesi
ni istedi.

Mahalle aralarında spor alanları 
kazandırılması düşüncesi ise yine önem
liydi.

Bu konuda Afyon’dan örnek veren bir 
öğretmen, AB projelerinden de destek 
alınabileceğini söyledi.

Sonuç olarak Gemlik’te bir numaralı 
spor sorunu tesisin olduğu ortaya çıktı.

Gücümspor Kulübü Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran ise, sorunun yalnız tesis 
olmadığını, önce ortaya hedef konmasının 
çok önemli olduğunu söyledi.

Büyükbaşaran, hedefler konduktan 
sonra ilçedeki mevcut tesislere göre çalış
ma başlatmak gerektiğine, kendilerinin 
bunda başarı sağladığına dikkat çekti.

Gemlik’te sporun ve kulüplerin dağınık
lığı konusuna bir kez daha dikkat çekildi.

Bir koordinasyon bozukluğunun olduğu 
gözler önünde.

Tüm kulüpler belediyeden destek isti 
yor.

Bence belediye destek vermeli ama 
belediye yanında başka destekler de 
bulunmalı. .

Herkes elini taşın altına koymalı diyo
rum. 

Kent Konseyi tarafın
dan dün düzenlenen 
toplantıda Gemlik’te 
spor masaya yatırıldı. 
Kent Konseyi 
Başkanı Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
Konsey Genel Sekre 
teri Salih Sergin’in 
yönettiği Kent Kon 
şeyi saat 15.oo de 
Belediye Nikah 
Salonıı’nda toplandı. 
Spor kulüplerinin 
başkanları, beden 
eğitimi öğretmenleri, 
spor yöneticileri, 
hakemler, öğrenciler
den oluşan yaklaşık 
200 kişinin katıldığı 
toplantıda söz alanlar 
Gemlik’te sporun 
gelişmesi için yeterli 
tesisin bulunmadığı
na dikkat çektiler. 
Toplantının açılışında 
konuşan Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, “Bugün 
burada herkes spor 
konusunda konuş
sun. Gençlik ve 
sporla ilgili Gemlik’te 
ne yapılması gereki 
yorsa bunlar anlatıl
sın, bizler not ala
cağız. Gerektiğinde 
sorulara da cevap 
vereceğiz” dedi. 
Dojo Karate Spor 
Okulu işletmecisi ve 
Antrenörü Gökhan 
özler, söz alarak 
salon yokluğundan 
bu spor dalında daha 
elverişli gençleri 
yetiştiremediklerini, 
doğu sporlarını

I Gemlik’te tanıtıp 
sevdirmeye çalıştık
larını söyledi. 
35 lira aylık ile 
spor yaptırdıklarını 
belirten özler, 
belediyenin 
malzeme konusunda 
kendilerine yardımcı 
olmaları istedi, özler, 
“Aldığımız aidat 
larla kiramızı bile 
ödeyemiyorum. 
Belediye bize yılda 
5 bin lira destek 
olursa başarılarımız 
artacaktır.” dedi. 
Futbol Antrenörleri 
Derneği temsilcisi 
Okan Özgün ise

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HALİL İBRAHİM İNAN

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür.afi OLCAY TAVA

karşılaşmaların saha 
uygunluğuna 
kendisinin baktığını, 
Gemlik’teki sahaların 
sayısının artması 
gerektiğini söyledi. 
Sporcu kadar spor 
yöneticilerine de 
ihtiyaç duyulduğuna 
dikkat çeken Özgün, 
Belediyenin kamu
laştırdığı yeni saha 
bittiğinde bundan 
Gemlik’in 
kazanacağını söyledi. 
Beden Eğitimi öğret
meni Ayhan Boğuş 
ise gençlerin boş 
zamanlarını değer
lendirecekleri alan
ların Gemlik’te yeter
sizliğine dikkat çekti. 
Kulüplerin en çok 100 
kişiye spor yaptırabi 
leceğini oysa okullar
da potansiyelin 500- 
600 kişiye çıktığına 
dikkat çeken Boğuş, 
Gemlik’teki okullarda 
18 bin gençe spor 
yaptırma imkanının 
bulunduğunu söyledi. 
Uşak ilinden geldiğini 
söyleyen Ayhan Bo 
ğuş burada “Mahalle 
de sporu geliştirmek” 
projesi yaptıklarını ve 
yararlı olduklarını 
söyledi. Gemlik’te 
semt sahaları bulun
madığını belirten 
konuşmacı yapılacak 
projelerle AB den 
bile bu konuda mali 
destek alınabileceğini 
belirtti.
Giresunspor Kulübü 
ve Derneği Başkanı 
Durmuş Uslu, ise 
Gemlik’te 20 yıldır 
spora yatırım yapıl
madığını, bu yüzden 
gençlerin yüzde 
80’inin cafelerde ve 
internetlerin bulun

duğu mekanlarda 
zaman öldürdüklerini 
söyledi. Uslu, 
“Gençlere spor yap
tıracak alanlar 
yaratılmalı” dedi. 
Bülent Aktaş ise 
çocuklara koşacağı, 
yürüyeceği, spor yap
tıracağı alan bulama 
dığını, 100 bin nüfus
lu Gemlik’te birkaç 
tane çocuk bahçesi 
bulunduğunu, açık 
spor alanlarının yok 
denecek kadar az 
olduğunu söyledi. 
Stadyumun halka 
açılmasını da isteyen 
konuşmacı “Atatürk 
stadyumu haftada bir 
gün kullanılan bir 
alan olmamalı.” dedi. 
Konuşmacı belediye 
nin mahalle araların
da boş alanları kamu
laştırıp oyun alanları
na çevirmesini de 
istedi.
Körfezspor Kulübü 
Başkanı Osman 
Küçük ise, amatör 
futbol kulüplerinin 
zorluklarından söz 
etti. Gemlik’te futbol
cu yetişmemesinin 
nedeninin tesis yeter
sizliği olduğunu 
söyleyen Küçük, 
“Amatör kulüplere 
devlet katkı sağla
malı. Bu yapılırsa 
Gemlik’e birkaç tane 
daha saha kazandın 

. Iırsa 3. ligde oynaya
cak takımlar çıkara
biliriz.” dedi.
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Kenan 
Çakır ise, spora 
ilginin artırılması için 
kompleks spor tesis
lerinin yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Judo Antrenörü

İsmail Yıldız konuş
masında çok uygun
suz yerlerde spor 
yaptıklarını, kendi
lerinin kapalı spor 
salonunun altında 
ambar olan bir yerde 
sütunlar arasında 
antreman yaptıklarını 
söyledi.
Yıldız, “Güreş min
derleri üzerinde judo 
yapıyoruz. Judonun, 
tekvandonun 
minderleri ayrıdır. 
Salonlarında sütun 
olmaz. Biz Avrupa 
şampiyonasına sokak 
aralarında atletizm 
yaparak hazırlanıyo 
ruz. Koşacak bir 
sahamız bile yok. 
Buna karşın Türkiye 
birinciliğini elde 
ettik. ” dedi.
Sorunları dinleyen 
Belediye Başkanı 
Fatih Güler, amatör 
kulüplere belediye 
olarak yardım yaptık
larını, malzeme 
isteyen hiçbir kulübü I 
geri çevirmediklerini I 
belirterek, “Abartılı 
olmamak kaydıyla 
destek verdik.
Gemlik’te kulüpler 
arasında birlik kurul
masını istedik. Bu 
olursa sorunlar 
daha kolay çözülür " 
şeklinde konuştu. 
Güler, tesis sorunu 
olduğunu, stadı 
herkese açmanın 
mümkün olmadığım 
yandaki sahanın 
kamulaştırma işi için . 
bir milyon 
300 bin lira ödedik 
lerini bu alandaki 
hukuksal sorunların 
çözülmesiyle koşu 
pistlerinin, 
atletizm alanlarının 
yapılacağını belirtti 
Umurbey sahasını 
yeniden düzenleyip 
liglere açtıklarını 
söyledi.
Küçük Kumla Spor 
kulübü başkanı 
Ekrem Taraklı ise 
Kumla sahasının çok 
uygun olduğunu 
zemin düzeltmesin 
den sonra kullanıla 
bileceğini belediyenin 
el atmasını istedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 2011 yılı belediye bütçesinin kabulü nedeniyle verdiği yemeğe bürokratlar ve CHP’liler geldi

Muhalefet yemeğe katılmadı
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ın önceki gün 
yapılan Belediye 
Meclisi nde 2011 yılı 
belediye bütçesinin 
kabulü nedeniyle 
Belediye Meclis 
üyelerini düzen
lenecek olan yeme 
ğe davet etmesine 
karşın, AKP ve MHP 
’li üyeler yemeğe 
katılmadılar.
Önceki gece, Paşa 
Otel Restaurant’ta 
saat 18.30’da 
başlayan geleneksel 
meclis yemeğine 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İdari Başkan Cemil 
Acar. Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, CHP’li 
meclis üyelerinin 
tamamı katıldı. 
Muhalefetteki 
meclis üyelerinin 
beklenmesine 
karşın, muhalefetten 
katılım olmayınca 
yemek CHP’li 
üyeler ve daire

müdürlerinin 
katılımı ile yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yemekte yaptığı 
konuşmada 2011 

yılı bütçesinin 50 
milyon lira olarak 
kabul edildiğini, bu 
bütçenin denk bir 
bütçe olmasını 
dilediğini belirtti.

Güler, MHP’li 
Meclis Üyesi 
Suat Laçinok’un 
kendisini arayarak 
Bursa’daki bir 
toplantı nedeniyle 

katılamayacağını 
bildirdiğini söyledi. 
AK Partili üyelerden 
ise kendisini yalnız 
Refik Yılmaz’ın 
aradığını söyleyen

Başkan Güler, 
mazeret belirttiğini 
söyledi.
Yemeğe diğer 
AK Partili üyenin 
katılmaması 
dikkat çekti.
Yemek daha sonra 
sohbet ile devam 
ederken, CHP’li 
meclis üyeleri bir 
taraftan da CHP mer 
kezindeki gelişme 
leri televizyondan 
izlediler. Yemeğe 
CHP’li il genel 
meclis üyeleri 
Hulusi Aydın ve 
Uğur Sertaslan da 
katıldı.

Saadet'ien lıunm çıkartma ELEMJIMUR MM
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Umurbey Beldesini 
ziyaret etti.
İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri Halkla ilişki 
ler faaliyetleri kap
samında Umurbey 
Beldesindeki yedi 
adet kahveyi ziyaret 
etti. Yaklaşık ikiyüz 
kişiyle birebir görü 
şen Saadet Partililer 
zeytin hasat mevsi
minin hayırlı 
olmasını dileyerek 
gündemdeki konu
larla ilgili görüşleri
ni açıkladılar.
Ziyaret hakkında 
açıklama yapan

Saadet İlçe Başkanı 
Sedat Özmen;
96-97 Erbakan 
hükümetinin zeytine 
altı çağını yaşat
tığını zeytin üreti
cisinin bunu unut
madığını ve takdir 
ettiğini belirtti.
İktidar ve muhale
fetin Ankara’da 

sudan sebeplerle 
kayıkçı kavgası 
yaptığı bugünlerde 
Saadet Partisi 
olarak halkın içinde 
milletin asıl gün
demiyle ilgilenerek 
onların sıkıntılarını 
paylaştıklarını 
dile getirdi.
“8 ay sonra seçim

lerde iktidarımızın 
bayramını hep 
birlikteyapacağız” 
diyen Özmen, 
“Milletimizin dert
lerini gidermek 
, özle nen efsanevi 
icraatlarımızın 
gerçekleşmesi için 
muhakkak Milli 
Görüşün iktidarına 
ihtiyaç vardır , 
bütün gücümüzle 
seçimlere kadar 
halkla ilişkiler 
faaliyetlerimize 
devam ederek 
kapı kapı dolaşıp 
kurtuluşun gerçek 
adresini göstere
ceğiz” dedi.

ET LOKANTAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BAY ve BAYAN 
ELEMANLAR 
ARANIYOR 

0 532 232 80 41
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İnan TAMER

Yine kavga, yine 
döğüş.

Yeter be!
Nedir CHP’nin, halkın 

sîzlerden çektiği, kav
ganızı seyretmeye 
mahkum mu?

Yetti artık!
Bu millet, bu örgüt yıl

larca bu partide kavgamı 
izleyecek.

Söz de hepsi 
Atatürkçü...

Hepsi izinden gidiyor. 
Emanetini koruma 
yarışında.

Atatürk düşmanla 
kavga verdi.

Sizler birbirinize düş
man mısınız?

Neyi pay edemiyor 
sunuz?

CHP parti, parti.
Şirket değil.
Oturduğun koltuklar 

Türk halkına hizmet 
koltuğu.

Şirket koltukları değil.
Ey Sayın Baykal!

Tüzük sizin genel başkan
lığınız döneminde sizin

Yetti be!...
öneriniz üzerine bugünkü 
halini almadı mı?

Tüzük değişikliğini 
hem istediniz hem uygu
lamadınız.

Şimdi kalkıp uygulama
mak, yeniden kurultay 
toplamak istiyorsunuz.

Bu davranışınızla kav
gayı ateşliyorsunuz?

Partide milletvekili 
sıfatınızdan başka bir 
ünvanınız kalmayınca 
acaba yine genel başkan 
olabilir miyim hesabı 
içinde olduğunuz kanaati 
bizler de, kamuoyunda 
yaygın bir düşünce.

Son davranışınız size 
hiç yakışmadı Sayın 
Baykal?

Sizden önderlik, 
ağabeylik bekliyordu bu 
parti örgütü, tüm halk.

Demek o koltuklar ne 
kadar tatlı. İnsan hükmek- 
mekle değil, tevazu, alçak 
gönüllülükle yücelir, 
gönüllerde yer eder. CHP 
halkın partisidir.

O’na zadeganlar partisi 

görüntüsü vermek doğru 
bir davranış mı?

Sayın önder Sav’a ne 
demeli?

53 yıl partiye hizmet 
etmesi ile öğünüyor. 
CHP’nin kendilerine 
sağladıklarını söylemiyor.

Bu satırların yazarı 60 
yıl partili, 40 yıl birinci 
derecelerde görev yaptı 
CHP’de. Ben de CHP’nin 
Gemlik ilce sekreterliğini 
yaptım.

Partideki her türlü 
görevi kendi rızamla 
gönül rahatlığı içinde 
yeni, genç arkadaşlara 
bıraktım.

Şu anda CHP’nin nefer- 
liğini yapıyor CHP rozetini 
yakamda şeref ve gururla 
taşıyorum.

Örgütümle kavga 
etmiyorum. CHP ye 
bugün katılanla, yıllan
mışların ne farkı olabilir 
ki? Şirket değil ki, rüçhan 
hakkınız olsun.

CHP’yi var kılan, 
bugünlere getiren, sizlere 

o koltukları sunan bu 
örgütün mensuplarını 
üzmeye, partiden soğut
maya, toplumda güven 
bunalımı yaratmaya ne 
hakkınız var?

Hiç kimsenin hakkı 
yok.

Ne olursanız olunuz, 
partide ne sıfatınız olur
sanız olsun örgütün 
üstünde göremez kendini.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu 
bu örgüt genel başkanlığa 
getirdi.

Koltuklarımız gider, 
hükmedemeyiz anlayış ve 
korkusu ile Cumhuriyet 
Başsavcılığının tüzük 
değişikliğini uygulayın 
ihtarını bugüne kadar giz
leyip, hasır altı ettiniz, 
genel başkandan uyarıyı 
gizledeniz.

İhtar yenilenince 
gereğini yerine getirmek 
görevini gerçekleştirmek 
isteyen genel başkana 
isyan bayrağını açtınız, 
kazan kaldırdınız.

Şunu iyi biliniz!
CHP’in 87 yıllık 

mazisinde kimler geldi, 
kimler geçti. Kendini dev 
aynasında görenler silindi 
gitti. Adlarını hatırlayan 
bile yok.

Bir halk deyişi var “Sel 
gider, kum kalır.” 

“CHP’li kum gibi, halk 
kum gibi okların kazıkları 
çelik gibi.”

Inntelıı
îıılıimı

YÖK, üniversitelerde 
başarılı öğrencilerin 
eğitim süresini kısal 
tacak ve dört yıllık 
okuldan üç yılda 
mezun olma yolunu 
açacak yeni bir sis- 1 
tem için kolları 
sıvadı.
Buna göre, üniver- I 
sitelerdeki her bölü 
mün bir kredisi ola
cak. Kendine güve
nen öğrenci, bu kre 
dilerin tümünü üç 
yılda tamamlayıp 
diplomasını bir yıl 
ş.rken alacak 
Öğrencilerin okul
dan atılmalarına son 
veren yasa taslağını, 
görüş için Milli Egi 
tim Bakanlığı'na gön 
deren YÖK, bu kez 
de başarılı üniver
site öğrencilerinin 
eğitim süresini bir 
yıl kısaltacak düzen
leme için düğmeye 
bastı. Buna göre, 
üniversitelerdeki her 
bölümün bir kredisi 
ve zorunlu dersleri?! 
olacak.

sekeri
-KREŞLERÎ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KÂSKO, 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
€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 VE 
İd 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 19 67 telefon ya da 5171912 notu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKCR'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
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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Öğretmenlere 
maaş müjdesi

bir maaş ikramiye 
ödenmesi, ek ders 
ücretinin saat ücre
tinin 6.-7 liradan

verilmesi ve ek 
ders saat ücretinin 
12 TL'ye çıkarılması 
benimsendi.
'Eğitimde 2023 
Vizyonu"nun 
tartışıldığı 18. Milli 
Eğitim Şurası'nda 
çeşitli konuları ele 
alan beş komisyon, 
çalışmalarını 
tamamladı.
Genel Kurul'da ilk 
olarak "Öğretmenin 
Yetiştirilmesi, İstih
damı ve Mesleki

12 liraya yük
seltilmesi önerileri 
kabul edildi.
Milli Eğitim Bakanı 
Çubukçu'nun, öne 
rileri oylatırken bu 
maddelerin herkes 
tarafından kabul 
görmesi üzerine, 
"Anlaşılan maddi 
konularda bir muta
bakat var" diye

Gelişimi ni ele alan 
Genel Kurul'da, 
öğretmenlere her

espri yapması 
üzerine salonlar 
gülüşmeler oldu.

KfîŞ€D€ B€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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık . • 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. . 513 10 28

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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
Müftülüll 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________  514 17 00
Akcan Patrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 zs
Beyza Petrol S13 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5I3 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE
Santral 513 45^1-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3808 

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)

ELEMANARANIYOR

DENEYİMLİ 
OTO YIKAMA ELEMANI ile 

LASTİK, BAKIM VE 
YAĞ DEĞİŞİMİ USTASI

ARANIYOR
05327747593

Biherin liyatı uçtu
Fiyatı 10 TL'ye 
kadar yükselen 
domates ucuzla- 
iîîâyâ ucvâıii tdûĞf 
ken, bu kez de Kali 
forniya cinsi biberin 
haldeki toptan kilo 
fiyatı 10 TL'yi 
gördü.
Türkiye'de sebze ve 
meyve üretiminde 
yaz ve kış dönemi 
üretim dönem
lerindeki aranın 
açılması, iklim 
koşulları gibi etken
ler bu yıl sebze ve 
meyve fiyatlarında 
fahiş artışlara 
neden oldu. Ürün 
yokluğu nedeniyle 
fiyatı 10 TL'ye kadar 
çıkan domates,

Türkiye'nin örtüaltı 
üretiminin yüzde 
85'ine sahip 
Aııîdiyada uredcı 
nin sera domatesini 
kesime başlama 
sıyla düşüşe geçti. 
Domatesin 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 
Hali'ndeki kilogram 
fiyatı 1 TL ile 3 TL 
arasına kadar indi. 
Ancak Bursa böl
gesinde aşırı 
yağışlar nedeniyle 
bu kez de biber 
üretiminde yaşanan 
büyük sıkıntı 
nedeniyle biber 
fiyatları yüzde 
30'u aşan oranda 
artış gösterdi.

ELEMİN 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
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
5 Kasım 2010 Cuma 
ONUR ECZANESİ

IIIİIIHIİIİ
MWM

llMHin 
mpaıi 

IIMMJHIJİ 
tanısın

(M5Î521)
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Minikler Yüzme Senliği 
Gemlik’te yapılıyor

llllllIlMlIİİli

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından 
organize edilen 
minikler yüzme 
şenliği Cumartesi 
günü start alıyor. 
2 gün sürecek 
olan şenlikler 
Pazar günü ödül 
töreniyle 
sona erecek. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Kapalı 
Yüzme Havuzu’nda 
yapılacak olan 
yarışlara 2001-2003 
doğumlu minik 
yüzücüler katılacak. 
Şenliğin ilk 
gününde, 100 metre 
serbest, 25 metre 
sırt üstü, 50 metre 
sırt üstü, 4x25 metre 
bayrak, 25 metre 
kelebek, 100 metre 
karışık, 25 metre el

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
hafta içi gündüz düğünlerinde

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

mILTO

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

tahtası ve ayak 
çırpma yarışları 
gerçekleştirilecek. 
Pazar günü ise, 
25-50 metre kur
bağalama, 50 metre 
serbest, 25-50 metre 

kelebek, 25-50 metre 
serbest, 4x25 
metre serbest ve 
bayrak yarışları 
yapılacak.
Çocukları ve 
gençleri yüzme

sporuna teşvik 
etmek amacıyla 
düzenlenen yarış
malara tüm 
sporseverlerin 
davetli olduğu 
bildirildi.

25 yaş üzerindeki 
kamyon, tanker ve 
çekicilerle otobüs 
cinsi araçlar trafik
ten toplanacak. 
Bu araçların 
sahiplerine aracın 
yaşı ve ağırlığına 
göre belli bir 
ödeme de 
yapılacak. 
Ulaştırma 
Bakanhğı'nca hazır
lanan "Bir Kısım 
Motorlu Karayolu 
Taşıtlarının 
Piyasadan Çekilme
sine İlişkin Tebliğ" 
Resmi Gazetede 
yayımlandı.
Tebliğle, karayolu 
taşımalarının 
ekonomik, seri, 
elverişli, güvenli, 
verimli, kaliteli, 
çevreye kötü etkisi 
en az ve kamu 
yararını gözetecek 
şekilde düzenlen
mesi için ekonomik 
ve teknik ömrünü 
tamamlamış ticari 
motorlu karayolu 

taşıtlarının bir 
kısmının piyasadan 
çekilerek, can ve 1 
mal güvenliğinin 1 
artırılması ve mev-l 
cut atıl kapasitenin’ 
azaltılarak sağlıklı 3 
bir taşımacılık 
piyasasının oluştu-| 
rulabilmesine 
destek sağlanması 
hedeflendi.
Hurdaya ayrılacak 
araçların modelini | 
1985 ve öncesi 
yıllara yükselten 
tebliğde, izin 
verilen azami yüklü 
ağırlığı 3 bin 500 
kilogramdan fazla 
olan ve yük/eşya 
taşımak için imal 
edilmiş kamyon, 
tanker ve çekici 
cinsi motorlu 
taşıtlarla sürücüsü 
dahil 16 ve üzeri 
oturma yeri olan 
ve insan taşımak 
için imal edilmiş 
otobüsler "hurda 
araç" kapsamında 
yer alıyor.

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


y^Urnut
& 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 Hasköy ■ Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Soroyköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com

ttZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Minikler 
Yüzme 
Şenliği 
bugün 

haşlıyor
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından 
organize edilen 
minikler yüzme 
şenliği 6-7 Kasım 
2010 tarihlerinde 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi’nde yapılacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kendine ayrılan bir gün
İnsanın bazı anları vardır ya.
Hani, canı hiçbir şey yapmak istemediği.. 
Elini kımıldatmanın içinden gelmediği, hiç 

bir şey düşünemediği, öylesine boşboş bak
tığı anlar olur ya.

Ben de şu an öyleyim.
Kafamın içi karma karışık.
Nereden başlamak lazım karar veremiyo

rum.
. Dün, Gemlik gündeminden uzak kaldım.

Ender de olsa kendime ayırdığım bir gün 
yaşadım.
, Bazı sağlık sorunları nedeniyle Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayli uzun bir 
zaman geçirdim.

Gemliklilerin değerli hocaları Prof. Dr. Müfit 
Parlak ile bir araya geldik.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde baş 
döndürücü bir gün yaşadım. Devamı 4’de

Mı 
saiışı adınla 
dolandmcılıK 
nananşebeke 
çökertildi
İnternetten telefon 
kontörü satışı adı 
altında oluşturulan 
sitelerde, kontör 
almak isteyen kişi
lerin siteye girdik
leri kart bilgilerini 
kullanarak harca
ma yaptığı ileri 
sürülen şebe keye 
yönelik olarak 
İzmir'de düzenle
nen operasyonda 
12 kişi gözaltına 
alındı. Syf 4’de

Internet caleler daha 
sık denetlenecek
Kaymakamlık Yazı İşleri | 
Müdürü İbrahim Ay, İçiş- | 
leri Bakanlığı’nın ve Tele I 
komünikasyon İletişim 
Başkanlığı tarafından 
düzenlenen seminere i 
katıldı. Ay, "Internet 
catelerdeki tüm bilgisa- | 
yarların mutlaka İP 
numara lan bulunacak, i 
Yapacağımız denetim- I 
lerde öncelikle bunlara I 
bakacağız. "Gemlik’te I 
bundan sonra internet I 
cafeler daha sık denet I 
lenecek. ” dedi. 4’de I

http://WWW.umutthermal.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Oyun içinde oyun
Bir iki üçler yaşasın Türkler. 
Dört beş altı Polonya battı... 
Yedi sekiz dokuz Araplar domuz. 
On on bir on iki Amerika tilki... 
On üç on dört on beş Ingilizler kalleş. 
Biz bu tekerlemeyi; ne anlama geldiğini tam 

olarak bilemeden tümüyle oyun amaçlı olarak 
çocukken söylerdik.

Şimdi şimdi daha iyi anlıyoruz o dönem de yurt* 
sever kimliklerinden henüz ödün vermemiş büyük* 
lerimizin saptamalarının doğruluğunu...

Sorun ortada. Türkiye ılımlı İslam devletine 
dönüştürülmek isteniyor...

İçeriden dışarıdan şiddetle arzulanan emel bu...
Koparılan fırtınanın altında en azından spn 20 

yıldır bu yatıyor...
Çünkü dar beyinli Arap dünyasıyla ABD’li ye 

AvrupalI iş tutamıyor...
Onun için de siyaset gündemi sıcak tutuluyor. 

Bir yanda uydurma senaryolarla tüm Atatürkçüleri 
sindirmeyi amaçlayan bir operasyon.

Bir başka yanda ama bence toplumun karnında 
ekonomide yaşanan olumsuzluklar. Aslında; 
Evelemeye gevelemeye gerek yok. O da yıllar 
öncesinde dayatılan bir anlaşmayla ülkeyi teslim 
almak isteyenlerin planlarını bozması...

Kimin bozabileceği de belli...
Atatürk devrim ve ilkelerini benimsemiş ve 

özümsemiş olanlardan başkası değil.
Gerisi ayrıntı...
Biz Türkler unutkan...
Ama Türkiye’yle hesabı olanlar kinci.
1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet’e gi dilen 

süreçte temeller sağlam atılmış ta...
Hala Türkiye’nin yüzde 42’si ulusal değerlerine 

sahip çıkabiliyor.
Yoksa, dışarıdan gelen salvolara çanak tutan 

içeridekilerle çoktan çanımıza ot tıkanmıştı...
Şimdi yaşanan itişmenin altında yatan ana 

etken;
Devrimcilerle karşı devrimcilerin çatışması...
Cumhuriyetin kazanımlarını koruyanlarla çıkar

cıların kavgası...
Atatürk’ün aydınlanma devrimlerini bir türlü 

içlerine sindiremeyenler her fırsatta dışarıdaki 
dostlarıyla el ele vererek havayı kokluyorlar ve 
uygun durumu kolluyorlar...

Şu ara...
Bilimsel deyimle iç konjonktür ve dışarıdan esen 

ılımlı rüzgarlar tam da onların istediği kıvamda.
Başarabilecekler mi?
Asla.
Tüm saldırılara,
Kirletilmiş bilgi akımına,
Taraflı medyanın bilinçli servisine rağmen 

amaçlarına ulaşamayacaklar.
Çünkü...
Türk Halkı sağduyulu.
Türk kadını akıllı.
Türk genci duyarlı.
Türk askeri bilinçli.
Emekçi çalışkan.
Esnaf dürüst.
İşadamı öngörülü.
Onun için bu kesimler hiçbir zaman oyunun 

aktörü ya da aktristi olmayacaklar.
Yazılan senaryoyu...
Aynı Sevr gibi yazanların suratına yırtıp 

çarpacaklar.
Türk tokadı öyle acıtacak ki...
Bu kez onların kendilerine gelmelerini sağlaya

cak.
Ne var ki; Biz Türkler asla yumurta kapıya 

gelmeden harekete geçmeyiz.

Baskan 6iiler,‘Sanayi içindeki 
okulun durumu buranın ayıbıdır"
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
ziyaret ettiği ve 
fiziki olarak kötü 
şartlarda eğitim 
veren Gemlik’in en 
zayıf binasının 
olduğu Gemlik 
Gübre Sanayi 
içindeki 100. Yıl 
İlköğretim Okulu 
için “Buranın 
ayıbıdır” dedi. 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Hayrettin Minare ile 
öğretmenlerle soh
bet eden Başkan 
Güler, okulun 
ihtiyacı olan Çöp 
Kovası, öğrenciler 
için oturma bankı 
ve Kamelya 
ihtiyacını karşılaya
bileceklerini 
söyledi. 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare, 
binanın fiziksel 
konumu olarak 
şartlara uygun 
olmadığını, binanın 
yapılışından bu 
yana çatısının 
onarılmadığını, 
çerçevelerin 
yenilenmediğini, 
öğrenci sıralarının 
eskidiğini belirterek 
bazı ihtiyaçlar için 
belediyenin 
desteğine ihtiyaçları 
olduğunu belirtti. 
Gemlik’teki İlköğre
tim Okulları’na 
destek vermeye 
çalıştıklarını hatırla
tan Başkan Güler, 
fiziksel anlamda 
Gemlik’in en kötü

okul binası olarak 
100. Yıl ilköğretim 
Okulu olarak 
kaldığının altını 
çizerek; “Gemlik’in 
en büyük kuruluşla 
rından olan Gübre 
sanayinin içindeki 
okulun durumu 
buranın ayıbıdır. 
Bu bina çocukların 
eğitimlerini de 
aksatıyor.

İstenilenleri Gemlik 
Belediyesi olarak 
bizde veririz, ancak 
bu ayıptır. Bu istek
ler sanayi kuruluşu 
içinde çözümlen
melidir” şeklinde 
konuştu.
Gemlik’in en başarı 
lı okullarından biri 
olan 100. Yıl 
İlköğretim Okulu 
nun daha doğru bir

yerde olması gerek
tiğini de savunan 
Başkan Güler, 
“Gemlik’te 2 okul 
projemiz var, bu 
binalarda öğrenciler 
için soyunma oda 
lan da planlandı. Bir 
kuruluş burada iş 
yapıyorsa, para 
kazanıyorsa buraya 
hizmet vermelidir” 
diye konuştu.

KAŞ€D€ 8 YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)51396 83 Fax:(0.224)5133595

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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İMiiii Mini Ml, II iişi alimli YazıYORUM

Bursa'da bir et 
kombinesinin soğuk 
hava deposunda 
amonyak bido
nunun devrilmesi 
sonucu ilk belir
lemelere göre 
çevrede oturan 14 
kişi zehirlendi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Gürsu 
İlçesi Yenidoğan 
Mahallesi'ndeki et 
kombinasındaki 30 
kiloluk amonyak 
bidonu, kamyon 
geri manevra 
yaparken devrildi. 
Et kombinesinin 
çalışanları 
amonyaktan etkilen
mezken, Karapınar 
ve çevre mahallel
erde oturan vatan
daşlardan ilk belir
lemelere göre 14'ü 
zehirlendi. İl Sağlık 
Müdürlüğü 112 Acil

taiMi»ınninıliHlılıılıı
Bursâ Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından 5 ayrı 
ilde düzenlenen eş 
zamanlı operasyon
da kaçak sigara sat
tıkları tespit edilen 
24 kişi gözaltına 
alınırken, 83 bin 
paket sigara ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'da 
kaçak sigara 
satışının artması 
üzerine harekete 
geçen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Şubesi 
Mali Bürosu dedek

rsa'da, Devlet 
kanı Cevdet 
maz'a eskortluk 
m bir polis otosu 
:a yaparken, üçü 
lis memuru 5 kişi 

ıza, dün saat 
i.30 sıralarında, 
jrsa-Ankara yol- 
ıda Polis Okulu 
ıvşağında mey- 
ına geldi. Tahir 
jrsu idaresindeki

Sağlık Birimi, olay 
yerine yakındaki 
bütün ambulans 
larını sevk etti. 
112 telsizlerinden, 
olay yerine sivil 
savunma ekipleri 
gelmeden müdahale 
edilmemesi ve 
rüzgarın ters ihtima
line karşı sağlık 
görevlilerinin 
dikkatli olması 
istendi.
Ambulanslar, 
zehirlenen 14 kişiyi 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Bazı vatan
daşlar da acile 
kendi araçlarıyla 

tifleri, 7 ay süren 
takibin ardından 
operasyona start 
verdi. Van, Diyar 
bakır, İstanbul, Ağrı 
ve Bursa'da düzen
lenen eş zamanlı 
operasyonda, yurda 
kaçak yollardan 
sigara sokarak 
piyasaya sürdükleri 
iddia edilen 24 kişi 
gözaltına alındı.

16 Z 9711 plakalı 
ticari araç, Polis 
Okulu kavşağını 
geçince, Meri nos'- 
taki BEBKA'nın 
toplantısından çıkıp 
İnegöl'e giden 
Bakan Cevdet Yıl 
maz'ın konvoyunda 
bulunan polis 
aracıyla çarpıştı. 
Ticari araç, polis 
memuru Aydın 
Temel'in kullandığı 

gelip tedavi oldular. 
Sivil Savunma ekip
leri de kısa sürede 
olay yerine gelerek 
güvenlik şeridi çekti 
ve kimseyi olay yer
ine yaklaştırmadı. 
30 kiloluk amonyak 
bidonu etkisiz hale 
getirilirken, olayda 
daha fazla zehirle 
nen olmaması 
yüreklere su serpti. 
Amonyak kokusun
dan etkilenen vatan
daşlar ise maske 
ile dolaştılar.
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, meraklı 
kalabalık nedeniyle

Zanlıların sigaraları 
İran ve Irak 
sınırından ülkeye 
soktukları ve 
piyasaya dağıttıkları 
öğrenildi.
Operasyonda 
83 bin paket ban
drolsüz sigara, 6 
milyon 510 bin boş 
sigara filtresi, 
663 adet 
sigara sarma

Devlet Büyüklerini 
Koruma Şube 
Müdürlüğüne ait 
ekip otosuna çarp
tıktan sonra takla 
atıp yan yattı. 
Kazada, ekip oto
sundaki 4 polisten 
üçü hafif yaralandı. 
Diğer aracın şoförü 
Tahir Gürsu ile 
yanındaki bir kişi 
ise ağır yaralandı. 
Yaralılar Şevket

trafikte aksama 
yaşandı. Et kombi
nası sorumlusu 
Yüksel Arslan, 
30 kiloluk amonyak 
bidonunun 
devrildiğini 
belirterek, 
"Kamyon geri 
manevra yaparken 
bidon devrilmiş. 
Enteresan bir 
şekilde işyerinde 
kimse etkilenmedi. 
Çevredeki vatan
daşlar zehirlen
mişler. Çevreye 
verdiğimiz rahatsı
zlıktan dolayı özür 
diliyoruz. Sivil 
savunma olaya 
müdahale etti"dedi. 
Olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatılırken, 
zehirlenen kişi 
sayısının artabile
ceği öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Onlarda elini sıkmadılar!...

makinesi, 472 paket 
puro, 2 çuval 
pamuk filtresi, 9 
çuval yaklaşık 
tütün, 58 adet 
sigara tabakası, 1 
şişe içki, 7 paket 
nargile tütünü, 7 
paket nargile 
kömürü, 504 kütü, 
158 adet sigara 
kağıdı, 8 paket cin
sel gücü artırıcı 
hap ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
zanlılar, "gümrük 
kaçağı bandrolsüz 
sigara ticareti 
yapmak" suçla
masıyla adliyeye 
sevk edildi.

Yılmaz Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hava yastıklarının 
açılması sayesinde 
polislerin hafif 
yaralandığı 
öğrenildi.
Bursa-Ankara yolu
nun Ankara 
istikameti trafiğe 
kapanırken, kazanın 
ardından Devlet 
Bakanı Cevdet 
Yılmaz İnegöl'e gitti.

ÇANKAYA Köşkü’ndeki Cumhuriyet 
Bayramı davetine neden "resepsiyon" 
dendiğini anlamadığımı belirteyim.

Bu Fransızca bir kelimedir..
Türkçesi “kabul töreni, resmi davet" dir.

(Sözlükler)
Bizde yabancı kelime hayranlığı olduğu 

için Koskoca Cumhurun başı da resmen 
yabancı kelime kullanıyor.

Türkçesi varken, çok açık ve netken, 
neden Fransızcasına ihtiyaç duyuluyor, 
bilemedim.

Daha “şık" dursun, medeni olduk, 
Avrupai olduk, ey yabancılar bizde sizde 
niz diye mi acaba?
^Uzatmadan bu durumu geçelim...

Tartışmalar her zaman olduğu gibi bir kez 
daha Cumhurbaşkam’mn eşinin türbanı 
üzerine yoğunlaştı.

CHP lideri gelmedi, bazı CHP milletvekil
leri davete uydu, askerler türban nedeniyle 
ayrı davet verdiler,

“Başkomutanın çağrısına uymadılar" vs.
Bence de iyi yaptılar. “ Böyle başa, böyle 

traş.".
Tabii karizması bozulanlar, iktidar 

yalakaları, “Cumhurbaşkanının eşine 
büyük saygısızlık yapıldı" diyerek bazı 
çevrelere ve cahil halka laf ebeliği yaptılar.

Şimdi burada duralım ve 
tv .de görülenleri görmeyenlere göstere

lim.
TV ‘de görülenler dikkatinizi çekti mi 

bilmiyorum:
Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ ve 
(Recep Akdağ eşini de getirmedi, erkek 

eh (Abdullah Gül’ün eli) sıkmasın diye.)
AKP Diyarbakır milletvekili Ihsan Arslan, 

Hayrünnisa Gül’ün elini sıkmadılar.
Kabul töreninin videolarında görülüyor, 
Her ikisi de Cumhurbaşkam’mn elim 

sıkıyorlar,
Hayrünnisa Hanım’ı pas geçiyorlar. Elini 

sıkmıyorlar...
Milletvekili Ihsan Arslan’ın eşinin de 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün elini 

sıkmadığı görülüyor.
Kısaca biri kadın diye ,diğeri erkek eli 

diye sıkmıyor.
Hangisi daha büyük kabalık acaba?
Hayrünnisa Hanım türbanlı diye davete 

katılmamak mı, yoksa çağrısına uyup git
tiğiniz bir adamın eşinin elini sıkmamak 
mı?

Kuşkusuz ki buna bir sürü dini gerekçe 
uyduracaklar.

Doktor olmuş, Prof Dr. Olmuş ,
Sağlık Bakanlığı’na kadar yükselmiş bir 

insanın, “günahtır" diyerek kadın eli sık
maması normal mi?

Bu devirde? Hastalarına nasıl bakıyordu 
acaba?

Eskiden Başbakan da kadınların elini sık
mazdı, biliyoruz.

Ama şimdi sıkabiliyor. Abdullah Gül de 
sıkabiliyor.

Dikkat etmedim ama eminim Bülent Arınç 
da sıkabiliyordun

Eşlerinin de devlet protokolü gereği 
olarak “elin gâvuruyla” bile el sıkışa
bildiğin! biliyoruz.

Demek ki bu durum pek “günah” da 
sayılmayabiliyor.

Sorun hep söylediğim gibi aslında bir 
kadın-erkek eşitliği meselesi.

Kısaca kadına değer vermemek.
Başına Türban takarak gezenler, 

değerinizi bilin, ondan sonra da onun 
arkasında ne oyunlar dönüyor anlayın.

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

Kendine ayrılan bir gün

Internet cafeler daha 
sık denetlenecek

Uludağ Üniversitesi Kampusu devasa bir 
külliye..

Çok geniş alanı içinde yeni yeni inşaatlar 
devam ediyor.

Tıp Fakültesi bu kampüsün en büyük 
binalarının bulunduğu bölümü.

Eğer bu binaya sık gitmiyorsanız bir yeri 
bulmak için çok döner durursunuz.

Tıp Fakültesi Hastanesine ve poliklinikleri 
ne giren çıkan o kadar çok insan var ki 
insanın başı dönüyor.

Bina oldukça ekşimiş ama her katı terte 
miz.

Prof. Dr. Müfit Parlak, 5 yıl bu fakültenin 
dekanlığını yaptı.

Bence, Tıp Fakültesi ve Hastanesi çok 
büyük bir sanayi kuruluşundan daha büyük 
bir işletme..

Burayı yöneten kişi her yeri yönetir..
KOCABIYIK’A HİZMET ÖDÜLÜ
Önceki gece Gemlik Rotary Kulübü’nün 

Meslek Hizmet Ödül töreni için yine Bursa 
daydık.

Bu kez bir hastanede değil, Almira 
Otel’inde 5 saatimiz geçti.

Gemlik Rotary bu yıl ki Meslek Hizmet 
Ödülü’nü Gemlik’e yüksek okullar kazandıran, 
Hukuk Fakültesi’ni yapan, Borusan Boru, 
Borçelik, Borusan Lojistik gibi fabrikaların 
kurucusu Asım Kocabıyık’a vermeyi kararlaş 
tırmıştl.

Önceki gece bu tören için Amira Otel’dey 
dik.

Gemlik Kaymakamı, Belediye Başkanı, 
Başsavcısı, Büyükşehir Belediye Başkan veki 
li, üniversiteden Dekan Yardımcısı, Gemlik 
Hukuk Fakültesi Dekanı, Yüksek Okullar 
Müdürü ve diğerleri ile rotary camiası..

Gemlik Lions Kulübü, Borusan Fabrika 
Müdürleri yaklaşık 100 kişilik bir davetli toplu
luğu huzurunda Asım Kocabıyık’a Meslek 
Hizmet ödülü verildi.

Asım Kocabıyık, toplantıda yaklaşık 20 
dakikalık uzun bir konuşma yaptı.

Mesleğindeki yükselişini, İstanbul’da nasıl 
sanayici olduğunu, İstanbul Rotary Kulübü’n 
de yaşadıkları olaylardan söz etti.

Bazı insanların toplumuna hizmet yapmak 
isterken nasıl engellendiklerini başından ge 
çen örnekleriyle anlattı.

Türkiye ekonomisinin dününü ve bugünün 
arasındaki büyük gelişmeyi hatırlattı.

Asım Kocabıyık, Cumhuriyetinin nimetle 
rinden yararlanmış, Atatürk devrimleri ışığın
da büyümüş, bir milli burjuvamızdır.

Bu topraklardan kazandıklarının bir bölü 
münü bu topraklarda yaşayan insanların eği 
timine, sağlığına ve geleceğine yatırım yapı 
yor.

Bu yurdun nasıl kurtarıldığını, bu topraklar
da yaşayan bizler için canını veren insanların 
unutulmaması geretiğine inancını her ortamda 
söylüyor.

Ülkenin kurtuluşunun eğitilmiş isaanlarla 
olacağına inanıyor ve bu alana yatırım yapı 
yor.

Gemlik Rotary’nin buyılki Meslek Hizmet 
ödülü layık olan kişiye verilmiş.

Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, İçişleri 
Bakanlığı’nın ve 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 
tarafından düzenle
nen seminerden 
döndü.
Ay, “Gemlik’te 
bundan sonra 
internet cafeler 
daha sık 
denetlenecek.” dedi. 
Ankara Dedeman 
Otel’de 3 gün süren 
seminerde internet 
cafelerde suç içerikli 
oyunlar, 18 yaş üzeri 
oyunlar, porno, İP 
numaraları gibi konu
larda uzman yetkili 
lerden çok önemli

BEBKA toplantısı yapıldı
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
uzmanlarının katıldığı 
toplantı dün Ticaret 
Borsası’nda yapıldı. 
Saat lO.oo’da Borsa 
toplantı salonunda 
yapılan toplantının 
sponsorluğunu 
Gemlik Ticaret 
Borsası yaptı. 
Bu yıl dönem 
başkanlığını Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput’un yaptığı 
BEBKA toplantısında, 
2010 yılında sektör

İnternetten telefon 
kontörü satışı adı 
altında oluşturulan 
sitelerde, kontör 
almak isteyen kişi
lerin siteye girdikleri 
kart bilgilerini kulla
narak harcama yap
tığı ileri sürülen şebe 
keye yönelik olarak 
İzmir'de düzenlenen 
operasyonda 12 kişi

Marmara Üniversitesinden almış 
olduğum öğrenci kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

ELİF GÜDEK

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
almış olduğum diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

NİLÜFER ÇELİK

bilgiler elde ettiklerini 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Internet cafelerdeki 
tüm bilgisayarların

mutlaka İP numara 
lan bulunacak.
Yapacağımız dene
timlerde öncelikle 
bunlara bakacağız.

lere yapılacak destek
ler konusu ele alındı. 
BEBKA’nın kuruluş 
amaçlarının 
anlatıldığı toplantıda, 
BEBKA’nın özel sek
tör, kamu ve sivil 
toplum kuruluşları 
arasındaki işbirliğinin 
geliştirilerek sanayi 
işletmelerinin ve 
rimliliğinin arttırmak 
olduğu belirtildi. 
Amacın bölgedeki 
yerel potansiyeli 
harekete geçirmek, 
kaynakları yerinde ve 
etkin kullanılmasının 

gözaltına alındı. 
Zanlılar, emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi; 
Vatandaşların, bilgi
leri dışında kredi 
kartlarıyla alışveriş 
yapıldığı yönünde 
savcılığa şikayette 
bulunması üzerine 
harekete geçen 
Kaçakçılık ve 

hedeflendiği, böylece 
bölgesel olarak böl
geler arasındaki den
genin sağlanacağı ve 
bölgesel gelişimin 
hızlandırılacağı 
ifade edildi.
Toplantıya, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret 
Borsası, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi, kamu 
kuruluşu temsilcileri, 
özel sektör ve sanayi 
kuruluşları temsilci

Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Bilişim 
Suçları Büro Amirliği 
ekipleri, bir 
şebekenin cep tele
fonu kontörü satar 
gibi görünen siteler 
kurdğuun, kontör 
almak isteyenlerin 
kredi kartı bilgilerini 
kopyaladığını tespit 

Yönetmeliğe aykırı 
hareket eden internet 
kafelere 3 bin lira ile 
15 milyon lira arasın
da para cezası ve 
kapatma cezası vere
bileceğiz. Bunun için 
ilçemizde 3 kişilik bir 
komisyon kurup, 
göreve başlayacağız. 
Internet kafelere 
küçük çocukların 
ancak anne ve 
babaları ile 
girmesinin denetlen
mesi de yapılacak. 
Internet cafelerde 
ayrıca kamera 
sistemi kurulması 
yükümlülüğü 
getirildiğinden 
bunların da denetimi 
yapılacak. ” 

leri katıldı. 
Başbakanlığa bağlı 
kalkınma ajansının 
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik kalkınma 
ajansı adı altında 
teşkilatlanarak, bu 
bölgedeki kamu, özel 
sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarına yapılaa- 
cak olan yardım ve 
desteklerden bu kes
imlerin yeterince 
yararlanamadığını, 
bunun nedeninin ise 
bilgi sahibi olunma
masından kaynaklan 
dığı ifade edildi.

etti. Şüphelilerin kul
landıkları bilgisayarın 
İP numaraları tespit 
edilerek teknik takip 
başlatıldı. Şebekenin 
organizasyonunu ve 
yapısını çözen polis 
İzmir, Manisa, Muğla 
ve Bursa'da belir
lenen adreslere eşza
manlı operasyonlar 
düzenledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Rotary Kulübü 2010 yılı Meslek Hizmet Ödülü Almira Otel’de düzenlenen tjjpnle verildi.

Isım Kocabıyık’a Meslek Hizmet Ödülü

Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 2010 
Meslek Hizmet 
Ödülü düzenlenen 
törenle Borusan 
Kurucusu ve Şeref 
Başkanı Asım 
Kocabıyık’a verildi. 
Önceki akşam Bur 
sa Almira Otel’de 
düzenlenen törene, 
Asım Kocabıyık ile 
eşi Nuran Kocabı 
yık, Kaymakam Bilal 
Çelik, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
vekili Prof. Esvet 
Açıkgöz, Gemlik 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz, 
Uludağ Üniversitesi 
eski Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, U.Ü.
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu eski 
Müdürü Prof.
Dr. Abdurrahim 
Korukçu, yeni 
Müdür Prof. Dr. 
Kemal Sulhi Gün 
doğdu, işadamı 
Tevfik Solaksubaşı, 
Rotary 2440 Bölge 
Guvernörü Yeşim 
Yöney, Gemlik 
Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı 
Nilüfer Toprakçı, 
Borusan Fabrika 
Müdürleri, Gemlik 
Lions Kulübü 
Başkanı Mehmet 
Cesur ve kulüp

üyeleri, çeşitli 
Rotary kulup Baş 
kanları ve Gemlik 
Rotary Kulübü 
üyeleri katıldı.

ÖDÜL TÖRENİ 
Teoman Ekim’in 
sunuculuğunu yap
tığı haftalık kulüp 
yemeği öncesi veri 
len kokteyl sonrası, 
Asım Kocabıyık’ın 
Nebil özgentürk 
tarafından hazır
lanan yaşam öykü 
sü slayt olarak gös
terildi. Daha sonra 
söz alan Gemlik 
Rotary Kulübü 
Başkanı Nilüfer 
Toprakçı, “2010 yılı 
Meslek Hizmet 
Ödülünün fürk 
sanayi dünyasına 
büyük katkıları olan, 
Borusan Fabrika 
lan’nın kurucusu, 
eğitim gönüllüsü, 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Yerleşkesi 
ve Hukuk Fakültesi 
binalarının yapım
cısı Asım Kocabı 
yık’a vermekten 
büyük mutluluk 
duyuyoruz.” dedi. 
Törende konuşan 
Asım Kocabıyık, 
Gemlik’e sınıf arka 
daşı Tevfik Solak 
subaşı tarafından 
getirtildiğini, 
Borusan Fabrika 
larını Gemlik’te 
kurdukları 1976 
yılında 900 dönüm 
arazinin kendilerine 
büyük geldiğini, 
bugün ise yeni 
yerler aradıklarını 
söyledi.
Kocabıyık yaptığı

uzun konuşmadan 
sonra Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
Meslek Hizmet 
Ödülü olan 
gümüş bir tabak

Rotary 2440.
Bölge Guvernörü 
Yeşim Yöney 
tarafından 
kendilerine verildi. 
Gemlik Kaymakamı

Bilal Çelik ise 
Gemlik Diabas 
mermerinden 
yapılmış, 
Rotary çarkının 
minik

minyatürünü 
Kocabıyık’a 
armağan etti. 
Gece geç 
saatlere kadar 
sürdü.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Türkan Kızıltan ablam için...
O, bir Anadolu 

kadınıydı.
Erzurumlu 

dadaştı.
Asil, mert, dobra, 

dobra bir insandı.
Atatürk ilke ve 

devrimlerinin üniter, 
laik ve sosyal bir 
Hukuk Devleti 
Türkiye'nin bölünmez 
bütünlüğünün 
savunucusuydu.

Yıllarca binlerce 
genç kızımıza hayatın 
en önemli ve gerekli 
bilgisini, yemek 
öğretmeni olarak 
verdi.

Emekli öğretmen 
Türkan Kızıltan.

Manevi ablamdı o 
benim.

Rahmetli Şadiye 
ablamı ne kadar se 
vip sayarsam, Türkan 
ablamı da o kadar 
sever, sayardım.

Mutluluğa adım 
atmanın öncüsü 
oldu.

1987 yılında

geçirdiğim ciddi 
hastalığımda beni 
yaşatılabilmek için 
kan verenlerin de 
öncüsü Türkan 
ablamdı.

Kalabalık bir 
ailenin ferdi idi.

Anne, baba ve tüm 
kardeşlerinin, gelin* 
lerinin, yeğenlerinin 
zamansız kayıpları 
acısına katlanabildi 
ciddi hastalığına rağ
men. Karaciğer 
kanseri idi kendisini 
tedavi eden doktorlar 
ilk tanısında azami, 
beş yıl ömür biçiyor
du ona. O onulmaz 
derde vücudu tam 
yirmi beş yıl 
direndi.

* Yaşaması mucize 
görülüyor, nitelen! 
yordu.

Umarım durumu 
belki Türkiye belki de 
dünya tıp tarihinde 
yer alacak.

Gel gör ki, her 
türlü yaşadığı manevi

acılara derdinin 
verdiği sıkıntı ve 
ıztıraba bugüne 
kadar karşı koyabildi 
o can...

Emir yüksek yer
den biçilen ömrü bu 
kadarmış ablamın.

Elimizden sabret
mekten başka ne 
gelebilir ki.

Herşeye örnek bir 
insan. Acıya taham
mül, derde taham
mül, topluma örnek 
bir yaşayış büyüklere 
saygı, küçüklere 
şefkat ve merhamet 
örneği Ablacığım.

Sana Allah’ımdan 
bağışlanmanı, ışıklar 
içinde yatmanı, 
makamının cennet 
olmasını dilerim.

Eşine, evlatlarına, 
seni seven, sayan 
hısım, akraba, dost 
ve arkadaşlarına, 
eğitim camiasına 
başsağlığı dileklerimi 
sunar, sağlıklı uzun 
ömürler dilerim.

Msaiuiı
Bana can verenlerden, 

kanı damarlarımda dolaşan, 
manevi ablam, emekli öğretmen

Türkan KIZILTAN
hakkın rahmetine kavuştu. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
eşine, evlatlarına, 

dost ve akrabalarına, 
komşularına, eğitim camiasına 

sabırlar diler, taziyelerimi 
sunarım.

İnan TAMER

Mim 
MM
İM

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Recep Altepe, Kent 1 
Hali'nin daha fonk 
siyonel hale gelmesi 
ve 'kayıt dışı' pazar 
lamayı önlemek için 
şehrin giriş noktala , 
rina denetim istas 
yonları kurulacağını 
söyledi.
Tarım sektöründe 
yaşanan en önemli 
sorunların başında 
'kayıt dışı'nın 
geldiğini dile getiren 
Başkan Altepe, bu 
konuda Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
gerekli tedbirleri ala
caklarını bildirdi. 
Şehrin giriş ve çıkış 
noktalarında denetim 
istasyonları oluştu
rulacağını kaydeden 
Başkan Altepe, 
"Hem Kent Hali'nin, 
hem de pazarcı 
esnafının sorunlarını 
çok iyi biliyoruz ve 
bu konudaki çalış
malarımızı da uzun 
zamandan beri sür 
dürüyoruz.” dedi

elm# «sekeri
- - - - - - - - —KREŞLERİ •- - - - - - - - - -

GENLİK'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 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

5I7 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 

BAV 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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Aman dikkat! Kara
listeye düşmeyin

Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) Genel Baş 
kan Yardımcısı Ali 
Çetin, tüketici kre 
dilerine uygulanan 
Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu 
nun (KKDF) artırıl
masıyla kara listeye 
dü şen tüketici 
sayısı mn da arta
cağını ifade etti. 
Çetin yaptığı yazılı 
açıklamada, KKDF 
oranının kredinin 
kullanım tarihine 
bakılmaksızın 
bütün tüketici 
kredilerinde yüzde 
15 olarak uygu
lanacağını belirtti. 
Tüketicilerin kredi 
kullandıkları tarihte 
tüm maliyeti hesap 
ederek Kreaı Kul
landıklarını, son
radan bir maliyet 
artışının sözleş
menin tüketici aley
hine değişmesi 
anlamına geldiğini 
kaydeden Çetin, 
"Tüketicinin Korun 
ması Hakkında 
Kanun'un 6. mad
desi gereği sözleş 
mede vergi artışının 
yansıtılacağı yaz 
mış olsa da bu 
haksız bir şarttır. 
Yine Uygulama, 
kanunun (taraflar 
arasında akdedilen 
sözleşmede

öngörülen kredi 
şartları, söz leşme 
süresi içinde tüketi
ci aleyhine değiştir
ilemez) hükmüne 
de aykırıdır" dedi. 
Uygulamanın genel 
hukuk kurallarına 
da Anayasa'ya da 
aykırı olduğunu 
belirten Çetin, 
şunları kaydetti: 
"Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek de 
bütün bu aykırılık
ların farkındadır. 
Yani idare yasa 
dışı davrandığını 
bilmektedir. Bu 
nedenle düzenleme 
en kısa sürede 
mahkemeye taşı
nacak ve kanuna 
açık aykırılık, 
hukuk yolu ile 
düzeltilecektir. 
Tüketici kredileri 
ödeme taksitleri 
ya tüketicilerin 
bankalarına 
verdiği otomatik 
talimatlarla veya 
banka hesaplarına 
taksit zamanında 
yatırdıkları 
mevduatlardan 
alınmaktadır.
Ancak 1 lira civarın
da çok küçük 
farklar dahi olması 
halinde banka 
kredi tutarını 
çekmemekte ve 
tüketici temerrüde 
düşmektedir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

ELEMAN ARANIYOR

DENEYİMLİ
OTO YIKAMA ELEMANI ile 

LASTİK, BAKIM VE 
YAĞ DEĞİŞİMİ USTASI 

ARANIYOR
05327747593

Oioyollara cop alan yanıiı
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, otoyol
lardaki dijital uyarı 
levhaları ile sürücü
leri çöp atılması 
durumunda ouü liici 
para cezası uygu
lanacağı konusunda 
uyarmaya başladı. 
Karayolları 5. Bölge 
Müdürlüğü yetk
ililerinden aldığı bil
giye göre, 25 
Haziran 2010 tari
hinde çıkan 6001 
sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
Teşkilat Yapısı ve 
Görevleri Hakkın 
daki Kanun'un 13 
Temmuz 2010 tarihli 
27640 sayılı Resmi 
Gazete de yayımla
narak yürürlüğe 
girmesinin ardından

otoyollarda bazı 
düzenlemelere gidil
di.Bu kapsamda, 
otoyollarda, çöp 
dökme, geçiş ücre
tim ödememe ile 
güvenlik ihlali ya 
panlara Çevre Ka 
nunu'nun 20. mad
desinin (S) fıkrası 
gereği para cezası 
verileceği belirtildi. 
Düzenlemelerin 
ardından 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü otoyol
lardaki dijital uyarı 
levhaları ile sürücü
leri araçlarından 
çöp atılması duru
munda 500 lira idari 
para cezasının 
uygulanacağı 
konusunda 
uyarılara başladı.

DENİZ OTOBÜSÜ

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
Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
6 Kasım 2010 Cumartesi 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 S3
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

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

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

TAKSİLER

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

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
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

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 Gemlik Körfez ■■■il

VAPUR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

Akçen Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol

513 1O 79
613 30 33
513 14 25
513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3809 
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)

■■I 
rçınnpi 
IIMUHiliM 
ımptHi 

IIMMHUİ 
town 

(Td:5İJ352l)
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Köğün sis hayatı olumsuz ettiliyot
Bursa'da akşam 
saatlerinde başlayan 
sisli hava gece 
geç saatlere doğru 
etkisini artırmaya 
başladı, özellikle 
sabah saatlerinde 
en yoğun sisin 
yaşandığı Bursa'da 
görüş mesafesi 
100 metreye 
kadar düştü. 
Yaşanan yoğun 
sis başta trafik 
olmak üzere hayatı 
olumsuz yönde 
etkiledi.
Sürücüler trafikte 
ilerlemekte zor
lanırken, farlarını 
yakarak kazalara 
karşı önlem aldı. 
Trafikte seyreden 
araçlar sis nedeniyle 
hızını düşürmek 
zorunda kalırken, 
trafikte seyreden
lerin özellikle 
sabah saatlerinde 
dikkatli olmaları 
istendi. Yaşanan 
yoğun sis Yenişehir 
Havaalanında 
uçuşları etkile
mezken,

cağı belirtildi. Ayrıca 
sabah saatlerinde 
okullarına giden 
öğrencilere ise sis 
nedeni ile büyükleri 
refakat etti. 
Meteoroloji 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
önümüzdeki bir 
hafta boyunca 
kentte yağış 

saatlerinde yoğun 
sis yaşanacağı 
kaydedildi.
Bursa'da bir hafta 
boyunca az bulutlu 
ve açık bir hava 
hakim olacak. Hava 
sıcaklağının 2-4 
derece civarında 
artacağı belirtilirken, 
kentte ortalama 24 
derece civarında bir 

Bunun dışında gece 
sıcaklığının ise 
4-5 derece civarında 
olacağı kaydedildi. 
Özellikle önümüzde
ki cumartesi ve 
pazar sabah saat
lerinde yoğun 
sis görüleceği 
belirtilerek, yetkililer 
ve sürücüler 
uyarıldı.

“Kamyon" ve "Reis Bey" 
yniden sahnede

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, en 
sevilen oyunların
dan olan ‘Kamyon’ 
ve ‘Reis Bey’i 
Kasım ayında da 
sanatseverlerle 
buluşturacak. 
Tayyare Kültür 
Merkezi ’nde 
sahnelenecek 
olan oyunlar, 
sanatseverlere kimi 
zaman keyifli 
anlar yaşatacak, 
bazen de 
düşündürecek. 
Mehmet Baydur’un 
yazdığı, Mustafa 
Kurt’un yönettiği 
‘Kamyon’ adlı 
komediyle sanat
severleri kahka
haya boğacak 
olan sanatçılar, 
‘Reis Bey’de de bir 
ağır ceza reisinin 
vicdan hesaplaş
masına 
şahit olacak. 
Necip Fazıl

Kısakürek’in 
yazdığı ve Özer 
Tunca’nın yönettiği 
‘Reis Bey’, 
5 Kasım Cuma 
günü saat 20.30’da, 
6 Kasım Cumartesi 
günü saat 14.00’da, 
25 - 26 Kasım 
tarihlerinde saat 
20.30’da, 27 Kasım 
Cumartesi günü de 
saat 14.00’da 
sahnelenecek. 
‘Kamyon’ ise 11 - 
12 Kasım tarih
lerinde saat 
20.30’da, 
13 Kasım 
Cumartesi günü de 
saat 14.00’da 
izlenebilecek. 
Tam 4 TL, öğrenci 
biletlerinin de 3 
TL’den satışa 
sunulduğu 
oyunlarla ilgili 
detaylı bilgiye 
www. bursa 
sehirtiyatrosu.gov.t 
r adresinden 
ulaşılabilir.. •

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Umut
r * THERMAL RESORT €r SPA

DOĞANIN SAĞUNU DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kür Merkezi, 
2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, çamur banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programları, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Komam Mevkii Soroyköy/DCNİZLİ WWW.umutthermaLcom
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

7-8-9 yaş İl Yüzme Birincilikleri Gemlik’te yapıldı. Gemlikli yüzücüler 2 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük elde etti

Mır yiialii ıılilııl iıeyecanlanılı
Bin 600 ton kömürün 
dağıtımı devam ediyor

Yüzme Federasyonu Bursa İl 
Temsilciliği’nin düzenlediği Bursa 
7-8-9 yaş il birinciliği yüzme yarış 
lan, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi 
kapalı havuzunda yapıldı.
13 spor kulübü ve 226 küçük 
sporcunun katıldığı yarışlarda mi 
nik yüzücüler kıyasıya mücadele 
ettiler. Gemlik Belediye Gençlik ve 
Spor Kulübü yüzme takımının minik 
yüzücüleri 2 birincilik, 2 ikincilik, 4 
üçüncülük elde etti. Haberi syf 5’de

Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından Soma’dan getirtilen bin 
600 ton yardım kömürünün dağıtımı devam 
ediyor. Kömürler muhtaç kişilerin evlerine 
götürülerek teslim ediliyor. Haberi syf 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Küçük Cansu’yu bir 
dilim pasta öldürdü

İl Yüzme birincilikleri
Gemlik, Cumartesi ve Pazar günü Bursa il 

Yüzme Birinciliklerine ev sahipliği yaptı.
Spor Tesislerinin önemi bir kez daha bu 

etkinlikle ortaya çıktı.
Gemlik’te son yıllarda ülke düzeyinde yarış

malar yapılıyor.
Fenerbahçe - Tofaş besketbol maçını Gem 

lik Atatürk Kapalı Spor Salonunda izleme 
olanağını bulabiliyoruz.

İl Güreş Birincilikleri, Türkiye Eskirim Birin 
ciliği, bayanlar voleybol şampiyonaları 
Gemlik tesislerinde yapılabiliyor.

Belediye’ye ait yüzme tesisinde ilk kez İl 
Birinciliği düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Gemlik Belediyespor Kulübü 
yarışmalar için İnegöl’e gitmişti.

13 yüzme kulübü iki gün Gemlik’te yarıştı.
Devamı sayfa 4’de

Geçtiğimiz ay bir 
düğünde dağıtılan 
pastadan dizanteri 
amibi mikrobu alan 
Çınar İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Cansu Gelgeç (7) 
tedavi gördüğü 
Uludağ Üniversitesi 
yoğun bakım ünite 
sinde yaşamını 
kaybetti.
Ilıca Caddesi’nde bir 
pastahanenin düğün 
salonu için yaptığı 
pastadan yiyen 
Cansu Gelgeç, 
gece ateşlenerek 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılmıştı. Burada 
yapılan tetkiklerde,

hastada dizanteri 
amipi görülmüş, 
ağırlaşan küçük Can 
su Uludağ Üniver
sitesi Yoğun 
bakım ünitesine 
kaldırılmıştı. Düğüne 
katılan konuklardan 
10 kişi de hastanede 
tedavi görmüş, 200 

kişi ise müşahade 
altına alınmıştı. 
Önceki gün, UÜ 
Yoğun Bakım 
ünitesinde bir aydır 
gözetim altındaki 
Cansu Gelgeç 
yaşamını kaybetti. 
Cansu’nun cesedi 
Savcılığın istemi 
üzerine Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı. Cansu’nun 
ailesi kızlarının cena 
zesini Adli Tıp Kuru 
mundan aldıktan 
sonra Samsun’un 
Kavak İlçesinde 
toprağa verecek. 
Olayla ilgili 
Adli soruşturma 
sürdürülüyor.

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başka 
nı Ferhat Kurt yap
tığı açıklamada 9 
Kasım 2010 sah 
günü saat 13.oo’de 
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koo 
peratifi toplantı sa 
lonunda ilçe kon
gresini yapacaklak- 
Iarını söyledi. 4’de

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

Yurtseverlik
Sulara sellere boğulan ülkemde şimdi 
Pastırma yazı sürüyor.
Ilık bir sonbahar.
Her yağmurun bir güneşi var.
Her gecenin de sabahı..
CHP’de de sancılı gün ve gecenin ardından 

barış rüzgarları esiyor.
Esmek zorunda.
Türkiye’nin CHP’ye ve merkezdeki siyasal 

düşünceye gereksinimi var.
Tarihsel değerler, kültürel yapı, sosyal ahlak, 

ekonomik durum.
İster alt alta ister yan yana koyun.
Bu değerler bir ülkenin fotoğrafını çeken 

göstergeler. |
Fotoğraf karesinde bunlardan biri görün

müyor veya silik ise sorun var demektir.
Türkiye bir türlü dış ve iç hesaplaşmalardan 

yakasını kurtaramıyor.
Kurtaramaz da...
Çünkü her geçen öz değerlerden uzaklaşıl! 

yor.
Ekonomi dışa bağlanıyor.
Kültür yozlaşıyor.
Tarih inkar ediliyor.
Türkiye ile geçmişten gelen sorunu olanlar 

rahat durmuyor.
İçerideki işbirlikçiler payandalık görevini hiç 

esirgemiyor.
Büyük bir şevk ve azimle yerine getiriyorlar.
Hal böyle olunca; bataklık bir türlü kurumu 

yor.
Sazlık sinekleri mikrobu taşıyor ve yayıyor.
Bu aşamada;
Cumhuriyetçilere, Atatürkçülere, 

Yurtseverlere çok iş düşüyor.
Gerçi...
İş devletin işi...
Siyasal iradenin işi...
Milli Eğitimin işi...
Ekonomiye yön verenlerin işi...
Kültürel yapıyı korumak ve yaşatmakla 

görevli olan kuramların işi...
Ama.
Yurttaş da sorumlu.
Çok çalışacak.
Üretecek.
Çok okuyacak.
Öğrenecek.
Öğrendiğini, ürettiğini ulusal çıkarlar doğrul

tusunda değerlendirecek.
Hani eskiden bir slogan vardı, 
“Yerli malı, Türkün malı, 
Her Türk onu kullanmalı” diye. 
Bu saptama ne yazık ki sloganın ötesine 

geçemedi.
Küçük Amerika olma hevesleri ve söylemleri 

eğitimle de desteklenince yozlaşma her alan
da kendisini gösterdi ve hissettirdi.

1950’den sonraki politikalar kimlik yitiminin 
hızlanmasını sağladı ve derinleştirdi.

Şimdi,
Silkinme zamanı... Güçlenme zamanı...
Aymazlıktan kurtulma zamanı...
Çünkü elin oğlu,
Emperyalizm ve Siyonizm rüzgarıyla sürekli 

güçleniyor. Güçlendikçe yayılıyor.
Yayıldıkça saldırganlaşıyor.
Onun için..
Ulusal bilinç düzeyini geliştirmek ve sağlam

laştırmak şimdi her zamankinden daha gerekli 
ve önemli hale geliyor.

Onun için yurtsever düşünce önemli..

Okul sokakları yenileniyor
özellikle öğrenci
lerin kullandığı okul 
çevresindeki sokak
lar ile yaya kaldırım
larında yenileme 
çalışmaları sürüyor. 
Gemlik Çınar 
İlköğretim Okulu 
nun çevresinde 
bulunan sokaklar 
ile kaldırımları 
Gemlik Belediyesi 
Fen işleri . 
Müdürlüğü Yol 
Yapım Müteahhidi 
tarafından düzen
lenerek yeni 
malzeme döşeniyor, 
ilçenin çevre yolu 
arka kısmında bulu
nan ve yaklaşık bin 
400 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
Çınar ilköğretim 
Okulu ve bağlantılı 
sokaklarında 
başlanan yenileme 
çalışmalarıyla 
öğrenciler yağışlı 
havalarda çamur
dan kurtulmuş 
olacaklar.
Başlatılan tretuvar 
çalışmalarında 
yeni bordür taşları 
döşeniyor, daha 
sonra ise düzeltilen 
sokaklara kilitli 
parke taşları 
döşenecek.
Gemlik Belediyesi 
yol yapım ve 
yenileme çalış
malarında ayrıca 
Hisar Mahallesinde 
bulunan Borusan 
ilköğretim 
Okulu’na bağlantılı 
sokaklar ile Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi Ilıca 
Caddesi bağlantılı 
toprak yollarda da 
yol yapım çalış
maları devam 
ediyor.

■K

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



8 Kasım 2010 Pazartesi Sayfa 3Gemlik KHrf ez

Utla alan araçta 3 tisi uraMı YazıYORUM

Orhangazi’de 
meydana gelen 
kazada, kamyonun 
çarptığı bir otomo
bil takla atarken, 3 
kişi yaralandı.
Kaza, önceki akşam 
saat 22:00 sıraların
da Turist yolunda, 
Familya Otel 
önünde meydana 
geldi. Osman Gül 
(41), yanında 
çalışan Hasan Çetin 
(28), eşi Fadime (23) 
ve kız kardeşi 
Nazdar Çetin'i (21)

Bursa'da bilgisayar 
çalmak için girdik
leri fabrikada 4 
milyon dolar bulun
ca şaşkına dönen 
hırsızları, bıraktık
ları ayak izi ve dü 
şürdükleri para 
yakalattı.
Zanlıların ilk gün 
götürebildikleri 2,5 
milyon doları evleri 
nin bahçesi ile ya 
kınlarının ahırların
da sakladıkları or 
taya çıktı. Bir kısmı 
fabrika arkasındaki 
bahçeye gömülen 
toplam 4 milyon 
dolar, iş adamına 
teslim edilirken, 
gözaltındaki 5 kişi 
de adliyeye sevk 
edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde geçtiği 
miz cuma akşamı 
meydana geldi. E.D. 
(17) elektronik cihaz 
çalmak için şoförlük

MıMBiMiıtasiMiıilı
Bursa'da alkol aldık 
tan sonra dargın 
olduğu damadını 
öldürüp, dünürünü 
yaralayan öfkeli 
kayınpedere verilen 
15 yıl hapis cezası, 
Yargıtay tarafından 
az bulunarak'bozu- 
lunca, ikinci kez 
hakim karşısına 
çıkan 58 yaşındaki 
Cemil Toprak, bu 
kez aynı mahkeme

Yeniköy'e götürmek 
üzere 16 VS 421 
plakalı otomobille 
yola çıktı.
Otomobile, plakası 
ve sürücüsü belir
lenemeyen bir 
kamyon arkadan 
çarptı. Takla atan 

yapan arkadaşı 
Eyyaz T. (21) ve Al 
paslan G.D.'yi (20) 
yanına aldı. 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bir tek
stil fabrikasını he 
def olarak seçen 
zanlılar bir süre bek 
ledikten sonra hare 
kete geçtiler. Eyyaz 
T. otomobil ile kapı 
önünde beklerken 
E.D. ve Alpaslan 
G.D. fabrikanın arka 
kısmından içeriye 
girdi. Yazıhane kıs
mında dolaşan iki 
hırsız çekmeceleri 
araştırırken 15 bin 
dolar ve bir kasa 
anahtarı bularak 
odayı araştırmaya 
başladı.

tarafından 17 yıl 6 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı.
Merkez Osmangazi 
llçesi'nde 2007 yılın 
da meydana gelen 
olayda işçi emeklisi 
Cemil Toprak, dünü 
rü Hasan Çanak (54) 
ile bir restoranda 
geç saatlere kadar 
alkol aldıktan sonra, 
birlikte aralarında 
borç- alacak anlaş

otomobil orta refüje 
çarparak yan yattı.
Kazada, sürücü 
Osman Gül ile 
Fadime Çetin ve 
Nazdar Çetin yara
landı. Kazadan yara 
almadan kurtulan 2 
yaşındakiYaren

Televizyonun altına 
gizlenmiş kasayı 
bularak açan iki hır 
sız 4 milyon dolar 
görünce şok geçir
di. Şahıslar birbirini 
tokatlayarak şokun 
etkisini üzerinden 
atmaya çalıştılar. 
İki zanlı, araçta 
bekleyen Eyyaz 
T.'ye paradan az pay 
vermek için 1 mily
on 500 bin dola rı 
fabrika binasının 
yanında bulunan iki 
ayrı sazlık alana 
sakladı. Sabah saat
lerinde iş yerine 
gelen çalışanlar 
hırsızlık olayını fark 
edince polise haber 
verdiler. Polis ekip
leri yaptıkları 

mazlığı bulunan 
damadı Mustafa 
Çanak'ın (24), 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi Şehit 
Sami Tu nalı 
Sokak'taki evine 
gitti. Burada aynı 
tartışma tekrarlanın
ca Cemil Toprak, 
alkolün de etkisiyle 
damadını bıçakla 
boğazını keserek 
öldürdü, kendisine

Çetin ise 
gözyaşlarına 
boğuldu. 
Yaralılara ilk 
müdahale hemen 
yolun kenarında 
bulunan Zeytin 
Tıp Merkezi ekip 
lerince yapıldı. 
Yaralılar, daha 
sonra Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Otomobil hurdaya 
dönerken polis, 
kaçan kamyon 
şoförünü arıyor.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

araştırmada 5 met 
relik fabrika duvarı 
mn yanında etrafa 
saçılmış 19 bin 
dolar ve ayak izleri 
ne rastladı. Çok 
sayıda polis bölge 
ye sevk edilerek 
detaylı arama 
yapıldı.
Fabrikanın arka 
sında zeytinlikle 
mezarlık arasında 
bir ağacın altındaki 
1,5 milyon doları 
gömülmüş halde 
bulan polis, bağıra 
rak amirlerine haber 
verdi. Daha sonra 
hırsızların geri gele
ceğini tahmin eden 
polis burada alkol 
bağımlısı kılığına 
girerek şüphelileri 
beklemeye başladı. 
Akşam saatlerinde 
tekerlekli bavulla 
paraların yanına 
gelen E.D. (17) polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Zanlı, suç 
ortaklarını itiraf etti 

müdahale etmek 
isteyen dünürü 
nü de karnından 
ağır yaraladı. 
Cinayet sonrası 
üzeri kan içersinde 
kalan ve çıplak 
ayakla sokak 
aralannda dolaşan 
Cemil Toprak 
gözaltına alındı ve 
çıkartıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine konuldu

Sayın Oktay Ekşi....
Sayın Oktay Ekşi.. 78 yaşında...
58 yıldır ulusal gazetelerde seviyeli 

gazetecilik yapıyor.»
Basının duayen isimlerinden...
Basın kuruluşlarında yıllardır başkan..
Önceki gün Hürriyet Gazetesinde ki köşe 

yazısında yıllardan sonra bir hata yaptı...
Sadece bir hata...
Evet tamam, büyük bir hata...
Sayın Ekşi, hatasını kabul etti, özür dile

di.,.
"Ayarımızı kaçırmışız" diye yazdı..
Sayın okurlarım okuyorsunuz; Oysa...
Medyada kimler hakkında neler neler 

yazılıp, söylenmiyor ki?
Terbiyesizlik, düzeysizlik had safhada ...
Hatta isimleri bilinen, edepsizliği ekran

lara çıkmış,..
Kimi köşe yazarına küfürbaz olduğu için 

köşe açılıyor.
Onlar da patronlarının, eteklerine yapış 

tıkları siyasal iktidarın güvenini boşa 
çıkarmıyorlar;

Her gün, her saat ağız dolusu küfür edi 
yorlar.

Önlerine atılan yağlı kemiğin hakkını veri 
yorlar..

Oktay Ekşi...
78 yaşında ve 58 yıllık gazeteci.
Sadece bir hata yaptı. Özür diledi.
Ama yine de istifa ettirildi.
Çünkü gücü elinde tutan iktidar kellesini 

istedi.
O iktidara kimse karşı çıkamıyor artık.
O iktidar, Başbakan korkmuyor açık 

açık söylüyor, "taraf olmayan bertaraf 
olur!"

Kimse bunun adını koymuyor.
Dünyada bunun adı faşizmdir.
Yazın bunu bir yere:
Oktay Ekşi faşizmin kurbanıdır.
Dünya tarihinde örnekleri görüldüğü gibi 
Türkiye faşizme karşı birleşik cephe 

kurulmadığı sürece daha çok Oktay 
Ekşiler kurban edilecektir.

Biliniyor ki işin içinde işva«.
Oktay Ekşi yazdığı makalesindeki bir 

cümleden dolayı kapı önüne konmadı. Bu 
kesin ve açık..

Kimse kimseyi kandırmasın:
Oktay Ekşi 58 yıldır savunduktan yüzün

den kurban edildi.
Harcanmak istenilenlerin başında idi, bir 

fırsat aranıyordu,
Ergenekona sokamadılar, Balyozların 

filan uzağında idi.
Onların dört gözle aradıkları fırsatı, ne 

yazık ki Oktay Ekşi kendi hatası ile onlara 
sundu..

Tamam tamam da, şimdi her unutuldu..
Hatalı cümlesi nedeniyle bugünlerde 

herkes Oktay Ekşi'ye hücum ediyor. 
Yerden yere vuruyor..

Sayın okurlarım; Ben derim ki, 
Oktay Ekşi bir cümlelik yazar değildir. 
Oktay Ekşi basında tarihtir.
Oktay Ekşi laik-hukuk devletine olan 

inancın adamıdır.
Oktay Ekşi bir inadın, bir mücadelenin 

adıdır.
Ben ve gazetem Gemlik Körfez'den içten 

duygularımla Oktay Ekşi'ye geçmiş olsun 
dileklerimi gönderiyorum.

Yakın günlerde onu bir başka köşede 
görme umuduyla..

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

İl yüzme birinciliği
226 küçük yüzücü, bunların çalıştırıcıları, 

hakemler, yüzücü öğrencilerin anne ve 
babalan iki gün Gemlik’te yüzme heyecanını 
yaşadı.

Sosyal Yaşam Merkezi çevresinde araçları 
koyacak yer yoktu.

Tesislerin otoparkına girdim, orası da dolu 
gibiydi.

Olimpik standarda uygun havuz yarışmalar 
için ideal olsa da bu tür yarışmalarda izleyici 
lere ayrılan alanın küçük olduğunu gördük.

226 yüzücü ve çalıştırıcı için tribünlerin 
neredeyse yarısı ayrılmıştı.

Kalan bölümde izleyiciler üst üste oturu 
yorlar, büyük bir kısmı ise ayakta duruyordu.

Havuzun sıcaklığı bir de kalabalık kitlenin 
nefes alıp vermesi havuz sahasını hamama 
çevirmiş.

Tesis dışında hazırlanan masalarda yüzücü 
çocukların öğle yemekleri için düzenleme ya 
pilmiş, her şey programlanan gibi gelip geçti.

Gemlik’te spor tesislerin çoğalması, ilçenin 
tanıtımına da büyük yarar sağlıyor.

Geçtiğimiz ay bir düğün salonunda konuk
lara verilen pastadan meydana gelen zehirlen
me ile onlarca insan hastanelere koşmuştu.

Bunlardan birçoğu tedavi ile sağlığına 
kavuştu.

Ama bir tanesi küçük Cansu Gelgeç, diğer
leri kadar şanslı değildi.

Küçük Cansu pastadan kaptığı amip mik 
robu kanına karıştı ve beyni dumura uğradı.

Hastaneye kaldırıldığından kısa bir süre 
sonra ise bitkisel yaşama girdi.

Cansucuk bir ay makinelerde yaşatıldı.
Ama minik bünyesi daha fazla dayanamadı 

ve bir kuş gibi bu dünyadan göçüp gitti.
Adalet, bu işte suçu olanları bulacak.
O pastayı imal eden kişiler, yargılanacak 

belki de ceza alacaklar.
Ama, hiçbirşey 7 yaşındaki küçük Cansu’ 

yu geri getirmeyecek.
Bu ölüm bize bir gerçeği daha hatırlattı.
Gıda üretimi yapılan yerlerin yeterince de 

netlenmediği gerçeğini...
Gıda imalathanelerinde çalışanların sağlık 

kontrollerinin yapılmadığını...
Kimine göre bu imalathane merdiven altı 

bir yer.
Çalışma ruhsatı ve imalat izni olmayan bir 

yer...
Sonuçta buraları denetleyecek devletin 

kurumlan var.
Geçtiğimiz yıllarda lokantalar, pastahane 

ler, fırınlar, çok sık denetlenirdi.
Birçok işyerinin sağlıksız imalathanesi 

mühürlenmiş, yenilenmesinden sonra hizmete 
açılmıştı.

Bu denetimlerdeki ihmal küçük çocuğun 
ölümüne neden olmuş olamaz mı?

Başka Cansulann ölmemesi için gıda 
imalathanelerinin denetimlerinin sıklaştırıl- 
ması gerekir.

Bu ölüm vicdanı olanı sızlatır.

»il Will
II V

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından Soma’dan 
getirtilen bin 600 ton 
yardım kömürünün 
dağıtımı devam 
ediyor.
Vakıf tarafından 
muhtarlar ve güvenlik 
güçlerince yapılan 
araştırmalar sonrası 
yardıma muhtaç olan 
vatandaşlara veril 
mek üzere Soma 
Kömür İşletmelerin 
den getirtilen kömür
ler muhtaç kişilerin 
evlerine götürülerek 
teslim ediliyor.
Sosyal Yaşam 
Merkezi karşısındaki 
Gemlik Belediyesi’ne 
ait olan arsaya 
indirilen kömürleri 
teslim alacak kişilerin 
gelmemesi nedeniyle 
taşıma işini alan 
müteahhit firma gün 
boyu beklemek- 
zorunda kalıyor. 
Kaymakamlık 
görevlilerince dağıtım 
işi yürütülen kömür 
dağıtımının kontenjan 
dolasıya kadar 
dağıtılacağı öğrenildi.

OF line kongresi 9 Kasım da
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt yaptığı 
açıklamada 9 Kasım 
2010 salı günü saat 
13.oo’de Esnaf 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonunda 
ilçe kongresini 
yapacaklaklarını 
söyledi.
Demokrat Parti İlçe 
kongresini gerçek
leştirmek için bütün 
hazırlıklarını yaptık
larını söyleyen İlçe 
Başkanı Ferhat Kurt, 
siyasi partilerin 
olmazsa olmazı olan 
kongre heyecanını 
yaşadıklarını ifade 
ederek Demokrat 
Partinin halkın bek
lentileri doğrultusun
da siyaset yapmaya 
devam ettiklerini bu 
süreçte yapılacak

vermek için iktidara 
giden yolun ateşin 
meşalesini 
Gemlik’teki ilçe 
kongresiyle birlikte 
yakarak daha güçlü 
bir Türkiye için 
çalışaklarını 
ifade etti.
Ferhat Kurt kendiside 
kongrede aday 
olduğunu açıklayarak 
ilçe kongresinin barış 
ve kardeşlik havası 
içerisinde geçerek 
tam bir demokrasi 
bayramına dönüşü 
cegini bütün 
partilileri ve Gemlik 
halkını bu demokrasi 
şöleni ve bayramı 
için 9 Kasım 2010 
Salı günü saat 
13.00’de Demokrat 
Parti Gemlik ilçe 
kongresine bekledik
lerini sözlerine 
ekledi.

olan kongre ile birlik
te daha yeni ve heya- 
canh bir yönetim 
oluşturarak hizmet 
yarışına kaldıkları 
yerden devam ede
ceklerine inandık
larını, Gemlik ilçe 
kongresinin Demok

rat Partinin küllerin 
den yeniden doğuşu 
nu ve şahlanışının 
günü olacaktır halkın 
ümitlerinin kırıldığı şu 
günlere kötü gidişata 
son vermek adına 
ümütsizligin ve 
hayal kırıklığına son

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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7-8-9 yaş II Yüzme Birincilikleri Gemlik’te yapıldı. Gemlikli yüzücüler 2 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük elde etti

Minikler yiizılii velileri heyecanlantlı
Yüzme 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliği’nin 
düzenlediği Bursa 
7-8-9 yaş il birinci 
liği yüzme yarışları, 
Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezi 
kapalı havuzunda 
yapıldı.
Cumartesi ve pazar 
günü devam eden 
yarışlarda, Gemlik 
Belediye Gençlik Ve 
Spor Kulübü yüzme 
takımının minik 
yüzücülerinden 
7 yaş serbestte 
Çağan Öztürk 18.69 
dereceyle birinci 
olurken, 7 yaş 25 
metre kurbağalama- 
da Sena Ada Akdağ' 
23,93 lük derece
siyle birincilik 
elde ettiler.
Ece Berberoğlu 8 
yaş grubu 25 metre 
kelebek ve serbest 
yarışlarda iki ikinci
lik, 25 metre sırt 
üstü 7 yaş grubun
da Ezra Sugül 
üçüpcü. 4x25 metre 
8 yaş serbestte 
Ahmet - Alper - Ece 
üçüncü, 4x25 metre 
7 yaş serbest 
gurupta Çağan- 
Ezra- Sena - 
Alperen ikinci oldu
lar. Çağan Öztürk 
ise 25 metre sırt

BlM

üstü 7 yaş Gurubun
da Çağan Öztürk 
üçüncülük elde etti.

VELİLERDEN 
BÜYÜK İLGİ 
13 spor kulübü, 
226 küçük 
sporcunun katıldığı 
ve iki gün süren 
yarışlara sporcu
ların anne, baba ve 
yakınları büyük ilgi 
gösterdi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Kapalı 
havuz tribünleri 
yarışmayı izleyen
leri almadı. İzdi
hamın yaşandığı 
yüzme yarışlarında 
veliler ve sporcu 
öğrenciler takımları
na büyük tezahürat
larda bulundular. 
Bursa İl Yüzme 
Temsilciliği resmi 
hakemlerinin 
yönettiği 
yarışmalar 
kıyasıya mücadele 
içinde geçti.
Yarışmalar sonunda 
8 yaş 25 metre 
kurbâğalamada 
1. Melih Sertler 
(Büyükşehir 
Belediyespor) 
2. Müge Belek 
((Osmangazi 
Belediyespor) 
3. Ayçe Mutlu 
(Bursa Yüzme)

8 yaş 25 metre kur
bağalama erkek: 
1. Eren Kavcı 
(Olimpik Kulaçlar 
Kulübü)
2. Eyüp Büyükoktay 
(Büyükşehir)
3. Andaç Başoğlu 
(Nilüfer)
25 metre kızlar

kurbağalama;
1. Sena Eda Akdağ 
(Gemlik 
Belediyespor) 
2. Sıla Yılmaz 
3. Sude Bayrak 
(Osmangazi 
Belediyespor) 
25 metre kızlar 
kelebek;

1. Sude Gümüş 
(Yıldırım Bel.) 
2. Ece Berberoğlu 
(Gemlik 
Belediyespor) 
3. Semiha Çalışkan 
(Bursa Yüzmespor) 
25 metre 7 yaş 
serbest erkek: 
1. Çağan Öztürk 
Gemlik 
Belediyespor) 
2. Ege 
Süleymanoğlu 
(Bursa Yaz Yüz. Sp) 
3. Erdinç Eren 
(Osmangazi Bel.) 
25 metre 8 yaş 
serbest kızlar:
1. Müge Belek 
(Osmangazi) 
2. Ece Berberoğlu 
(Gemlik 
Belediyespor)

3. Beste Kuzu Efe 
(Çakır Eğ. Spr. Kİ.) 
4x25 serbest:
1. Eren - Hila - 
Sude-Buğra 
(Osmangazi) 
2. Ebru-Damla- 
Burak-Kaan 
(Nilüfer)
3. Çağla - Ezra - 
Sena - Alperen 
(Gemlik) 
25 metre sırtüstü 
yüzme 7 yaş 
kızlar:
1. Damla Alpak 
(Nilüfer)
2. Hilal Mutlu 
(Osmangazi) 
3. Esra Sugül 
(Gemlik) 
25 metre erkekler 
sırt üstü 7 yaş 
grubu:
1. Emre Malkoç 
(Çakır Eğ. Spr) 
2. İdris 
Süleymanoğlu 
(Bursa Yüzmel 
3. Çağan Öztürk 
(Gemlik) 
4x25metre 
serbest 8 yaş 
1. Müge- Eren - 
Safiye - Onur 
(Osmangazi) 
2- Arda - Lara - 
Beste - Berkay 
(Çakır Eğ. Spr) 
3. Ahmet - Alper - 
Ece - Deniz 
(Gemlik 
Belediyespor)
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Güler; “Sosyal mekanların açılması
Gemlik’te çıtayı yükseltir”

Bursa, doğalgaz 
kullanımınıla iiciincii sırada

CHP 'li Gemlik 
Belediyesi'nin 
geçtiğimiz aylarda 
sahil boyunu alkollü 
bölge haline getirme 
kararının ardından 
yeni açılan bir 
mekanın açılışına, 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleriyle bir
likte katılan CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler "Gemlik 
te birbirinden güzel 
sosyal mekanların 
açılması Gemlik'in 
çıtasını ve turistik 
değerini yükseltir, 
bu tarz mekanlann 
açılmasından kork
mamak gerekir" 
dedi.
Sahile kıyısı olup da 
alkol yasaklı olan 
belki de tek yerin 
Gemlik olduğunu ve 
bu çağda bu konu 
nun hala tartışma 
konusu olmasının 
bile Türkiye'de 
özgürlüklerin ne 
denli kısıtlı hale 
getirildiğinin bir 
göstergesi olduğunu 
belirten Cem Güler, 
CHP olarak başkala

rının haklarını ihlal 
etmemek kaydıyla 
kişisel hak ve özgür
lük sınırlarının geniş 
letil meşinden yana 
olduklarını söyledi. 
Yeni işletmeye 
açılan Cheers Cafe - 
Bar'ın açılışını yapan 
Belediye Başkanı 
Fatih Güler ise, 
geçtiğimiz aylarda 
CHP'li belediye 
meclis üyelerinin 

oylarıyla 
meclisten geçen 
Gemlik sahilinde 
alkollü mekanlar 
açılabilmesi 
kararının birtakım 
çevrelerde 
çarpıtılarak topluma 
yansıtıldığını ve 
sanki bu bölgede 
batakhaneler açıla
cakmış imajı 
yaratılarak bir 
bardak suda fırtına 

koparılmak 
istendiğini, oysa 
yeni açılan ve 
alkollü içeceklerin 
de tüketilebileceği 
sosyal mekanlara 
toplumun ihtiyacı 
olduğunu ve bunun 
Gemlik 'in turizm ve 
eğlence sektöründen 
daha fazla pay 
almasına katkı 
sağlayacağını 
söyledi.

Bursagaz Genel 
Müdürü Ahmet Hakan 
Tola, doğalgaz 
kullanımında 
Bursa'nın, İstanbul ve 
Ankara'dan sonra 
üçüncü sırada 
olduğunu söyledi. 
Bursa Mühendis ve 
Mimar İşadamları 
Derneği (BUMİAD), 
Bursagaz Genel 
Müdürü Ahmet Hakan 
Tola'yı ziyaret etti. 
Bursa'daki doğalgaz 
dağılımı ve BUMİAD 
ile Bursagaz arasında 
oluşturulabilecek iş 
birliği konularının 
görüşüldüğü toplantı
da, Bursagaz'ın 
faaliyetleri ve yatırım 
planları da konuşuldu. 
Bursagaz Genel 
Müdürü Ahmet Hakan 
Tola, doğalgazın 
temiz, çevreci ve 
diğer yakıtlara göre 
daha ekonomik 
olduğunu belirtirken, 
Bursagaz'ın doğalgaz 
dağılımında yüzde 
90'lara varan bir 
abone kapasitesine 

sahip olduğunu, 
dolayısıyla Bursa'daki 
5 evden 4'ünün doğal
gaz abonesi olduğunu 
söyledi.
Bursa'daki doğalgaz 
kullanımının İstanbul 
ve Ankara'dan sonra 
üçüncü sırada 
olduğunu da hatırla
tan Tola, "Bursa 
hem sanayisi hem de 
konutlardaki doğalgaz 
kullanımı itibariyle 
çok büyük bir potan
siyele sahip.
Bursa'ya gereken 
değeri göstererek 
her türlü yatırımı 
yapmaya çalışacağız." 
diye konuştu.
BUMİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlker Özaslan'da, 
Bursagaz'ın 
Bursa'ya kattığı katma 
değerleri çok iyi 
bildiklerini belirterek, 
enerji kaynakları ve 
çevre konularında 
yürütülecek kampa
nyalara sonuna 
destek olacaklarını 
ifade etti

elm& sekeri
-—• KREŞLERİ •- - - - - - - - -

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
€ĞİTİMD€ 12. YIL
“Kalitelidir 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 RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. 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
Madde ÖZALP

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

BAY MOSTAFA 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: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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M liriz ııııansı
P Devlet Bakanı ve 

Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, Merkez 
Bankası, hükümet, 
ilgili kuruluşlar ve 
iş dünyası olarak 
küresel krizle ilgili 
gelebilecek ikinci 
bir dalgaya her an 
hazır olunması 
gerektiğini söyledi. 
Babacan, Türk

I Sanayicileri ve
I İşadamları Derneği 

(TÜSİAD) tarafindan 
düzenlenen "Sanayi 
Politikaları Yuvarlak 
Masa Toplantısı”

I etkinliğinin ilkinde 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin geçen 
yıldan itibaren 
uygulamaya 
başladığı poli
tikaların, bu yıl, G-

I 20, OECD ve bütün 
uluslararası çevrel-

I erde öneri ve doğru 
I politika olarak, 

diğer ülkelere 
önerilmeye baş-

I landıgını söyledi. 
Türkiye'nin de

I katkıda bulunduğu, 
ı son G-20 sonuç 
t bildirgesinde 
r "Artık gelişmiş 
I ekonomiler orta 
I vadeli programım 
t açıklasınlar" 
I denildiğine işaret 
| eden Babacan, 
I bunun da, gelişmiş 

ekonomilerin hala 
uzun dönemde 
uygulayacakları

H politikalara ilişkin 
sorunun cevabını 
veremediklerini 
gösterdiğini anlattı. 
Babacan, güven 
ortamının hızlı bir 
şekilde Türkiye'de 
oluştuğunu dile 

' getirerek, bunun 
I sonucunda

Türkiye'nin artık 
daha tercih edilen 
bir yatırım ülkesi 
olarak ortaya çık
tığını belirtti. 
İkinci dünya 
savasından sonra 
kurulan Birleşmiş 
Milletler Güvenlik 
Konseyi, Dünya 
Bankası, IMF gibi 
kuruluşlarda da 
artık Türkiye'nin 
sesinin çok farklı 
çıktığını ve 
uluslararası 
düzeyde etkin
liğinin arttığını 
söyleyen Babacan, 
bunun en son 
örneğinin IMF'de 
görüldüğünü vur
guladı. IMF'riin 
yönetmııııue 
ülkelerin hisse 
oranlarının 
değiştiğini, 
Türkiye’nin hiss
esinin aşağı yukarı 
ikiye katlandığını 
bildiren Bakan, 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin IMF 
yönetimindeki 9 
koltuktan ikisini 
terk etmeyi kabul 
ettiklerini, bunun 
AB ülkelerinin 
dünya ekonomisin
deki azalan etkisini 
ve ağırlığını 
gösteren bir 
gösterge olduğunu 
kaydetti.

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

MB GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110 TEK Arıza 513 20 66
olis İmdat 155 TEK İşletme 513 45 03N^B Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95

Jandarma K 513 10 55 Orm.Böl.Şef. 513 12 86513 18 791 II 1 p°ns Karakolu Milli Eğt. Md. 513 11 74
. Gar. Kom 51312 06 Halk Kütüphane' 513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
| Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08

ı. Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
(. Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95

1 Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

513 37 42
, 513 15 07. ULAŞIM__________ Tapu Sicl. Müd. 513 14 14

513 13 641 METRO 513 12 12 Müftülük
j Aydın Turizm 513 20 77 Gümrük Md. 524 85 86X Süzer Turizm
■ Kanberoğlu-Esadaş

■ Anıtur

512 10 72
514 45 49
614 47 71

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd.

513 10 92
513 10 45

■ Kamil Koç 512 01 63 İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eüitim Müd. 513 18 46

1 HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00 RFIFHİYF

• Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer Sag.Ocağı 513 10 68 Santral 513 45 21 -23üs Tomokay Tomografi

■ Uzmanlar Tıp Mrk
513 65 29
513 60 40 Başkanlık 513 45 20

513 24 32
513 45 21-122■ TAKSİLER__________

Zabıta
Otobüs İşlet.

1 Körfez Taksi 513 18 21 BUSKİ 514 57 96
F Çınar Taksi 513 24 67 İtfaiye 513 23 25

P, Guven Taksi 513 32 40 Muhasebe Md. 513 45 21-182
■ Gemlik Taksi 513 23 24 Yazı işi. Md. 513 45 21-111

Manastır Taksi 517 33 94 Su Arıza Yalnız 185

GEMLİKGİRİTveRUMELİ 
TURKLERİKÜLTÜRVE DAYflNISMR 

DERNEĞİ BASKANLlGlNDnN 
KONGRE İLANI

ELEMÜN Him
Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği’nin yıllık olağan 
genel kurul toplantısı 1 Nolu Kordonda 
bulunan dernek lokalinde 22 Kasım 2010 
Pazartesi günü saat 20.oo’de aşağıdaki 
gündem maddelerini görüşmek üzere 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı 29 Kasım 2010 Pazartesi günü 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu, Saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
5- Raporların görüşülerek aklanması
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının 

seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

Muhtaçlık aylığına 
yeni düzenleme

Muhtaç ve güçsüz 65 
yaşını doldurmuş 
vatandaşlar ile özür
lü vatandaş lara aylık 
bağlanmasına ilişkin 
usul ve şartlar 
yeniden belirlendi. 
II ve ilçe idare kurul 
lan, 2015'ten itiba 
ren, verdikleri muh
taçlık kararlarını 5 
yılda bir, yönetmelik
te belirtilen hükümler 
çerçevesinde değer 
lendirecek. Maliye 
Bakanlığı ile Çalışma 
ve Sosyal Gü venlik 
Bakanlığı, "65 Yaşını 
Doldur muş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşları ile

Özürlü ve Muhtaç 
Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması 
Hakkında 
Yönetmelik'! yeniledi. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan yeni 
yönetmelik 1 Aralık 
2010'dan, "il ve ilçe 
idare kurullarının, 
verdikleri muhtaçlık 
kararlarını 5 yılda 
bir yönetmelikte 
belirtilen hükümler 
çerçevesinde 
değerlendirmesi"ne 
ilişkin yönetmelik 
maddesi ise ise 
2015 yılından 
itibaren yürürlükte 
olacak.

DENİZ OTOBÜSÜ

Akcan Petrol Z_
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 5*13 O1 03

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eski hisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
S Kasım 2010 Pazartesi
ÇAĞLAR ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3810 

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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Gemlikspor euinde Bölemiyor
Çekinerek geldiği 
zorlu deplasmanda 
Gemlikspor’u 3-1 
deviren Bordo-Mavili 
lider Karadeniz 
Güvenspor, zirvede
ki yerini koruyup 
yoluna kayıpsız iler
lemeyi sürdürdü. 
Süper Amatör Lig B 
Grubunun flaş takımı 
lider Karadeniz 
Güvenspor, deplas
manda Gemlikspor’u 
zorda olsa 3-1 
yenerek evine mutlu 
bir şekilde dönmeyi 
başardı.
Maça iki takımda 
genç kalecileriyle 
başlarken, 19. daki 
kada köşe atışından 
gelen topa yükselen 
Hakan kafayla fileleri 
bularak Karadeniz 
Güvenspor’u 1-0 öne 
geçiren golü kaydet
ti. 29.dakikada ise 
rakip kalede bera 
berlik golü arayan 
Gemlikspor’da 
Hasan Efe kaleciyle 
karşı karşıya kaldığı

pozisyonda golü 
bulamayınca ilk yarı 
1-0 Karadeniz Güven 
spor’un üstün- 
lüğüyle kapandı. 
İkinci yarıya beraber
lik için başlayan ve 
rakip kalede gol 
arayan Gemlikspor, 
6O.dakikada istediği 
golü Oğuz’la buldu. 
Ceza sahası üstünde 
önündeki topa çok 
güzel vuran 
Oğuz, beraberliği 
sağladı: 1-1.
Golden sonra daha 
atak bir futbol 

sergileyen Gemlik 
spor, 65.dakikada 
ani gelişen 
Karadeniz 
Güvenspor atağında 
kalesinde ikinci golü 
gördü. Bu dakikada 
seken topu takip 
eden Halil İbrahim 
kalecinin yanından 
topu ağlarla buluştu
runca konuk ekip 2-1 
öne geçti.
Tüm batlarıyla rakip 
kalede beraberlik 
golü arayan 
Gemlikspor, fırsatları 
değerlendiremezken, 

90.dakikada kaleci 
Bilal’in büyük 
hatasıyla kalesinde 
üçüncü golü gördü. 
Bilal, penaltı nok
tasında havalanan 
topa sahip olamayın
ca boşta kalan topu 
kafa ile filelere gön
deren Aydoğan takı 
mim 3-1 öne geçirdi. 
Maçta uzatma 
dakikaları oynanır 
ken gelişen atakta 
Gemlikspor kalecisi 
Bilal, Hasan’ı 
düşürünce kırmızı 
kart görerek penaltı 

ya neden oldu. 
Gemlikspor’da 3 
oyuncu değişikliği 
yapıldığından 
Şeref oyundan 
pikti vp 
kaleye Ufuk girdi. 
Atışı yapan Cihan’ın 
şutunu Ufuk 
çelerken kaleye 
girmekte olan topu 
Emrah son anda 
dışarı gönderdi ve 
Gemlikspor evinde 
iyi oynamasına rağ
men ikinci maçından 
da boynu büyük 
ayrıldı.

SAHA: Gemlik 
HAKEMLER: 
Erhan Sönmez 6, 
Zekeriya Özdemır 6, 
Cihan Çiçek 6 
GEMLİKSPOR 
Bilal 2 (Ufuk 2) 
Kemal 6. Hüseyin 6, 
Yılmaz 6, Muharrem 
4 (Fatih 4), Murat 
Yarar 6, Sinan 5, 
Oğuz 6, şeref 4, 
Hasan Efe 5, Emrah 
5 (Ahmet 3) 
KARADENİZ 
GÜVEN: Salih 4.
Oktay 5, Mehmet 5, 
Adem 5, Cihan 6, 
İbrahim Can 6, Halil 
İbrahim 5 (Aydoğan 
4), Hasan 6, İbrahim 
Oğuzay 4 (Alaeddin 
3), Hakan 6, Gafur 5 
(Alper 2)
GOLLER: Dk.19 
Hakan, Dk.65 Halil 
İbrahim, Dk.90 
Aydoğan 
(Krdz.Güven), Dk.60 
Oğuz (Gemlikspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk.90+1 Bilal 
(Gemlikspor)

j*>Mİl.T0N
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN İVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.5OO TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
r.aSt\ x Kamera ^kimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
SfP€Z. . Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri. 

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


"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 banyolan, 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 Komam Mevkii Sarayköy/DCNİZÜ WWW.umutthermal.com

9 Kasım 2010 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
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

Yağmurılaıı zarar görenlere destek haşladı
Sağanak yağışlar nede 
niyle oluşan sellerden 
işyerleri ve evleri su 
baskınına uğrayanlara 
devlet yardımı 
yapılmaya başlandı. 
Başbakanlık Afet İşleri 
Fonu ndan Bursa 
Valiliği'ne gönderilen acil 
yardım paralanndan bir 
bölümü Gemlik'te zarar 
gören esnaf ve vatan

daşa dağıtılmak 
üzere gönderildi. 
İlçe Kaymakamımız Bilal 
Çelik, Gemlik'te 240 
vatandaşın kendilerine 
başvurarak, yardım iste
minde bulunduğunu 
belirtti. Çelik, devlet 
desteği alacak 240 afet 
zedenin her birine 500 ile 
bin 500 lira arasında 
değişen yardımlar yapıla

cağını belirterek, şöyle 
konuştu: “Bu yardımlar 
sigorta tazminatı değildir. 
Sosyal devlet anlayışıyla 
devle tin vatandaşına bir 
nebze olsun katkıda 
bulunmasıdır. Bugünden 
itibaren Kaymakamlığa 
başvuran zarar gören 
vatandaşlarımıza maddi 
yardım yapmaya başlaya
cağız. Yardım listesinde

isimleri bulunanlar 
Kaymakamlığa 
başvurabilirler." 
Öğrenildiğine göre, Baş 
bakanlık Afet İşleri Mü 
dürlüğü'nden Bursa Vali 
Hği'ne gönderilen yar 
dunlardan Gemlik’e 170 
bin Hra Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışma 
Vakfı’ndan da 90 bin lira 
destek geldi.

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Optimistler 
Gemlik’te 

yelken açacak

Kendini tüfekle vuran 
lıakkal kurtarılamadı

Siyaset sahnesinden
Türkiye yeni yıldan sonra tamamen seçim 

atmosferinde girecek.
Bugünden siyasi partilerde seçim stardı 

verildi.
Başbakan meydanlarda muhalefete yükleni 

yor.
Bir yandan CHP’ye verip veriştiriyor, bir yan 

dan MHP’ye...
Dikkat edin, Saadet Partisi’ne hiç bir şey 

demiyor!
Demez, diyemez.
Eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan yeni 

den partisinin başına geçti.
Ne de olsa siyaseti, Erbakan Hoca’nın yanın 

da öğrendi.
Onun için hedefteki rakipleri Kılıçdaroğlu ve

Bahçeli’dir.. Devamı sayfa 4’de

Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2010 yılı Faaliyet 
programında bulu
nan 3.Ayak Bölge 
Şampiyonası Yelken 
Yarışmaları 13-15 
Kasım 2010 tarih
lerinde Gemlik’te 
yapılacak.
Optimist Laser 
4.7 Laser Radial 
-Standart sınıfında 
açık yapılacağını 
belirten Bursa 
Yelken İl Temsilcisi 
İsmail Topkaç, tüm 

Gemlik halkını 
yelken yarışlarını 
izlemeye davet etti. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Tesisleri 
Kayıkhane 
Mevkiinde yapılacak 
olan yelken yarışları 
13 Kasım 2010 
Cumartesi günü 
saat 12.oo’de 
başlayacak, 
ödül töreninin ise 
15 Kasım 2010 
Pazartesi günü saat 
16.oo'da yapılacağı 
belirtildi.

10 gün önce Narlı 
Köyü sahilinde ken
dini işyerinde av 
tüfeğiyle vuran Eyüp 
Tunca (62), Uludağ 
Üniversitesi'nde tüm 
çabalara rağmen 
kurtarılamayarak 
yaşama veda etti. 
Ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle girdiği 
bunalım sonucu Narh 
Köyü sahilinde bulu
nan bakkal dükkanın
da av tüfeğini karnı
na tutarak ateşleyen 
Eyüp Tunca, olaydan 
sonra Gemlik Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 

rılmış, ilk tedavisinin 
burada yapılmasının 
ardından Bursa İhti
sas Hastanesi’ne 
kaldırılmıştı.
Buradaki tedavisinin 
sürdüğü sırada önce
ki gün akciğerlerinde 
meydana gelen hasar 
nedeniyle nefes alma 
da sıkıntı çeken Tun 
ca, Uludağ Üniver- 
sitesi’ne nakledilmiş 
ti. Burada tüm müda
halelere rağmen kur- 
tarılamayan Eyüp 
Tunca, dün Narlı 
Köyü’nde öğle 
namazından sonra 
toprağa verildi.

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

Gemlik’te üreticiye bugün 953 bin lira ödeme yapılacak

Gemlik’te Yüzme Şenliği
Evrensel kültürün bir parçası olan spor 

kardeşlik, iletişim, sevgi, başarı demek.
Yanı sıra dünyada dili, ırkı, dini farklı insan

ları birleştiren önemli bir araç.
Tümü kadar önemli olan bir diğeri de insan

ların ruhsal sağlığına olan yararı.
Sporun sağladıklarını geçtiğimiz hafta şpOÜ 

Gemlik’te gözlerimizle gördük.
Pırıl pırıl bir hava...
Güneşli ve berrak.
Kuş seslerine karışan cıvıl cıvıl çocuk sesleri 

havaya tatlı bir ılıklık katıyor.
Coşku veriyor.
Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merke^i’nin 

içi dışı...
Çocuk kaynıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu spor adına güzel 

şeyler oldu.
Bursa yüzme İl Temsilciliğinin düzenlediği 

sporcuyu spora teşvik amaçlı Gemlik Bele 
diyesi Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Yüzme 
Şenlikleri Gemlik Belediyespor’un ev sahipli 
ğinde Sosyal Yaşam Merkezi Yüzme Havu 
zu’nda gerçekleşti.

Bursa’nın dört bir yanından “yüzme” sporu 
ile ilgilenen tüm takımlar oradaydı...

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
Yıldırım Belediyesi 
İnegöl Belediyesi 
Olimpik Kulaçlar Yüzme Kulübü 
Çakır Eğitim Spor Kulübü 
Bursa Yüzme Kulübü ve 
Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’n 

den 7-8-9 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar 
ve antrenörleri “kendilerini” test ettiler.

Anne babalar da zaman zaman gerilim nok
tasına ulaşan heyecanlarıyla çocuklarının 
durumuna tanıklık ettiler.

Geleceğin gençlerini, her türlü özveriyi 
göstererek yaz kış, yağmur çamur demeden 
çocuklarını antrenmanlara taşıyan anne 
babaları, antrenörleri, hakemleri, Gemlik 
Belediyespor’un tüm personelini, Yüzme İl 
temsilciliğini sözün özü emeği geçen herkesi 
kutluyorum.

Osmangazi Swim
Bu arada;
Her şey güzeldi hoştu da,
Osmangazi Belediyespor adına şenliğe 

katılan sporcuların eşofman arkasındaki yazı 
ilgimi çekti.

Osmangazi Swim Belediye...
Hepsini anladım da Swim’e anlam vereme 

dim.
Evrensel dediysek bu kadar da değil.
Kaldı ki özüne son derece değer veren ve 

Bursa’da tarihi yeniden canlandırma iddiasın
da olan bir belediyenin spor takımının arkasın
da hiç de şık durmuyor.

Hadi yarışma uluslar arası olsa anlarım.
Güzel Türkçemizde Swim’e karşılık gelen 

sözcük olar Yüzme varken neden swim.
Eminim bir akl-ı evvelin kendi kendine yap

tığı bu dil operasyonundan Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın haberi 
yoktur.

Umarım yurtiçinde yapılan bir başka şenlik 
ya da yarışmada bu durum düzeltilir.

Marmarabirlik, 
ortaklarından aldığı 
ürün bedellerinin 
bir kısmını bugün 
ödemeye başlıyor. 
Marmarabirlik’in 
üreticilere bayram 
Öncesi ödeyeceği 
para tutarı 
18 niiiyon 81 bin 
lira olduğu 
açıklandı. 
Marmarabirlik’ten 
yapılan açıklamada, 
25 Ekim 2010 
tarihinde başlayan 
kampanyada şimdi 
ye kadar 10 bin 123 
ton zeytin alındı. 
Rekoltenin çok 
düşük olması 
nedeniyle alım 
merkezlerine ürün 
gelişinin yavaş 
olduğu bildirilirken, 
Marmarabirlik, zor 
durumda olan 
üreticinin bayram 
öncesi sıkıntı çek
memesi için erken 
ödeme kararı aldı.

Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Gemlik’e dışarıdan zeytin 
getirilerek Gemlik zeytini adıyla satılmasının önlenmesini istedi

lımlii aıfiıiıı ti ılmıof
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Gemlik’e dışarıdan 
getirilen zeytinlerin 
Gemlik zeytini diye 
satılmasının önlen
mesini istedi.
Ali Çelik gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Yağışlar nedeniyle 
çok az olan zeytin 
rekoltesi nedeniyle 
zeytin üreticilerinin 
ürünleri biraz para 
edince açık gözler 
Bandırma, Erdek, 
Osmaneli, Akhisar 
dan çiğ zeytin ■ - 
getirip küçük halde 
satmaya başlayınca 
üretici fiyatları 
kiloda bir lira ile 
1,5 lira arasında 
düşme yaratmıştır. 
Bayram üstü evine 
kurbanlık, çocuk
larına giyim kuşam 
alacak üreticilerin

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
“Çok büyük rekolte 
kaybından ötürü 
üretici ortaklarımız 
zor bir yıl geçiriyor. 
Kurban Bayramı 
öncesinde ortak
larımızın yaşadığı 
sıkıntıyı hafifletmek 
adına daha önceki 
ödeme planımızda 

alın terlerini çalan 
bu simsarlara, 
Ticaret Borsası, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Esnaf 
Sanatkarlar 
Odası, Küçük Hal 
Kooperatifi, 
Gemlik Belediyesi, 
üreticiler hep 
beraber karşı 
çıkmalıyız. 
Günlük hesaplar 
peşinde koşanlar 

değişiklik yaptık. 
Bu doğrultuda 
bayram öncesi 
ortaklarımıza 
ödeme yapıyoruz. 
Ürün bedelleri ortak 
larımızın banka he 
saplarına yatırıldı. 
Bugünden itibaren 
ürün bedellerini ala
bileceklerdir” dedi. 
MarmaraDirlik’ın, 
kooperatif bazında 

geleceğe bir şey 
bırakamazlar.
Dünyaca ünlü olan 
zeytinimize sahip 
çıkamaz üreticile 
rimizi yalnız bırakır 
isek yarınlarda 
bu kaliteli ürünün 
maliyetinin yüksek
liği nedeniyle 
üreticimiz bu mah
sulü üretemez bu 
kaliteli ürün de 
piyasada buluna

yapacağı ödeme 
miktarları şöyle: 
Gemlik 953 bin, Mu 
danya 2 milyon 910 
bin, Erdek 4 milyon 
271 bin, Orhangazi 
614 bin, İznik 5 
milyon 14 bin, Edin 
cik 2 milyon 805 
bin, Mürefte
1 milyon 420 bin ve 
Marmara Adası 
93 bin lira.

maz. Bayramdan 
sonra gelecek 
seneler için Gemlik 
Belediyesi, Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Ticaret Odası, 
Ticaret Borsası, 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası, Küçük 
Hal Kooperatifi, 
Ziraat Odası topla
narak dışarıdan 
gelen zeytinin 
Gemlikte satılma
ması, tüccar tarafın
dan.dışarıdan 
alınan zeytinlerin 
Gemlik zeytini 
diye ambalajlanıp 
satılmasına karşı 
çıkıp bir karar ver
mek mecburiyetin 
dedirler. Aksi 
takdirde üreticilerin 
alın terlerini 
çalanlara karşı 
Gemlik zeytin 
üreticilerinin tavrı 
sert olacaktır.”
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it yaşındaki sürücü Matın ezdi YaaYORUM

Bursa'da babasın
dan habersiz oto
mobili alarak 
gezmeye çıkan 16 
yaşındaki sürücü, 
kaldırımdaki 
hurdacıyı ezdi. 
Kanlar içinde yere 
yığılan hurdacı 
yaralı halini unutup 
yola saçılan mal
larını sordu.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza bugün 
saat 10.00 sıraların
da Mudanya 
Caddesi Sıcaksu 
civarında meydana 
geldi. Ailesinin 
uyuduğu sırada 
habersiz olarak 16 
RT 816 plakalı oto

Cop konteynerinıle bulunan 
nacaklar genç Pir bayana ait çıktı
Bursa’Öâf 
geçtiğimiz 
Temmuz ayında 
çöp konteynırında 
bulunan iki kesik 
bacağın genç bir 
kadına alt olduğu 
tespit edildi. 
Soruşturmayı 
sürdüren güvenlik

144 paket kaçak sigara ile yakalandı
Bursa'da tezgahında 
kaçak sigara 
bulunan kişi 
gözaltına alındı.

Bursa’da MMBr kaıaHri: 1 ölü, 1 ınralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen traktör 
kazalarında bir kişi 
öldü, bir kişi ağır 
yaralandı.
Doğanyurdu 
köyünde, mezarlık 
üstü mevklindekl 
tarlasını süren 74 
yaşındaki Ahmet 
Güzel'ln, pullukları 
kaldırıp bayırda 
dönmek İsterken, 
traktörün ön kısmı 
havaya kalktı. Takla 
atan traktörün altın
da kalan 4 çocuk 
babası Güzel, olay 
yerinde hayatını

mobili alan A.Y.(16) 
gezmeye çıktı. 
Merinos kavşağına 
yaklaşan A.Y. oto
mobilinin dlreksi 
yon hakimiyeti 
kaybetti. Demirleri 
kırarak kaldırıma 
çıkan otomobil, yol 
kenarında ilerleyen 
hurdacı Kemal 
Demiralp'e(46) 
çarparak durabildi. 
Çarpmanın etkisiyle 

güçleri, bacakların 
genç bir kadına 
alt olduğunu 
belirledi.
Soruşturmanın 
selameti açısından 
açık kimliği 
verilmeyen genç 
kadının katil 
zanlısının yakalan

Alınan bilgiye göre, 
bir İhbar üzerine 
Ulu Mahalle 
Ulubatlı Hasan 

kaybetti. Güzel'ln 
cesedini köy 
muhtarı Muhittin 
Tiryaki bulurken, 
yaşlı adamın cesedi 
oğlu Ramazan Güzel 
ve köylüler tarafın
dan traktörün altın
dan çıkarıldı. Oğul 

fırlayan hurdacı, 
kaldırımda park 
halindeki bir otomo
bile başını çarparak 
yere düştü.
Kanlar içinde kalan 
hurdacı, yerde 
ambulansı bek
lerken yola savrulan 
mallarını sordu. 
Çevrede bulunan 
esnaf, "Mallarını 
merak etme, gelir 
buradan alırsın" 

ması için soruştur
ma sürüyor. 
Merkez Nilüfer 
ilçesi Konak 

Mahallesi Konak 
Caddesi'nde 29 
Temmuz tarihinde 
gerçekleşen olayda, 
özel temizlik 
firmasına ait

Bulvarı'na giden 
güvenlik güçleri, 
seyyar satıcı R.Ş'nln 
tezgahında 144

Güzel göz yaşlarına 
boğuldu.
İnegöl'e bağlı 
İskanlye köyündeki 
kazada İse, tar
lalarını süren 32 
yaşındaki Necdet 
Atış, traktörün 
yamaçta yan yat

diyerek yaralı hur
dacıyı sakinleştir 
meye çalıştı. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri A.Y.'yi 
gözaltına almaya 
çalıştı. Sürücünün 
kendisi olmadığını 
belirten A.Y. 
polis ekiplerini f 
İnandıramadı.
Kaza sonrası şok 
yaşayan genç 
sürücü ambulansa 
binerek yaralıdan 
özür diledi. Yola 
savrulan plak, gra- 
mafon ile tarihi 
eşyaları vatandaş 
ve polisler topladı. 
Kazayla ilgili soruş- 

nwrtna başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com 
www.m|IHyet/blog/özcan vural

araçla çöp toplayan 
görevli Oktay 
Şahinkaya, bir 
apartmanın 
önündeki çöp 
kpnteynerlnl 
boşaltırken çöplerin 
arasında İki bacak 
bulmuş, polise 
haber vermişti.

paket kaçak 
sigara buldu. 
R.Ş'nln gözaltına 
alındığı bildirildi.

ması üzerine atladı. 
Ancak traktörün, 
gencin atladığı yere 
doğru takla attı. 
Pulluk takılı traktör 
Atış'ın üzerinden 
geçti. Ağır yaralanan 
genç, kazayı gören 
yakınları tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hemen 
ameliyata alınan 
Necdet Atış, daha 
sonra hayati tehlike 
kaydıyla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Her İki 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Yalan üstüne yalan!....
Son günlerde, her şey bir tarafa bırakılıp, 

ekonomi, işsizlik, geçim sıkıntıları gündem 
olacağına eski defterler karıştırılıp, kendi
lerine göre senaryolar yaratılıp, yazılıp 
halka sunuluyor, benim gariban halkımda, 
aç midesini unutup bu masalları dinliyor.

Bunlardan biride Turgut Özal *ın ölümü, 
Diğeri de Orgeneral Eşref Bitlis’in uçak 

kazası sonu ölümüdür.
Bu kadar yaşamış, bir çok şeyler görmüş 

kişi olarak derim kı; Bunların hepsi 
düzmece hikayeler.

Eşref Bitlis, Jandarma genel komutanı 
olarak özal’ın ABD ile birlikte Irak'a girme 
politikasına ordu içinde en sert karşı çıkan 
isimdi?

Üstelik Eşref Bitlis, ABD’nin Çekiç Güç 
üzerinden kukla devleti kurmaya başla 
dığını saptamış, ABD’nin Çekiç Güç 
üzerinden PKK’ya silah ve teçhizat yardımı 
yaptığını da ortaya çıkarmıştı.

Eşref Bitlis, ABD’nin kuzey Irak üzerin 
den yönelttiği tehdide, Iran ve Suriye ile 
ittifak kurarak direnme çözümü geliştir
mişti.

Eşref Bitlis ABÇ'nln hedeflndeydl. 
Helikopteri iki kez ABD uçakları tarafından 
düşürülmeye çalışılmıştı.

Turgut özal ise Eşref Bitlis’in tersine, 
"Pentagon’un Kürt Senaryosu”nu kabul 
etmiş; bu senaryoya direnen TSK’nın hi 
yerarşlslnl de Kenan Evren ile birlikte boz
muştu. Şimdi; Eşref Bitlis suikastını gün
deme getirmesi İle ailesinin “özal’ı 
Ergenekon öldürdü” yollu açıklamaları bir
birine paralel olarak Kamuoyuna sunuldu.

17 yıl boyunca özal’ın ölümü konusünda 
savcılığa tek bir dilekçe bile vermeyen 
ailesi, birden özal’ın öldürüldüğünü, 
dahası Ergenekon tarafından öldürül 
düğünü keşfediyordu.

Oğlu Ahmet özal’ın televizyonlarda 
görünme çabası, Tayyip Erdoğan’ın deste 
ğiyle birleşince şamata koptu.

Beyim, sen millet vekili İdin,.o zaman 
niye sesin çıkmadı..

ABD’nin "federasyon” çözümü İle 
Bitlis’in ABD’ye karşı Iran ve Suriye ile itti
fak temelli çözümü aslında 24 yıldır 
çatışıyor.

Süreç özellikle son sekiz yılda "federas 
yon”cular lehine gelişti.

ABD’nin AKP üzerinden başlattığı Kürt 
Açılımı’nın yeni aşaması, artık federasyon!

Bunun için Anayasa değişikliğinden 
başlayarak, başkanlık sistemi de dâhil pek 
çok İdari değişiklik hedefleniyor...

Ancak...
TSK tıpkı 24 yıldır olduğu gibi bu planın 

önünde bir engel.
Eşref Bitlis de, bu plana direnen TSK’nın 

hâkim kesiminin en önemli temsilcisiydi. 
Şimdi onun şahsı üzerinden

TSK'ya yönelik bir teslim alma operas 
yonu yürütülüyor!

Ergenekon tarafından öldürüldüğü 
yalanını piyasaya sunması, psikolojik 
savaşın doruğudurl

Sayın okurlarım;
Bence dönen dolap budur.
Bunun altında da karşılıklı menfaat, 

İhaleler, paralar yatıyor..
Ne sen, ne ben düşünülmüyoruz, boyler 

karşılıklı paslaşıyorlar..
Haberin olsun diye yazdım.

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kawnakam Çelikli zjyaretlwi siiriim
Siyaset sahnesinden

AKP Genel Başkanı, Anayasa değişikliği oyla
masında aldığı yüzde 58’Hk güven oyundan sonra 
rahat görünüyor ki, siyasi rakiplerine ağır dille yük
leniyor.^

Siyasi literatüye bugünlere kadar girmeyen söz
leri sarf ediyor.

Tahrik ediyor, kışkırtıyor.
CHP de Kılıçdaroğlu’nun yeni tüzüğü uygulaması 

nedeniyle Genel Başkan yardımcılarını atamasıyla 
başlayan iç çekişmeyi dilinden düşürmüyor.

Bir yandan da MHP’yi referandum sonuçları 
nedeniyle parçalamaya çalışıyor.

Tabii hemen ardından cevabını sert bir şekilde 
alıyor.

Türkiye'de siyaset gerginlikler üzerine kurulmuş.
Bu sertlikle de seçimlere kadar sürecek.
CHP safında sular şimdilik duruldu.
Partiye Kıhçdaroğlu egemen oldu.
Kıhçdaroğlu ve ekibi, yeni CHP derken, partide 

farklı söylemlerle halka inmeyi amaçlıyor.
Ecevit ölüm yıldönümünde, DSP eski Genel 

Başkanı Rahşah Ecevit ile yan yana oturarak, 
Rahmetli Ecevit'e olan hayranlığını DSP lileri onur
landıracak şekilde dile getiriyor.

Şimdiden solda birliğin CHP çatısı altında sağlan
masını istiyor.

12 Eylül darbesinden sonra sol darmadağın oldu. 
İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri solun

dağınıklığı yüzünden kaybedildi.
Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanlığından 

sonra siyaset sahnesinde büyüdü.
Bunda solun bir çatı altında birleşememesi rol 

oynadı.
Haziran 2011 de yapılacak genel seçimlerde sol

daki bu dağınıklık giderilmediği sürece sıkıntı süre
cektir.

CHP içi sorunlarını, kavgalarını seçimlerden 
sonra toplanacak tüzük kurultayında çözmelidir.

Parti içinde çift başlılık, ikili yönetim söz konusu 
olamaz.

Parti içi demokrasi adına parti Genel Başkanı 
tanımama, veya yok sayma disiplin suçudur.

CHP de parti tabanının ve halkın lider kabul ettiği 
kişi Kemal Kıhçdaroğlu dur.

Kıhçdaroğlu CHP’yi daha ileriye götüreceği 
görülmüştür.

Bunun için Kıhçdaroğlu’na bu fırsat verilmelidir.
2011 seçimlerinde CHP nin dünden daha kötü bir 

duruma düşmesi parti içinde kaynayan kazanı fokur- 
tatır.

Kazan devrilirse kimin altında kalacağı belli 
olmaz.

Kaymakam Bilal 
Çelik, meslek odaları 
ve kooperatiflere 
olan ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası, 
Ticaret Borsası’nı 
ziyaret eden 
Kaymakam Bilal 
Çelik, dün de stajer 
Kaymakam ile birlikte 
önce Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi’ni, 
daha sonra Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası’nı ziyaret etti. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt 
Avcı ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafın
dan karşılandı. 
Kooperatif hakkında 
Kaymakam Çelik’e 
bilgi veren Başkan 
Mevlüt Avcj, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifinin 
Bursa’dan sonra 
ortaklarına en çok 
kredi dağıtan 
kooperatif olduğunu, 
ancak esnaf ve 
sanatkarın çok zor 
günler yaşadığını 
söyledi.

ŞOFÖRLER 
ODASI 
ZİYARETİ

Çelik, Gemlik’teki 
şoför ve otomobilci 
esnafının sorunları

taşımacılık yapan 
oda üyelerini 
düşünmediklerim

Kaymakam Bıîai Çelik 
ve stajer Kaymakam 
daha sonra Gürle İş 
Merkezi’nde 
bulunan Şoförler ve 
Otomobiler Odası’nı 
ziyaret etti.
Oda Başkanı Ayhan 
Gündoğdu ve yöne
tim kurulu üyeleriyle 
tanışan Kaymakam

konusunda 
bilgiler aldı. 
Kaymakam Çelik’e 
dertlerini anlatan 
Şoförler Odası 
temsilcileri, mazot 
fiyatlarının yüksek 
olmasından 
yakındılar.
Büyük firmaların 
nakliyecileri ve

söyleyen Gündoğdu 
Gemlik’teki sanayi 
kuruluşlarının büyük 
bir çoğunluğunun 
Gemlik dışınd ık 
taşıma firmaları-ife 
anlaşmaları 
nedeniyle Gemlik 
şoför esnafının 
sıkıntı çektiğini 
söyledi

Beşiktaş İlli M 1 iması' Gemlik'te

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 
20/10/2010 tarih ve IM037192 numaralı 
beyannameye ait 0264414 numaralı 
Menkul Kıymetler Alındısı zayi 
olmuştur. Hükümsüzdür. Gürsan 
Tekstil Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli
■ olan IM054379 nolu beyannameye ait 

26.10.2010 tarihli 0229397 no’lu 1.997,46 
Pjj TL değerindeki Gümrük Alındı Belgesi

kaybolmuştur.Hükümüzdür.
36 İDESER SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Beşiktaş Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün 
Türkiye’yi dolaşan 
‘Kartal Yuvası’ TIR’ı 
ilçemizdeydi.
Siyah beyaz takımın 
forma, eşofman, 
tişört, çakmak, 
kalem, atkı, şapka, 
top, yüzük, bere, saat 
gibi yüzlerce çeşit 
ürünlerini pazarlayan 
Beşiktaşlı ‘Kartal 
Yuvası’na Gemlikliler 
dün ilgi gösterdi. 
Mustafakemalpaşa ve 
Karacabey’den 
Gemlik’e geldiklerini 
söyleyen Kartal 
Yuvası sorumluları, 
"Uğradığımız her 
yerde siyah beyazlı 
taraftarlardan ilgi 
görüyoruz. Tamamen

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IllM Bill ılın M mmi fellıinli
Dereden tepeden...

Geçtiğimiz Cumartesi günü Emin 
Dalkıran Kordpnu’nda CHEERS CAFE 
BAR'ın açılışı vardı.
Lütfedip beni de davet etmişler, katıldım.
Handan ve Atilla Gürşahin çifti işletmeyi 

çok güzel dekore etmişler.
Her geçen gün gelişen Gemlik’e güzellik

ler katan bir işletme.
Seçkin bir davetlinin katıldığı açılışı 

Belediye Bâşkânımız Sayın Fatih Mehmet 
Güler yaptılâr.

Gerçekten çok nezih bir işletmeyi 
hizmete sündukları için Handan ve Atilla 
Gürşahin çiftini gönülden kutladıklarını, 
işkolunda çıtayryükselttikleriniz kimi
lerinin içki batakhanesi olacağı endişe ve 
korkusuna gösterdikleri tepkiye işletmenin 
öyle bir konumda olmadığını ispatladığını, 
bundan sonra bu iş kolunda bu örneğin 
model alınıp daha da modern hale getiril 
mesind çalışılacağını belirttiler. Hayırlı işler 
dilediler

Ben de Handan ve Atilla Gürşahin çiftine 
hayırlı iş ve başarılar, kaza ve belalardan 
uzak bir yaşam diliyorum.
Açılıp sonrası açılışı onurlandıran CHP 

İlçe Başkanı Sayın Cem Güler ve belediye 
meclis üyesi ve Gemlik Belediyespor 
Kulunu naşKan.ı Sayın Mahir Gencer’ın 
bepı daveti ile, Yaşam Merkezi’ne gittik.

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor
Kululm tarafından organize edilen minikler 
yüzme şenliğine katıldım. Şenliğin ilk günü 
yarışmalar halktan, velilerden büyük ilgi 
gördü Özellikle bayanlar tribünü tamamen 
doldurmuştu

Belediyenin sppr kulübü kurarak, çocuk
larımızı ve gençlerimizi spora yön
lendirmede ne büyük hizmet verdiğine 
tanık oldum

6-9 yaş arası yarışmaların yüz üstü kur
bağalama etabını izledikten sonra Cem ile 
birlikte Gemlıkspor’un Karadeniz 
Güvenspor Kulübü ile olan futbol maçını 
izlemeye gittik.

Vardığımızda Gemlikspor 1-0 yenik 
durumda ıdı.

İkinci yarının onbeşinci dakikasında 
Oğuz'un ohsekizin dışından attığı sert bir 
şutla eşitliği sağladı Gemlikspor.

Sonuç üzücü 3-1 yenilgi.
Tabi üzücü olmuş.
Maçı seyrederken Cem’in telefonu çalıp 

durdu arayan arayana. Saygısından bana 
gitmek için bir şey de diyemiyordu. 
Kendisini rahatlatmak, arayanlara kavuş
turmak sorunlarına el atmasını teminim 
için Ceni’e üşür gibi olduğumu söyleyerek 
stattan beraberce, ayrıldık.

Şükrü Şenol Gazihosu’nda bir parti okey 
oyunu sonrası akşam oldu. Eve döndük.

Bir tatil gününü böyle yaşadık.
Hep siyasi, yitirdiklerimin için toplumsal 

konular için yazıp durmuştum.
Bu gün de sosyetik, sportif bir yazı yaza

lım istedim.
Bilmem ki başarabildim mi?
Ne dersiniz?

Nilüfer Belediyesi, 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti, Bursa 
Gazeteciler Vakfı ile 
Akkılıç ailesinden 
temsilcilerin yönettiği 
Nilüfer Akkılıç Kütüp 
hanesi’nin Yılmaz 
Akkılıç Bursa Araş 
tırmalan Ödülü, 
Nilüfer’e bağlı Demir 
çi Köy’deki Nilüfer 
Akkılıç Kütüphanesi’ 
nin ilk şubesindeki 
basın toplantısında 
açıklandı.
Nilüfer Akkılıç Kütüp 
hanesi; Bursa’nın 
doğal ve kültürel 
varlıkları ile tarihsel, * 
sosyal, ekonomik 
süreçlerini inceleyen 
yüksek lisans ve 
doktora tezleri ile 
akademi dışı çalış
maları “Yılmaz 
Akkılıç Bursa 
Araştırmaları Ödülü”, 
ile ödüllendiriyor. 
Ödül tutarı, her kate
gori için 3 000 lira ola 
rak belirlendi. Ödül 
için 31 Aralık 2010 
tarihine Nilüfer Akkı 
lıç Kütüphanesi’ne 
başvurulup eserlerin 
teslim edilmesi 
gerekiyor. Açıklanan 
programa göre; seçi
ci kurulun ödüle de 
ğer bulduğu eserler 
15 Mart 2011 günü 
kamuoyuna açık
lanacak; Ödül töreni 
ise, Yılmaz Akkılıç’ı 
yitirdiğimiz 28 Nisan 
günü yapılacak. ; 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, basın top 
lantısında yaptığı 
açıklamada: “Yılmaz 
Akkılıç Bursa Araştır 
maları Ödülü’nü 
duyurmak için bu 
mekanı seçtik, çünkü 
Yılmaz Akkılıç’ın 
kitapları ve aile arşi 
vini bağışlayarak 
çekirdeğini oluştur
duğu Nilüfer Akkılıç 
Kütüphanesinin ilk 
şubesi burada; res 
tore edip hayat veri 
len bu eski Türk 
yapısında açılıyor. 
Yılmaz Akkılıç’ın 
adını hem Bursa 
Araştırmaları ödü 
lüyle, hem de şayi 
sini sürekli artıraca 
ğımız böylesi mekân
larla yaşatacak ve 
onun düşünsel mira 
sına bu yoldan layık 
olmaya çalışacağız” 
dedi.
Bozbey, eski bir cami 
olan yapının restores 
yon öncesinde met 
ruk durumda ve yıkıl

mak üzere olduğunu 
da hatırlatarak, 
“Demirci’de gençle \ 
fimizin, çocuklarımı 
zın yararlanabileceği 
bir kütüphane yoktu. 
Demirci halkı bir 
kütüphaneyi ciddi bir 
ihtiyaç olarak görü 
yordu. Biz de burası 
nı restore edip ayağa 
kal dırdık. Yapının 
kimi tarihsel özellik
leri ile ka lem işi 
eserleri gün yüzüne 
çıktı bu arada.” dedi. 
Bozbey, Yılmaz Akkı 
hç’ın hayatı boyunca 
bilimsel düşünme ve 
araş tırma kültürünü 
yaymaya çalıştığını, 
bilimi rehber aldığı 
kadar bilimsel düşün
meyi ve bilimsel 
araştırmayı hep 
önemsediğini vurgu
layarak şöyle devam 
etti: “Yılmaz Akkılıç 
adına organize edilen 
bu ödül; Bursa hak 
kında yapılmış araş 
tırmaların ortaya 
çıkarılmasını, yeni 
araştırmaların özen 
dirilmesini ve araştır
ma kültürünün özel
likle gençlerimiz 
arasında yayılma sini 
sağlamayı amaçlıyor. 
Ödül iki ayrı katego 
fide verilecek Birinci 
Kate gori; Bursa’nın 
do ğal Ve kültürel 
varlıklarını; sosyal ve 
ekonomik süreçlerini 
konu alan yüksek 
lisans ve doktora tez
lerini kapsıyor. İkinci 
kategori için akdemik 
koşul yok, ama gene 
aynı konulardaki 
çalışmaları kapsaya 
cak. Bugün, bu duyu
ruyu Akkılıç adını 
taşı yan kütüpha
nenin bu ilk şu 
besinde yapmaktan 
mutlu/uk duyuyo
rum.”
Basın toplantısında 
Akkılıç Ailesi adına 
konuşan Yılmaz 
Akkılıç’ın kardeşi 
Yener Akkılıç, basın 
toplantısına göster
dikleri ilgi nedeniyle, 
gazetecilere teşekkür 
etti. Yener Akkılıç 
şöyle konuştu:

“Yılmaz Akkılıç’ın en 
başta gelen özelliği 
bir iflah olmaz Bursa 
sevdalısı olmasıydı; 
bunu sizler de, 
meslektaşları olarak 
yakından bilirsiniz 
kuşkusuz. Ama kar 
deşi olarak, daha da 
yakından biliyorum 
ki, Yılmaz Akkılıç için 
Bursa’dan daha 
önemle üzerinde 
durulacak, daha 
önemle araştırılacak 
bir konu yoktu. 
Bursa sevdalısı ola 
rak, bu konuda ne 
yapılırsa daha da 
fazlasının yapılma 
sıhı istiyordu. 
Dolayısıyla Akkılıç’ın 
adına ne yapılabilir 
diye sorulduğunda, 
bu ödülü kurmak 
geioı aklimıza. Unun 
adını yaşatmak isti 
yorsak, Bursa araştır 
malarını özendir mek- 
ten ve ödüllendirmek 
ten daha iyi bir yol 
bulunamazdı. Bu 
ödül, böyle geldi 
gündeme... Kentler . 
yaşayan varlıklardır. 
Canlıdırlar ve aldırış 
sızhğa, ihmale gelme
zler. Kentli ile kent 
ilişkisi bir aidiyet 
ilişkisidir. Kentin j 
insanları ne kadar 
kendilerini kentli 
hissederlerse, kentin 
canlılığı, gelişmesi, 
dinamizmi üzerinde 
olumlu etkide bulu 
nurlar. Bu ödülün 
özendireceği çalış
maların, bu kentin 
çocuklarının, genç
lerinin BursalI olma 
bilincini güçlendir 
mesi bile başlı başı
na büyük önem 
taşır... Çağrımıza 
gösterdiğiniz ilgiden 
anlıyorum ki, bu ödül 
devam edecektir. Biz 
olalım olmayalım, 
devam edecektir... 
Hepinize teşekkür 
ediyorum.”

ÖDÜL SEÇİCİ 
KURULUNDA 
ÜNİVERSİTE 
AĞIRLIĞI 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı

Nuri Kolaylı, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
ve Bursa Gazeteciler 
Vakfı’nın Nilüfer 
Akkılıç Kütüpha 
nesi’nin yönetiminde 
Nilüfer Belediyesi ve 
Akkılıç Ailesi ile bir
likte çalıştığını hatır
latarak, “Bursa ’yi, 
konu alan, Bursa’yı 
temel alan araştırma 
ve incele melerin teş 
vik edilmesi amacıyla 
Yılmaz Akkılıç Bur sa 
Araştırmaları Ödülü 
konulmasını karar
laştırdık. Bu ödül iki 
kategoride seçilen 
eserler için 3 bin lira 
olacak. Ödül, her yıl 
düzenlenecek ve her 
yıl aynı günde, yani 
Yıl maz Amca’yı kay
bet fiğimiz 28 Nisan 
günü düzenlenecek 
törende sahiplerini 
bulacak...”'dedi.
Yılmaz Akkılıç 
Bursa Araştırmaları 
Ödülünün takvimi 
konusunda da mes 
lektaşlarına bilgi 
veren Kolaylı, ödül, 
başvurusu için bu yıl. 
son günün 31 Aralık 
olarak belirlendiğini, 
bu günü geçen baş 
vurüların ödül için 
geçerli sayılmaya
cağını açıkladı, Seçici 
kurulun çalışmasın! 
15 Mart 2011 tarihin* 
den önce tamamlaya
cağını ve bu tarihte 
sonuçları kamuoyuna 
ilan edeceğini 
belirten Kolaylı, ödül
lerin her yıl Yılmaz : 
Akkılıç’ın vefat ettiği ; 
28 Nisan günü 
yapılacak törende 
sahiplerini bulacağım 
söyledi.
BGC Başkanı 
Kolaylı seçici kurul 
üyelerini de şöyle 
açıkladı:
Yener Akkılıç (Akkılıç 
Ailesi’ni temsilen), 
Haşan Ertürk (Öğre
tim Üyesi, Prof. Dr), 
Neslihan Dostoğlu 
(Öğretim Üyesi, Prof. 
Dr.), Yusuf Oğuzoğlu 
(Öğretim Üyesi, Prof. 
Dr.) Vahap Katkat 
(Öğretim Üyesi, Prof. 
Dr), Mehmet Kartal 
(Nilüfer Belediyesi’ni 
temsilen), Hacı 
Tonak (Bursa 
Gazeteciler 
Cemiyeti’ni temsilen). 
Kolaylı ödül tutar
larının da, Yüksek 
lisans veya doktora 
tezleri kategorisi için 
3.000; diğer kategori 
için de 3.000 lira ola
cağını açıkladı.

T MA “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

If AVID Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
D Al İl kaybetttim. Hükümsüzdür. BİHTER KARAMAN
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

GEMLİKSPOR’A 
KALECİ ŞOKU

Bu sezon evinde 
oynadığı iki maçı da yenik 
kapayan Gemlikspor, 
oynadığı futbolun 
karşılığını bir türlü ala
madı.

Kanat ve ileri uç hücum
cuları istenilen futbolu 
nedense ortaya koya
madılar.

B gurubunun lideri 
Karadeniz Güvenspor 
karşısında Gemlikspor 
maça ortak olmasına rağ
men genç kalecisinin yap
tığı hatalarla sahadan 
boynu bükük ayrıldı.

Kırmızı beyazlıların bu 
sezon evinde şansı tut
muyor.

İki deplasman maçında 6 
puan çıkaran takım evin
de İki maçta 6 puan kay
betti.

Evinde yenilirsen üst 
sıralar hayal olur.

Ben Karadeniz 
Güvenspor'u bu kadro
suyla beklenenden uzak 
olduğunu gördüm.

Eğer Gemlikspor’un 
genç kalecisi Bilal hataları 
yapmasaydı belki de gali
biyet gelebilirdi.

Çünkü beraberlikten 
sonra takım birçok 
pozisyona girdi.

Hatalı yenen gol ise fut
bolcuları oyundan 
düşürdü.

Hele hele üçüncü gol var 
ki; en acemi kalecinin bile 
yemeyeceği bir gol oldu.

Gemlikspor kalecisi 
Ufuk’un sakat olması ve 
maça çıkamaması büyük 
şanssızlıktı kırmızı beyazlı 
takım için.

Şimdi takım tek kaleciye 
kaldı, eğer Ufuk bu hafta 
oynayamazsa ne olacak.

Biri sakat, diğeri kırmızı 
kart cezalısı.

Taraftar umutla geldiği 
maçtan yine mutsuz 
ayrıldı.

Galiba Gemllkspor’a evi 
yaramıyor.

Murat hoca az parayla 
çok iyi bir kadro kurmuş.

Ancak dediğimiz gibi 
takımda forvet sıkıntısı 
yaşanıyor.

Transfer dönemi de 
kapandı, artık eldeki fut
bolcular daha fazla çalışa
caklar gibi.

Aslında takımda çok iyi 
bir golcü var ama.

Murat hocanın acil 
olarak onu eski haline 
getirmesi lazım.

Yani çok çalıştırması 
gerekiyor.

Bekir Balık, biraz çabuk 
kilo ver.

Gemlikspor’un sana 
İhtiyacı var, biliyorsun.
AGURUBUNDA 
CEKİŞMEBASLADI
Süper Ligin A gurubun

da Pazar günü nefesler 
tutuldu.

Mudanya’da oynanan 
maçta ev sahibi 
Mudanyaspor, 2 puan 
üstünde lider olan 
Örnekköyspor'la müthiş

bir maç oynadı.
Gurupta 9 puanı olan 

Örnekköy, Mudanya 
karşısına liderliğini koru
mak için çıktı.

Mudanya ise 7 puanla 
liderin arkasında ikinci 
sırada maça çıktı.

Stresli ve tartışmalar 
içinde oynanan maçı ev 
sahibi tek golle 
kazanırken 1 puan önde 
liderlik koltuğuna da otur
du.

Mudanya ve Örnekköy 
takımları gerçekten iyi 
takımlar.

İyi mücadele ediyorlar.
Seyircilerin taşkınlığına 

futbolcuların katılma
maları gerekir ancak fut
bolcu psikolojisi müsaade 
etmiyor.

illaki seyirciyle 
takışacak, yöneticilerde 
öyle.

Futbolcuları yatıştıracak
ları yerde yangına körükle 
gidiyorlar.

Onlar için hep hakem 
suçlu.

Kendilerinde hiç suç, 
kabahat yok.

A gurubunda yine de zor 
maçlar oynanıyor.

Puanlar adeta aslanın 
ağzında.

üst sıralara tırmanmak 
için İyi mücadele etmek 
gerekiyor.

Tabi ki; kadronun da iyi 
olması lazım.

Sanayi 
üretimi 
artıyor

Sanayi üretim 
endeksi Eylül 
ayında, bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,4 
artarken, bir önce
ki aya göre ise 
yüzde 1 geriledi. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) 
2010 yılı Eylül ayı 
sanayi üretim 
endeksi sonuç 
larını açıkladı. 
Sanayinin alt 
sektörleri ince
lendiğinde, 2010 
yılı Eylül ayında 
bir önceki yılın 
aynı ayına göre, 
madencilik ve taş 
ocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 
0,9, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 10,9, elek
trik, gaz ve su 
sektörü endeksi 
yüzde 10,8 arttı.

elm# .sekeri
- - - - - - - - - - KREŞLER t - - - - - - - - - - - -

GENLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN

KURUNU
«ĞİTİMM12.VII.
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

«EŞ K HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞI HU YAŞ İÇİN AYRISINIFLARIM İZ VE 
İKİ IİNANIZLA ATAÎÜIKİLKELERİNEBAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUYLU BİREYLER YEYİŞYİRİYOBUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerlkres.com

517 19 67 telefon yada 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SlQQRTA Mac/de ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTORGt BROKCR'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
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 İmarlı area)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçlnde)Yenl 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-Vllla.-Daire bulunur.

Yolun üstü 5. kat kombili, İçi 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.elmasekerlkres.com
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işsizlere maaş müjdesi
Hükümet işsizlik 
maaşını hem daha 
kolay vermeye hem 
de miktarını yükselt
meye hazırlanıyor. 
Düzenlemenin 2011 
yılındaki genel 
seçimden önce hay
ata geçirilmesi plan
lanıyor. Edinilen bil
giye göre, bizzat 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan bu projeyle 
ilgileniyor. Babacan 
son dönemde vergi 
ve SSK prim 
borçlarının yapı
landırılması ile de 
yakından ilgilen
mişti.
İşsizlik Sigortası 
Fonu nun büyüklüğü 
bu yılın sonunda

46.6 milyar liraya 
çıkacak. Fon’un 
toplam varlığının 
2011’de 53.7 milyar 
liraya çıkması bek
leniyor. Babacan’ın 
yürüttüğü projede 
öncelikle yararlanma 
koşulları ele ah-

nacak. Şu anda 
kendi kusuru dışın
da işten atılan bir 
kişinin işten atıl
madan önce 120 
gün boyunca, son 3 
yıl içinde de en az 
600 gün prim 
ödemiş olması

gerekiyor.
Özellikle işten 
atılmadan önceki 
120 gün prim 
ödeme şartı 
birçok işsizin maaş 
almasına engel.Yine 
mevcut sistemde 
geriye dönük 3 yıl 
içinde 600 gün , 
sigorta primi 
ödenmişse 6 ay, 
3 yıl geriye dönük 
900 gün prim öden
mişse 8 ay, 3 yıl 
içinde geriye dönük 
1080 gün prim öden
mişse 10 ay maaş 
alınabiliyor. İşsizlik 
maaşı da son 4 
aydaki ücrete göre 
hesaplanıyor.

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
KPSS sonuçlan hafta 

sonu açıklanacak
YÖK Başkanı Prof. 
Dr. yusut z.ıya 
Özcan, KPSS 
.onuçlarının bu 
hafta sonuna 
doğru açık
lanacağını 
düşündüğünü 
söyledi.
31 Ekim 2010’da 
yapılan KPSS 
Eğitim Bilimleri 
Sınavı sonuçlarının 
bu hafta sonuna 
doğru açık
lanacağını 
düşündüğünü

belirten Özcan, 
Hacettepe Üniver
sitesi Merkez 
Yerleşkesinde 
düzenlenen 
Üniversitelerarası 
Kurul toplantısının 
açılışının ardından 
gazetecilerin 
sınavla ilgili soru
larını yanıtlayarak, 
“Sınav sonuçlarının 
bu hafta sonuna 
doğru açık
lanacağını 
düşünüyorum” 
diye konuştu.

Mirferttoelle www.gemlikkorlezgazelesi.coin

MllMaılıM
Esnaf devlete bor
cunu kredi kartıyla 
ödeyebilecek, borç 
limiti 5 bin lira.
Kredi kartına taksit 
de yapılacak. 
50 milyar liralık 
gelir hedefleyen 
ekonomi yönetimi, 
tahsilatı artırıcı bir 
formül geliştirdi. 
Maliye bürokratları 
ile bankalar arasın
da yapılan görüşme 
sonrasında kredi 
kartı ile ödeme 
imkanı gündeme 
geldi.
Buna göre 5 bin 
liranın altındaki 
Vergi ve SSK prim 
borçlarının yanı sıra 
diğer borçlar için . 
kredi kartına taksit 
seçeneği uygula

nabilecek. Düzenle 
meden 2,5 milyon 
esnaf yararlanacak. 
5 bin liradan az 
olan borçlar için 
kredi kartına taksit 
yapılmasında muta
bakata varıldı. 
Bankacılık kesimi 
nin yasal süreç 
tamamlanmamasına 
rağmen altyapı ha 
zırlıklarını bitirmek 
için şimdiden gö 
rüşmelere başladığı 
belirtiliyor.
Maliye ile yapılan 
görüşme hakkında 
bilgi veren bir 
banka yöneticisi, 
ekonomi yöneti
minin esnafa ve iş 
dünyasına beyaz 
bir sayfa açmak 
istediği belirtildi.

Yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

KÖRFEZ IB i GİİIEIH
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NttBETQl ECZANE
9 Kasım 2010 Sah 

ÇAMLICA ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 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 S13 1o 79
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev, Hast. 513 23 29
Mer.SağhOcağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5-13 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 işi. Md. 513 45 21-111
Sü Arıza Yalnız 185

Gemlik Kurfez
■■QBQQBn

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3811 

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)

lİlHKlÜl
CTSSMSI

11.30.-.14.00-16.30-
19.00'20.15-21.50

PRİHAfflA
14.I5.-16.15

Rezervasyon 
(Tel: 515 J3 21)

http://www.gemlikkorlezgazelesi.coin
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IHMİI
Büyük ikramiye, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğü işbir- 
liğiyle Bursa’da 
düzenlenen 
organizasyonda 
sahibini bulacak. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
Osmangazi 
Salonu’nda, 9 
Kasım Salı günü 
saat 20.00’da 
başlayacak olan 
program, Bursa’da 
coşkulu bir 
geceye imzasını 
atacak.
Vatandaşların 
ücretsiz olarak 
izleyebileceği 
organizasyon, 
müziğin sevilen 
sesi Kutsi’nin 
şarkılarıyla 
renklenecek.
Saat 20.25’den 
itibaren TRT 
Haber’den de 
canlı olarak yayın

lanacak olan prog kişi, LCD TV kazan- 
rama katılacak 5 ma şansı bulacak.

liiiiWMiiiWH
Tarihi 600 yıl önce
sine dayanan Bursa 
bıçakları, Kurban 
Bayramı öncesinde 
büyük talep görür 
ken, fabrikalar ve 
atölyeler ihtiyacı 
karşılayabilmek için 
haftanın 7 günü 24 
saat aralıksız 
çalışıyor.
Bursa Bıçakçılar 
Odası yetkililerin 
den alınan bilgiye 
göre, Bursa'da 
bıçakçılık 600 yıl 
öncesine dayanıyor. 
Eskiden tokmakla 
dövülerek üretilen 
bıçaklar, günümüz 
de teknolojiye para
lel olarak fabrikalar
da ve atölyelerde 
seri şekilde imal 
ediliyor.
Bıçakçılığın merkezi 
konumundaki 
Bursa'da irili ufaklı 
200'ün üzerinde;
üretici bulunuyor ve 
Türkiye'nin bıçak 
ihtiyacının yüzde 
70'inden fazlasını bu 
imalatçılar karşılı

yor. Geriye kalan 
kısım ise Trabzon, 
Sivas, Kahraman 
maraş, Antalya ve 
Denizli gibi illerde 
üretiliyor. 
Her ne kadar Çin 
ürünleri piyasaya 
girdikten sonra bir 
dönem sıkıntı yaşan 
sa da Bursa bıçakçı 
lan, yakaladıkları 
kaliteyle ürünlerini 
hemen her eve sok
mayı başarıyor.

KURBAN 
BAYRAMI, 
SİPARİŞLERİ 
ARTIRDI 
Bursa'da fabrika 
üretimi bıçakçılık 
yapan bir firmanın 
satış ve pazarlama 
sorumlusu Ömer 
Pirge, üreticilerin 
Kurban Bayramı ön 
cesinde aldıkları si 
parişleri yetiştirme 
ye çalıştığını bildir
di. Son 1,5 aydır 
haftanın 7 günü 24 
saat vardiya siste 
miyle aralıksız çalış

tıklarını ifade eden 
Pirge, şöyle konuş
tu:
"özellikle bu yıl 
işlerimiz çok 
yoğunlaştı. 
Bir dönem Çin 
ürünleri önümüzü 
kesmişti ancak 
600 yıllık tarih, 
yakala nan kalite ve 
marka laşma 
Bursa'yı yine ilk 
sıralara taşıdı. Bu 
konuda bizim firma 
olarak da yaptık
larımızın büyük 
önemi var. Markalaş 
ma çalışmalarımız 
ve yaptığımız çalış
maların meyvelerini 
topluyoruz. Günde 
7 bin adet profesyo 
nel bıçak (kasap, 
kurban, şef, ekmek, 
döner bıçağı gibi 
çeşitler) üretiyoruz. 
Meyve ve amatör 
bıçaklarla birlikte 
haftalık üretimimiz 
100 bine yaklaşıyor. 
Bizim gibi birçok 
firma aynı yoğun
lukta çalışıyor."

C^>Mİl.TON
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çfrez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

i-

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Omııt
V * 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, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Cski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Komam Mevkii Saroyköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com

Atam, seni ve devrimlerini yok etmeye çalışan 
gafiller, 72 yıldır aziz hatırana saldırıyorlar. 
Türk Ulusu için yaptıklarını görmemezlikten 

gelerek, eserlerini yıkmaya çalışıyorlar. 
Sen, öyle büyük işler başardın ki; 

yerihhaladoldurulamıyor. 
Eserine sahip çıkacağız.

Seni ve eserlerini sonsuza dek yaşatacağız

10 Kasım 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gemlik KHrfezl
• ■■LİR'İN İLK GÖNLÜN BİVASİ OAZCTESİ

Itffli
Büyük Kurtarıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, çağdaş 
Türkiye’nin mimarı, büyük önder Atatürk, ölümünün 72. 
yıldönümünde bugün bütün yurtta törenlerle anılıyor. Atatürk’ü 
anma törenleri için saat 08.50’de Atatürk Anıtı önünde toplanıla
cak. Saat 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşu ile tören başlayacak. 
İlçemizdeki araçlar bulundukları yerlerden klaksonlarını, fab
rikalar ve işletmelerde sirenlerini çalacak. Ardından İstiklal 
Marşı ile Türk Bayrağı göndere çekilecek, göndere çekilen 
bayrak daha sonra yarıya indirilecek. Atatürk Anıtı’na çelenk- 
lerin sunulmasının ardından anma törenlerine saat 10.oo’da Be 
lediye Kültür Merkezi’nde Gemlik Lisesi ve Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu tarafından hazırlanan program ile devam edilecek.

Ölümünün 
saygı ve 

le anıyoruz

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Peker, 

615 ton zeytin aldıklarını söyledi.

Peker; "Ortak 
rekoltesine 

sahip çıksın”
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Peker, kampanya döne
minde zeytin atımlarının yavaş 
seyrettiğini belirterek, “Ortakla 
rımız kooperatifimize verdiği 
rekoltesine sahip çıksın” dedi. 
Peker, atımların sürdüğünü 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Mustafa Kemal'i anlamak
Bugün 10 Kasım..
Mustafa Kemal’in ölümünün 72. yıldönümü..
İnsanlar lider olarak doğmuyor.
Olaylar ve koşulların uygunluğu, bilgi ve 

beceri ile birleşince, yaptıklan iyi, güzel ve 
doğruysa, toplumunu ileri götürüyorsan Mer
sindir.

Mustafa Kemal, İmparatorluğun toprakları 
işgal altındayken, zoru seçerek Anadoluya 
geçti.

Yurdu işgalden kurtarıp, yeni bir devlet kur
mayı düşünüyordu.

Bu düşüncesini uygulamak için koşullar 
uygundu.

Başarısızlığı ise idamdı.
Samsun’a ayak basar basmaz, Amasya tami

mini okuduğunda, Şehülislam arkasından idam 
fermanını yazmış, cellatlar yola çıkmıştı. 4’te

ferini M 
ginıen tazeledi

Demokrat Parti’nin dün yapılan genel kurulunda 
divanı bayanlar yönetti. 183 delegenin oy kul
landığı genel kurulda aday olan Ferhat Kurt ve lis
tesi oyların tamamını aldı. Haberi sayfa 4’de

Hmanya’ya giden 
öğrenciler döndü

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Uludağ 
Üniver sitesi Teknik 
Bilimler MYO ve Asım 
Kocabıyık MYO’nun 
ortaklaşa hazırladık
ları Hayat boyu öğren
me Leonardo da Vinci 
hareketlilik projesi 
kapsamında Alman 
ya’nın Berlin eyaletine 
giden 20 genç

‘Digital İmzanın 
Avrupa’daki uygula
malarının incelen
mesi’ konulu projeyi 
başarı ile tamamla
yarak, yurda döndü. 
Haberi sayfa 4’de

http://WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı 

Hüseyin Peker, 615 ton zeytin aldıklarını söyledi.

"M retti si ııtfGürhan ÇETİNKAYA

Mustafa Kemal’i anmak...
Bugün 10 Kasım.
Bir kez daha Atatürk’ü anacağız.
Anarken de yine;
“Atam sen rahat uyu...
Emanetinin Bekçisiyiz I” diyeceğiz.
Demesine de...
Mustafa Balbay, Tuncay Özkan gibi düşünen 

insanları iki yılı aşkın süredir zindanlara tıkacağız.
İlhan Selçuk gibi Türkan Saylan gibi yaşamını 

toplumsal gelişime adamış insanları da bilinçli 
olarak öldüreceğiz. Ya da öldürülmesine göz 
yumacağız.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
Hepimiz kendimizi yargılamalıyız.
Tüm benliğimiz ve içtenliğimizle bu sözün 

arkasında ne kadar durduğumuzu sorgulamalıyız.
Atanın emaneti neydi?..
Sınırları misak-ı milli ile çevrilmiş; laik, 

demokratik, tam bağımsız bir cumhuriyet.
Ya şimdi ki durum?
Çevresinde ateşler yanıyor.
Yanan ateşler sınırlarımızı yakıyor.
Etnik gruplar ve fanatik dinciler ortalıkta cirit 

atıyor.
Parlamento sıralarında siyaset yapıyorlar.
Ekonomik kuşatma kapitülasyonlardan beter.
Kendi güvenliğimiz için karar veremez durum* 

dayız.
Gfeçentercte bir arkadaşım şu saptamada burun

du:
“Atatürk ve silah arkadaşları demokrasiyi bağım

sızlığı kucağımıza bırakıverdi. Demokrasi için 
savaşmadık biz. Demokrasinin ne olduğunu anla
madık. Onun için de kolay tüketiyoruz.”

Üzerinde önemle ve büyük bir ciddiyetle durul
ması gereken sözler.

Ben daha da ekleyeyim;
Laikliği özümseyemedik,
Bağımsızlığın ne demek olduğunu algılayamadık, 
Hukukun üstünlüğünün ayırtına varamadık.
Ve şu davranış biçimleri;
Aymazlık,
Vurdumduymazlık,
İdare-i maslahat,
Bilgisizlik,
Fikirsizlik bugünleri hazırladı.
Kuşkusuz hala yapabileceklerimiz var.
Önce belleğimizden yola çıkmalıyız.
Unutmamalıyız.
Tepkilerimizi hissederek ve bilincimize yerleştire 

rek göstermeliyiz.
Yoksa..
Cumhuriyet Bayramı da,
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da, 
Atatürk’ü Anma Törenleri de göstermelik nümay

işlerle günün anlam ve önemini belirten bir iki 
konuşma ile şiirlere kurban edilir..

Anmak yaşamak,
Kutlamak hissetmekle anlam kazanıyor.
“Hazıra dağ dayanmıyor” demiş atalarımız.
Yaşamışlar söylemişler.
Biz de gördük hazıra dağ dayanmadığını..
Cumhuriyet numaralanıyor.
Laiklik yeniden tanımlanıyor.
Bağımsızlık tehlikeye giriyor.
Faturası acı...
Sonuçlarının daha da acı olmaması için gayret..
Bilmek ve bilinçlenmek için.
Son günlerde yaşananlar her Türkiye

Cumhuriyeti Yurttaşının yüreğinde fırtınalar eser
miyorsa daha neyi bekliyoruz ki ?

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Peker, 
kampanya döne
minde zeytin 
alırblarının yavaş 
seyrettiğini 
belirterek, 
“Ortaklarımız 
koopera ti fimize 
verdiği rekoltesine 
sahip çıksın" dedi. 
İznik, Mudanya, 
Erdek, Edincik ve 
Mürefte 
Kooperatiflerinin 
Gemlik kooperati 
fine göre çok mik
tarda zeytin aldığı
na dikkat çeken 
Hüseyin Peker, 
“Gemlik kooperatifi 
olarak biz 25 Ekim 
2010 tarihine kadar

M WW milli Mm Kılı
Sah günleri 
kurulan Gemlik 
ilçe pazarındaki 
esnafın ödenmeyen 
aidat ve yer 
borçları otomatik 
olarak tahsil 
edilmeye başlandı. 
Pazarcı esnafı 
daha önce 
belediye binasına 
giderek ödediği 
borçlarını bundan 
böyle satış yaptığı 
sergiye gelen 
tahsildarlara 
ödeyerek zaman 
kaybı yaşamayacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
tarafından ilk kez 
başlatılan uygula
mada tahsildarlar 
topladıkları 
paraları el bilgisa
yarına girdikten 
sonra çıkan mak
buzu pazarcıya 
veriyor. 
Gemlik 
Belediyesi’nin

ortaklarımızdan 
560 ton zeytin aldık. 
Son olarak rakam 
ise 615 ton zeytin 
alabildik. Oysa 
ortaklarımızın 
verdiği rekolte 
beyannamesinde 

daha önceki 
dönemlerinde 
pazarcı esnafı 
aidat ile yer 
kira bedellerini 
ödemede zaman 
kaybı yaşadığından 
borçlar yeterince 
tahsil edilemiyordu. 
Yeni başlanan 
tahsilat sistemi ile 
pazarcı esnafının 

verdiği miktar 1500 
tondur. Kampanya 
sona ermemekle 
birlikte ortaklarımı 
zın rekolte beyan
namelerine sadık 
kalarak, taahhütleri
ni yerine 

ayağına gidilerek 
eski borçları ile 
aidat borçları 
yerinde tahsil 
ediliyor.
Ayrıca; pazarcıların 
biriken ve ödemede 
zorluk çektikleri 
borçlarını ödemeleri 
için belediyeye 
davet edilerek 
ödeme takvimi 

getirmelerini 
bekliyoruz" dedi. 
Marmarabirlik genel 
kurullarında Birlik’e 
bağlı kooperatiflerin 
delege sayısı 
verdikleri zeytinle 
orantılı olmasının 
önemine de deği
nen Hüseyin Peker, 
“Eğer biz zeytin 
ahmlarını arttı ra
mazsak, Birlik’te ki 
temsilci sayımızda 
az olacaktır. 
Ortaklarımızın 
bunu dikkate 
almasını önemle 
istiyoruz" dedi. 
Marmarabirlik’in 
zeytin alım 
kampanyasının 
bir ay daha 
devam etmesi 
bekleniyor.

uygulanıyor.
Davet edilmesine 
rağmen tak- 
sitlendirmeye 
gelmeyen pazarcı 
esnafının yerleri 
zabıta ekipleri 
gözetiminde demir 

bariyerlerle kap
atılarak satış 
yapılmasına izin 
verilmiyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lımsite ile falı Mftwart arasıda
Bilişim işhirliği protokolü imzalanılı Sana minnettarız....

Diş Hekimi 
özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmall.com 
www.milllyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Uludağ Üniversitesi, 
Ulutek Teknoloji 
Geliştirme Merkezi 
faaliyetlerini 
sürdüren, Yalın 
Software ile Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıytk Meslek 
Yüksekokulu arasın 
da İşbirliği protoko 
lü imzalandı.
Gemlik Asım Koca 
bıyık Meslek Yük 
sekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Kemal 
Sulh! Gündoğdu, 
Yalın Software 
yöneticisi Y. Melih 
Gürtunca, eski MYO 
Müdürü Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler* 
in açılış konuş
malarıyla başlayan 
imza törenine, 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdlge, GEM- 
TRANS Genel 
Müdürü llyas Çelik,

MİIM 555 ÎM StlİülM
Gemlik Ticaret 
Borsası’na Türkiye 
Odalar Borsalar 
Birliğl'nden 
gönderilen bayram 
yardımı 555 muhtaç 
öğrenciye giysi 
yardımı olarak 
dün dağıtıldı. 
İlçe MIHI Eğitim 
Müdürlüğümün okul 
müdürleri ile birlikte 
belirlediği 555 
öğrenciye İçlerinde 
ayakkabı, pantalon, 
gömlek gibi giysiler 
bulunan yardımlar 
yapıldı.
Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri İle oda 
çalışanlarının hazır 
bulunduğu teslim 
töreninde, Ticaret 
Borsası'na gelen 
öğrencilere 
bayram paketleri

Tevfik Solaksu 
başı,Yalın Yazılım 
Şirketi yönetici- 
JerJnden Dian 
Yılmaz ile şirket 
çalışanları, MYO 
öğretim elemanları 
ve öğrenciler 
katıldı, imzalanan 
işbirliği protokolü 

teslim edildi. 
Borsa yetkilileri, 
daha önce de muh* 
taç öğrencilere 20 
bin lira tutarında 
Türkiye Odalar 
Borsalar 
Birliğl’nden

ile şirket geliştirdiği 
ERP-Bütünleşik 
İş Sistemi(IBS), 
Satış öncesi 
Sistemi (PSS), Akıllı 
Planlama ve Çlzel- 
geleme Sistemi 
(IPS), Veri Otomas 
yonu Sistemi (DAS) 
ve İş Zekası 

gönderilen gelenek
sel kırtasiye yardımı 
yapıldığını hatır
latarak, bu yardım
ların Türk İş 
dünyasının eğitimde 
muhtaç olan kişilere 
katkısı olduğunu

Sistemlerini (BIS), 
MYO bilgisayar 
laboratuvarlarındaki 
bilgisayarlara 
yükleyecektir. 
Sanayide ve 
işletmelerde yaygın 
olarak kullanılan 
bu programların, 
öğrencilere 
öğretilmesi 
konusunda gerekli 
her türlü desteği 
şirket sağlayacaktır. 
Yalın Software 
desteği ilegerçek- 
leştirilecek olan 
eğitimler sonunda, 
yapılacak sınavı 
geçen öğrencilere 
yeterlilik sertifikası 
verilecek.
Sertifika sahibi 
bilgisayar 
programcılığı 
programı 
mezunları, sistem 
operatörü, supervi
sor ve veritabanı 
yöneticisi olarak 
sektörde istihdam 
edllmeşansına 
sahip olacaklar.

belirterek, 
geleneksel hale 
getirilen kırtasiye, 
giyim ve erzak 
yardımlarının 
gelecek yıllarda da 
devam edeceğini 
söylediler.

Bu gün 10 Kasım..
Cumhuriyet ve onun çocukları İçin acı bir 

gün..
Senelerce söyledik yine de bu büyük 

İnsanı bazılarına anlatamadık.
Bu bizim kusurumuz mu ,yoksa onların 

beyinsizliklerimi bilemiyorum..
Onun için ben konuşmayacağım, bu 

beyinsizler yabancıları okusunlar, belki 
anlarlar.

Okuyun, yabana dünya ne diyor....
Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük 

liderlerinden biri idi.
Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri 

memleketleri arasında hak ettiği yeri 
almasını sağlamıştır.

Keza O, Turklere, bir milletin büyük
lüğünün temel taşını teşkil eden, kendine 
güvenme ve dayanma duygusunu ver
miştir.

General Me ARTHUR
Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, 

çekici adamlarından biri geçti.
Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı 
Savaş sonrası döneminin en yetenekli 

liderlerinden biri.
New York Times
O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan 

basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar 
İçin sağlam temeller atmaya uğraşan bir 
kahramandı.

Prof. Walter L. WRIHT Jr. (Almanya)
Çok büyük bir adamdı», bir siyasi dahiy

di.
Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden 

biri. Le Jour-Echo de Paris
Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, millet

lerin en vefalısı olan Türkler asla unutma 
yacaklardır.

Noell Roger Gazetesi 
Asırları asan adam I.. 
Fransa, Paris Basını 
Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçek

leştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini 
bırakacaktır.

Albert LEBRUN Fransız Cumhurbaşkanı 
Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir 

memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, 
kazanmıştır.

O memlekete, bulabilecek en şerefli İsim 
Ona verilmiştir. Mercel Sauvage(Gazetecl)

Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu 
sütunu yıkıldı.

Artık evrende barışı kimse garanti ede
mez.

Nitekim AvrupalI devlet adamian;
O' nun 1930'da yaptığı uyan ve 

tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 
yılında İkinci büyük savaş felaketinin İçine 
sürüklemişlerdir.

Atatürk, bir milleti, birkaç yılda 
asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

Parls-Lo Temps
Sırasıyla İhtilalci ve asi, sonradan muzaf

fer bir kumandan olan
"Türklerln babası" Yeni Türkiye' yİ yarat

tı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet 
verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir 
Inkllap yaptı.

Parls-Solr' don
O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde 
aşayanlar bu yüceliği fark edemezler.yaşayanlar bu yüceliği fark_________
Bu dağın azametini kavrayabilmek İçin, 
Ona çok uzaklardan bakmak gerekir. 
Claude FARRER I Fransız Edibi 
fete böyle...
Ben sîzlere ne söyleyeyim.. 

mailto:1933@hotmall.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Ferlıaı Kurt güven tazeledi
Demokrat Parti’nin dün yapılan genel kurulunda divanı bayanlar yönetti. 183 delegenin 
oy kullandığı genel kurulda aday olan Ferhat Kurt ve listesi oyların tamamını aldı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mustafa Kemal’i anlamak..
Kurtuluş mücadelesi böyle başladı.
Düşmanı yurdunda istemeyen, bağımsızlık yanlısı 

herkes, Mustafa Kemal’in liderliğinde toplandı.
Asker Mustafa Kemal, savaşta yenilmiş, ordusu 

dağıtılmış bir ulusu, Büyük Millet Meclisi çatısı altın
da toplayarak mücaleyi başlattı.

Halkı şahlandırarak, üstün düşmanı iki yıl süren 
çetin savaşlar ardından denize döktü.

Artık 600 yıllık imparatorluk ardından saltanat ve 
hilafet de kaldırılmıştı.

Bu Mustafa Kemal ile Anadolu insanım kutsal 
mücadelesiydi, bağımsızlık ateşiydi.

Yoktan yeni bir ulus yaratılmıştı.
OsmanlI İmparatorluğu yıkılmış, yeni Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti kurulmuştu.
Birileri bu yeni düzenden memnun değildi.
Dün de öyleydi, bugün de öyle...
Saltanat ve hilafet yanlıları yeni düzenden ve 

ardından gelen devrimlerden hoşnutsuzdular.
Mustafa Kemal, OsmanlInın ümmeti olan toplumu, 

devrimleriyle birey yapmak, batının gelişmişliğini 
yakalamak, Türk ülüsünü hürafelerden arınmış, çağ
daş bir toplum yapmak istiyordu.

Yaşamı boyunca da bunun için çalıştı.
Burada Mustafa Kemal’in yaptıklarına anlatmaya 

gerek bulmuyorum.
Mustafa Kemal düşüncesi aydınlanmadır..
Kendi deyimiyle toplumu "Muasır medeniyetler 

düzeyine çıkarmaktır.
Mustafa Kemal’e ve onun düşünce ve devrimler! 

ne karşı olanlar, hala OsmanlI özlemiyle yanıp 
tutuşanlar, bugün onun kurduğu Cumhuriyeti beğen
miyorlar.

O’nun düşüncelerini yok etmek için sinsi bir 
savaş başlattılar.

Cumhuriyetin kurumlanın bir bir yıkarak, kafalâ 
nndaki hedeflerine doğru ilerliyorlar.

Bu kavga daha bitmedi.
Bugün halkın oyuyla iktidara gelenler, her şeyi 

yapabileceklerini sanıyorlar.
Bence yanılıyorlar.
ABD li ve AvrupalI dostlarını arkalarına da alsalar, 

bu devran biri gün dönecek.
Zaptettikleri kaleler bir bir ellerinden alınacak..
Bu bir süreçtir sevinmesinler.
Onlarda gelir geçer..

Demokrat Parti’nin 
dün yapılan olağan 
genel kurul kongre 
sinde eski ilçe Baş 
kanı Ferhat Kurt 
güven tazeledi. 
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda dün saat 
13.30’da başlayan 
genel kurulun Divan 
heyetine 4 bayan 
seçildi. Divan 
başkanlığını Meliha 
Balaoğulları, Başkan 
yardımcılığını Esin 
Tekbaş, yazmanlıkları 
Safiye Çelik, Aysun 
Erenoğlu yaptı.
Saygı duruşu ve İstik
lal Marşı’nın okunma 
sıyla başlayan genel 
kurulda konuşan 
Divan Başkanı Meliha 
Balaoğulları, 20 yıldır 
kadın olarak siyaset 
yaptığını, siyasetin 
zor bir iş olduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi: “Siyasette 
dostluk yoktur derler. 
Ben, ilçe başkanım 
Ferhat Kurt ile yap
tığım siyasette 
dostluğu tanıdım. 
Siyasette dostluğun 
olduğunu gördüm. 
Kurt başkan her 
zaman dik durmasını 
bilen değerli bir 
arkadaşımızdır” dedi. 
Daha sonra söz alan 
İlçe Başkan adayı 
Ferhat Kurt, yaptığı 
konuşmada siyasete 
2002 yılında başladı 
ğını, kendisine babası

Idris Kurt’u örnek aldı 
ğını, onun gibi halkın 
içinde kalmasını, inşa 
mn ülkesini sevmesi
ni öğrendiğini söyle
di. Kurt, “Bu nedenle 
siyasete girdim. 
Siyaset sevdalısı bir 
insan değilim. İnsan 
sevdalısı, ülke sev
dalısı biriyim. 2009 
yılında ANAP ve DP 
çatısı altında birleş 
meşinden sonra, 13 
Nisan 2010 tarihinde 
yapılan genel kurulda 
arkadaşlarım beni ilçe 
başkanı yaptılar.
Bugüne kadersizlerle 
birlikte olduk. Bu 
kongreye hazır-

tanırken, eski DP den 
bazı arkadaşlarımızın 
delege yapılmadığı 
şeklindeki şikayet/eri 
kulağıma geldi.
Gördük ki bu arka 
daşlarımız partimize 
üye değiller. Önce 
partiye üye olmalan, 
ardından da delege 
olmak için siyasetle 
uğraşmaları gerekir. 
Biz, parti içinde hiçbir 
zaman aynm yapma 
dik, yapılmasına da 
izin vermedik. Ben, 
ülkem için ülkemin 
insanlarını sevdiğim 
için siyaset yapıyo
rum. Siyasetten bek
lentim yok.” dedi.

Daha sonra söz alan 
eski ilçe başkaların
dan Avukat Aydın 
Erenoğlu, politikada 
üzülmenin gereği 
olmadığını belirterek, 
“Siyasetçi elinden 
geldiği kadar 
yaptıktan sonra 
gereğini arkadaşları 
yapar.” dedi. 
Türkiye’deki siyasi 
ortamı birlikte seyret
tiklerini söyleyen 
Erenoğlu, “Türkiye’de 
demokrasinin gereği 
olan siyaset yapı İmi 
yor. Parlamentodaki 
çoğunluk istediğini 
yapıyor. Demokra 
sinin gereği çok 
sesliliktir. Bu temin 
edilmeli. DP mutlaka 
parlamentoda temsil 
edilmelidir” dedi. 
Daha sonra yapılan 
seçimlerde Ferhat 
Kurt ve listesi 183 
oyla güven tazeledi. 
Ferhat Kurt başkan
lığındaki yönetim 
kurulu şu isimlerden 
oluşuyor: 
Ahmet Çelik, İsmail 
Kemah, İbrahim 
Aşan, Safiye Çelik, 
Gökhan Tuncel, 
Nevzat Elikesik, 
Adem Kaya, Aysun 
Erenoğlu, Türker 
Göral, Hülya Göçmez, 
Sadullah Uçan, 
Göksel Güzel, Sırrı 
Malgil, Ahmet Aydın, 
Tansei Aşkın, Ahmet 
Çorum, Volkan 
Başaran, Osman 
Palabıyık.

Almanya giden tiğrenciler aönflü
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Uludağ 
Üniversitesi Teknik 
Bilimler MYO ve Asım 
Kocabıyık MYO’nun 
ortaklaşa hazırladık
ları Hayat boyu 
öğrenme Leonardo da 
Vinci hareketlilik pro
jesi kapsamında 
Almanya’nın Berlin 
eyaletine giden 20 
genç ’Digital İmzanın 
Avrupa’daki uygula
malarının incelen
mesi’ konulu projeyi 
başarı ile tamamla
yarak, yurda döndü. 
Uludağ Üniversitesi

Teknik Bilimler Yük 
sek Okulu Bilgisayar 
Programcılığı Başkanı 
öğretim Görevlisi 
Ebru Yeniman 
Yıldırım’ın rehber
liğinde Berlin’e giden 
20 öğrenci European 
Business Academy 
gGmnH ve 
Europanorat GmbH 
eğitim akademilerinde 
20 gün süre ile digital 
İmza konusunda 
teorik ve uygulamalı 
olarak eğitim aldılar. 
Yabancı dil konusun
da da eğitim alan 
gençler eğitim 

gördükleri akademi
den belge aldılar. 
Projenin Almanya 
ayağının başarı ile 
tamamlandığını 
Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler MYO 
Bilgisayar Programcı 
lığı Bölüm Başkanı 
Ebru Yeniman Yıldı 
rım yaptığı açıklama
da şunları söyledi: 
“Programımız sorun
suz bir şekilde başarı 
ile tamamlanmıştır. 
Gençlerimiz kendileri 
ne sunulan bu İmkanı 
en İyi şekilde değer
lendirdiler. Aldıkları 

eğitim ve farklı kültür 
de geçirdikleri 5 hafta 
gençlerimizin gelece 
ğine bakmaları 
açısından olanak 
tanıyacaktır” dedi. 
AKITIN AÇIKLAMASI 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, yaptığı 
açıklamada “Oda 
olarak sosyal sorum
luluğumuz kapsamın
da böyle bir projenin 
hayata geçirilmesi 
için çalışmalara 
başladık. Değerli 
hocamızın katkıları ile 
gençlerimiz kendileri

ne sunulan bu fırsatı 
en iyi şekilde değer
lendirdiler. İnanıyoruz 
ki, bu 5 haftalık eğitim 
onlara fayda sağlaya
caktır. Onlar artık 
rakiplerinden bir adım 
daha öndeler, öğret
menleri başta olmak 
üzere projeyi başarı 
ile tamamlayan genç
lerimize ve çalış ma 

arkadaşlanma 
teşekkür ediyorum. ” 
dedi.
öte yandan; projenin 
diğer ayağı 
Polonya’nın Wroclaw 
kentindeki AVIVA - 
Trading anf Human 
Development Center 
Eğitim Akademisinde 
öğrencilerin katılımıy
la devam ediyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİK’İNİLK GÛNLÛKSİYASİGAZETESİ

Aramızdan ayrılışının 72. yılında 
saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

gemport
Gemlik Liman ve Depolama işletmeleri A.Ş.

Kocaçukur Mevkii P.K. 101GGML K 
Tel: 0.224 524 88 31 - 524 77 20 (20 Hat) 

FAX: 0.224 524 88 30 - 524 77 39 
gemport@gemport.com.tr - uiuitu.gemport.com tr

mailto:gemport@gemport.com.tr
uiuitu.gemport.com


Aydınlanma Devriminin eşsiz mimarı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. 

Tüm mazlum ulusların Önderi 
Büyük insan Atatürk; 

Türk Ulusu seni her geçen gün 
artan bir özlem ve sevgiyle anıyor. 

Huzurunda saygı ile eğiliyoruz.

YILDIRIM HOLDİNG AŞ. 
GEMLİK GİİDRE SAN. A.Ş.

ATA MAHALLESİ GEMSAZ MEVKİİ 16600 GEMLİK /BURSA / TÜRKİYE 
TEL: (0.224) 519 00 70 (pb)Q FAX: (0.224) 519 00 85 J
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“Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: 
Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan 

rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak 
çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek, çalışmak demektir”

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU 
SEYHAN AYDIN BAŞKAN VEKİLİ 
ESAT COŞKUN BAŞKAN VEKİLİ

BAŞKANI SALİH ÖNGÖR YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ 
PASAAĞDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
ÖZGÜR SOY YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AGAH ARDA GENEL SEKRETER



—Minimi"*" - ~

EBEDİ GENEL BAŞKANIM, BÜYÜK ÖNDERİM, 
EŞSİZ LİDER, SEVGİLİ ATAM;

Seni sadece 10 Kasım’larda değil, her zaman saygıyla, 
sevgiyle ve özlemle anıyor ve varlığını arıyoruz. 

Kurduğun laik, demokratik, tam bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, teslimiyetçilere, 

işbirlikçilere, gericilere ve bölücülere rağmen 
her ne pahasına olursa olsun,

sonsuza dek yaşatmak için ant içtik! 
İlke ve devrimlerin yol ışığunızdır.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Cem GÜLER
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GEMLİK TİCARET BORSASI
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Ulu Önderimiz 
Kj^Mustafa ** 

Kemal Atatürk’ü 
aramızdan ayrılışının 

72, yılında 
minnet, özlem ve 

saygıyla anıyoruz.

c/fatendtyût, Me$e, dunwtadcw, 
yfawyewfa a»d

ÖzdIVck
bit

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 10 2241513 68 00 - 513 32 40 GEMLİK
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Ürer KONAK 
(E) Tarih Öğretmeni

ATATÜRK ve BİLİMSEL DÜŞÜNCE
Atatürk ilkeleri ve devrimleri; 

devletimiz ve milletimize yön 
veren temel kurallardır. 
Milletimizi çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Çağdaş uygar
lığın sonu yoktur... Bugün bu 
düzeye ulaşmış milletler son 
noktaya gelmiş değillerdir. 
Çünkü ilerlemenin bir sınırı yok
tur. Atatürk ilkeleri ve devrimleri 
de donmuş, kalıplaşmış değildir. 
Sürekli ilerleme ve hareketlilik 
demektir.

Artık duygucu, söylevci 
Atatürkçülüğe son verilmelidir... 
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, 
fendir” cümlesini kendimize 
rehber edinerek çalışmalıyız. 
Atatürk devrimleri, milletimiz 
için bir son değil, bir 
başlangıçtır. Bilimin getirdiği 
yeni doğrulara daima açık, iyiye, 
güzele, ileriye yönelik canlı bir 
atılımdır. Atatürk gençliğine 
düşen de, O’nun başladığı 
uygarlık savaşını, bilimden güç 
alarak, ışık alarak sürdürmek, 
bütünlemektir. Toplumsal 
yapımızı çağdaş isterlere, halkın 
mutluluk ve refahına daha 
uygun bir duruma getirmek, yani 
kısacası devrimlerini halka, 
tabana indirmektir.

Hala az gelişmiş veya 
gelişmekte olan bir ülke sayıl
maktayız dünyanın gözünde. 
Kalkınabilmek, ilerleyebilmek 
için başka yol yoktur.... Çünkü 
bilimi, aklı kendilerine yol gös
terici alanlar er ya da geç 
amaçlarına ulaşırlar...

Başka ulusların yönetim 
biçimlerinden esinlensem bile, 
bize mutluluk, özgürlük, başarı 
getirecek yolu, ancak yine 
kendimiz bulabiliriz. Hazır giye
cekler gibi yönetim biçimlerini 
başka vitrinlerden alıp bir 
topluma giydiremezsiniz... Halka 
dönük, halkın yararına çalışan, 
işleyen, hukukun, hakkın ege
men olduğu bir toplumsal düzen 
kurmak, geliştirmek gerekir. Bu 
ise Atatürk gibi bir önderi yakın 
bir tarihte yetiştirmiş bir ulus 
için pek de güç olmasa gerek
tir...

Böyle bir düzeni çağdaş 
bilimlerin önderliğinde başar
mak, Atatürk kuşaklarının ve 
gençliğinin boynunun borcu 
değil midir?

“Biz ilhamımızı gökten, 
gaipten değil, doğrudan doğruya 
hayattan almış bulunuyoruz. 
Bizim yolumuzu çizen; içinde 
yaşadığımız yurt, bağrından çık
tığımız Türk Milleti ve bir de, mil
letler tarihinin bin bir facia ve 
ıstırap dolu yapraklarından 
çıkardığımız sonuçlardır!” diye 
Atatürk ne teokratik devleti arzu
lar, ne de faşizmi önerir.

Bilimin, yani her türlü doğ- 
macılığı karşı olan, akılcı yön
temlerle gerçeği arayan, 
doğruya daha doğruya ulaşmayı 
yeğ tutan, arayıcı, araştırıcı, 
bağımsız, özgür düşüncenin yo 
lunu göstermiştir... Bilim adına 
yapılmak istenen eski, yeni 
yobazlıklara Atatürkçülük dün 
kapalıydı, bu günde kapalıdır...

liIgttMM
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Daha önce 1979 
model ve öncesi 
kamyon, çekici, 
tanker ve otobüsleri 
kapsayan Ulaştırma 
Bakanlığı tebliği 
yeniden düzenlendi. 
Buna göre, yaş 
sınırı 1985’e (1985 
dahil) yükseltildi. 
Aracını hurdaya 
ayıran araç sahip
lerinin Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) faiziyle birlik
te, varsa trafik ceza
sı da silinecek.

ALIMLAR 15 
KASIM'DA 
BAŞLAYACAK

Hurda araç alımları 
15 Kasım'da başla 
yacak ve 30 Haziran 
2011'de sona ere
cek. Ulaştırma Ba 
kanlığı, yaklaşık 140 
bin aracı yakından 
ilgilendiren hurda 
araçlarla ilgili tebli 
ğini hazırladı ve Baş 
bakanhk'a gönderdi. 
Gönderilen tebliğde 
hurda araç kap
samına yük ve eşya 
taşımak için imal 
edilmiş kamyon, 
tanker ve çekici 
cinsi motorlu taşıt
lar ile sürücüsü 
dahil 16 adet ve 
üzeri oturma yolcu 

otobüsleri giriyor. 
Bakanlık, ekonomik 
ömrünü tamam
lamış 1985 (dahil) 
ve öncesi araçları 
piyasadan çekerek, 
büyük oranda 
yolcu ve yayalarla 
yüklerin de güven
liğini sağlamayı 
amaçlıyor.
Hurda araçların 
yollardan çekilme
siyle enerji tasarru
funun yanı sıra 
çevre kirliliğine de 
katkıda bulunacak. 
Böyiece, daha 
az hava ve 
gürültü kirliliği 
yaşanacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içinde toplu taşıma 
araçlarında kul
lanılan ücretsiz ve 
indirimli Bu-kart- 
ların onay işlemleri
ni yapan Toplu 
Taşıma Şube 
Müdürlüğü ile kart
ları veren Buruİaş 
Bilet Sistemleri 
Müdürlüğü arasın
da sağlanan ente
grasyonla, vize 
işlemlerine büyük 
kolaylık getirildi. 
Bu sayede hem 
vize işlemlerinde 
yoğunluk ortadan 
kalkıyor hem de 
kağıt israfı önlene 
rek ekonomiye 
katkı sağlanıyor. 
Toplu Taşıma Şube 
Müdürlüğü ile 
Buruİaş Bilet 
Sistemleri Müdür 
lüğü’nün bir araya 
gelerek bu yılın ilk 
yarısında hazır
ladığı program ile 
müdürlükler arası
na ‘online* iletişim 
sağıanaı. Program 
kapsamında 7 
merkez ilçedeki 
İlçe Milli Eğitim

Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin 
feurucHSH, Mustafa Kemal Atatürk^ 

bir kez daha saygı, minnet ve 
özlemle anıyoruz

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim 

Vakfı 
GEMLİK ŞUBESİ

Müdürlüklerine yazı 
yazılarak mevcut 
okullardaki öğret
men ve öğrenci lis
teleri CD ortamında 
istendi. Bu sayede 
yaklaşık 180 bin 
adet A-4 kağıdın 
kullanılmasının 
önüne geçilirken, 
vize işlemlerini 
yürüten ofislerdeki 
yoğunluk da en aza 
indirilmiş oldu. 
CD ortamında lis
telerini Toplu 
Taşıma Şube Müdür 
lüğü’ne teslim eden 
okulların kayıtları 
anında Bilet Sistem 
leri Müdüriüğü’ne 
aktarılarak, Bu-kart- 
lar çıkarılma konu
muna hazır hale 
getirildi. ‘Bu-kart 
Sorgulama Sistemi’ 
sayesinde, kişilerin 
evrak getirmeden 
Bu-kartlarının 
çıkarılması ve vize 

işlemlerinin yapıl
ması sağlandı. 
Bu arada kişiselleş 
tirilmiş Bu-kartlarını 
kaybeden vatan
daşların kartlarının 
Toplu Taşıma Şube 
Müdüriüğü’ne tes
lim edilmesi halin 
de kullanıcılara 
SMS atılarak, kart
ları hakkında bilgi 
veriliyor. Yine vize 
süresi dolan kul
lanıcılar da SMS 
yoluyla bilgilendi 
riliyor.
Vatandaşların dilek, 
temenni ve şikayet
lerini iletmeleri için 
sabah 06.45 gece 
24.00 saatlerinde 
arasında aradıkları 
0224-2300030 ve 
0530-5011010 
numaralı telefonlar
la yapılan görüş 
meler kayıt altına 
alınıyor. Ulaşım 
hatlarına yapılan 
508 talep ve bin 
986 adet farklı 
konulardaki şikayet 
ler de kayıt altına 
alınarak çözüm 
konusunda gerekli 
işlemlerin yapıl
ması sağlandı.
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İBROl
HİM Erhan İZGİ

ATATÜRK’Ü ANLAMA

Yıllar geçti hâlâ 
Atatürk’ü anlamak
tan söz ediyoruz. 
Demek ki Atamızı 
anlayamamışız, 
bundan sonra da 
anlayacağımız 
şüpheli. Gerçekten 
onu anlamak istiyor
sak söylevini açıp 
defalarca oku
malıyız. Fakat ne 
acıdır ki eğitim gör
müş milyonlarca 
gencin Atamızın 
kaleme aldığı 
Söylev’i okuduğunu 
sanmıyorum. Hatta 
yönetici konumunda 
olan kişilerin 
birçoğunun da bunu 
okuduğunu düşün
müyorum.

Üzüntümün bir 
başka boyutu, bu 
ülkeyi yeniden 
yaratan o büyük 
insanın adını söyle
mekten kaçınan nice 

kişileri gördükçe 
kanım donuyor.

Soruyorum 
Atatürk’ün size ne 
kötülüğü oldu? 
Sizler önün 
sayesinde bulun
duğunuz mevkilere 
gelmediniz mi? Bu 
kin, bu öfke niye?

Bütün olumsuzluk
lara karşın yine de 
Atamızı anlatmaya 
devam edelim.

Büyük Önder 
3.7.1919’da 
Erzurum’a geldiğin 
de, çevresindekilerle 
konuşurken şunları 
söyler: “Ulusal 
amaçlarla ortaya 
atılacakların yok 
edilmesini düşünen
ler bugün yalnız 
Saray, İstanbul 
hükümeti ve 
yabancılardır. Ama 
bütün halkın 

aldatılabileceğini ve 
bize karşı duruma 
çevrileceği 
olasılığını da düşün
mek gerekir.” 

Görüyoruz ki ne 
zaman büyük bir 
kötülükle 
karşılaşsak kay
nağında içimizden 
binlerini ve yaban 
cilan görüyoruz. 
Anadolu’daki ayak
lanmaların 
temelinde ya İngiliz 
ler ya Fransızlar ya 
da yabancı başka bir 
güç yatmaktadır. 
Bugün her taşın 
altından ABD çık
mıyor mu? 
Halkımızın bilinçsiz 
ve cahil olması biri- 
lerinin hep işine 
gelmiştir. Biraz 
eğitim düzeyimizi 
yükseltip tarihimizi 
öğrenseydik o 
zaman “Tarih teker

rürden ibaret olur 
muydu?”

Atatürk, halkımızın 
cahillikten kurtanl- 
ması ve kültürünü 
oluşturması için 
cumhuriyetle birlikte 
halk odaları, halk 
evleri ve millet mek
teplerini kurarak 
ülkenin dört bir 
yanında aydınlanma 
rüzgarları estirdi. 
Topluma bin bir zor
lukla kazandırılan 
Köy Enstitüleri ülke 
tarihinde yeni bir 
güneşin doğumunu 
müjdeliyor, Türk 
ulusu için şafak 
söküyordu. Ulusal 
Kurtuluş Savaşında 
çotuğuyla çocuğuyla 
direnen Türk halkı 
Ata’sının sayesinde 
karanlıktan kurtu
larak güzel günlere 
merhaba diyordu. 
Ama çok gördüler 
bu gelişmeyi. 
Aydınlık gözlerini 
kör ediyordu bin
lerinin. işte o gün bu 
gündür halkımız bil
imin aydınlığından 
nasibini alamadı.

Mustafa Kemal: 
“Yaptığımız ve yap

makta olduğumuz 
devrimlerin amacı, 
Türkiye Cumhuriyeti 
halkını tümden çağ
daş ve bütün anlam 
ve biçimleriyle uygar 
bir toplum durumu
na getirmektir.” der. 
Gördüğümüz gibi 
her eylemi halka 
yönelik, halkın mutlu 
olmasını, gönenç 
içinde yaşamasını 
gerçekleştirecek bir 
çabaydı.

Büyük önder bize 
çok büyük değerler 
bırakmıştır; fakat 
onun için bırakılan, 
en önemli şey 
bakınız nedir:

“Ben, manevi 
miras olarak hiçbir 
ayet, hiçbir doğma, 
hiçbir kalıplaşmış 
kural bırakmıyorum.

Benim manevi 
mirasım bilim ve 
akıldır...

Zaman süratle iler
liyor, milletlerin, 
toplumlann, kişilerin 
mutluluk ve mutsu
zluk anlayışları bile 
değişiyor. Böyle bir 
dünyada, asla 
değişmeyecek 
hükümler getirdiğini 
iddia etmek, aklın ve 

bilimin gelişimini 
inkâr etmek olur... 
Benim Türk milleti 
için yapmak istedik
lerim ve başarmaya 
çalıştıklarım 
ortadadır. Benden 
sonra beni benimse
mek isteyenler, bu 
temel eksen 
üzerinde akıl ve bil
imin rehberliğini 
kabul ederlerse, 
manevi mirasçılarım 
olurlar.” daha ne 
desin o büyük : 
insani

Biz toplum olarak 
her şeyi biliyoruz; 
fakat bir de 
bilmediğimizi bir 
bilsekl

“İlim ilim bilmektir/ 
İlim kendin bilmek

tir/ Sen kendin 
bilmezsen / Bu nice 
okumaktır.” demiyor 
mu O büyük ozan 
Yunus Emre?
Vatandaşlar olarak 
Atatürk’e layık 
bireyler olabildik 
mi?

Bu soruya yanıt 
verelim.

Böyle bir derdimiz 
yoksa söyleyecek 
sözümüz de yok 
demektir.

elm# sekeri
KREŞLERİ

İZİNDEN 
YÜRÜYORUZ 

ATAM!
GEMLİK’İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
KURUMU 

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KHEŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ} HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE DAĞLI, YARATICI 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI M UTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerjkres.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 Emlâk, Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BROK€R’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 ye 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:5141021

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerjkres.com
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CHP Bursa İlce Uşkanları ııe 11 
llratttiıten Kılıcdareğlu’aa ttm Hestek
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Bursa 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan, CHP Bursa 
İlçe Başkanlarıyla 
birlikte CHP İl 
Binası'nda yaptığı 
basın toplantısında 
CHP Bursa il örgütü 
olarak Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu 
mm aftasında olduk
larını söyledi. 
CHP İl binasında İlçe 
başkanları ve il yöne
timiyle düzenlediği 
basın toplantısında, 
CHP genel merkezin
deki yeni yapılanma 
mn arkasında olduk
larını ifade eden 
Akdoğan, "Deniz 
Baykal’ın yaşadığı 
olay sonrasında biz 
örgüt olarak Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
genel başkan olması
na destek çıktık. 
Kılıçdaroğlu’nun 
göreve gelmesiyle 
ciddi bir rüzgar yaka 
ladık. Bazı çevrelerin 
dediği gibi olağan 
üstü kurultay yap

mak, seçim hazırlık
larını olumsuz etkile 
yeceğlnden, biz Bur 
sa örgütü olarak 
kurultay yapılmasını 
İstemiyoruz” dedi. 
Akdoğan, örgüt 
olarak aldıkları bu 
kararda bütün ilçe 
başkanları ve il yöne
timiyle bire bir görüş 
tüğünü, bu karara 
hep birlikte vardık
larını anlattı.
Kesinlikle şahsi 
duygularıyla karar 
almayacağını kayde- 
u9ır/-CrtuüğWır, tând' 
içinde karar alırken, 
önce Atatürk İlke ve 
devrlmlerlnln ışığın

da, daha sonra genel 
başkanımız ve 
örgütümüzün sesini 
dikkate alarak karar 
veririz. Genel 
merkezde yapılan 
değişiklikleri de bu 
çerçevede kabul 
ettik, örgütümüzün 
fikrini alarak bu 
karara vardık" dedi. 
Bundan sonra CHP 
'de genel sekreterin 
Süheyl Batum 
olduğunu hatırlatan 
Akdoğan, bu 
görevlendirmeden de 
ıcntaVıraıInciulri- 
larının altını çizdi. 
"CHP'de eksen kay
ması yaşanıyor” İddi

alarını da yanıtlayan 
Akdoğan, Atatürk ilke 
ve devrimlerini ve 
cumhuriyetin temel 
değerlerine sonuna 
dek sahip çıkarak 
daha halkçı ve daha 
özgürlükçü bir 
anlayışla çalışacak
larını dile getirdi. 
Ardından söz verdiği 
CHP Gemlik Hçe 
Başkam Cem Güler 
de; bazı İlçe başkan- 
larının basın açıkla
masından farklı bir 
anlam çıkarılma
masını, İşleri nedenly 
le bazı İlçe başkan- 
larının basın açıkla
masına katılamadı 
ğım, önceki akşam 
CHP Bursa İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan İle 
17 ilçe başkanı 
olarak yaptıkları 
toplantıdan Bursa 
örgütü 'nün bir 
bütünsellik içinde 
Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu 
İle yeni MYK'yı 
destekleme kararı 
aldıklarını ekledi.

BaMaıiSShin 
ÜHBII liiMlll ..
Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
MEB'in 2011 bütçe
sine ilişkin TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
yaptığı sunumda, 
öğretmen atamaları 
konusunda bilgi 
verdi. 55 bin öğret
men alınacağı 
müjdesini verdi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
gelecek yıl 55 bin 
yeni kadrolu öğret
men alınacağını 
bildirdi.
Çubukçu, Milli 
Eğitim Bakanlığının 
2011 bütçesine 
ilişkin TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
yaptığı sunumda, 
öğretmen 
atamaları konusun
da bilgi verdi. 
Çubukçu, 2011 
yılında 55 bin yeni 

kadrolu öğretmen 
ahmı yapılmasının 
planlandığını 
kaydetti.
Bu yıl 10 bin 
öğretmen ataması 
yapıldığını 
anımsatan 
Çubukçu, ayrıca 
yıl sonuna kadar 
30 bin personel 
atamasının yapıla* 
cağını söyledi. 
Bakanlık olarak 
2003 yılından 30 
Eylül 2010'a kadar 
168 bin 583 
kadrolu, 70 bin 
sözleşmeli olmak 
üzere toplam 238 
bin 583 öğretmenin 
istihdamının sağ
landığını ifade eden 
Çubukçu, ayrıca 
geçici öğretici, usta 
öğretici gibi çeşitli 
alanlarda 240 bin 
931 personelin 
görevlendirildiğini 
anlattı.

IM M ft İM İl İM kırtasiye mil I

özel Aykent İlköğre
tim Okulu Sosyal 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma Kulübü 
öğretmen ve öğren
ciler öncülüğünde 
giysi ve kırtasiye 
yardım kampanyası 
düzenlendi.
Kardeş okul olan 
özel Aykent ilköğre
tim Okulu İle Gemlik 
özel Türe 
Rehabilitasyon 
Merkezi öğretmen 

ve öğrencilerinin 
velilerinin büyük 
katkısı İle giysle ve 
kırtasiye 
malzemeleri, Hakkari 
Yüksek ova İlçesi 
Karabağ, Kamışlı ve 
Kilimli köylerinde 
oturan ve okuyan 
öğrencilere ve 
ailelerine gönderildi, 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
"Okulumuzda

"Değerler Eğitimi" 
projesi çalışması 
başlattık. Kasım ayı 
"Değerimiz 
"Yardımseverlik" 
öğrencilerimize 
İhtiyacı olan İnsan
larımıza ve birbiri 
miza yardım etmenin 

güzelliğini, önemini 
ve manevi hazzını 
yaşatarak, bu duygu
larını geliştirmeyi 
amaçlamaktayız. 
Bu çerçevede düzen
lediğimiz kampanya 
ya öğrenci velilerimiz 
oldukça duyarlı

davrandılar. Kandile 
rlne teşekkür ediyo
rum. Ayrıca toplanan 
yardımların bir 
bölümü İlçemizdeki 
okullardan birinde 
okuyan öğrencilere 
ulaştırılacak" 
dedi.

Devlet 
MMj 

Bayram Sahille
Kutlanacalı

Devlet Tiyatroları, 
Kurban Bayramı'nda 
11 bölgedeki 28 sah
nesinde 37 değişik 
Oyunu sanatseverlerle 
buluşturacak.
Devlet Tiyatrolarının 
15-21 Kasım tarihlerin 
kapsayacak Kurban 
Bayramı programına 
göre, Ankara Devlet 
Tiyatrosu Akün Sahne 
si'nde, 18 Kasım Per 
şembe günü dünya 
prömiyeri yapacak 
Nazım Hikmetin 
"Memleketimden 
İnsan Manzara 
larfndan Onblr Tab 
lo'su 19,20 Kasım ta 
rlhlerlnde de Izlene 
bilecek. Büyük Tlyat 
ro'da "Genç Osman" 
19,21 tarihlerinde 
sahnede olacak.
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139 hin lıişiye hayramda "KEV harçlığı11
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
hesaplarının tasfiye
si kapsamında, 139 
bin hak sahibine 
daha Çarşamba 
gününden itibaren 
ödeme yapılması 
planlanıyor.
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Sayın, 
Emlak Konut GYO 
tarafından Çarşam
ba günü Resmi 
Gazete'nin mükerrer 
sayısında yayımlan
ması beklenen liste 
kapsamında, 139 bin 
8 kişiye toplam 48 
milyon 682 bin 483,5 
lira ödeme yapıla
cağını bildirdi.
Sayın, yeni yayın
lanacak liste ile bir
likte, KEY hesapları 
nın tasfiyesi kap
samında ödeme lis
tesinde adı yayım
lanan kişi sayısının 
11 milyon 910 bin 
16'ya, ödeme yapıla
cak toplam hak ediş 
tutarının da 3 milyar 
991 milyon 743 bin 
i26 liraya ulaştığını 
söyledi.

Sayısal Loto rekora kosmıor

Tasfiye sürecinin 
sonunda ödeme 
yapılan kişi sayısı 
nın 500 bin civarın
da artarak, 12,5 
milyona, ödeme 
tutarının da 4 milyar 
liraya ulaşmasının 
tahmin edildiğini 
açıklayan Sayın, 
vatandaşları, liste 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmadan 
Ziraat Bankası'na 
gitmemeleri konu 
sunda uyardı. 
Tasfiye kanunu 
uyarınca ortalama 3 
ayda bir yeni ödeme 
listesi yayım
landığını hatırlatan 
Sayın, listede ismi 
GÎîuayau veya uiîyi- 
lerinde hata bulunan 

vatandaşların da 
öncelikle çalıştıkları 
veya ilgili sosyal 
güvenlik kurumuna 
başvurmaları gerek
tiğini belirtirken, 
"Bizde listede yer 
alan bilgiler dışında 
bilgi yok, parayı da 
biz değil Ziraat 
Bankası aracılığı ile 
Hazine ödeyecek. 
Biz de bilgi de yok, 
para da yok" dedi. 
Zeki Sayın'ın verdiği 
bilgiye göre, 1999 
yılı sonu itibariyle, 
KEY hesaplarında, 
17 milyon 490 bin 
627 lira ana para, 
848 milyon 667 bin 
218 lira nema bulu 
nü'yöfdü. bugüne 
kadar ödeme yapıl

ması öngörülen 
tutar ise 3 milyar 
991,7 milyon liraya 
ulaştı. KEY'de, 
kanun kapsamındaki 
çalışanlar için işve 
renler, emekliler için 
de devlet, adlarına 
açılan hesaplara 
para yatırmıştı. 
Doğrudan vatan
daşın cebinden çık
mayan para ile oluş
turulan bu "kaydi 
hesaplar", daha 
sonra sorun haline 
gelmiş ve kanun 
çıkartılarak tasfiyesi 
yoluna gidilmişti. 
KEY hesaplarının 
tasfiyesi kapsamın
da, bu yıl 21 Mart ve 
23 Ağustos gün
lerinde, Resmi 
Gazete'nin 
mükerrer sayısında 

2 ödeme listesi 
yayımlanmıştı. KEY 
haksahibi listesinde 
yer alanların sayısı 
12 milyon yaklaş
masına karşın, 
şimdiye kadar 7 
milyon 498 bin 453 
hak sahibine 3 mil
yar 356 milyon lira 
düzeyinde ödeme 
yapıldı.

Kıdem tazminatı 
seçimden sonra

Hükümet iş dünya 
sının merakla bek
lediği 'İstihdam Pa 
keti'ne son şeklini 
verdi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
dün paketi Bakanlar 
Kurulu'nun gün
demine getirdi. 
Toplantıdan sonra 
açıklama yapan 
Başbakan 
Yardımcısı ve 
Hükümet sözcüsü 
Cemil Çiçek istih
dam stratejisinin 
'eğitim-istihdam 
ilişkisinin güçlen 
dirilmesi, işgücü 
piyasasının 
esnekleştirilmesi, 
Kadınlar, yençier ve 
dezavantajları gru
pların istihdamının 
artırılması, istih- 
dam-sosyal koruma 
ilişkisinin 
güçlendirilmesi' 
konularına odak

landığını 
dile getirdi. 
Çiçek, 9 öncelikli 
alanda 31 tebdirli 
eylem plarıı hazır
ladıklarını açıkladı. 
Edinilen bilgilere 
göre, kıdem tazmi
natı ve çalışma 
haya tının esnek
leştirilmesi gibi 
konular orta ve 
uzun vadeli tedbir
ler arasında yer ala
cak. İşverenin farklı 
istihdam teşvikle 
rinden aynı anda 
yararlanmasına 
olanak tanınacak. 
Avrupa'ya göre 
çok gerilerde olan 
kadın istihdamının 
anırılmasına 
yönelik radikal 
adımlar atılıyor. 
Kadınlara işveren 
patronun sigorta 
primlerini kademeli 
olarak devlet 
karşılayacak.

Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilenlere dağıtıla
cak ikramiyenin 7 milyon liraya ulaşması 
bekleniyor.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, geçen haftaki çekilişte 6 bilen 
bulunmadığı için ikramiyenin bu haftaya 
devrettiği anımsatılarak, devreden ikramiye 
tutarının 4 milyon 568 bin lira olduğunu 
ifade edildi. Açıklamada, 6 bilenlere 
dağıtılacak ikramiyenin, 7 milyon liraya 
ulaşmasının beklendiğini ifade edildi.

NÖBETÇİ ECZANE

İd Kasım 2010 Çarşamba 
KAHRAMAN ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 513 13 53 VAPUR- FERİBOT
KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513.10 57

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

(ZZO) 014 ZU
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

C.Savcı Yrd. , 
Emniyet Müd. OTORÜS

ULAŞIM
Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
t 513 14 14

513 13 64
Şehirlerarası 261 54 00

METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm

513 12 12
513 20 77
512 10 72

Otobüs Terminali (18 Hat)
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

514 45 49
514 47 71
512 01 63

ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR ,

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

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

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122

Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta
Otobüs İşlet Bütünler Likltgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

BUSKİ 
İtfaiye

514 57 96
513 2325

AKçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.
Su Arıza

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay O to gaz 
Beyza Petrol

613 1O 79
613 30 33
513 *14 25
513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3812 

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)

Millili
VMM 

mora» 
11.30.-.I4.00-16.30- 

19.00-20.I5-21.30 
FİM

I4.l5.-I6.l5

Rezervasyon 
(Td :513 33 2i)
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Oğreimenler masa tenisi turnuvası yapıldı

24 Kasım Öğretmen
ler Günü etkinlikleri 
çerçevesinde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ilçe 
Lig Heyeti tarafından 
düzenlenen 
masa tenisi 
müsabakaları 
yapıldı.
Pazar günü yapılan 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 

müsabakalar 
çekişmeli geçerken, 
öğretmenler 
tarafından büyük 
ilgi gördü.
6. tur yapılan 
müsabakalarda, 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Öğretmeni 
Sezai Aydın birinci 
olurken, Endüstri 
Meslek Lisesi öğret* 
menlerinden Hakan

Osmanoğlu ikinci, 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinden 
Evrim Bilgin üçüncü, 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
öğretmenlerinden 
Ali Bahadır ise 
dördüncü oldu. 
Geçtiğimiz yıl 
yapılan müsaba 
katarda final oynaya

Hakan Osmanoğlu 
ve Sezai Bilgin 
arasındaki final 
mücadelesi 
nefesleri kesti. 
Rakibini Tie-break 
setinde 3*2 yenen 
Sezai Aydın, Hakan 
Osmanoğlu’nu yenip 
birinciliği elde etti. 
24 Kasım etkinlikleri 
çerçevesinde ilk ve 
orta dereceli okul 

öğretmenleri 
arasında yapılan 
Voleybol 
Müsabakaları 
Endüstri Meslek 
Lisesi Spor 
Salonu’nda 
Pazartesi günü 
saat 17.00 itibariyle 
başlayıp, tüm 
hafta boyunca 
devam edecek. 
İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü Lig 
Heyeti tartından 
organize edilen 
Voleybol ve 
Basketbol 
müsabakalarının 
finallerinin ise 
23 Kasım 2010 
Salı günü saat 14.00 
de Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılacağı 
bildirildi.

MILTON
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta

Piyanist

Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman

Nikah Masası ve ekipmanlar
Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır'

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


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, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel S 0 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Soroyköy/DENİZLİ WWW.umutthermal.com

Gemlik Körfez
Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

II kasım 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

öz
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır” 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 72. yılında tüm yurtta anıldı

Atamızı saygıyla andık
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru
cusu Ulu Önder Atatürk, ara 
mızdan ayrılışının 72. ıldönü 
münde tüm yurtta veilçemizde 
de törenlerle anıldı. İlk törenler, 
Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Tören 
lere daha sonra Kültür Merke 
zi’nde devam edildi. Günün 
anlamını belirten konuşmaların 
ardından öğrenciler şiirler 
okudu. Haberi sayfa 2’de

T

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Irtnıaiımmıaıti Kongreden çıktı fenalaştı

Bir varsın, bakmışsın bir yok...
Dün, Üniversite Yaptırma Yaşatma Derneği 

Başkanı Hasan Başaran gazetemize uğradı.
Hoş beşten sonra küçük bir siyaset turu 

yaptık.
Bu arada Ferhat Kurt’un kalp krizi geçirdiği

ni söyleyince şaşırdım.
Ferhat’ı Salı günü Esnaf Kefalet Kooperatifi’ 

nde yapılan kongrede dinledikten sonra, 
divandaki bayanların ismini sordum sonuçları 
bana iletmesini isteyerek kongreden 
ayrılmıştım.

Sapasağlam, sağlıklı görünüyordu.
Hasan Başaran’ın söylediğine inanasım 

gelmedi. Hemen telefonla aradım.
Telefona oğlu çıktı ve babasına stent 

takıldığını söyledi.
Ferhat kardeşe geçmiş olsun diyorum. 4’de

İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, Müdür 
Yardımcısı Ertuğrul 
Güvendik ve 
Terörle Mücadele 
Şubesi Müdürü 
Ramis Erçetin 
gazetemizi 
ziyeret etti. 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Gemlik basınından

memnun 
olduklarını söyledi. 
Gemlik’in güvenlik 
açısından sorunları 
bulunmadığını 
belirten Kerdige, 
“Emniyet teşkilatının 
halkın can ve 
mal güvenliğini 
sağlamak için 
24 saat görev 
başındadır.” dedi. 
Haberi sayfa 4’de

Demokrat Parti ilçe 
başkanlığına yeniden 
seçilen Ferhat Kurt, 
kongreden çıktıktan 
sonra fenalaşarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Salı günü Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonunda 
yapılan DP genel 
kurul toplantısında 
konuşma yapan ve 
yeniden ilçe başkan
lığına aday olan 
Ferhat Kurt, 
kongrede ilçe başkan
lığını kazandıktan 
sonra saat 17.oo 
sıralarında fenalaşa

rak Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kurt’un kalp krizi 
geçirdiği anlaşılınca 
Bursa Devlet Hasta 
nesi’ne sevk edildi. 
Burada gözetim altına 
alınan Kurt’a stent 
takıldığı öğrenildi.

9._Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Soroyk%25c3%25b6y/DEN%25c4%25b0ZL%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Türkiye’nin düzen(i)...”
Türkiye’nin üzeni de çok düzeni de. 
0 kadar çok ki hangisinden başlasak. 
“Türkiye’nin Düzeni” asıl Doğan Avcıoğlu’nun dönemi 

sorgulayıp geleceğe ışık tutan araştırmalarını bir arada 
toplayan başyapıt.

Mustafa Kemal’i andığımız dün Avcı.oğlu’nu da anma
mak olmazdı.

Aşağıda okuyacaklarınız o kitaptan alıntı...
Ve bugünlerin ipuçlarını veriyor.
Kitapta Türkiye’yi düzenler ve düzmek için kurdukları 

düzenler çok net anlatılıyor.
Hatta kimi yanları aynen de bugüne benziyor. 
Gemicikler...
Saraylar...
Çok yıldızlı otel tatilleri...
Nişanlar...
Düğünler...***
Takvimin uçup giden yapraklarını yerine koyma olanağı 

olsaydı da Kanuni Sultan Süleyman' ın "muhteşem" yıl
larına dönebilseydik...

Görebilseydik; mülkünde ticaret yapmaları için 
Fransızlara kapitülasyon hakkı verecek denli zengin ve 
kendini dünyanın tek imparatoru sanacak denli güçlü 
Sultan Süleyman'ın, Vıyana'dan eli boş dönünce 
ganimete dayalı hâzineyi ayakta tutabil mek için altına 
bakır katarak bastırdığı sikkeyle OsmanlI Imparatorluğu'- 
nun en parlak döneminde çöküşe doğru ilk adımın nasıl 
atıldığını...

Paradaki altına değersiz bir maden karıştırmaya 
"tağşiş" ve Kanuni'nin torunu III. Murat' ın 1584'te 100 
dirhem gümüşten 450 akçe yerine 800 akçe kestirmesine 
de "maksus" denilmişti... Çünkü o devirde bu devirdeki 
gibi enflasyon ve devalüas yon yoktu!

Takvimin yaprakları peş peşe düşerken keşfedilerek 
paylaşılan ve sanayileşmeyle parsellenen dünyanın dışın
da kalarak hâzinesinde farelerin cirit attığı OsmanlI için 
son bir şans kalmıştı: Borçlanmak...

24 Ağustos 1854'e gelindiğinde Galata bankerlerinden 
5 milyon sterlin borç almak Abdülmecit' e "kısmet" 
oldu... Borçları yeni saraylar yaparak israf eden ve 
"mürekkep faiz" in ayırtına varamayan OsmanlI'da 200 
milyon sterline ulaşan dış borçların faizini dahi ödene
meyecek duruma gelindiğinde ise "cihan imparatorluğu" 
nun mali iflasını istemek ise Abdülaziz* e "nasip" olacak
tı...

II. Abdülhamit, 33 yıl oturacağı tahta çıkar çıkmaz da 
AvrupalI alacaklılarla Bab-ı Âli'de masaya oturdu ve ala
caklılar 1879'da Rüsum-i Sitte'yi yani "altı vergi" nin 
gelirini kendi hanelerine yazdılar... OsmanlI'nın tuz, tütün, 
içki, pul, ipek ve av vergilerini toplama yetkisi 
yabancılara geçmişti. Bu da borçların faizini karşılamaya 
yetmeyince 1881 yılında bir kararname ile OsmanlI gelir
lerinin bir kısmını toplamak resmen Ingiliz, Fransız, 
Alman, Italyan, Avusturya ve Macaristan'la i ngi I iz-Fransız 
ortaklığı OsmanlI Bankası'na devredildi.***

OsmanlI'yı kendi parasıyla vurdular!
Rüsum-i Sitte'nin yerine kurulan yönetime de genel 

borçlar idaresi anlamında kısaca Düyun-i Umumiye İdare
si; uzunca Düyun-i Umumiye-i Osmaniye Varidatı 
Muhassasa İdaresi; OsmanlI gelirlerinden genel borçları 
tahsil edecek idare gibi bir şey dendi...

1910 yılında Maliye Nezareti'nde 5 bin 472 memur 
çalışırken 1912 yılında Düyun-i Umumiye 8 bin 931 
memiır çalıştırıyordu. Ösmahlı, elinde kalan birkaç 
verginin tahsilini de yabancıların yapmasını isteyecek 
denli batmıştı!

Doğan Avcıoğlu' nun "Türkiye'nin Düzeni" nde anlattığı 
olay, bir büyük dram olsa gerek:

Düyun-i Umumiye kurulurken OsmanlI 2 milyon lira 
ihtiyat akçesi verir... İdare, parayı Italyan tahviline yatırır... 
İtalya bu parayla Trablusgarp savaşını başlatır ve Libya 
elden çıktığında İtalya'nın Osmanh'ya ödediği 50 milyon 
frank tazminata Düyun-i Umumiye el koyar! O savaşta, 
Mustafa Kemal Paşa da vardır...

İşte böyle... Takvimin yapraklan birer birer uçup 
giderken tarihin yapraklan aynı hızla çoğalıyor.

İşin ilginci...
Kimse neyin ne olduğunun nasıl geliştiğinin farkında 

değil... İnşallah farkına varma süreci çok uzamaz!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 
aramızdan ayrılışının 72. yılında tüm yurtta anıldı 

Ilımcı sala Mlılı

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu 
önder Atatürk, 
aramızdan 
ayrılışının 72. 
yıldönümünde 
tüm yurtta ve 
ilçemizde de 
törenlerle anıldı. 
Anma töreninin 
ilki Atatürk 
Anıtı’nda yapıldı. 
Törene Kaymakam 
Bilal Çelik, Garni 
zon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Mehmet Ali 
Toroslu, Belediye 
İdari Başkan 
Yardımcısı Cemil 
Acar, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt ile siyasi 
parti temsilcileri, 
sivil toplum örgüt
leri, askeri erkan ve 
öğrenciler ile vatan
daşlar katıldı. 
Anıta sunulan 
çelenklerin ardın
dan saat 9.05 de 
saygı duruşu ardın
dan İstiklal Marşı 
okundu.
Bu arada belediye 
hoparlörü, fabrika 
ların sirenleri 
ve araçlardan 
kornola rı bir dakika 
süreyle çaldı.
Türk bayrağı yarıya 
indirildi.

ANMA TÖRENİ 
KÜLTÜR 
MERKEZİNDE 
YAPILDI 
Törenlerin anma 
programı Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal

Marşı’nın ardından 
Gemlik Lisesi 
Müdürü Ertuğrul 
Kılıçdar, günün 
anlam ve önemini 
belirten bir konuş
ma yaptı. Öğrenci
lerin Atatürk ile 
ilgili şiirleri oku

masının ardından 
Şehit Cemal ilköğ 
retim Okulu Anası 
nıfı öğrencileri gös
teri yaptı.
Anma töreni “Her 
yönüyle Atatürk” 
adlı konuşma ve 
öğrencilerden olu

şan koronun 
Atatürk orator 
yosunu seslendir 
meşinin ardından 
sona erdi.
Kültür Merkezinin 
Salonu’nda Atatürk 
konulu resim 
sergisi açıldı.
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Motosikletle ölüm şovu YazıYORUM

Bursa'da bir genç, 
hız denemesi yapıp 
ön tekerleğini 
kaldırdığı motosik
letin devrilmesi ve 
başka bir aracın 
üzerlerinden 
geçmesi sonucu kız 
arkadaşıyla birlikte 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, öpceki 
akşam merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeni Yalova yolu 
Beşyol Kavşağı 
yakınlarında mey
dana geldi.
İddiaya göre 
Ramazan Idil (27), 
kız arkadaşı Hatice 
Aslan'ı da (30)

İninin penceresinden düştü
Mu stafa kemal 
paşa ilçesinde 
evinin pence 
resinden 
düşen

Bursa’da trafik Kazası: 2 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da, 2 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Sezgin A. yöneti

8 İİŞİ Wisil İMİM itllİMİ
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde sobadan 
sızan karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenen aynı 
aileden 3 kişi,

Yediği mantardan zehirlendi
Merkez Yıldırım 
ilçesinde, yediği 
mantardan 
zehirlenen kadın 
tedavi altına alındı.

alarak 16 CLY 04 
plakalı motosik
letiyle gezmeye 
çıktı. Idil, Yalova 
yoluna geldiği 
zaman motosikletle 
hız yapmak istedi 
ve önündeki 
araçları tek tek 
geçmeye başladı. 
Hızını iyice artırıp 
motosikletin önünü 
kaldıran sürücü, 
direksiyon 

kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Şeyhmüftü 
Mahallesi 
Balıkesir 

mindeki 16 J 5271 
plakalı otomobil, 
Yunuseli Mahallesi 
Dizdar Caddesi'nde, 
sürücüsünün direk

tedavi altına 
alındı.
Alınan bilgiye 
göre, Mesudiye 
Mahallesi Murat 
Sokak'ta

Alınan bilgiye 
göre, Beyazıt 
Mahallesi Çakan 
Sokak'ta oturan 
Naciye Altın (59), 

hakimiyetini 
kaybederek yere 
savruldu. Idil ve 
Aslan'ın başlarında 
bulunan kasklar da 
yola fırladı. Ağır 
yaralanan Idil ve 
Aslan'a arkadan 
gelen bir araç 
çarptı.
Çarpmanın 
etkisiyle Hatice 
Aslan olay yerinde, 
Ramazan Idil ise

Caddesi'nde 
oturan Cafer 
Ülüfer, birinci 
kattaki evinin 
açık penceresinden 

siyon hakimiyetini 
kaybetmesi üzerine 
Süleyman Gürses 
ve Apti Aydın'a 
çarptı.

oturan Emine Vural 
(28) ile Imran (28) 
ve oğlu Orçun 
Vural (1), sobadan 
sızan karbon- 
monoksit gazından 

rahatsızlanarak 
yakınları tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Görgü tanıkları 
ise başka bir 
kaza olmaması 
için araçları 
durdurmaya çalıştı. 
Savcının 
incelemesinin 
ardından cenaze 
morga kaldırılırken, 
olay yerinde 
detaylı inceleme 
yapan polis 
motosikletteki iki 
kişiye çarpıp 
kaçan sürücünün 
bulunması için 
geniş çaplı araştır
ma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

düştü.
Yaralanan 
Ülüfer, ilçe devlet 
hastanesine 
kaldırıldı.

Kazada hafif 
yaralanan Gürses 
ve Aydın, ambu
lanslarla hastaneye 
kaldırıldı.

zehirlendi. Emine, 
Imran ve Orçun 
Vural, kaldırıldıkları 
İnegöl Devlet 
Hastanesinde tedavi 
altına alındı

Yapılan muayen
esinde, yediği man- 
tardan zehirlendiği 
belirlenen Altın, 
tedavi altına alındı.

Garanti; yalakalık!...

HERKESİN “İyi bir insan”, “Efendi bir 
adam” ya da “Çok değerli biri” diye nite
lendirdiği kişilerin cilasının bazen kolayca 
dökülmesi beni çok üzüyor.

Hepimizin “iyi bir insan”, “Efendi bir 
adam” olduğuna rahatlıkla tanıklık yapa
bileceğimiz bazı kişilerin bir eleştiri 
karşısında nasıl da efendiliğini bozu- 
verdiğini görüyorum..

Bu kişilere acıyorum, bazen de zavallılık
larına gülüyorum..

Bana “Her şeye karışma, kendini asker 
zannediyor”..” diyorlar..

Hep söylerim, yine söyleyeceğim:
Bir insanın medeniliği, kibarlığı, nezaketi, 

konusunda karar vermeden önce mutlaka 
bir sınamadan geçmesini beklememiz 
gerekiyor.

Ortada eleştiri yokken herkes kibardır.
Bir eleştiri söz konusu olduğunda da 

değerlerini koruyamıyorlar...
Mühim olan budur....
Aslında zavallılığı olmasa, benim ağır 

yüklenişimi olsa bile, saygılı konuş
malarıyla beni açığa düşürmüş olurdu, 
hem de kendi hasbel kader bulunduğu 
makama da halel getirmemiş olurdu.

Bu durumda bana da mahcup olmak 
düşerdi.

Yaptığı o bilmiş konuşmaların ne denli 
yapay olduğunu ortaya koyuyorlar, o 
kadar da efendi olmadıklarını gösteriyor
lar..

Kısacası cilalar kısa zamanda birer birer 
dökülüyor.

İçinde bulunduğumuz ortama bir bakın;
Bakıyorsunuz bazı gazeteler ve televiz 

yon uydurma haberleri büyük bir cid
diyetle veriyor ve bu ciddiyetten müthiş 
bir mizah çıkıyor...

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in Şili’deki 
madencilerin toprak altından çıkarılma 
olayı hakkında “Bizde olsa üç-dört günde 
çıkarırdık” diyebiliyor..

Gazetelerde yer alan “Ve Safiye... Ve 
Faik... Ve kaçan gelin...” olayı manşetleri 
kaplarken, Türk halkı işsizmiş, Emekliye 
beş kuruş zam yapılıyor haberleri benim 
gariban halkımı ilgilendirmez.
İlgilendirmiyor..

O böyle meselelerle ilgilenmez, 
Televizyondaki dizilerde “Ali Rıza bey “ e 
Ferhunde ne kazık atacağını merak eder 
durur..

Kömür kapısına yaz günü gelsin , iki kilo 
yağ -pirinç konsun bunları düşünmeye 
yeter de artar bile..

Alın size bir garabet örneği, bir zavallılık 
daha...

YÖK Başkanı Yusuf Ziya özcan, “Başı 
açık öğrencilerin garantisi benim” demiş...

Ben soruyorum sen o makama yalakalık 
yapmak için geldin, neler yaptığın, ortalığı 
nasıl karıştırdığında ortada, şimdi ben 
vatandaşlar adına soruyorum, haksız ve 
yetersiz geldiğin o makamda “Senin 
garantin kim?” ....

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
Hffl ABONE OLDUNUZ MU?
—..... UOlEUOMMffim

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kerilge gazetemizi weı elti
Gemlik Körfez

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir varsın, bakmışsın bir yok...
Geçtiğimiz hafta ise Borusan Lojistik yolunda 

meydana gelen trafik kazasında işadamı Ceyhan 
Aydın ve iki genç yaralanmıştı.

Ceyhan Aydın, Bursa Acıbadem Hastanesinde 
ameliyat oldu. Kaza nerede geliyorum demiyor.

Aynı zamanda ne kadar sağlıklı görünseniz de 
birden rahatsızlanabiliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde büromuzun hemen 
yanıbaşında Osman Yılmaz fenalaşmıştı.

Çevredeki vatandaşlar çırpınıyor, tesadüfen 
oradan geçen Opr. Dr. Ümit Yılık hastaya müda
hale ediyor.

Biz, Acil 112 servisinin 25 dakikada olay yerine 
geldiğini yazmıştık, ama 112 çalışanları hem 
elektronik posta ile hemde bizzat benimle 
görüşerek kayıtların mevcut olduğu nu olay yer
ine 9 dakikada ulaştıklarını söylediler.

İnsan can pazarındayken, can kurtarmak 
isteyenleri tedirgin de edebiliyor demekti.

Çevredeki esnaf, ambulansın 25 dakikadır 
gelmediğini iddia ediyordu.

Biz de buna dayanarak yazdık.
Ama doğrusunu Acil 112 servisindekiler bel

geleriyle doğruladı. Buradan düzeltiyorum.
Sağlık herşeydeh önemli.
Paran olmuş, pulun olmuş, mevkin olmuş, 

sağlığın olmamış neye yarar.
Herşeyin başı sağlık.
öylesine robotlaşmış bir tempoda yaşıyoruz ki 

aslında sağlığımızı en son plana itiyoruz.
Kalp krizleri ne genç dinliyor ne yaşlı.
Ferhat’ın durumu hepimize ders olmalı.
Genç yaşında ilçe kongresinde konuşuyor, 

koşuşturuyor.
Heyecan yaptığını sanmıyorum çünkü karşısın

da rakibi yok. Kongreden bir saat sonra 
fenalaşıyorsun..

Şanslıysan yaşama devam diyorsun...
Ama, Ali Aksoy gibi ambulansın içinde hastan

eye yetiştiril meden de yaşama veda edebiliyor
sun.

Yaşama tutunmak önemli olan.
Yoksa bakıyorsun bir varsın, bir yok.
Yaşam bu kadar basit..

İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Müdür Yardımcısı 
Ertuğrui Güvendik ve 
Terörle Mücadele 
Şubesi Müdürü 
Ramis Erçetin 
gazetemizi 
ziyeret etti. 
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ve Yazı 
İşleri Müdürü Serap 
Güler tarafından 
karşılanan emniyetçi 
ler, ilçemizin çeşitli 
konularında görüş
lerini bildirdiler. 
Yerel basının resmi 
ilan sorununun ilçe 
lerde sıkıntıya yol 
açtığını ve ilanların 
Büyükşehir’de yayın
lanan gazetelere 
gittiğini anlatan 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, Gemlik’te 
çevre ilçelere göre 
iyi bir durumda 
olduğunu söyledi. 
Göreve geldikten

Dün 10 Kasım törenleri için Kültür 
Merkezindeydik.

Ben birkaç yıldır Kültür Merkezindeki törenleri 
izleyemi yordum. Seyfettin katılıyorda törenlere.

Dün kutlama programına Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu ana sınıfı öğrencileri de konunca 
ilginç görüntüler yaşadık.

Hani sap yapalım, derken göz çıkarma, bu na 
derler.

Küçüklerden biri sahnede sürekli ağladı.
Arkadaşlarına uyamadı.
Sahne sonrası veliler küçük çocukları salona 

alınca, kutlama törenin tadı tuzu kaçtı.
Bir anma töreninde 4-5 yaşındaki çocuklara 

görev vermek bence yanlış.
Bunu Kutlama Komitesi üyeleri göremiyorlar 

mı?

2s İzmit Kandıra Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

2 Hükümsüzdür. AHMET KEÇECİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bursa 
Oj Sanayi Genel Müdürlüğümden almış 

olduğumuz 11.06.2009 tarih 532329.00 
Snolu Sanayi Sicil belgemizi kaybettik.

Hükümsüzdür.
MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
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İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kerdige ve Müdür Yardımcısı Ertuğrui Güvendik ile 
Terörle Mücadele Şube Müdürü Ramis Erçetin gazetemizi ziyaret ettiler

w
|W

İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige ve Müdür 
Yardımcısı Ertuğrui 
Güvendik ile Terörle 
Mücadele Şube Müdürü 

™Ramis Erçetin gazetemizi 
r ziyaret ettiler

sonra zaman bul
dukça ilçedeki sivil 
toplum kuruluşlarını 
ziyaret ettiğini 
söyleyen Emniyet 
Müdürü Kenan

Kış aylannın gelmesi 
ve havaların soğu
masıyla birlikte yaz 
çiçekleri yerlerini kış 
çiçeklerine bırakıyor. 
Gemlik Belediyesi 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Ahmet 
Dural Meydanı’nda 
bulunan havuz 
etrafına kış çiçekleri 
dikmeye başladılar. 
Kışın soğuk 
mevsimine dayana 
bilecek çiçeklerin 
dikildiği meydan ve 
çiçekliklerde çalış
malar sürüyor. 
Gemlik Belediyesi 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, 
ilçenin tüm gezinti 
yerlerinde kışın kar 
altında ve soğukta 
uzun süre kalabilen 
çiçekleri tercih 
ederek dikim 
yapıyorlar. 
Rengarenk hercai 
menekşelerin 
dikildiği saatli 
kulenin altındaki 
havu çevresi ayrı 
bir güzelliğe 
kavuşacak.

Kerdige, Gemlik 
basınından memnun 
olduklarını söyledi. 
Gemlik’in güvenlik 
açısından sorunları 
bulunmadığını

belirten Kerdige, 
“Emniyet teşkilatının 
halkın can ve mal 
güvenliğini sağlamak 
için 24 saat görev 
başındadır.” dedi.

üawz çevresine kıs ciçelıleri ilikiliyjr
is*

®B8i■

ııümal

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SaaleililCT Mııraıola'da

ölümünün 72. 
yıldönümü nedeniyle 
dün düzenlenen 
törenlerden sonra 
İlçemizin ilk özel 
kreş ve anaokulu 
olan Elma Şekeri 
minik öğrencileri, 
toplu halde Atatürk 
Anıtı’na gelerek 
çiçek bıraktılar.
Elma Şekeri’nin

18 anaokul öğren
cisi, Nimet Işılman 
ve sınıf öğretmenleri 
ile birlikte Atatürk’ü 
ziyaret etmelerinden 
memnun oldular. 
Minik öğrenciler 
Anıta bırakılan 
çelenkleri gözlem
lediler, daha sonra 
okul şarkıları 
söylediler.

Elma Şekeri 
Kreş ve 
Anaokulu kurucu 
Müdürü Erkan 
Akıncı, “Atatürk’ün 
ölüm yıldönümünde, 
küçük öğrencilerin 
Atalarının Anıtını 
ziyaretleri ona 
olan sevgilerinin 
bir göstergesidir.” 
dedi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
köy ziyaretleri kap
samında Muratoba 
Köyünü ziyaret etti. 
İlçe Başkanı Sedat 
özmen İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleriyle 
birlikte Muratoba 
köyü kahvelerindeki 
vatandaşlarla 
sohbet etti.
Zeytin hasat mevsi
minin başlaması 
münasebetiyle 
üreticilere hayırlı 
olsun temennisinde 
bulunarak ülke gün
demindeki konular
daki görüşlerini 
aktaran İlçe Başkanı 
Özmen şunları kay
detti: “Muratoba 
köyüne sekiz ay 
sonra iktidara gele
ceğimizin müjdesini 
vermek için geldik. 
Sabredin; zeytin 
üreticisi emeğinin 
karşılığını alabile
ceği güzel günlere

az kaldı.Devletin 
kaynaklarının 
rantiye ve faize 
akan musluklarını 
elbirliği ile millete 
çevirerek hakkımız 
olan maddi kalkın
mayı gerçekleştire
ceğiz. Bunun yolu 
Milli Görüş ikti
darıdır”
Muratoba köyünde 
sıcak ilgi ile 
karşılaştıklarını 
köylülerin sıkın
tılarını dinleyerek 
onlarla görüş 
alışverişinde 

bulunduklarını 
belirten Özmen 
zeytin 
üreticisinin 
sorunlarının 
her geçen gün 
kangren haline 
geldiğini;
köylünün köyünü 
terk ederek 
şehirlerdeki fab
rikalarda ucuz 
işçi olmaya zor
landığını bu 
durumun ülkemiz 
için çok tehlikeli 
olduğunu 
belirtti.

Pazarda en ucuz haftayı yaşadık

Geçtiğimiz gün 
ilçemizde kurulan 
Salı Pazarı yılın 
belki en ucuz 
pazarı oldu. 
Mandalinanın 0,65-bir 
liradan, elmanın 1 
liradan satıldığı Salı 
Pazarında akşam 
saatlerinde esnaf 
elindek mal 
kalmaması için fiyat
ları en alta çekti. 
Kış sebze ve 
meyvalarının bol 
laştığı bir dönemde 
pazar fiyatlarının 
^düşmesinin enflas 
yon oranlarında da 
etkili olduğunu belir

tilirken, domates 
pazarda yine kralh 
ğını sürdürdü.
3.5 liradan 2 liraya 
kadar alıcı buldu.

Çıtır salatalık 1-1.5 
pırasa 1 lira, 
elma 1 -1.5 lira 
taze fasulye 2-3 lira 
barbunya 2 lira

lahana 1-3 lira, 
ıspanak 2 lira 
armut 2 lira, 
marul 1-2 lira 
üzüm 2 - 2.5 lira

kestane 3-5 lira 
hamsi balığı 
3-2-1 lira, 
tekir balığı 3 lira 
torik 5 lira.

4 Bin 
Bii'iiiklıas 

Hayvan
DahaCeldi

Et ve Balık Kurumu 
(EBK) tarafından ithal 
edilen 4 bin büyük
baş hayvan Koca 
eli'ye geldi. Hayvan 
lar, kamyonlarla 
Sakarya ve Bursa'da 
ki EBK kesimhanele 
rine götürüldü. 
Türkiye'nin et ihtiya 
cim karşılamak ve 
hızla Yükselen et fıya 
tını dengelemek için 
EBK tarafından yapı 
lan canlı hayvan 
ithalatı sürüyor. 
Uruguay'dan ithal 
edilen 4 bin Angus 
cinsi hayvan, 25 gün
lük deniz yolculuğu
nun ardından Derince 
Limanı'na getirildi. 
İşlemlerinin ardından 
hayvanlar, kamyon
larla Bursa ve 
Sakarya'daki EBK 
kombinelerine 
götürüldü.
Burada 3 gün 
dinlendirilecek olan 
hayvanlar, kesime 
alınacak.
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HlmmılaaiiiMMıiı Yeni KEY listesi açıklandı
Vergi ve SSK prim 
alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
masına ilişkin 
pakette, ihtilaflı ala
cakların anaparası
na yapılacak indirim 
davayı kazanıp kay
betme durumuna 
göre değişecek. 
Eğer bir mükellef 
vergi mahkemeleri 
ne dava açmışsa 
anaparanın yüzde 
50’sinin tahsilinden 
vazgeçilecek. Bir 
kişinin hem kaybe
dip hem de 
kazandığı davalar 
varsa ayrı ayrı 
paketten yararlan
abilecek. Yaklaşık 
100 bin civarında 
olan ihtilaflı davalar 
Maliye’nin yoğun 
mesaisini alıyor. 
Yeni yılda yeni 
denetim modeline 
geçmek isteyen 
Maliye bu nedenle 
süren davaların 
büyük bir çoğun
luğundan kurtulmak 
istiyor. Bu nedenle 
de ihtilaflı dosyalar 
denilen mahkemel

erdeki davalarda 
getirilecek modelle 
uzlaşmanın yolu 
aranıyor. 
Maliye’nin 
modelinde bir 
mükellefin ilk etap
taki davayı kazan
masına göre alacağı 
indirim oranın 
değişeceği belirtildi. 
Eğer bir kişi vergi 
mahkemesine 
başvurmuşsa 
davadan vazgeçme
si ve taksitleri 
ödemesi şartıyla 
verginin yüzde 
50’sinden vazgeçile
cek. İlk dava bitmiş 
ve itiraz edilmişse 
oran değişecek. İlk 
davada mükellef 
kazanmış ve Maliye 

itiraz etmişse ana
paranın yüzde 80’e 
kadar olan kısmı 
silinebilecek. 
Gecikme faizi 
ve cezadan 
vazgeçilecek.
Eğer kişi ilk davada 
kaybetmiş ve ken
disi itiraz etmişse 
bu kişinin ana
parasına indirim 
olmayacak. 
Gecikme zamları ve 
vergi cezalarından 
vazgeçilecek. 
Ancak çalışmanın 
son şeklini 
almadığını belirten 
yetkililer, ilk davayı 
kaybetmiş olanlara 
da indirimin gün
deme gelebileceğini 
söyledi.

Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
hesaplarının tasfiye
si kapsamında, 139 
bin 8 hak sahibine 
daha bugünden 
itibaren ödeme 
yapılacak.
Hak sahiplerine 
ilişkin Tasfiye 
Halindeki Emlak 
Bankası KEY Birimi 
tarafından hazır
lanan liste, Tasfiye 
Emlak Konut GYO 
tarafından Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
mükerrer sayısında 
yayımlandı. Liste, ilk 
cildinin yüksekliği 
9,5 cm, ağırlığı ise 
3,08 kg olan 2 ayrı 
cilte sığdırılabildi. 
Toplam 2930 Resmi 
Gazete sayfasında 
yer alan liste, Emlak 
Konut GYO'nun 
"www.keyo- 
demeleri.com" inter
net adresinden de 
sorgulanabilecek. 
Liste kapsamında, 
139 bin 8 kişiye 
toplam 48 milyon 
682 bin 483,5 lira 
ödeme yapılacak. 
Hak sahipleri, ala

cakları KEY tutar
larını "www.keyo- 
demeleri.com" inter
net adresinden 
sorguladıktan sonra, 
Ziraat Bankası 
şubelerine başvura
bilecek. KEY 
ödemeleri Türk 
vatandaşlarına TC 
Kimlik Numarasıyla 
(TCKN), yabancı 
uyruklu hak sahip
lerine ise Yabancı 
Kimlik Numarası/ 
Vergi Kimlik Numa 
rası ile yapılacak. 
KEY tutarını almak 
üzere bankaya 
yapılacak başvuru
larda, hak sahip
lerinin kimlik 
fotokopilerini yan
larında bulundur
maları işlemlerinin 
kısa sürede yapıl
ması açısından 
önem taşıyor.

8.2008 
.082008 

06.082008

08.08 2008
KEY hak sahip
lerinden Ziraat 
Bankası'nda hesabı 
ve bu hesabına 
ilişkin Ziraat Bank 
kartı bulunanlar, 
ATM'lerden par
alarını alabilecekler. 
Hak sahibinin ölmüş 
olması halinde, 
veraset ilanına isti
naden yapılacak 
ödemelerde yasal 
mirasçıların 
tümünün aslen/ve 
kaleten birlikte 
müracaat etmeleri 
veya miras ortaklığı
na temsilci atanması 
gerekiyor. İştirak 
halinde mülkiyetin 
müşterek mülkiyete 
dönüştürüldüğüne 
dair mahkeme 
kararının ibraz 
edilmesi halinde ise 
hisse oranında 
ödeme yapılacak.

elm& .sekeri 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

OMLİrİNİLKÖZEL 
OIUL ÖNCESİ KİIİH 

KURUMU
VI I

Sililim
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) NEN 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 I9 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 BROK6R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsakh Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire • 3. kat daire • 5. kat daire satılık

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

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

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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.keyo-demeleri.com
http://www.keyo-demeleri.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com


11 Kasını 2010 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 7

3.5 mihrar llralıt tırtrn dmıımlsl
Artan et fiyatlarına 
bağlı olarak kurban
lık fiyatları da geçen 
yıla oranla yüzde 
35-40 yükselirken, 
geçen yılki sayıda 
kurban kesilmesi 
halinde, kurban 
satışı 3.5 milyar 
lirayı bulacak. 
Kurban bayramına 
bir haftadan kısa bir 
süre kala illerdeki 
kurban fiyatları da 
belli olmaya başladı. 
Kurbanlık fiyatların
da geçen seneye 
oranla yüzde 35- 
40'hk artışın olduğu 
dikkati çekiyor.
Bu sene yaşanan et 
krizi ile et fiyat
larının yükselmesi 
kurbanlıkları da etk
iledi. Et fiyatlarıyla 
orantılı olarak kur
banlıkların fiyatları 
geçen seneye oranla 
yüzde 35-40 arttı. 
Geçen sene ortala
ma 250-400 lira 
arasında fiyatla 
satılan küçükbaş 
hayvanlar, bu sene 
kurban pazarlarında 
400-800 lira arasında

r

Erdoğan borçlulara tarih verdi
Başbakan Erdoğan, 
vergi ve prim borçla 
rının yeniden yapı
landırılması konusun
da en geç arefe günü 
açıklama yapacak
larını söyledi.
Hükümetin vergi ve 
prim borçlarına yapı
landırma getiren 
düzenlemesinde tarih 
belli oldu.
Başbakan Tayyip . 
Erdoğan, vergi ve 
prim borçlarının yeni

fiyat bulurken, 
geçen sene 1500- 
6000 lira arasında 
satılan büyükbaş 
hayvanlar ise 3-10 
bin lira arasında 
fiyatlarla satılacak. 
Türkiye'de her kur
ban bayramında 
yaklaşık 500-600 bin 
büyükbaş, 2-2,5 
milyon da küçükbaş 
hayvan kesiliyor. 
Geçen sene Kurban 
Bayramı'nda 600 bin 
büyükbaş, 2 milyon 
200 bin de küçükbaş 
hayvan kesilmişti. 
Bu Kurban 
Bayramı'nda, geçen 
yılki sayıda kurban 
kesilmesi halinde, 

den yapılandırılması 
konusunda en geç 
arefe günü (15 Kasım 
Pazartesi) açıklama 
yapacaklarını söyledi. 
Hükümet, ödenmemiş 
vergi, prim, elektrik, 
su, doğalgaz, emlak 
vergisi, stopaj, 
harçlar, trafik cezaları 
gibi tüm alacakları 
yapılandırma kap
samına aldı. 
Düzenlemeyle hükü 
metin matrah artırımı 

kurban satışı 3,5 
milyar lirayı bulacak. 
Buna nakliye, kur
ban pazarı kiraları, 
kasap ücretleri gibi 
giderlerin eklen
mesiyle kurban kesi
minin yarattığı 
ekonomik hareket 
daha da büyüyecek.

'GEÇEN SENELERE 
ORANLA DAHA 
AZ KURBANLIK 
OLACAK'
Türkiye Ziraatçılar
Derneği (TZD) 
Başkanı İbrahim 
Yetkin, vatandaşla 
rın bu sene kurban 
pazarlarında geçen 
senelere oranla 

hakkı getirdiği de 
belirtildi. Böylece 
2006-2009 yılları 
arasındaki 4 yıllık 
dönemde matrah 
artırımı yapanlar 
4 yıl vergi denetimin
den kurtulacak.
Erdoğan, bireysel 
kredilerde maliyetin 
yükselmesine neden 
olan Kaynak Kulla 
nımını Destekleme 
Fonu (KKDF) 
artışına ilişkin de 

daha az kurbanlık 
göreceğini savundu. 
Yetkin, besicilerin 
yükselen fiyatlar 
nedeniyle talep 
daralmasından kork
tuğu için ancak 
satabileceklerini 
düşündükleri miktar
da hayvanı kurban 
pazarlarına getire
ceğini ifade etti. 
Hayvancılığın girdi 
maliyetlerinin geçen 
seneye oranla yüzde 
40-45 arttığını dile 
getiren Yetkin, 
bununla birlikte 
yaşanan "et 
krizinin" etkisiyle 
kurbanlık fiyatlarının 
da geçen seneye 
oranla yüzde 
35-40 arttığına 
dikkati çekti. 
Fiyat artışlarının 
vekalet ücretlerine 
de yansıdığını anla
tan Yetkin, 
"Türk Kızı layı geçen 
sene vekalet ücreti 
olarak 275 lira belir
lemişti. Bu sene 
vekalet ücreti 
olarak 410 lira 
alacaklar" dedi.

açıklamalarda 
bulundu.
Erdoğan, "KKDF'yi 
faizdeki yeni 
gelişmelerden sonra 
yüzde 10'dan 15'e 
çıkardık. Mali disiplin 
ve mevcut dünyadaki 
krizi değerlendirmeye 
almak suretiyle 
attığımız bir adım. 
Şartlar ileride olumlu 
gelişirse onu yeniden 
ele almamız 
mümkün" dedi.

Yurtdışı turları 
kapış kapış

Kurban Bayramı 
tatilinde yurt dışı 
turlarında doluluk 
oranının yüzde 99'a 
ulaştığı bildirildi. 
Kurban Bayramı 
tatilinin 9 gün 
olması, krizin etki
lerinin azalması ve 
yurt dışı turlarında
ki cazip fiyat 
koşulları bayram 
tatilinde tur şirket
lerinde hareketliliği 
üst düzeye çıkardı. 
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Konya 
Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Atilla Özdemir, 
bayram tatilinin 9 
güne çıkmasının en 
çok turizmcileri 
sevindirdiğini 
söyledi.
Uzun bayram tatili 
nedeniyle özellikle 
yurt dışı turlarına 
yoğun ilginin 
olduğunu anlatan

NÖBETÇİ ECZANE
İl Kasım 2010 Perşembe 

BAYER ECZANESİ

Özdemir, geçen yıla 
göre ilginin iki kat 
arttığını bildirdi. 
Daha çok Orta 
Avrupa ülkelerinin 
tercih edildiğini dile 
getiren Özdemir, 
"Geçen yıllarda 
fiyatlar çok uçuktu. 
Bu yıl ise bir çok 
ülke kriz nedeniyle 
fiyatları aşağı çekti. 
Yüzde 50'ye varan 
indirimler uygu
landı. Bir kişi 3-4 
yıldızlı otellerde 4 
gece 5 gün 219 
avroya yarım 
pansiyon kon
aklayabiliyor. 
Fiyatların çok 
uygun olması yurt 
içi yerine yurt 
dışının tercih 
edilmesine neden 
oldu. 9 günlük tatili 
ve düşük fiyatları 
fırsat bilen bir çok 
gezgin bayramı yurt 
dışında geçirecek" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. . 51312 06

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

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

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 M
Tomokay Tomografi 613 05 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

RESMİ DAİRELER

RELEDİYE

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

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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 8İ1 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

___________ 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 Ukitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013.14 20
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Körfez
• YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3813 
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)

IAİHÜ
mssimsı 

worn 5 BRE 
1IX.I4.00-16.30-
I9.00-20.l5-2l.30

I4.l5.-I6.l5

Rezervasyon 
(Tel:5l5 33 2l)
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Milli Piyango tellilisi yapıldı Bayraınılaacıkgoriisvai
Büyükşehir 
Belediyesi ve Milli 
Piyango idaresi 
Genel Müdürlüğü 
işbirliğiyle Bursa’da 
gerçekleştirilen milli 
piyango çekilişi, 
ünlü sanatçı 
Kutsi’nin şarkılarıyla 
renklendi.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
Osmangazi Salo 
nu’nda gerçekleşti 
rilen ve vatan
daşların da ücretsiz 
olarak izleyebildiği 
program, Bursa’da 
coşkulu bir geceye 
imzasını attı.
Program öncesinde 
Milli Piyango idaresi 
Genel Müdürü 
Recep Biçer, Genel 
Müdür Yardımcısı 
İsmail Yıldırım ve 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Ekrem 
Gürsoy, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
ziyaret etti. Biçer, 
Tarihi Belediye

Binası’nda bir araya 
geldikleri Başkan 
Altepe’ye, milli 
piyangonun 
Bursa’da çekilmesi 
noktasında verdiği 

destekten dolayı 
teşekkür etti. 
Başkan Altepe de 
kentte yaptıkları 
çalışmalarla ilgili bil
giler verdiği Biçer’e 

Bursa’yı tanıtan bir 
kitap ve kıravat 
armağan etti. 
TRT Haberin canlı 
olarak yayınladığı ve 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen çe 
kil işte de keyifli 
anlar yaşandı. 
Programda 
Bursa’daki gelişme 
leri anlatan Başkan 
Altepe, daha sonra 
çekiliş yaptı. Gecede 
ayrıca, çekilişi izle 
meye gelen 5 şanslı 
seyirci de LCD TV 
kazandı. ‘235850’ 
numaralı biletin 
sahibinin 1,500,000 
TL ikramiye 
kazandığı geceye, 
müziğin sevilen sesi 
Kutsi en güzel 
şarkılarıyla 
damgasını vurdu. 
Sahne performan 
sıyla gönülleri 
fetheden Kutsi, 
şarkılarını Bursah 
sevenleriyle birlikte 
seslendirdi

Adalet Bakanı 
Sadullah Erginin 
imzasıyla 
Cumhuriyet 
başsavcılıklarına, 
ceza infaz kurum
lan ile tutukev
lerinde Kurban 
Bayramı dolayısıyla 
açık görüş 
yaptırılmasına 
ilişkin genelge 
gönderildi.
Kapalı ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan tüm hükümlü 
ve tutuklulara açık 
görüş yaptırılacağı 
belirtilen genelgeye 
göre, Adana E Tipi, 
Ankara 1 ve 2 No'lu 
L Tipi, Alanya L 
Tipi, Antalya E ve L 
Tipi, Aydın E Tipi, 
Balıkesir L Tipi, 
Bursa E Tipi, 
Çorum L Tipi, 
Denizli D Tipi, , 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
İzmir-Buca Kapalı, 
Maltepe 1, 2 ve 3 
No'lu L Tipi, Mersin 
E Tipi, Metris 1 ve 2 
No'lu T Tipi, 
Ümraniye E ve T 
Tipi, Osmaniye T 
Tipi, Silivri 3, 4,5, 

6, 7 ve 8 Nolu L Tipi I 
Kapalı Ceza İnfaz 
Kuramlarında kalan | 
hükümlü ve tutuklu-1 
lar, 18-22 Kasım y 
tarihlerinde 5 gün 
açık görüşten 
yararlanabilecek, 
Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı 
kapalı ceza infaz 
kuramlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara 18-22 Kasım 
tarihlerinde 
Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından I 
belirlenen 4 gün 
açık görüş 
yaptırılacak.
Müdürlük teşkilatı I 
bulunmayan bağlı 
kapalı ceza infaz 
kuramlarında kalan I 
hükümlü ve tutuklu- I 
lara da 18-22 Kasım I 
tarihlerinde 
Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından 
belirlenen 3 gün 
süreyle açık görüş I 
imkanı sağlanacak I

^»MİLTON
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Nikah Masası ve ekipmanlar
Volkan gösterileri Sürpriz gösterileli

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

Piyanist

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


V- U mut
& * 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 fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km, Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DENİZLİ WWW.umutthermal.COm

12 Kasım 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sonattır"

ÜCRCTSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Vali Yardımcısı, Kaymakam ve İş-Kur yetkilileri ağılda denetim yaptı 

Engellilerin inek hakimi ve süt 
işlemeciliği’ örnek proje seçildi

Bursa Zihinsel Engellileri Koruma 
Derneği ile Iş-Kur’un ortaklaşa başlat
tıkları “Özürlüler inek bakımı ve süt 
ürünleri işlemeciliği” projesi Bur sa 
Valiliği’nce örnek proje seçildi. Dün 
projeyi yerinde inceleyen Vali Yardım 
cı sı Hüseyin Eren, projenin ekonomik 
yönünün düşünülmesi gerektiğini, 
Kaymakam Bilal Çelik ise, bu işin 
sonunda işletmeciliğe dönmesi 
gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Engellilerin başarısı..
, Zihinsel Engellileri Koruma Derneği ile İş 

Kur’un ortak projesi olan “Süt İnekçiliği ve 
süt ürünleri işlemeciliği” uygulamasını Vali 
Yardımcısı Hüseyin Eren, Kaymakam Bilal 
Çelik, İş-Kur Bursa Müdürü Kasım Tilki ve İl 
özürlüler Kurulu Koordinatörü Sadık Zeybek 
yerinde inceledi.

“Süt inekçiliği ve süt ürünleri işletmeciliği” 
projesi Türkiye'de bir ilk.

Proje Iş-kur ile birlikte başarı ile uygu lanı 
yor.

Bunlar Dernek Başkanı Tamer Sivri’nin 
uçuk buluşları..

Engelli çocuklar, iş- Kur’dan günde 15 lira 
yevmiye alıyor, hem de süt inekçiliğini ve 
peynir, yoğurt, tereyağı yapmayı öğreniyor.

Devamı sayfa 4’de

Lionslardan
Kızılay’a giysi 

yardımı

Gemlik Lions Külü 
bü üye eşlerinin 
düzenlediği giyim 
eşyası toplama kam 
panyasında topla 
nan giyim eşyaları

Kurban Bayram 
öncesinde ihtiyaç 
sahiplerine verilmek 
üzere Kızılay 
Gemlik Şubesine 
verildi. Sayfa 5’de

Boyacı ümmet 
serbest bırakıldı
Gemlik BelediyesTnde 
Cumhuriyet Başsavcı 
lığı’nca başlatılan yol
suzluk soruşturması 
nedeniyle bir süre

önce tutuklanan 
Ümmet D. serbest 
bırakıldı. Ümmet D. 
tutuksuz yargılanacak 
Haberi sayfa 5’de

Biiyiiksehir Beleıüyesi'ne 
venihizmethinası

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Bele 
diyesi’nin hal kavşağında 
yapılması planlanan yeni 
hizmet binasının projesi 
hakkında bilgiler verdi. 
Haberi sayfa 6’da

http://WWW.umutthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Oda çalan bir telefonla İslenilen taksi ve sonrası...
Siyaset, kargaşa, hırs, öfke, itişme kakışma içinde geçip gidiyor 

omur. Asıl olan baki olan bu kubbe de hoş bir seda bırakabilmek.
Büyüklüğü ya da niteliği hiç önemli değil. İçten bir teşekkür bile 

yeter. Yaşam genellikle giyinmek, barınmak, yemek yemek, ya da 
oir şeyler edinebilmek gibi çok önemli olduğunu sandığımız 
kaygıların yörüngesinde uüiTüyör.

Ne var ki daha önemli anlar da var ve bizi genellikle habersiz 
yakalar.

Bir bardak su için uzanan bir ele şefkatle yaklaşabilmek gibi:,;
Ya da aşağıda okuyacağınız öyküde olduğu gibi...
Gerçekte insanlar ne yaptığınızı veya ne söylediğinizi tam olarak 

anımsamayabilirler.
Ancak kendilerini nasıl hissettirdiğinizi hiç akıllarından çıkarmazlar. 
Onun için, size uzanan eli geri çevirmeyiniz...
Öykümüzü okuyalım.
Nerede geçtiği hiç önemli değil. İçeriği asıl olan:
“Yirmi yıl once geçimimi taksicilik yaparak kazanıyordum. Bir 

keresinde, saat sanana karşı 02.30'da bir yolcu aldım; adrese 
vardığımda, giriş katındaki oir pencerede görülen tek ışığın dışında 
bütün bina kapkaranlıktı. Bu şartlar altında, çoğu taksi şoförü oir iki 
sefer koma çalar, bir dakika bekler, sonra çeker giderdi. Fakat ben, 
taşıma aracı olarak yalnızca taksiye bağlı pek çok fakir insanla 
karşılaşmıştım. Eğer etrafta tehlike kokusu yoksa her zaman kapıya 
giderdim. Bu yolcu belki de benim yardımıma ihtiyaç duyacak bindir, 
diye düşünürdüm kendi kendime. Onun için kapıya gittim ve çaldım, 
"Bir dakika", diye yanıt verdi zayıf, yaşlıca bir ses. Yerde bir şeyin 
sürükleyerek çekildiğini duyabiliyordum.

Uzun bir aradan sonra, kapı açıldı. Önümde 801i yaşlarında, ufak 
tefek bir hanım duruyordu. Sanki 1940'ların filmlerinden çıkmışçası
na, emprime bir elbise giymişti ve başına da ön tarafına tul tutturul
muş yuvarlak bir şapka takmıştı. Yanında küçük, plastikten bir valiz 
vardı. Daire sanki içinde yıllardır hiç yaşanmamış gibi bir görünüme 
sahipti. Bütün eşyalar çarşaflarla örtülüydü. Duvarlarda saat, süs 
eşyası ya da tezgâhın üzerinde kap-kacak yoktu.

Köşede, içi fotoğraf ve cam bardaklarla doldurulmuş bir karton 
kutu duruyordu.

"Çantamı arabaya kadar taşır mıydınız?" dedi. Valizi arabaya 
götürdüm, sonra Kadına yardım etmek üzere döndüm. Koluma girdi 
ve yavaşça arabaya yürüdük. Nezaketimden ötürü teşekkür edip 
duruyordu.

"Bir şey değil", dedim ona.
"Ben yalnızca anneme nasıl davranılmasın! istiyorsam yolcularıma 

o şekilde davranmaya gayret ediyorum."
*Ah, ne kadar iyi oir çocuksun sen," dedi. Arabaya bindiğimizde, 

bana adresi verdi, sonra, "Şehrin içinden gitmemiz mümkün mü?" 
diye sordu.

Orası kestirme değil," diye cevap verdim hemen.
"Benim için fark etmez^celem yok. Güçsüzler yurduna gidiyo

rum."
Dikiz aynasından baktım. Gözleri parlıyordu.
"Ailemden kimse kalmadı," diye sözünü sürdürdü.
"Doktor çok fazla zamanım kalmadığını söylüyor." 

Yavaşça uzanıp taksimetreyi kapattım.
"Hangi yoldan gitmemi arzu edersiniz?" diye sordum.
Ondan sonraki iki saat boyunca şehirde dolaştık. Bana bir zaman

lar, asansör işletmeni olarak çalıştığı binayı gösterdi. Yeni evlendik
lerinde kocasıyla birlikte oturdukları mahallede gezindik. Arabayı, 
genç kızlığında dansa gittiği bir zamanlar balo salonu olan mobilya 
ambarının önünde durdurmamı istedi. Arada bir belirli bir binanın 
veya bir köşenin önünden geçerken yavaşlamamı rica edip, gözlerini 
karanlığa içme dikerek, hiç oir şey söylemeden öylece oturup baktı.

Güneşin ilk ışıkları ufukta belirmeye başlamıştı ki, birden 
"Yoruldum. Gidelim artık," dedi.

Sessizlik içinde bana vermiş olduğu adrese gittik. Sütunlu girişi 
olan alçak bir binaydı, hastaların iyileşmek için gittiği sağlık evlerine 
benziyordu.

Araba durur durmaz, iki hademe çıkarak yanımıza geldi. Merak ve 
dikkatle kadının her hareketini izliyorlardı, önu bekliyor olmalıydılar. 
Bagajı açarak küçük valizini kapıya götürdüm. Kadın tekerlikli ıskem 
leye oturtulmuştu bile.

Borcum ne kadar?" diye sordu, çantasına uzanarak.
"Borcunuz yok," dedim.
"Geçiminizi sağlamanız gerek," diye cevap verdi.
"Başka yolcular var," dedim.
Neredeyse hiç düşünmeden eğildim ve onu kucakladım. Bana sım

sıkı sarıldı.
"Yaşlı bir kadına küçük bir mutluluk yaşattınız,Teşekkür ederim." 

dedi. Elini sıktım, sonra loş sabah ışıklarının içine yürüdüm. Arkamda 
bir kapı kapandı. Bir hayatın kapanış sesiydi bu.

O vardiyamda artık hiç müşteri almadım. Amaçsızca, düşüncelerim 
de kaybolmuş dolaştım. Günün geri kalan kısmında hemen hiç konu 
şamadım. Ya o kadıncağız öfkeli bir şoföre ya da vardiyasını bitirmek 
için acele eden bir şoföre rast gelseydi? Ya ben yolculuğu reddetsey- 
dim veya bir kere korna çalıp sonra da çekip gitseydim?*

Vali Yardımcısı, Kaymakam ve İş Kur yetkilileri ağılda denetim yaptı 

[naellilerin teli bakımı w süt 
işlemeciliği1 örnek proje seçildi
Bursa Zihinsel 
Engellileri Koruma 
Derneği ile İş- 
Kur’un ortaklasa 
başlattıkları “Özür
lüler inek bakımı 
ve süt ürünleri işle
meciliği” projesi 
Bursa Valiliği’nce 
örnek proje seçildi. 
Dün, Bursa Vali 
Yardımcısı Hüseyin 
Eren, Kaymakam 
Bilal Çelik, 
İl özürlüler Kurulu 
Koordinatörü Sadık 
Zeybek, Bursa İş 
Kur Müdürü Kasım 
Tilki, Gemlik İş Kur 
Şube Müdürü Lütfü 
Güleç ve Bursa’nın 
çeşitli engelliler 
dernek yöneticileri 
projenin uygu* 
İandığı ağılda proje 
hakkında bilgi 
aldılar, engellilerce 
bakımı yapılan inek
lerden elde edilen 
süt ile yapılan ürün
lerle kahvaltı ettiler.

AĞILI GEZDİLER 
Vali Yardımcısı ve 
Iş-Kur yetkililerini 
karşılayan Dernek

Sjy.ri 
ile yöneticiler ve 
ağılda görevli 
zihinsel engelli 
kursiyerler, önce 
Iş-Kur ile ortaklaşa 
projelerinde satın 
aldıkları inekleri 
ve buzağıyı 
gösterdiler.
Süt ineklerinin iki 
tanesinin doğum 
yapacağını 
söyleyen Tamer 
Sivri, gelecek yıl 
süt inek sayısının 
artacağını, mevcut 
ineklerden günde

yaklaşık 40 kilo 
süt elde ettiklerini x 
söyledi.
Sivri, “Elde ettiği 
m iz sütleri ramazan 
ayında engelli 
ailelerine ve yok
sullara verdik.
Bu yıl projede 
yem yardımı 
devletçe yapılıyor. 
Sütümüzün bir kıs
mını kreş ve ana 
okullarına veri 
yoruz. Proje 
bitiminde projeyi 
yenileyeceğiz.”

dedi.
Vali Yardımcısı 
Hüseyin Eren, 
projenin ekonomik 
yönünün 
düşünülmesi 
gerektiğini, 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise, bu 
işin sonunda işlet
meciliğe dönmesi 
gerektiğini 
söyledi.
Bursa Valiliği 
özürlüler Kurulu 
Koordinasyonu 
tarafından diğer

zihinsel engellilere 
örnek proje 
olması için ince
lendiği öğrenildi. 
Zihinsel engelli 
öğrencilerin 
veteriner deneti
minde elde ettikleri 
süt, tereyağı ve 
peynirlerden 
oluşan, bal, 
zeytin, yumurta ve 
salamın da bulun
duğu kahvaltı 
engelli öğrenciler 
ve konuklarca 
yendi.
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Takla atan araçta cm pazarı YazıYORUM

Bursa’da kaldırıma 
ve ağaca çarparak 
takla atan hafif 
ticari araçta sıkışan 
kişi, sivil savunma 
ve itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Can pazarının 
yaşandığı kazada 
3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Elmasbahçeler 
Mahallesi yakın
larında meydana 
geldi. İzmir'den 
gelip Arabayatağı 
Mahallesı'ndeki 
evlerine gitmeye 
çalışan İsmet Meriç 
(35) yönetimindeki 
16 PR 197 plakalı 
hafif ticari araç, 
Eski Hal Kavşağı'na

Otomomi ağaca garptı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, ağaca 
çarpan otomobilin 
sürücüsü.
aralandı.
Alınan bilgiye

Topladıiı mantarları ııeıli, zehirlendi
Büyükorhan'da 
doğadan topladığı 
mantarlar ı yiyen 
bir kadın 
zehirlendi.
Alınan bilgiye

Minibüs cayır cayır yandı
Bursa'da seyir halin 
de olan bir minibüs 
alev alev yandı. 
Motor bölümündeki 
kısa devre sonucu 
bir anda cayır cayır 
yanmaya başlayan 
minibüste sürücü 
nün dışında kimse 
nin olmaması muh 
temel faciayı önledi. 
Edinilen bilgiye 
göre bir pazarlama 
şirketinde çalışan 
Aziz Kahraman, dün 
akşam saat 19.00 
sıralarında 16 K

geldiği sırada 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybedip yol 
kenarında bulunan 
kaldırıma ve ağaca 
çarpmasıyla takla 
attı. Kazada sürücü 
ve annesi Nurhayat 
Meriç (50) araç 
içersinden çevrede
ki vatandaşların 
yardımı ile çıkarıldı. 
Araçta sıkışan 
Yusuf Meriç'in (65) 
kurtarılması için ise 
olay yerine Sivil 

göre, Zahide Mert'in 
(38) kullandığı
16 F 3991 plakalı 
otomobil, 
Kemalpaşa 
Mahallesi Mahmut 

göre, ilçenin 
Cumhuriyet 
Mahallesi 
Cumhuriyet 
Caddesi'nde oturan 
Ayşe G. (69),

8983 plakalı minibü 
sü ile evine gider 
ken Zübeyde Hânım 
Caddesi üzerinde 
motorundan duman
ların çıktığını fark 
etti. Sürücü, aracını 
sağa çekerek 
kaputu açmak istedi 
ancak bu sırada 
minibüs bir anda 
alev aldı. Alevler 
kısa bir süre içeri 
sinde aracı sardı. 
Sürücü yanan mini 
büsten uzaklaşarak 
kurtulurken, araç

Savunma Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü ve 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
itfaiye ekipleri 
istendi.
Kaza yerine gelen 
ekipler, yaralı şahsı 
çıkarmak için sefer
ber oldu. Boynunda 
kırık olduğu tespit 
edilen Yusuf Meriç, 
yarım saatlik çalış
manın ardından 
kurtarılarak Bursa 
Devlet Hastanesi'ne

Esatbey Caddesi 
üzerinde, karşı 
şeride geçerek 
yol kenarındaki 
ağaca çarptı.
Kazada yaralanan 

doğadan topladığı 
mantarları yedikten 
bir süre sonra 
fenalaştı.
İlçe Devlet 
Hastanesine 

içerisinde hiç kims
enin olmaması bü 
yük bir faciayı önle- 
di.Sürücünün yanan 
aracını yan gın tüpü 
ile söndür meye 
çalışması bir fayda 
etmedi. 10 dakika 
boyunca alev alev 
yanan minibüs, olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri tarafından 
kısa sürede söndü 
rüldü. Araç sürücü 
sü Kahraman, 
yangının bir anda 
çıktığını belirterek, 

kaldırdı. Kazada 
ağır yaralanan şah
sın eşi Nurhayat 
Meriç ise olanları 
ambulansın içinde 
korku dolu gözlerle 
izledi. Kocası için 
endişelenen Meriç 
ve oğlu, 112 Acil 
Sağlık ekipleri 
tarafından Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Yaralılardan Yusuf 
Meriç'in hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenildi. 
Kaza sebebiyle 
kapatılan yol, 
temizlik ekiplerinin 
çalışmalarının 
ardından açıldı. 
Polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

otomobil 
sürücüsü, 
112 Acil ekiplerince 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı 

kaldırılan yaşlı 
kadın, durumunun 
ağır olması 
nedeniyle Çekirge 
Devlet Hastanesine 
sevk edildi.

"Adeta şok yaşa 
dim. Aracın hiçbir 
şeyi yoktu. Bir anda 
alevler aracı sardı. 
Araçta bir tek ben 
vardım. Minibüste 
kimsenin olmaması 
olası bir faciayı 
önledi" dedi. Yangı 
nın ardından itfaiye 
ekipleri so ğutma 
çalışmalarına uzun 
süre devam etti. 
Olay sebebiyle 
bağlantı yolları 
trafiğe bir süre 
kapatıldı.

Görev başına...
Her yıldönümünde olduğu gibi ulusal 

gazetelerin manşetlerinde ve köşe 
yazılarında; “Atam izindeyiz”, ’’Seni özlü 
yoruz”,,” Sana minnettarız”, “Emanetini 
yaşatacağız” gibi manşetlerle çıktı.

(Benim başlığımda “Sana minnettarız”) 
Son yıllarda hepiniz okuyorsunuz , 

görüyorsunuz Atatürk bir günlüğüne 
usulen övülüyor....

Sayın okurlarım; Üzülerek söylüyorum ki 
bu manşetler hoş ve boş birer temenni 
olarak kalıyor.

Son yıllarda iktidara sahip olanlar tarafın
dan unutuluyor, kulak ardı ediliyor, hatta 
bazıları ertesi günden itibaren Atatürk 
hangi yolu göstermişse ters istikamette 
yol alıyor...Bundan da zevk alıyor..

Belki bir iki gazete doğruyu söyleyecek, 
“Affet bizi Atam” gibi başlıklar atacak
lardır...

O kadar... Cumhuriyeti kuranların, 
Atatürk’ün öldüğü günden başlayarak 
mirası çiğnenmiştir...
“Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen, 

ulusal onuru her şeyin üzerinde tutan o 
müstesna adamın, büyük insanın ülkesi 
emperyalistlerle işbirliği yapanların yöne
timine girmiştir.

Artık karakterimiz okyanus ötesi ne derse 
onu yapmaktır.

Ve hatta “okyanus ötesine -Pensilvanya” 
ya selam göndermektir.

F grubunun lideri bile oradan Türkiye’yi 
idare etmekte, uşakları da burada komplo 
üzerine komplo hazırlamaktadır.

Muhtaç olduğumuz dolarlar nereden 
geliyorsa onların dediği olmaktadır...

Irak’a gir diyorlar izinle giriyoruz, çık di 
yorlar çıkıyoruz..

Satılmadık banka, tesis, liman 
kalmamıştır.

Sümerbanklar, çimento -şeker fab
rikaları, et-balıklar satılmış, bizlere şimdi 
yollarda “Angus sığırı” kovalamak 
kalmıştır.

Televizyonlarda, radyolarda o aziz 
adamın 10. Yıl Nutku duyuluyor:

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.
Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahra

manlığı ve yüksek Türk kültürü olan 
Türkiye Cumhuriyeti’dir”....
“Ne mutlu Türküm diyene!”.^. J
Ve artık bu ülkede “Türküm” demek bile 

mesele oluyor...
Büyük millet meclisi içinde ve Türkiye 

Cumhuriyeti mahkemelerinde, Habur’da 
Türkçeye meydan okunmakta, gizli gizli 
İmralı adası gezileri yapılmakta, Yemin bil- 
lah yapılmasına rağmen Abdullah Öcal 
Kıral muamelesi yapılarak, yeni makamı 
hazırlanmaktadır..

Bütün bu kara görüntülere rağmen
Zamanı geriye çevirmek, ülkeyi başka 

yola sokmak isteyenlerle, Cumhuriyet 
gençlerinin, Atatürk’ün askerlerinin kav
gası Türkiye’de herkoşulda sürdürülüyor...

Burada görev Cumhuriyet meşalesini 
devralacak gençlere düşüyor..

Büyük insan Atatürk ve onun gençliği, 
“Cumhuriyeti bizler kurduk sizler yaşata

caksınız”, diyorlar..
Evet gençler, bizler görevimizi yapmağa 

çalıştık..
Şimdi sıra sizde... Görev başına...

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

Engellilerin başarısı
Merkezi Gemlik’te olan Bursa Zihinsel Engelliler 

Derneği, Türkiye de hep ilkleri başlatıyor.
Yıllar önce Türkiye’de ilk Engelliler Şenliği bu 

Dernekçe başlatıldı.
Bu Dernek, engelliler spor kulübünü kurdu.
Yüzme takımı oluşturdu, Türkiye birincilikleri 

elde etti.
Engellilere seracılığı öğrettti.
Konserve fabrikalarına bezelye ayıklattı.
Şimdi de doğanın içinde 15 engelliye ağıllarda 

süt inekçiliği ve süt ürünlerinin işlemesini 
öğretiyor.

Ağıl küçük ama örnek bir ağıl..
İçeride üç süt ineği ile bir küçük buzağı var.
Tamer Hocanın açıklamasına göre iki inek do 

ğum yapacak, aile büyüyecek, güğümler süt dola
cak...

Dün, Zihinsel engellilerin ağılını bürokratlarla 
gezerken, Star TV’de yayınlanan ‘‘Dürüye’nin 
Güğümleri” filmi geldi aklıma.

Filmi saçma sapan da olsa izliyorum.
İzlerken stres atıyorum.
Zühtü’nün, Dürüye’nin canları olan ineklerini 

çalması ve satması gibi öykülerin geçtiği bölüm
lerdeki inekleri anımsadım.

Tamer Hocanın inekleri de Dürüye’nin inekleri 
gibi semiz ve verimli...

Vali Yardımcısı ve Kaymakam ile diğer ilgililer, 
Tamer Hocanın hiç durmadan anlattıklarını din
lemeleri, ardından hazırlanan kahvaltı sofrasında 
o ineklerin sütünü, peynirini ve tereyağını yiye 
rek nefis bir kahvaltı yaptık.

Tamer Hoca yediğimiz herşeyin doğal olduğu 
nu, ağılın etrafındaki bahçeden de yararlandık
larını söyledi.

Engelli öğrencilere mevsimine göre, domates, 
patlıcan, biber diktirip toprakla da uğraştırdık
larını anlattı.

5 adet fenni kovan alarak, çevredeki bir balcının 
kovanlarının yanına koyarak bal da elde ettiklerini 
söyledi.

İlgililer proje bitiminde engellilerin burada elde 
ettikleri bilgilerden ekonomik fayda sağlaya
bilmelerinin önemine değindiler.

Doğru olan da bu.
Bir inekle inekçilik ve süt ürünlerinin işletmecin 

ği yapılmaz.
Bu proje büyüyerek ulusal bir projeye 

dönüştürülmeli engelilere belirli büyüklükte süt 
inekçiliği işletmeciliği devlet eliyle kurulmalı.

Hatta pazarlamasına yardımcı olunmalı.
Dün keyifli bir gün geçirdim.
Ben Tamer Sivri’nin sivri buluşlarına hep 

güveniyorum.
Biliyorum ki yakında yeni projelere imza atacak 

ve engellileri yine kucaklayacak.
Şen sağoi Tamer Hocam.
Kimileri senin akşamdan akşama attığın teke 

kafalarını takmış.
Onları boşver yoluna devam et diyorum.

Gemlik, İznik, Orhangazi Ziraat Oda Başkanlarından ortak açıklama:

MittnW
3 Oda başkanı ortak açıklamada Gemlik, Orhangazi ve Iznik’e 
dışarıdan getirilen zeytinlerin çiğ zeytin piyasasında bir, bir buçuk 
lira değer kaybına neden olduğunu ileri sürdü. Ticaret Odalarının, 
Belediyelerin ve Ticaret Borsaları ile Esnaf Odalarının ve küçük Hal 
Kooperatifi yetkililerinin acil toplanarak dışarıdan gelen zeytinin 
önlemesi için biraraya gelmesi istendi.
Gemlik, İznik, 
Orhangazi Ziraat 
Odaları başkanları 
yaptıkları ortak açık
lamada, Gemlik, 
Orhangazi ve İznik 
hallerine dışarıdan 
getirilen zeytinlerin 
Gemlik zeytini diye 
ambalajlanıp satıl
masının arttığına 
dikkat çekilerek 
bu durumun önlen
mesi istendi. Aksi 
halde üreticinin 
tepkisinin büyük 
olacağı belirtildi. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Âlı Çevik, 
İznik Ziraat Odası 
Başkanı Vahit Mutlu, 
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Cevat Altın ortak
laşa basın açıkla
ması şöyle: 
“2010 Mayıs ayında 
aşın yağışlar 
nedeniyle zeytin 
üretiminde büyük 
rekolte kaybı yaşan
mıştır. Akabinde 
ürün hasat dönemi 
yaklaştığında yine 
aşın yağış ve fırtına 
sebebiyle olgun
laşan ürün dibine

dökülmüş ve üre 
ticimiz bir defa daha 
zarar görmüştür. 
Bu bağlamda 
piyasa koşulları ve 
Marmarabirlik’in 
fiyat politikaları 
ortak lehine almış 
olduğu olumlu 
kararlar neti cesinde 
piyasalarda bir 
denge oluşmuş ve 
üretici ürününü iyi 
fiyatlarla değerlendir 
meye başlamıştır. 
Yaşanan bu gelişme 
ler neticesinde günü 
birlik hesaplar 
yapan bazı kişiler 
Aydın, Hatay, Mut, 
Akhisar' dan taze 
ürün alımı yapmak
ta, hallerde ve bazı 
pazarlarda satış 
yaptıklarından 
dolayı üreticinin 
ürünü serbest satış 
yaptıklarından 
dolayı üreticinin 
ürünü serbest 
piyasada bir lira, 
bir buçuk lira 
civarında değer 
kaybetmektedir. 
Bayram üstü evine 
kurbanlık, çocukları
na giyim kuşam

alacak üreticilerin 
alın terlerini çalan 
bu simsarlara, İznik 
Ziraat Odası, İznik 
Belediyesi, Gemlik 
Ticaret Borsası, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Esnaf 
Sanatkarlar Odası, 
Küçük Hal 
Koopretifi, Gemlik 
Belediyesi, üreticiler 
hem beraber 
karşı çıkmalıyız. 
Günlük hesaplar 
peşinden koşanlar 
geleceğe Bir şey 
bırakamazlar.
Dünyaca ünlü olan 
zeytinimize sahip 
çıkmazsak, üretici
lerimizi yalnız 
bırakırsakyarınlarda 
bu kaliteli ürünün 
maliyetini yüksekliği 
nedeniyle üreticimiz 
büyük mağduriyet 
yaşayacaktır.
Zeytin üreticisinin 
geleceği için İznik 
Belediyesi, Gemlik 
Belediyesi, Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası, 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası, Küçük Hal 
Kooperatifi ve Ziraat

Odası toplanarak 
dışardan gelen 
zeytini İznik ve 
Gemlik'te satılma
ması, tüccar tarafın
dan dışarıdan 
alınan zeytinlerin 
Gemlik zeytini diye 
ambalaj! anıp 
satılmasına karşı 
çıkıp bir kara 
vermek 
mecburiyetinde
dirler. Bunu sıkın
tısını önümüzdeki 
yıllar daha çok 
yaşayacağımız 
aşikardır. Bölgemiz 
deki zeytin üreticisi
ni korumak adına 
bölge dışından 
gelen ürünlerin böl
gemiz pazarlarında 
satışının önlenmesi 
gerektiğinden 
önlem almak 
üzere yetkilileri 
göreve davet 
ediyorum.
Aksi takdirde zeytin 
üretilerinin alın 
terlerini çalanlara 
karşı İznik, Gemlik 
ve Orhangazi 
zeytin üreticilerinin 
tepkisi büyük 
olacaktır."

Vı.ı ■ II i

Spordan sorumlu Devlet 
Bakanı Faruk Özak beden 
eğitimi derslerinin kaldırılacağını 
ve yerine getirilecek derslere 
ilişkin bilgi verdi. Sahalardaki 
şiddeti olaylarını önleyecek 
düzenlemeler yapılacağım 
açıkladı.
Spor mahkemeleri kurulacak 
ve taş atan taraftarlar burada 
yargılanacak, beden eğitimi 
dersi yerine spor ve kültür ve 
sanat derleri konulacak...

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ATAMIZI ANDIK.,.
Atamızı ölümünün 72. yıldönümünde 

bir kez daha andık.
Yıllardan beri klişeleşmiş hali ile anıtına 

çelenk konulması, saygı duruşu çalınan 
sirenler.

İstiklal Marşımızın bando eşliğinde 
katılımcılarca söylenmesi.
Tören sonrası Cumhuriyet Mahallesi’n 

deki Kültür Merkezinde kapalı salon 
toplantısı.

Toplantı, Gemlik Lisesi ve Şehit Cemal 
ilköğretim Okulu’nca hazırlanmıştı bu yıl. 
Atatürk’ün kişiliğini, görevlerini anlatan 
konuşmalar, slayt gösterileri...

Konuşmalarda gerçekleştirdiği devrim- 
lerden bir satır olsun, yok.

Mustafa Kemal, yani OsmanlI padişah 
lık dönemi, askerlik halindeki başarılar?

Cumhuriyetin kuruluşunda karşılaştığı 
zorluklar hakkında bir tek kelime yok.

Slayt gösterilerinde gösterilen asker 
sivil görüntüler arasında başı keyfiyeli 
arap kralı ile olan konuşması, Hacıbay 
ram caminde başı sarıklı hoca ile dua 
edişi vs.

Ama Kocatepe’deki fotoğrafı yok.
Yani verilmek istenen mesaj?
Atatürk’ün arap dostu olduğu, başarı 

lan edilen dualar sonrası sağlandığı 
imajı.
Arabın bu millete zulmünü unutmak 

mümkün mü?
Atatürk’ün Arap kralı ile beraberliği 

komşuları ile dostluğa özen gösterilme
si, düşmanlıkların son bulması.

Atatürk. Tabii ki.. Müslümandı.
Allaha olan inancı tam o nedenledir ki 

Yüce Allah ömrünün sonuna kadar O’nu 
hep başarılı kıldı. Savaş meydanlarında 
korudu. O saf temiz kalpli bir müslüman 
kutsal dinin pazarlayıcı değildi. İbadeti 
gösteriş ve çıkar için yapmıyordu. Koca 
tepe, Cumhuriyetin kuruluşu başlangıcı 
idi, gösterilmeliydi.

Neydi o mini, mini ana okulu öğrenci
lerinin sözde dans oynayıp durması, 
adeta Ata’nın ölümüne sevinircesine...

Bir mini yavru hanım kızımız. Bu hare 
kete içine sindiremedi ki oyunu boykot 
etti, oyuna katılmadı. Oyun son bulun
caya kadar Ata’sının kaybetmenin üzün
tüsü ile hıçkıra hıçkıra ağladı.

Aferin, bravo benim canım kızım!
Bizden önce sen verdin kimilerine 

düşüncesizce davranışın tepkisini.
Oratoryo çok başarılı idi gönülden 

tebrikler.
Atatürk sevgisi, Atatürk’ün kim olduğu, 

neler başardığı, Cumhuriyetin hangi güç 
koşullarda kurduğu ana okullarında ders 
olarak verilmeli.

Gençliğe ilköğretim okullarından başla
yarak Türk Devrim Tarihi dersi, büyük 
Nutuk ders olarak okutulmalı.
Atatürk’ün en büyük öğüdü, gençliğe 

hitabı, her haftanın bayrak töreni öncesi, 
düzenlenen anma törenlerinde mutlaka 
okunmalı.

Okunmalı ki, geçmişi bilsin, parlak 
geleceğin nasıl elde edileceği öğrenilsin, 
var olan yitirilmesin.

Gemlik Belediyesinde Savcılıkça yürütülen soruşturmada cezaevinde üç tutuklu kaldı

Boyacı llmmel serbest hırakıim
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan yolsuzluk 
soruşturması 
nedeniyle bir süre 
önce tutuklanan 
Ümmet D. serbest 
bırakıldı.
Belgede sahtecilik 
ve yapılmayan 
işlerin yapılmış

gibi gösterilerek 
para larını aldığı 
gerekçesiyle 
sorgulanan 
Ümmet D. 
Savcılıkça tutukla
ması istemiyle 
yaklaşık bir ay 
önce sorgu 
Hakimliğine 
tutuklanması 
istenmiş, ancak 
mahkeme Ümmet

Uonslardan Kızılay'a giysi »anlımı
Gemlik Lions 
Kulübü üye 
eşlerinin düzen
lediği giyim eşyası 
toplama kampan 
yası sonrasında 
toplanan giyim 
eşyaları Kurban 
Bayram öncesinde 
ihtiyaç sahiplerine 
verilmek üzere 
Kızılay Gemlik 
temsilcisi Gökhan 
Özler'e teslim 
edildi. Giyim 
eşyalarının teslimi 
sırasında konuşan 
Gemlik Lions 
Başkanı Lion 
Mehmet Cesur 
"Karşılıksız 
hizmeti yaşam

Ozdilek’le Atatürk sergisi

Gemlik Özdilek Alışveriş Merkezi’nde 10 
Kasım nedeniyle Atatürk fotoğraflarından 
oluşan sergi açıldı.
Gemlik Özdilek tarafından açılan sergide, 
Atatürk’ün hayatı fotoğraflarla anlatıldı.

MİNİKLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ 
Öte yandan, 10 Kasım nedeniyle Nadide 
Atamer Anaokulu minikleri tarafından 
yapılan resim, el işi ve faaliyetler Gemlik 
özdilek Alışveriş Merkezi’nde sergilendi.

gt Gemlik Nüfus Müdürlüğünden adığım 
gj nüfus cüzdanım ve ehliyetimi kaybet- 
2 tim. Hükümsüzdür. HÜLYA GÖÇMEZ

D. nin tutuksuz 
yargılanmasına 
karar vermişti. 
Savcılık mahkeme 
kararına üst 
mahkemede itiraz 
edince bu kez 
Ümmet D. nin 
tutuklanmasına 
karar verdi.
Önceki gün tutuklu 
bulunduğu 
cezaevinden

Savcılığa getirilen 
Ümmet D. 
savcılığın istemi ile 
çıkarıldığı mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıhdı.
Belediye ile ilgili 
savcılık soruştur
masında şu anda 
üç tutuklu şahıs 
bulunuyor.

felsefesi olarak 
belirleyen lionların 
yardıma muhtaç dar 
gelirli ailelerin

yaşamlarına az da 
olsa mutluluk ver
mekten ve onların 
yüzlerinde

tebessüm görmek
ten son derece 
mutlu oluyoruz" 
dedi.

2s Gem,îk Nüfus Müdürlüğünden aldığım *5“ nüfus cüzdanımı kaybettim.
2 Hükümsüzdür. ÖYKÜNAZ GÖÇMEZ
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WllWlltWlllMilllM
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Sait 
Gürlek ile Emniyet 
Müdürü Halil 
Yılmaz’a, 
Büyükşehir 
Belediyesinin hal 
kavşağında yapıl
ması planlanan yeni 
hizmet binasının 
projesi hakkında 
bilgiler verdi. 
Başsavcı Gürlek ve 
Emniyet Müdürü 
Yılmaz’ı, tarihi 
belediye binasında 
ağırlayan Başkan 
Altepe, konuklarına, 
eski hal alanında 
yapılması planlanan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi hizmet 
binasının proje 
maketini de 
gösterdi.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesinin tüm 
birimlerini bir araya 
getirmek istedikleri
ni belirterek, eski 
sebze halinin bulun
duğu bölgede 45

dönümlük alana 
yapılacak 
Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
binasının 40 bin 
metrekare kapalı 
alanın yanında 
vatandaşın da kul
lanabileceği park 
alanının bulu
nacağını belirtti. 
Ankara Caddesi 
üzerinde yapılacak 
hizmet binasının 
altında kapalı bir 
otoparkın da bulu
nacağını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
Binası projesinde 

ihale aşamasına 
geldik. Proje tamam
landığında 
belediyemizin şehrin 
farklı noktalarında 
konuşlanmış olan 
birimleri de aynı çatı 
altında hizmet vere
cek. Yeni hizmet 
binası Bursa’ya 
yakışacak” dedi. 
Projeyi ilgiyle 
inceleyen 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Sait 
Gürlek, Büyükşehir 
Belediyesinin yeni 
binası ile kente hem 
prestijli bir yapı hem 
de vatandaşa daha 
hızlı ve kolay 

hizmetin 
sağlanacağı bir 
tesis kazandıracağı
na inandığını 
belirtti. Büyükşehir 
Belediyesi binasının 
kente yakışır bir 
yapı olması 
gerektiğine 
dikkati çeken 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Gürlek, 
Bursa’daki adliye 
birimlerini de bir çatı 
altında hizmet verir 
hale getirebilmek 
için yaklaşık 100 bin 
metrekarelik bir 
alana ihtiyaçlarının 
olduğunu sözlerine 
ekledi.

DSİ çalışanları iş 
hırakma eylemi başlattı 

lerini kaydetti 
Geçtiğimiz hafta 
Türkiye genelinde bir

Devlet Su işleri (DSİ) 
Bursa 1. Bölge 
Müdürlü ğü'nde 
çalışan KESK'e bağlı 
Enerji Sanayi ve 
Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası 
(ESM) üyesi işçiler, 
'Ek Ödeme Eşit 
Olsun' talebiyle 
iş bıraktı.
DSİ önünde toplanan 
işçiler adına açıkla
ma yapan ESM Şube 
Müdürü Uğur Üçöz, 
bugün TBMM Plan 
ve Bütçe Komis 
yonu'nda Çevre ve 
Orman Bakanlığı ile 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı 
nm 2011 yılı bütçe 
görüşmelerinin 
yapılacağını hatırlat
tı. Farklı bakanlığa 
bağlı kurumlarda 
aynı işi yapan 
emekçilere yapılan 
ek ödemelerin eşit 
olmasını talep ettik
lerini belirten Üçöz, 
bu konuda toplanan 
dilekçeleri mil
letvekilleri ve siyasi 
partilere gönderdik- 

saatlık oturma eyle
mi yaptıklarını vur-1 
gulayan Üçöz, şöyle 
konuştu: "Aslında | 
sorunun çözümü 
kolay. Çalışanlar 
arasında eşit işe eşit 
ücret ödenmesini 
sağlamak amacıyla 
TBMM'den bu konu
da yetki ala bakanlar 
kurulunun bu 
yetkisini kullanması 
yeterli olacaktır. 
Ek ödemelerde, 
en yüksek devlet 
memuruna maaşının 
yüzde 200'üne 
kadar artırma yetkisi 
olan siysasi iktidar, 
bu yetkisini kulla* 
narak eşit işe eşit 
ücret politikası ile 
hiçbir ayrım yap
madan kadrolu, 4/b, 
4/c ve sözleşmeli 
olarak çalışan biz 
emekçi lere hak 
ettiğimiz ek 
ödemelerin öden
mesini sağlamaya 
çağırıyoruz."

elmfc 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 EMLAK’TAN

GENLİrİN İLÜ ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KUfiUNU
VI I

igiimj
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYBI SİNİFLARIMIZ VE 
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

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 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

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 JJ1

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Öğretmenlerin İkramiye heyecanı
Kızılcahamam'da 
yapılan 18. Milli 
Eğitim Şurası'nda, 
Demokrat 
Eğitimciler 
Sendikası'nın (DES) 
teklifi üzerine her 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü'nde öğretmen
lere bir maaş 
ikramiye verilmesi 
yönündeki kararın 
ardından eğitimcileri 
bir maaş ikramiye 
beklentisi sardı. 
Eğitimciler ikramiye 
uygulamasının bu 
yılki Öğretmenler 
Günü kutlamalarına 
yetiştirilmesini bek
lerken, DES'in 
verdiği önerge ile 
şurada kabul edilen 
"Hizmetli, memur ve 
şeflerden oluşan 
diğer eğitim çalışan
larına da eğitim 
yılının başında yal
nızca öğretmenlere 
verilen eğitim-öğren- 
im tazminatının ver
ilmesi" kararı da 
eğitim çalışanları 
arasında büyük bir 
memnuniyet oluştur
du. Sendika olarak

KOBİ'lere 3 milyar liralık destek paketi
küçük ölçekli işlet-Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Nihat Ergün, 
küçük ve orta ölçekli 
işletmelere (KOBİ) 
toplam 3 milyar 
liralık kredi destek 
paketini açıkladı. 
Ergün, paketin İhra
cat Kredisi Destek 
Programı ile Ölçek 
Endeksli Büyüme 
Kredisi Destek Prog 
ramı'ndan oluştuğu 
nu bildirdi.
Nihat Ergün, Yeni

verdikleri önergeler 
neticesinde alınan 
kararların Türk 
eğitim sisteminin 
geleceği için ümit 
verici kararlar 
olduğunu belirten 
DES Genel Başkanı 
Gürkan Avcı, verdik
leri önergelerle 
aldırdıkları kararları 
şöyle açıkladı: 
"- Birçok meslek 
grubuna tanınan 
yıpranma payı uygu
lamasının engelli 
çocuklara eğitim 
veren özel eğitim 
öğretmenlerine de 
verilmesi.
- Eğitim ordusunun 
gizli kahramanları

Başbakanlık Bina 
sı'nda düzenlediği 
basın toplantısında, 
İhracat Kredi Destek 
Programı'nın üst limi
tinin işletme başına 
200 bin dolar ola
cağını söyledi. 
Ergün, Ölçek Endeks 
li Büyüme Kredisi 
Destek Programı kap
samında işletme 
başına verilecek 
mikro ölçekli kredinin 
üst limitin 30 bin lira, 

olan hizmetli, şoför, 
bekçi, hademe, 
memur ve şeflerden 
oluşan eğitim 
çalışanlarının tayin, 
terfi ve görevde yük 
selme sistemlerinin 
adaletli ve objektif 
kriterlere göre 
yeniden belirlen
mesi.
- Eğitim sisteminin 
önemli sorunların
dan birisi olan okul 
müdürlüğü yöneticil 
iğinin genel idari 
hizmetler sınıfı içine 
alınması.
- Üstün zekalı ve 
üstün yetenekli 
çocukların eğitimi 
ve istihdamına 

meler için üst limitin 
50 bin lira, orta 
ölçekli işletmeler için 
üst limitin ise 80 bin 
lira olarak tespit 
edildiğini kaydetti. 
Bu çerçevede mikro 
kredi 10 işçiden az 
işçi çalıştıran, yıllık 
ciro toplamı 1 milyon 
liradan az olan, 
küçük ölçekli işletme 
kredisi 10-49 arası 
işçi çalıştıran, yıllık 

dönük özel eğitim 
programları uygu
layan çağdaş 
Enderun okullarının 
açılması.
- Birçok bağımsız ve 
onurlu ülkede 
olduğu gibi Türki 
ye'de de yabancı 
dilde eğitimin yasak
lanarak, eğitimin 
tüm basamaklarında 
eğitim dili olarak 
yalnızca Türkçe 
dilinin kullanılması." 
Avcı, Türkiye'yi 
muasır medeniyet 
seviyesinin üzerine 
çıkartmaya dönük 
nitelikte şura karar
ları çıkarttıklarını 
söyleyerek, karar
ların hayırlı olmasını 
diledi. Eğitimcilerin 
şurada sendikaların 
ideolojik konularla 
ve siyasi tartış
malarla anılmasın
dan rahatsızlık duy
duklarını ve 
sendikaların eğitim
cilerin ekonomik, 
mesleki ve özlük 
haklarıyla ilgilen
melerini istediklerini 
ifade ettiler.

cirosu 1-5 milyon 
lira arası olan, orta 
ölçekli işletme kre
disi 50-249 arası 
işçi çalıştıran, yıllık 
cirosu 5-25 milyon 
lira arası olan işlet
melere verilecek. 
Destek paketi 
çerçevesinde verile
cek kredilerin faiz
lerinin dörtte üçünü 
KOSGEB, dörtte 
birini işletme 
karşılayacak.

Ay başında piyasaya 
bol miktarda ürünün 
girmesi nedeniyle 
düşüş eğilimi 
gösteren domates 
fiyatları, Kurban 
Bayramı'nın yaklaş
ması, üreticinin ihra
cat beklentisi ve iç 
piyasadaki talep 
nedeniyle yeniden 
tırmanışa geçti. 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Toptancı 
Hali'nden edinilen 
bilgiye göre, geçen 
ay, üretimdeki 'ara 
boşluk' ve domates 
güvesi zararlısı (Tuta 
Absoluta) nedeniyle 
üreticilerin fideleri 
geç dikmesi 
nedeniyle adeta yok 
satarak market ve 
pazarlarda 10 TL'ye 
kadar çıkan ve bu 
âyin bâşınââ düşm
eye başlayan 
domates fiyatları 
yine artmaya 
başladı.
Kurban Bayramı'nın 
yaklaşması, 
üreticinin ihracat 
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beklentisi nedeniyle 
fiyatları yüksek tut
ması, tüketicinin 
talebi nedeniyle 
yeniden yükselişe 
geçen birinci kalite 
domates, Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi Toptancı 
Hali'nde geçen haf
taya göre fiyatı kilo
gramda 70 kuruş 
artarak 3,50 TL'den 
alıcı buldu.
Yaklaşan Kurban 
Bayramı ve iç 
piyasadaki sebze 
meyve talebinde 
artış nedeniyle bazı 
sebze fiyatlarında da 
artış oldu. Geçen 
haftaya göre dol
malık biberin fiyatı 
20 kuruş, brokolinin 
50 kuruş, domatesin 
70 kuruş, ıspanağın 
İÜ kuruş, karnaba
harın 50 kuruş, kıvır
cık marulun 10 
kuruş, patlıcanın 50 
kuruş, salatalığın 10 
kuruş, yerli kuru 
sarımsağın fiyatı ise 
50 kuruş arttı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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
Yanlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. *513 23 94

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

OTOBÜS

K 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 8870
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 813 io 7B
MAR-PET s3 30 33
Tuncay Otogaz 9*13 *14 25
Beyza Petrol 5*13 O1 03

! fiS w 
;

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

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik K&fez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3814 
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)

WSSMSI

ll.50.d4.00 46.30-
19.00-20.I5-21.30

FRİHM
Ill5.-I6.l5

Rezervasyon 
(Telî5l3332l)
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Bursa'da iki gündür 
etkisini gösteren 
şiddetli lodos 
şehirde hayatı olum
suz etkiliyor. 
Vatandaşlar 
yürümekte güçlük 
çekerken, havaya 
savrulan çöpler 
kirliliğe neden oldu. 
Saatteki hızı zaman 
zaman 70 kilometr
eye çıkan rüzgar, 
Bursa'da hayatı 
olumsuz yönde etk
iledi. Bazı ağaçların 
dalları kırılırken, çöp 
konteynırlarındaki 
kağıtlar ise yollara 
savruldu.
Rüzgar sebebiyle

GÜLER AJANS

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

elektrik telleri hasar 
görürken, bazı iş 
yerlerinin tabelaları 
düştü. TEDAŞ, 
itfaiye ve sivil 
savunma ekipleri 
muhtemel olaylara 
karşı hazır bek

lerken, valilik vatan
daşları lodos ve fırtı
naya karşı dikkatli 
olmaya çağırdı. 
Öte yandan polis 
ekiplerinin de lodos 
sebebiyle güvenlik 
sistemleri alarm 

veren iş yerlerini 
kontrol etmek 
zorunda kaldığı 
öğrenildi. 
Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri 
ise şu anki yüksek 
sıcaklığın geçici bir 
durum olduğunu, 
lodosun sona erme
siyle birlikte hava 
sıcaklığının hızla 
düşeceğini belirtti. 
Önümüzdeki gün
lerin yağışlı geçe
ceği uyarısında 
bulunan yetkililer, 
vatandaşları 
lodoslu havalarda 
soba yakmamaları 
konusunda uyardı.

II
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Lider Trabzonspor 
ile takipçisi son 
şampiyon 
Bursaspor'un bu 
hafta sonu oynaya
cağı Anadolu 
Derbisi'nin biletleri 
büyük ilgi görüyor. 
Yeşil-beyazlı 
taraftarlar, bu 
sabah satışa çıkan 
biletler için Biletix 
satış noktaları 
önüne akın etti. 
Genci yaşlısı bin
lerce Bursaspor 
aşığı, Spor Toto 
Süper Ligi'nin 12. 
maçında takımlarını 
yalnız bırakmak 
istemediklerini 
söyledi. Öğrenciler 
okullarına gitmey
erek bilet alabilmek 
için uzun kuyruklar 
oluşturdu. Satış 

noktalarının önünde 
Bursaspor ve 
Teknik Direktör 
Ertuğrül Sağlam 
lehine tezahürat 
yapan Yeşil- beya- 
zhlar, bu sezon da 
şampiyonluk yolun
da olacaklarını 
söylediler. Çok 
sayıda bayan 
taraftar da bilet 
kuyruğunda kendi
lerine sıra gelmesi
ni bekledi.
Biletler "VIP 
Tribünü 1. sıra 350 
TL, VIP Tribünü 250 
TL, Kapalı Tribün 
130 TL, Maraton 50 
TL, Kapalı Kale 
Arkası, 30 TL, Açık 
Kale Arkası 20 TL 
ve Misafir Tribünü 
20 TL” olarak 
satıldı.

â>MİLT0N
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne İşık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çfpez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


£Umut
V 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 
€ski Aydın Yolu Hasköy * Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km, Kokar Hamom Mevkii Scırayköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com

13 Kasım 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovşrlok işleri yapılır 

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
Emniyet Müdürlüğü Arkası

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Mit “Gemlik zeytininin isim hakkını verin"
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Aksoy, 
dün Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik 
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Marmara bir
lik ambalajlarında Gemlik zeytinin isminin kul
lanılmasını ve ambalajlara üretim yerinin yazıl
masını istedi. Ticaret Borsası ziyaretinde ise 
Her bölge kendi adını yazarak ama mutlaka 
“Gemlik Zeytini” ibaresini kullanması konusun
da ortak karara varildi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurban telaşı
Ulusal Bayramlara ilgi azalırken, gözlemledi 

ğim kadarıyla dini bayramlar özelliğini koruyor.
Şeker Bayramı Kurban Bayramına göre daha 

telaşsız bir bayram.
Kurban Bayramı’nda kurban keseceklerin 

telaşı kurbandan oluyor.
Bir kez bütçene uygun bir kurban bulacaksın.
Bunun için kurbanlıkların satıldığı pazara 

gideceksin.
Anlaşıp hayvanı alabilirsen, birkaç gün 

nerede bakacaksın.
Bu bir sorun.
Diyelim ki aldığınız yerde bıraktın, bayram 

sabahı teslim alacaksın, bu kez kesim işi başka 
bir dert. Devamı sayfa 4’de

Bölge Şampiyonası 
Yelken Yarışları 
bugün yanılıyor

Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2010 yılı Faaliyet 
programında bulu
nan 3. Ayak Bölge 
Şampiyonası Yelken 
Yarışmaları 13-15 
Kasım 2010 tarih
lerinde Gemlik’te 
yapılacak.
Optimist Laser 
4.7 Laser Radial 
-Standart sınıfında 
açık yapılacağını 
belirten Bursa' 
Yelken İl Temsilcisi 
İsmail Topkaç, tüm

Gemlik halkını 
yelken yanşlannı 
izlemeye davet etti. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Tesisleri 
Kayıkhane 
Mevkiinde yapılacak 
olan yelken yarışları 
13 Kasım 2010 
Cumartesi günü 
saat 12.oo’de 
başlayacak.
Ödül töreninin ise 
15 Kasım 2010 
Pazartesi günü saat 
16.oo’da yapılacağı 
belirtildi.

Dörtyol’da yine kaza

Baııramı aöremeıli
Dörtyol’da meydana 
gelen trafik kazasında 
1 kişi yaşamını yitirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
Abdullah Özgün'ün 
(27) kullandığı 16 ZT 
479 plakalı otomobil, 
Bursa-Yalova 
karayolu Hisar 
Mahallesi Borusan

köprüsü altında Dört 
yol mevkiinde yürüyen 
Hülya Karaman'a (43) 
çarptı. Kazada yarala 
nan Karaman, kaldırıl 
dığı Gemlik Devlet 
Hastanesinde müda
haleye rağmen kur
tarılamadı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor

Öğretim yılı başında Okulu’nda GEM- 
PORTA.Ş. tarafın-yeni binasında

eğitim ve öğretime dan yapılan Atatürk
açılan 11 Eylül 
İlköğretim

Köşesi dün açıldı. 
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

Çocuklar...
Çocukların başına gelenler.
Gün geçmiyor ki bir ya da birden çok 

çocuğun yaşamı sönmesin.
Ortalık tehlikeyle dolu.
Gazete haberleri çocukların başına 

gelenleri yazıyor.
İnsanın tüyleri ürperiyor okuduğunda.
Kimi bir gölette, 
Kimi sokaklarda, 
Kimi okul yolunda, 
Kimi bir sapığın iğrenç emellerinde can 

veriyor.
Vicdanlarımızda çözmek gerek sorunu.
Bakın Nazım usta'ne öneriyor çocuklar 

için;
“Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse 

bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasın

lar
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldı

zların arasında
Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık 

bir ekmek somunu gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Bir günlük de olsa öğrensin dünya 

arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak elimizden 
Ölümsüz ağaçlar dikecekler” 
Nazım usta böyle diyor.
Biz ne yapıyoruz.
Kırıyoruz,
Döküyoruz,
Yaralıyoruz.
Yetmedi şimdi de ilkokul çağında bezin 

içine sokmak istiyoruz çocuğu...
Kendi iradesinin dışında dayatarak, zor

layarak, baskılayarak.
Çocuk zGelecek.
Yaşam kaynağı. 
Umut.
Ne yazık ki gereken ilgiyi göstermiy

oruz.
Sevgimizi esirgiyoruz.
Dolayısıyla;
Yaşam kaynağımızı kurutuyoruz.
Umutlarımızı öldürüyoruz. . 
Geleceğimizi karartıyoruz.
O çocuklar bizim.
Gelecek bizim.
Yarınlar bizim.
El ele, gönül gönüle sarılalım çocuk

lara...
Sevelim, gözetelim...
Yaralarını saralım.
Çocuk yurtlarının loş, hüzünlü, serin 

koridorlarına ışık saçalım.
Sıcaklık katalım.
İstenirse olur.
İlgi duyulursa başarılır.
Onun için destek hemen şimdi...
Sevgi hemen şimdi...
İlgi hemen şimdi...
Şefkat hemen şimdi.
Çiçek değil çocuk yetiştiriyoruz 

! çünkü...

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Marmarabirlik 
Yönetim Kürulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve yönetim kuru
lu üyesi İbrahim 
Aksoy, dün Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Gemlik 
Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Marmarabirlik amba 
lajlarında Gemlik 
zeytinin isminin kul
lanılmasını ve amba 
lajlara üretim yerinin 
yazılmasını istedi. 
Hidamet Asa, 72 
Nolu Gemlik Marma 
rabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Peker ve yönetim 
Kurulu üyeleriyle 
birlikte dün saat 
13.oo de Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt ve yönetim 
kurulu üyelerince 
karşılandı.
Kemal Akıt, Marma 
rabirlik yöneticileri 
nin odaları ziyaret 
etmesinden mem
nunluk duyduklarını 
belirterek, 
“Beni Marmarabir 
lik’in karşıtı gibi 
görüyorlar. Birlik 
bizim için olmazsa 
olmazın olmamasını 
düşünemiyorum. 
Marmarabirlik son 
zamanlarda güzel 
şeyler yapıyor. . 
Fiyatları ayarladınız, 
bayram öncesi üreti- . 
ciye ödeme yaptınız. 
Sizler, müstahsil 
olduğu için varsınız. 
Ben Kooperatif ortak
lığından 30 yıl önce 
ayrıldım. O günlerde 
Kooperatifinin yapısı 

ABONE OLDUNUZ MU? 
ammM abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemliorfezgazetesi.com

siyasaldı. Özenle 
seçtiğim zeytinler 
alınmıyor, koopera 
tife dışarıdan gelen 
zeytinleri gözümüzün 
önünde alıyorlardı. 
Kooperatifçilik kara 
da zararda ortaklıktır. 
Devlet, Birliğin zarar
larını silerek yeni bir 
dönem başlattı.
Ya sil meşeydi ne 
yapardınız. Devlet 
kooperatifi 
yıkılmaması için 
destekledi” dedi. 
Akıt, Marmarabirlik’i

önere edenin Gemlik 
zeytini olduğunu 
belirterek, “Gemlik 
zeytininin isminin 
hakkını verin.
Onu istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Gemlik ve çevresin
deki ilçelerdeki 
ağaçlardan ortalama 
15 kilo zeytin 
alınırken, Gemlik tipi 
dışındaki zeytin 
ağaçlarından 50 kilo 
ürün alındığına 
dikkat çeken Akıt, 
Gemlik zeytinin 
maliyetinin yüksek 
olduğunu söyledi. 
Birliğin buna dikkat 
etmesi gerektiğini 
söyleyen Kemal Akıt, 
“Sizler üretici böl
genin insanlarısınız 
bu bölgenin isim 
hakkını verin. Diğer 
bölgelerle Gemlik 
bölgesini bir 
tutmayın” dedi.

ı Marmarabirlik Yöne 
tim kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ise, 6 
aydır görevde olduk
larını belirterek, 
“Bölgemizde güç 
birliği oluşturmak 
zorundayız. Birliğimi 
zi ile diğer kurumlar 
arasında ilişki kopuk
luğunu gidermeye 
çalışıyoruz. Ticaret 
Odalanyla kopukluk

olmuş, kooperatifler 
arasında kopukluklar 
olmuş. Bunları 
gidereceğiz.” dedi. 
Asa, daha sonra, 
zeytin sektörünü 
üç boyutlu oldu 
ğunu, bir ayağının 
üretici, birinin 
Marmarabirlik 
diğerinin ise tüccar 
olduğunu hatır
latarak, Gemlik 
Üretici Birliği’nin 
Marmarabirlik 
hakkında isim 
hakkı kullanması 
konu sunda dava 
açması nedeniyle 
ambalaj lara artık 
“Gemlik Tipi” 
yazamadıklarını, 
bunun diğer satıcıla 
ra uygulanmaması 
nın haksız rekabet 
yarattığına dikkat 
çekti.
Coğrafi işaret 
tescilinin kullanıl
masın dan yana 
olduğunu söyleyen 
Asa, bunun hep bir
likte halledilmesi 
gerektiğini hatırlattı. 
Asa ve kooperatif 
yöneticileri daha 
sonra Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret 
ederek Borsa 
Başkanı Ilhan Acar 
ve yönetim kurulu 
üyeleriyle biraraya 

gelerek aynı 
konuları görüştüler. 
Ziyarette, “Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
lşareti”nden doğan 
kazanımların 
hayata geçirilmesi 
konusunda muta
bakata varıldığı 
belirtildi.
Her bölge kendi 
adını yazarak ama 
mutlaka “Gemlik 
Zeytini” ibaresini 
kullanması 
konusunda ortak 
karara varılırken, 
Gemlik-Orhangazi- 
İznik ve Mudanya 
bölgesi tüccarları 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 
geliştirdiği logoyu 
kullanarak başka 
bölge tüccarlarının 
Gemlik Zeytinin 
konusundaki haksız 
rekabeti önleneceği 
belirtildi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetimi ve 
Marmarabirlik yöneti
mi fasılalarla bir 
araya gelerek, 
yapılan çalışmaların 
sonuçlarını değer
lendirecekler ve 
bölgemiz müstahsil 
ve tüccann 
hakkettiği konuma 
gelmesini sağlaya
cakları belirtildi.

http://www.gemliorfezgazetesi.com
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Bursa'da barışmak 
için gittiği eşini 25 
yerinden bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddia edilen sanık, 
•'Cep telefonu ve 
bilgisayar kullandığı 
için tartıştık. 
Bıçakla bana 
saldırdı. O beni 
öldürecekti, ben 
onu öldürdüm" 
dedi.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten eşini 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen S.A. (46), ilk 
kez hakim karşısına 
çıktı. Kendisinden 
ayrılmak isteyen eşi 
Makbule A.'yi (30) 
25 yerinden bıçakla
yarak öldürmekle 
suçlanan sanık, çok 
pişman olduğunu 
söyledi.
Olay tarihinden 2 ay 
önce aralarında 
geçimsizlik yaşan

Baha oğlunu yaraladı
Bursa'nın
Harmancık ilçesinde 
bir baba tartıştığı 
oğlunu silahla 
yaraladı.
Alınan bilgiye 
göre, Yayabaşı 
Mahallesi'nde

Aşkına karşılık vermeyen kızın
gözleri önünde İntihar etli

Bursa'da bir genç, 
kendisinden 9 yaş 
büyük olan ve 
aşkına karşılık 
vermeyen iş 
arkadaşının gözleri 
önünde hayatına 
son verdi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Altinova Mahallesi 
1. Yayla Sokak'ta 
meydana geldi. 
Şaban Çimen (22), 
bu sabaha karşı 
03.15 sıralarında,

maya başladığını 
ifade eden S.A., 
"Eşim evi terk 
ederek kendine ayrı 
bir ev tuttu. Ben 
kendisiyle yeniden 
barışmak istiyor
dum. Ancak o bunu 
kabul etmiyordu. 2 
yaşındaki çocuğu
muz için görüşüyor
duk. Bir akşam 
evine gittim. 
Perdenin arasından 
içeride bilgisayarda 
biriyle yazıştığını 
gördüm. Çok sinir

oturan Murat Ö. 
(68), aralarında 
husumet olan 
oğlu Turan Ö'nün 
evine gitti. Baba 
Murat Ö, arabadan 
inip av tüfeğiyle eve 
doğru ateş etmeye 

aynı iş yerinde 
çalışan ve kendisin
den 9 yaş büyük 
olan S.A.'yı (31) 
dışarı çağırdı. Ailevi 
problemleri olduğu 
iddia edilen Şaban 
Çimen, sevgisine 
karşılık vermeyen 
S.A.'ya, "Dışarıya 
çık. Hem sana hem 
de kendime sıka
cağım” dedi. İş 
yerinin önüne 
silahla gelen Şaban 
Çimen'in çağrısını 
reddeden S.A.,

lendim. Eve girme 
dim. Bana cep tele
fonu ve bilgisayarı 
olmadığını söylü 
yordu. Bir gece 
sonra tekrar evine 
gittiğimde, yine 
bilgisayarda biriyle 
yazışıyordu.
Kapıyı çaldım. İçeri 
girmemi istemedi. 
Ben de, 'Hhani 
sende bilgisayar ve 
cep telefonu 
yoktu?' diye sor
dum. Bunun üzerine 
bana, 'Sana hesap 

başladı. Evin 
camları kırılırken, 
Turan Ö. ne 
olduğunu anlamak 
için dışarı çıktığın
da, isabet eden 
saçmalarla 
yaralandı.

pencereden baktı. 
Bu sırada Şaban 
Çimen, S.A.'nın 
gözleri önünde ' 
kafasına silahla 
ateş ederek hayatı
na son verdi.
Ailevi problemleri 
olduğu öğrenilen 
Şaban Çimen'in 
daha önce 
S.A.'ya evlenme 
teklifinde bulun
duğu öğrenildi. Bir 
süre önce boşandığı 
öğrenilen Şaban 
Çimen'in cesedi, 

vermek zorunda 
değilim' diyerek 
küfürler etmeye 
başladı" dedi. 
Şahit olarak duruş
maya katılan 
Makbule A.'nın 11 
yıllık arkadaşı C.D. 
ise çiftin sürekli 
kavga ettiğini 
söyleyerek, 
"Makbule ile birçok 
restoranda birlikte 
çalıştık. Dilek takma 
adını kullanırdı, 
başka ilişkileri de 
oldu. Hepsini bilir
im. Ancak S.A. ile 
olan evliliği çok 
kavgalı geçiyordu. 
Bana anlatırdı.
S.A.'nın eve alkollü 
gelip huzursuzluk 
çıkardığını biliyo
rum. Tek meseleleri 
alkoldür. Makbule 
eşine çok iyi 
davranıyordu" dedi. 
Dava, eksikliklerin 
giderilmesi için 
ertelendi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Jandarma baba 
Murat Ö'yü 
gözaltına alırken, 
yaralanan oğlu 
hastaneye 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

otopsi yapılmak 
üzere Adli tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
Öte yandan, 
Şaban Çimen'in 
babası Dursun 
Çimen'in maddi 
sıkıntıları olduğu 
öğrenildi. 
Hakkında cezai 
işlem uygulanan 
Dursun Çimen'in 
borçlarını ödeye
memesi durumunda 
bugün cezaevine 
gireceği belirtildi.

Kendini harcama !...
Kimse meseleyi ideolojik bir ayrışmaya 

çekmesin.
Herkes biliyor ki, bu tartışmada asıl 

mesele hiç öyle siyasal farklılıklar değil.
Koltuk kavgası. Koltuk kavgası.
Yok "Yeni CHP" denmiş, yok bilmem 

neymiş, bu tür basit demagojilere hangi 
CHP'li inanır?

Bırakınız bunları...
Aslında mesele hiç karışık değil:
CHP kongresi genel başkanlığa tamamı 

nın oyuyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 
seçti. İyi de yaptı..

Ve genel başkan önümüzdeki seçime 
kendi ekibiyle girmek istiyor.

Bundan da tabii bir şey olamaz.. 
Bazılarının buna itirazları olabilir.
Ama genel başkan seçime bu ekiple 

girmek istiyor.
Önünüzde 7 ay var.
Aklı başında CHP üyeleri ve delegeleri
Genel seçimden sonra kurultaya gidilsin 

diyor...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı ya da 

başarısızlığı ortaya çıktıktan sonra, genel 
kurula gidilse daha doğru olmaz mı?

Telaşa ne gerek vardı Sayın Önder Sav?
Ortalığı şahsi kaprisinizle biri birine kat

tınız..
Kim, neyi kimden kaçırıyor..
Vatandaş olarak, CHP'yi destekleyen bir 

kişi olarak
Bunu soruyorum ve bilmek istiyorum.
Kılıçdaroğlu seçime kendi ekibiyle git

mek istiyor.
Size düşen, buna saygı duymaktır.
Bunun ötesi yoktur.
Sola, CHP'ye büyük emek verdiniz.
Çok cefa çektiniz.
Tamam.. Tamam.
Ama. Bu çekişme size yakışmıyor.
İnanın vatandaş olarak buralardan hiç 

hoş gözükmüyor.
Görmüyor musunuz; yandaş medya ve 

Televizyonları nasıl bir mutluluk içinde...
Bırakın Kılıçdaroğlu ve genç ekibi CHP'yi 

seçime götürsün.
Yasal bir sıkıntı yoksa kurultaya da 

gidilmesin.
Parti gücünü seçime harcasın.
Yıllardır olduğu gibi biri birinizle uğraş

mayın.
CHP'nin şimdi buna çok ihtiyacı var.
Yalnız CHP’nin değil Türkiye’nin ihtiyacı 

var..
Herkes biliyor ve konuşuyor ki;
Türkiye tarihinin en önemli seçimini 

yapacak..
Haziran 2011'de.
Bu süreçte herkes elini taşın altına koy

malı.
Rejim için böylesine kritik bir seçime 

giderken basit-yüzeysel tartışmalarla 
zaman kaybedilebilir mi?

Kim haklı, kim haksız bunun sırası ve 
zamanı değil.

Çünkü...
Kim ne derse desin seçime parti içi kav

galarla gidilecekse tarihin buna teşhisi 
ağır olacaktır.

Size yakışanı yapınız Önder Sav.
Yoksa parti tarihinde kara bir leke olarak 

kalırsınız...

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

Güne Bakış Bir esM eu daha vıtaldı
Kurban telaşı

Önceki gün hayvan pazarı önünden geçiyor
dum, hayvan fiyatlarını ve durumu bir öğreneyim 
diye durdum.

Hayvan bol. Ama ortalıkta tek tük alıcı var.
Gösterişli, kesmeye değecek koçların fiyatlarını 

soruyorum satıcılara.
800-900 lira diyorlar..
Ufff fiyatlar gerçekten el yakıyor.
Sıska koçların fiyatı 500 lira.
Daha düşük fiyatlıları sanırım kesilmez.
Bu kurban bu fiyatlarla et kesimi azalacak 

sanıyorum.
Vatandaş canlı hayvan kesimi yerine Mehmet 

çik Vakfı’na, Lösev Vakfına, Kızılay’a, Türk Hava 
Kurumu’na bağışta bulunacak.

Bunun yanında tarikatların ve cematların vakıf 
lan da bağışlar için laik vakıflarla yarışıyorlar.

Bu yarış kurban derileri için de yapılıyor.
Yasal zorunluk Türk Hava Kurumu’nun kurban 

derisi toplanması yönünde..
Ama bu deliniyor.
Cami Dernekleri, Kuran kursları, tarikat yurtları, 

dini amaçlı kurulmuş dernekler hepsi el altından 
deri topluyor.

Deri deyip geçmeyin.
Bu işte büyük paralar dönüyor.
Cemaatler, tarikatlar ve de dini dernekler vb. 

topladıkları yasal olmayan deri bağışlarını kimse 
ye hesap vermeden, nereye kullanıldığı bilinme 
yen kayıt dışı bir işlerde kullanıyorlar.

Hatta THK yapılan bağışların Allah katında 
makbul olmadığını da söylüyorlar.

AKP hükümeti göreceksiniz gelecekte bu 
yasayı da değiştirecek.

Kurban satışlarında da bir kayıt kuyut yok.
Her şey ilkel..
Satıcı ile yapıyorsun pazarlığını anlaşamadığın- 

zaman tokalaşıyorsun, bir fiyatta anlaşınca alıp 
gidiyorsun kurbanlığı..

Ne fiş, ne fatura, ne müstahsil makbuzu hak 
getire...

Devletin gözüne baka baka kayıt dışı bir ekono 
mik olay yaşanıyor bütün ülkede...

Kurban Bayramı yaklaştı, telaş da çoğaldı.
Babamın sağlığındaki Kurban Bayramlarını 

artık yaşayamıyoruz.
Bir çoğumuz da bayramlarda bir yerlere dinlen

menin yolunu arıyoruz.
Resmi dairelerde 9 günlük tatil başladı.
Memurlar büyüklerinin yanına girebilmek için 

yollara düştüler bile.
Bayramlarda otobüs bulmak da öyle kolay 

değil.
Eğer önceden yer ayırtmamışsanız yandınız. 
Asıl sıkıntı kurbanın kesildiği anda oluyor.
Hele bir de büyükbaş bir havvan kesiyorsanız 

eğer, dert daha büyük.
Bu telaşlara ben güzel telaşlar diyorum.

Gemlik’te dünden 
bize armağan 
kalan eski evler 
bir bir yıkılıyor. 
Türk Mimarisinin 
seçkin örnek
lerinden olan eski 
Gemlik evlerinin 
korunamaması 
nedeniyle mahalle 
aralarında tek tük 
kalan özgün evler 
bir bir yıkılıyor. 
Halitpaşa Mahallesi 
eski Halk Eğitim 
Müdürlüğü 
karşısında 
bulunan iki 
eski Osmanh Türk 
mimarisi evin 
büyük bir bölümü 
yağan son yağışlar
dan sonra yıkıldı. 
Bir cephesinin 
ayakta kaldığı 
tarihi bina yine de 
zamana meydan 
okurcasına yıkılma-

makta direniyor. 
Gemlik’te sayıları 
giderek azalan eski 
evlerin bugüne

kadar koruma 
altına alınmaması 
gelecek kuşaklara 
hiç eski ev

konutlardan 
birşeyin kalmaması
na neden 
olacak.

Öğretmen atamaları 6 aralık la
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB), öğretmen 
atamalarının 6 Aralık 
2010 tarihinde yapı 
lacağını ve atanan 
öğretmen aday
larının 7 Arahk'ta 
göreve başlaya
cağını bildirdi 
Bakanlığın internet 
sitesinde yapılan 
açıklamada, ağustos 
ayında yapılması 
planlanan 30 bin

kadrolu öğretmen 
aliminin, "KPSS'ye 
ilişkin yürütülen 
soruşturma 
nedeniyle, başvuru
da bulunan öğret
men adayları açısın
dan telafisi güç 
hukuki ihtilafların 
doğmaması adına 
durum netleşinceye 
kadar ileri bir tarihe 
ertelendiği" anım
satıldı.

Tekrarlanan KPSS 
Eğitim Bilimleri 
Sınavı sonuçlarının 
netleşmesi üzerine, 
Bakanlık tarafından 
yeni atama takvimi 
belirlendiği belirtilen 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 
"5-12 Kasım 2010 
tarihleri arasında 
kontenjanların gün
cellenmesi işlemi 
yapılmıştır. 22-24

Kasım'da taban 
puanlar belirlenerek, 
kılavuz yayın
lanacaktır. 25 
Kasım-3 Aralık 
tarihleri arasında 
başvurular kabul 
edilecektir, öğret
men atamaları 6 
Aralık 2010 tarihinde 
yapılacaktır. Atanan 
öğretmen adayları 
7 Arahk'ta göreve 
başlayacaktır."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMPORT’un yaptırdığı Atatürk köşesi dün düzenlenen törenle açıldı

11 W İlköğretim Okulu na ftialiirR kösesi

Öğretim yılı başında 
yeni binasında 
eğitim ve öğretime 
açılan 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’nda 
düzenlenen Atatürk 
Köşesi dün açıldı. 
Açılışa ilçe Kayma 
kamı Bilal Çelik, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İl Genel

Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, 
Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
Atatürk Köşesini 
sponsoru Gemport 
yöneticisi Engin 
Dalkıhç’ın hazır 
bulunduğu törende 
konuşan Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, okullarının 
2008 yılında 

yıkılarak yerine 
yenisinin yapıldığını 
belirterek, 
“Okulumuzun iç 
düzenlemesiyle 
ilgili çalışmaları 
sürdürmekteyiz. 
Bugün burada 
okulumuzun en 
anlamlı köşesini 
açılışını gerçek
leştiriyoruz.
Atatürk köşemizin 

yapımı GEMPORT 
A.Ş. tarafından 
üstlenilmiş olup, 
okulumuzun en 
güzel yerinde 
yerini almıştır. 
GEMPORT yönetici

lerine bizden des 
teklerini esirgeme 
dikleri için teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Okul Müdür 
Ercan Akbaş 
daha sonra

GEMPORT 
yöneticisi Engin 
Dalkılıç’a teşekkür 
plaketi verdi. 
Atatürk Köşesi 
gezilerek tören 
tamamlandı.

Bıçak satışları arm
Sah günü başlaya
cak olan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
bıçak satışları arttı. 
Gazhane 
Caddesi’nde 
bulunan Gemlik’in 
en büyük bıçak 
satışı yapılan 
mağazada, 
kurbanlık için 
her çeşit bıçak ve 
kesim aleti bulun
duran Recai 
Samanlı, işyerinin 
önüne açtığı seyyar 
sergi ile de bıçak
lara dikkat çekiyor. 
Bıçakçı dükkanının 
önüne koyduğu 
bile taşı ile de 
bileme hizmetleri 
verdiklerini 
söyleyen 
Recai Samanlı, 
“Kurban bayramı 
nedeniyle 
satışlarımızda 
hareketlilik başladı.

Satışlar birkaç gün 
sürer” dedi.
Öte yandan stiklal 
Caddesi ve kentin 
başka yerlerinde 
de seyyar bıçak 

bileyenler 
kurban kesecek 
olanlara hizmet 
vermeye başlarken, 
Çarşı Deresi’nin 
Çevre Yolu 

doğusunda kurulan 
pazar içinde de 
bıçak satış ve 
bileme hizmetleri 
veren esnaf tezgah 
açtı.

Mimar Ortan lulııt
sağlığına kavuştu
Mimarlar Odası 
eski Gemlik 
Temsilciliği 
başkanlarından 
Mimar Orhan 
Bulut, başarılı bir 
ameliyat geçirdi. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan tetkiklerde 
aort damarında 
büyüme görülen 
Orhan Bulut, 
İstanbul Çamlıca

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

Alman 
Hastanesinde 
Doç. Dr. Hakan 
Gerçekoğlu 
tarafından ameliyat 
edildi.
Damar değişikliği 
yapılan Orhan 
Bulut’un yoğun 
bakımdan çıkarak 
dün tahliye edildiği 
sağlığının ise iyi 
olduğu öğrenildi.

Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi’nden aldığım diplomamı kaybet* 2 tim. Hükümsüzdür. ALTUĞ USLUBAŞ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

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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Bayramda hava nasıl olacak?
Sıcaklıklar, Marmara 
ve Ege'de 2 ila 4 
derece azalacak, iç ve 
doğu bölgelerde 
mevsim normallerinin 
5 ila 7 derece 
üzerinde seyredecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Mehmet Çağlar, 
Kurban Bayramı 
tatilinde Türkiye 
genelinde, hava 
sıcaklığının mevsim 
normallerinin 6 ile 10 
derece üzerinde 
seyredeceğinin tah
min edildiğini bildirdi. 
Çağlar, Genel Müdür 
lükte düzenlediği 
basın toplantısında 
Kurban Bayramı tatili 
boyunca Türkiye 
genelinde tahmin 
edilen hava sıcaklık
larına ilişkin bilgi 
verdi.
Bayramda Türkiye'de 
havanın sıcak geçe
ceğini, Batı böl
gelerinde çok hafif 
yağışların görüleceği
ni ifade eden Çağlar, 
arife günü ve bayra
mın 3. gününde Batı 
bölgelerinde hafif

sağanak yağış bek
lendiğini, diğer 
günlerde Türkiye 
genelinde yağış bek
lemediklerini söyledi. 
Kurban Bayramı'nda 
hava sıcaklığının 
uzun yıllar ortala
masının. Ankara'da 8 
derece, İstanbul'da 2 
derece, İzmir'de 3 
derece, Antalya'da 4 
derece, Samsun'da 9 
derece, Erzurum'da 8 
derece, Diyarbakır'da 
da 6 derece üzerinde 
olacağını belirten 
Çağlar, bayram 
tatilinde hava sıcak
lığının Türkiye 
genelinde, mevsim 
normallerinin 6 ile 10 
derece üzerinde 
seyredeceğinin tah
min edildiğini bildirdi.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Mehmet Çağlar, 
Kurban Bayramı'nın 
birinci, ikinci ve 
dördüncü günlerinde 
yurt genelinde yağış 
beklenmediğini, 
ikinci gününde 
Marmara'nın batısı ve 
kuzey Ege kıyılarında 
hafif sağanak yağış 
geçişlerinin olacağını 
bildirdi.
Çağlar, Genel 
Müdürlükte düzen
lediği basın toplan
tısında, Türkiye'nin 
batı kıyılarının Ege 
Denizi üzerinden 
gelen yağışlı 
sistemin etkisinde 
bulunduğunu, son 
uydu ve radar görün
tülerinde batı böl

gelerinde yoğun 
bulutlanmanın dikkati 
çektiğini söyledi. 
Bugün güney Ege ve 
Batı Akdeniz'de 
hafif olmak üzere 
yağış geçişlerinin 
görüleceğini, diğer 
bölgelerin parçalı 
ve az bulutlu geçe
ceğinin tahmin 
edildiğini, iç bölge 
lerde yer yer sis bek
lendiğini ifade eden 
Çağlar, günün en 
yüksek sıcaklıklarının 
İstanbul'da 20, 
Bursa'da 25, İzmir 24, 
Afyonkarahisar'da 20, 
Ankara'da 21, 
Antalya'da 25, 
Adana'da 30, 
Samsun'da 26, 
Tokat'ta 19, 
Erzurum'da 16, 
Diyarbakır'da 24 
derece olacağının 
tahmin edildiğini 
belirtti. Çağlar, Kars, 
Ardahan, Ağrı ve 
Erzurum'da gece 
sıcaklıkları eksi 6 ila 
eksi 7 derece arasın
da seyredeceğinden, 
buzlanma ve don 
görüleceğini kaydetti.

Olla yöneticilerine 
Çıraklık Uygulamaları 

Semineri Verildi
Bursa Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları 
Birliği (BESOB)'ne 
bağlı odaların 
başkan ve genel 
sekreterlerine, 
çıraklık eğitimi 
uygulamaları hakkın
da bilgi verildi. 
Seminer, Bursa 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Eğitim 
Şube Müdürlüğü 
uzmanları tarafından 
BESOB Merkez 
Binası Eğitim 
Salonu'nda yapıldı. 
BESOB Başkanı 
Arif Tak, 22. Mesleki 
Eğitim Kurulu'nda 
bazı meslek alan
larıyla meslek dal
larına ait yeni düzen
lemeler getirildiğini 
söyledi. Tak, Resmi

Gazete'de yayınla
narak yürürlüğe 
giren yeni düzenlem
eye göre 35 meslek 
alanı ve 133 meslek 
dalına ait liste ve 
programların güncel- 
İendiğini belirterek, 
"Buna göre bazı 
meslek alan ve dal
larının adları ve yer
leri ile eğitim süreleri 
değiştirildi. Ayrıca 
bazı yeni meslek dal
ları kapsama alanına 
alınırken iki meslek 
dalı da kapsam dışı
na çıkarıldı." dedi. 
Tak, yapılan değişik
lerin neleri 
içerdiğinin BESOB'a 
bağlı odaların 
başkan ve genel 
sekreterlerine 
anlatıldığını kaydetti

www.gemlikkorfezgazetesi.com

eim# sekeri
GENLİK'İNİLKÖZEL 

OKULÖNCESİEĞİTİM

(ĞİIİM1
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemlibirfarkyaratır”

DEŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE
İKİ RİNANIZLA AIATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

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

5I7 19 67 telefon ya da 51719 IZnolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC BROKCR'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira ■ 3. kat daire 67 bin lira ■ 5. kat daire satılık 67 bin lira 

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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Matça iscileriM 7 liiılilı kesM MUDUR ARANIYOR
Zonguldak'ta, 
Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nda (TTK) 
çalışan 400 kadar 
maden işçisi, 9 gün
lük bayram tatili 
sürecinde ücretle 
rinde 7 günlük ke 
sinti kararı alınması
na tepki gösterdi, 
iş kıyafetleriyle 
Genel Maden İşçileri 
Sendikası’na (GMİS) 
gelen madenciler, 
kararın düzeltilmesi 
için GMİS Genel 
Başkanı Ramis 
Muslu'dan 
yardım istedi. 
TTK, maden ocak
larında 3 grup 
halinde 2 ay 
mesaiye gidip 
1 ay dinlenerek 
çalışan maden 
işçilerinden 15 
Kasım Pazartesi 
günü iş başı yap
ması gereken B 
grubu işçilerinin, 7 
gün boyunca 
bayram izninden 
faydalanıp yevmiye 
almamaları için 22 
Kasım Pazartesi 
günü iş başı yap

Vergide beyan süresi uzadı
Maliye Bakanlığı, 
Ekim ayına ait 
katma değer vergisi 
beyannamelerini 
verme süresini 1 
gün, muhtasar 
beyannameleri 
verme süresini 
ise 2 gün uzattı. 
Mevzuat gereği 23 
Kasım akşamına 
kadar verilmesi 
gereken Ekim ayına

malarını karar- , 
taştırdı. TTK 
Kozlu Müessese 
Müdürlüğü’ne ait 
maden ocağında B 
grubunda çalışan 
işçiler, sabah iş 
kıyafetlerini giyip 
müesseseye giderek 
karara tepki göster
di. İşçiler, gece 
vardiyasından 
çıkan meslektaşları 
ve gündüz vardiyası 
için işe gelen ancak 
iş başı yapmayan 
madencilerin de 
desteği ile belde 
merkezine doğru 
yürüyüşe geçti.
Yaklaşık 400 kadar 
işçi, buradan 

ait muhtasar beyan- akşamına kadar ver- 
nameler ile 24 Kasım ilmesi gereken Ekim

belediye otobüs
leriyle Zonguldak 
merkezdeki 
GMİS’e geldi. 
‘İşçiyiz, haklıyız, 
hakkımızı alırız’ slo
ganı eşliğinde 
GMİS’in bulunduğu 
sokağa giren işçiler, 
sendika önünde bir 
süre slogan attıktan 
sonra içeriye girdi. 
Şemsi Denizer 
Konferans 
Salonu’nda toplanan 
işçiler, GMİS 
Genel Başkanı 
Ramis Muslu’dan, 
TTK’nın kararı 
düzeltmesi için 
yardım istedi. 
Ramis Muslu, sakin 

olmalarını istediği 
işçilere, TTK’nın 
uygulamasının 
yanlış olduğunu, 
bunu düzelttirmek 
için çalışacağını 
söyledikten sonra 
TTK Genel Müdürü 
Burhan İnan ile 
görüşmek için 
sendikadan ayrıldı. 
Bu sırada salonda 
bekleyen işçilerden 
bazıları yorgunluğa 
yenik düştü. Gece 
vardiyasından çıkıp 
arkadaşlarına 
destek veren işçi

lerin büyük bölümü 
koltuklarda 
uykuya daldı. 
Görüşmesinin ardın
dan yeniden salona 
gelen Ramis Muslu, 
Genel Müdür 
Burhan İnan ile 
görüştüğünü, 
konunun Ankara’ya 
iletildiğini, ancak şu 
anda bir yanıt ala
madıklarını, * 
konunun TTK Genel 
Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu’nda 
görüşüleceğini 
söyledi.

Yeni kurulan şirketimize 
2 yıllık aktüerlik, pazarlama, 
risk yönetimi ve sigortacılık 

bölümünden mezun veya 
4 yıllık üniversite mezunu 

sigortacılık konusunda 
fiili 2 yıl çalışmış 

müdür aranmaktadır.
Müracaatlann aşağıdaki cep 

telefonuna yapılması rica olunur.
MUSTAFA ENGİN KOÇ 

05336431255

ayına ait KDV 
beyannameleri, 
25 Kasım Perşembe 
akşamına kadar 
Gelir İdaresi ya da 
ilgili vergi dairelerine 
ulaştırılabilecek. 
Söz konusu vergi
lerin ödeme 
sürelerinde ise 
herhangi bir 
değişiklik 
olmayacak.

KAŞ€D€ BtKlCMCK 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

NÖBETÇİ ECZANE
13 Kasım 2010 Cumartesi 

SAĞLIK ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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
Nüfua 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- FEBİBOT
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

1 
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

i m
 39

 1 METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E

Davlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 eo 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

R
TAKSİLER

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

I " £îtr°' 613 10 70
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 14 26
Boyza Petrol 613 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3815 
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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tAlHlIİİ
Mssmsı

ll.50.-.l4.0046>
I9.00-20.15-2I.30 

min 
14,11 ■ 16.15
Rezervasyon

(Tel: 513 5321)
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İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
organize edilen ve 
Belediye 
Başkanlığının 
sponsorluğunu 
yaptığı 24 Kasım 
Öğretmenler 
günü Voleybol 
Turnuvasına 
12 okul takımı katıldı. 
Eleme usulüne 
göre oynanan 
müsabakalarda 

ilk iki gün Kız Teknik 
Meslek Lisesi - Gazi 
İlköğretim Okulu’nu 
2-0, Şehit Ethem 
İlköğretim Okulu, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nu 2-0, 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu, Engürücük 
İlköğretim Okulu’nu 
1-2, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu, 
Endüstri Meslek 
Lisesi’ni 1-2,

Kurtul İlköğretim 
Okulu, Gemlik Lisesi 
0-2, Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu - Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu 0-2 skorlarla 
sonuçlandı. 
Bir çok spor severin 
ilgi gösterdiği 
müsabakalarda okul 
öğretmen takımların
da bayan öğretmen
lerin sayısının fazla 
olduğu gözlendi.

Endüstri Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
tüm hafta boyunca 
devam eden 
müsabaklar neti 
cesinde, Kız Meslek 
Teknik Meslek Lisesi- 
Lale Kemak Kılıç 
İlköğretim Okulu - 
Endüstri Meslek 
Lisesini yenerek 
finale adını yazdırdı. 
Diğer finalist. 
Şehit Ethem İlköğre
tim Okulu ise, Gemlik 

Lisesi’ni yenerek 
finale ismini yazdırdı. 
Tasnif dışı yapılan bir 
diğer müsabakada, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Akif Alanlar, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü Nazım 
Özer ve Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
müdürü Mehmet 
Duran'ın oynadığı 
Müdürler Voleybol 

takımı finalist 
Şehit Ethem Yaşar i 
l.ö.O. takımını 2-0 
yenmeyi başardı..
24 Kasım Öğretmen
ler Günü Voleybol 
Turnuvası Finali 23 
Kasım 2010 Sah 
günü saat: 14.30 da 
Kız Teknik Meslek 
Lisesi - Şehit Ethem 
İlköğretim Okulu 
arasında Atatürk 
Spor Salonununda 
yapılacak.

â>MİLT0N
DÜĞÜN salonu 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.5OO TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
Pasta Kamera çekimi Sahne İşık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çfrez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilerL

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 560 18 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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& 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 programlan, modern 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/MNİZlJ WWW.umutthermal.com
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ÜZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜeneTSİZ SCAVİS HİZMETİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

l|CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen, ilçe örgütünü ziyaret etti

faTİMtaiMM
CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen, 
bayramlaşma kapsamında geldiği 
Gemlik'te, ilçe örgütüne moral konuş
ması yaptı, Türkiye'nin dış politika ve 
güvenlik sorunları hakkında bilgiler 
verdi. Öymen, Türkiye’nin ulusal 
savunma stratejileri konularında bilgi 
verirken, Türkiye’nin kendi milli füze- 
savar sistemini kurması ve komuta ve 
kontrolünü elinde bulundurması 
gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

9 günlük bayram 
tatilinde meydana 
gelen kazaların 
bilançosu yine 
ağır oldu. Tatil 
öncesi karayol
larında alınan tüm 
tedbirlere ve yapı 
lan uyarılara 
karşın kazalar

hız kesmedi.
9 günde meydana 
gelen 225 kazada 
147 kişi öldü, 
771 kişi de

yaralandı. 
Yüzlerce ailenin 
bayramı yine 
hüzne dönüştü. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tatil sonrası...
Kurban Bayramı tatili uzun sürdü.
Devlet memuruysan tatil tam 9 gün, vatan

daşsan 4 gün. Esnaf veya işyeri sahibiysen ta 
til 3 gün sürdü.

Esnaf, bayram bitmeden, hatta bayram sıra 
sında bile işyerlerini açık tuttu.

Biz, ailecek Salı gününden başlayarak pazar 
günü akşamına kadar Gemlik’ten uzaklaştık.

İki buçuk günüm yollarda direksiyon başında 
geçti.

Geriye kalan 3.5 günde ise tatil yaptık.
Bu da bize yetti.
Bayram öncesinin yoğun çalışmasının yor 

günlüğünü atarak, yeniden işbaşı yaptık.
Devamı sayfa 4’de

Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
faaliyet programın
da bulunan
3. Ayak Bölge

Şampiyonası 
Gemlik Yelken 
Kulübü ev sahipli 
ğinde Kayıkhane 
Mevkiinde yapıldı.

4 gün süren 
yarışlarda, opti
mistler 7 katego 
ride yarıştılar. 
Haberi sayfa 5’de

ş 
M
4 gün süren 
Kurban Bayramı 
ilçemizde sakin 
geçti. Kurban 
Bayramı süresin 
ce herhangi bir 
olayın yaşanma 
dığı ilçemizde, 
birinci ve ikinci 
günü kurban tela 
şını bitiren vatan
daşlar, havanın 
güzel olmasını 
fırsat bilerek, 
sahillerde dolaştı. 
Haberi sayfa 2’de

Hamam_Mevkii_Sarayk%25c3%25b6y/MN%25c4%25b0ZlJ_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İB Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Başka dünya var mı ?
MııliıinımMıllı

Savaş... Hastalık... Çaresizlik...
Gücü yeten silahları üretip üretip diğeri 

ne saldırıyor.
İşin garibi önce tehlikeyi yaratıyor son 

ra da önlemek için türlü çeşitli senar 
yolar üretiyor.

İlaç gibi...
önce hastalık sonra da çare...
Gelsin paralar dolsun kasalar.
Şimdi de füze kalkanı tartışılıyor.
Madem kalkan yapacaktın neden üret

tin füzeyi demezler mi?
Günler gelip geçiyor.
Delip geçiyor.
Aklı, beyni, yüreği olan insan da değişi 

me gelişime ayak uydurmak için çabalı 
yor.

Aslında değişimi yaratan doğal den
geleri bozan insanın kendisi...

Değişimin ardından koşan da yine aynı 
insan...

Gerçek olan şu ki;
İnsan kendi ipini çekiyor.
Çünkü doğal yapı müdahale istemiyor.
Üzerinde yaşayan canlılara uygun 

ortamı hazırlayan doğa, kendi kuralının

Doğa olayları sonucunda yaşanan 
felaketler insanın kendi kendini ceza
landırmasından başka bir şey değil.

Deprem ve sel sonucunda yaşanan can 
ve mal kayıplan doğal bir seleksiyon.

Doğanın kendini temizlemesi.
Dere yatağına ev yaparsan bedelini 

canınla ve malınla ödüyorsun.
Çünkü, doğa alacağını tahsil ediyor.
Ekonomik ihtiraslar zarar getiriyor.
Kapitalizm ve emperyalizm mutluluk 

getirmiyor.
Hırs vj^öfkeyi pompalıyor.
Olay masum yaşam taleplerinin üzerine 

çıkıyor.
Bugününü kurtaran insan yarınını yok 

ediyor.
Sermayenin körüklediği tüketim çılgın

lığına kapılan insan canavarını yaratıyor.
Adına küreselleşme denilen canavar 

insanı da toplumsal değerleri de yutuy
or.

İnsanla doğayı birbirine düşürüyor.
Galibi baştan belli bir savaş yaşanıyor.
Savaşın galibi de uzun vadede doğa 

oluyor.
Çünkü insanın beyni doğanın gücünü 

yenemiyor.
Akılları başa toplamanın zamanı geldi 

de geçiyor.
İnsanın yaşamsal önemdeki gereksini

mini karşılayacak teknolojik devinimle 
huzurlu bir dünyada yaşamak mümkün.

Ekolojik üretim yaparak doğayla baş 
başa ve dostça bir yaşam sürmek 
insanoğlunun en büyük kazancı...

İçinde yaşadığımız dünya tek.
Başka dünya yok.
Bu dünyanın kadrini kıymetini bilelim.
Küreselleşme anaforu, yaşamı alabora 

ediyor, insanoğlunu yutuyor.
Dünyayı bitiriyor.
Alet olmanın alemi yok.

24 Kasım Öğret
menler Günü 
Çarşamba günü 
düzenlenecek 
olan törenlerle 
kutlanacak.
24 Kasım 2010 
çarşamba günü saat 
lO.oo’da İlçe Milli . 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve müdür yardım
cıları Atatürk 
Anıtı'na giderek, 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulunacaklar.
Anma törenleri saat 
10.30’da Belediye 
Kültür Merkezimde 
devam edecek. 
Hazırlanan progra
ma göre, saat 
10.30’da saygı 
duruşu ardından 
İstiklal Marşı 
okunacak.

Bayamı görmek kısmet olmadı
Bayram öncesi 
AZOT yolunda 
meydana gelen 
kazada, iki genç 
hayatını kaybetti. 
Arife günü 16 Y 189 
plakalı motorsikleti

Bayram sakin geçti
Kurban Bayramı süresince ilçemizde herhangi bir olay yaşanmadı.
4 gün süren 
Kurban Bayramı, 
ilçemizde sakin 
geçti.
Havanın güzel 
olması nedeniyle 
bayramın birinci ve 
ikinci günlerini 
kurban kesme 
telaşıyla geçiren 
vatandaşlar, 
kurban telaşı 
sonrasında kalan 
zamanlarını 
yakınlarıyla 
bayramlaşmaya 
daha 
sonra da

Emekli öğretmen 
Orhan Evyurt’un 
konuşmasının 
ardından İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
günün anlam ve 
önemini belirten bir 
konuşma yapacak. 
Kaymakam Bilal 

kullanan Özgür 
Öksüz (18) ile 
Vahit Akaya (19) 
adlı gençler, 
Gemlik Bursa 
Yolu AZOT 
köprüsünde bilin- 

sahillerde 
gezerek geçirdi.

RESMİ 
BAYRAMLAŞMA 
Kurban Bayramımın 
birinci günü 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen resmi 
bayramlaşmada 
sakin geçti. 
Bayramlaşmaya 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Cumhuriyet

Çelik’in konuş
masından sonra ise 
ilköğretim okulları 
arasında düzenle
nen Öğretmen 
konulu şiir 
yarışmasında 
birinci olan şiir 
okunacak.
Mesleğe yeni 

meyen bir nedenle 
köprüden aşağıya 
uçtular.
Ağır yaralanan 
iki genç, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne

Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Jandarma Komutanı 
Şefik Ünal, İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Doğan protokol 
masasında yer 
aldılar.
Muhtarlar Derneği 
üyeleri muhtarlar, 
sivil toplum kuru
luşu temsilcileri, 
kamu kurum ve 
kuruluş yöneticileri 
ile vatandaşların 
katıldığı bayramlaş- 

başlayan 
öğretmenlerin 
ant içmesinden 
sonra, orta dereceli 
okullar arasında V 
düzenlenen Öğret
men konulu 
kompozisyon 
yarışmasında 
birinci oan eser 
okunacak.
Emekli öğretmen
lere belge ve plaket 
ve r i I me s i n i n a r d ı n - 
dan yarışmalarda 
dereceye girenlere 
ödülleri dağıtılacak. 
Öğretmenler Günü 
kutlama programı 
hazırlanan 
oratoryodan 
sonra program 
sona erecek.
Daha sonra ise 
Danış Ekim 
Öğretmenevi’nde 
kokteyl verilecek.

kaldırıldılar. 
Doktorların 
yaptığı tüm çabalara 
karşın iki genç te 
kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruş
turma başlatıldı.

ma töreninden 
sonra, protokol 
görevli olan İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğümdeki 
polisleri, Devlet 
Hastanesi 
çalışanlarını, 
İlçe Jandarma 
Komutanlığımda 
görevli personeli 
de ziyaret ederek, 
bayramlaştılar. 
Edinilen bilgiye 
göre, bayram 
süresince ilçemiz 
olaysız bir 
bayram yaşadı.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘GenıMörfez’intenıelle ww.gemiikkorfezgazetesi.com

ww.gemiikkorfezgazetesi.com
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Bayramın acı bilançosu; H) tisi M
9 günlük bayram 
tatilinde meydana 
gelen kazaların 
bilançosu yine 
ağır oldu. 9 günde 
meydana gelen 225 
kazada 147 kişi 
öldü, 771 kişi de 
yaralandı.
Tatil öncesi karayol
larında alınan tüm 
tedbirlere ve yapı 
lan uyarılara karşın 
kazalar hız kesmedi. 
9 günlük tatilin ilk 
günü olan 13 Kasım 
Cumartesi günü 
meydana gelen 27 
kazada 21 kişi öldü, 
87 kişi de yaralandı, 
ikinci gün olan 14 
Kasım Pazar günü 
meydana gelen 16 
kazada ise 12 kişi 
öldü, 79 kişi de 
yaralandı. Arife 
günü olan 15 Kasım 
Pazartesi günü 
meydana gelen 28 
kazada 17 kişi ölü, 
64 kişi de yaralandı. 
Kurban Bayramı'nın 
ilk günü olan 16

Kasım Sah günü 
meydana gelen 26 
kazada, 18 kişi öldü, 
61 kişi de yaralandı. 
Bayramı'nın 2'nci 
günü olan
17 Kasım Çarşamba 
günü meydana 
gelen 25 kazada, 
17 kişi öldü/
90 kişi de yaralandı. 
Kurban Bayramı'nın 
3'üncü günü olan 
18 Kasım Perşembe 
günü meydana 
gelen 29 kazada, 
18 kişi öldü, 120 
kişi de yaralandı.
Uzun tatilin 7'nci

günü ve Kurban 
Bayramı'nın son 
günü olan 19 Kasım 
Cuma günü mey
dana gelen 21 kaza
da 11 kişi öldü, 95 
kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın 
sona ermesinin 
ardından tatilin 
8'inci günü olan 20 
Kasım Cumartesi 
günü,hem dönüş 
yoğunluğu hem de 
kazaların sayısı 
arttı. Tatil boyunca 
en fazla ölümlü 
kazanın meydana 
geldiği gün oldu.

Trafik magandaları terör estirdi
Bursa'da baba ve 
oğlu trafikte yol 
verme meselesi 
yüzünden tartıştık
ları baba oğul 
tarafından feci şe 
kilde darp edildi. 
Kanlar içinde kalan 
baba ve oğlu has
taneye kaldırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
olay Yeni Yalova 
Yolu Beşyol Kavşa 
ğı'nda meydana 
geldi. İddiaya göre

M.A (43) ve oğlu Y.A 
(18) kavşak içerisin 
de, yol verme mese
lesinden İ.S. (46) ve 
F.O.S. (20) ile tartış
maya başladı.
Tartışmanın büyü 
mesi üzerine oto
mobillerinden inen 
İ.S ve F.O.S baba 
oğlu dövmeye baş 
ladı. Kavga çevre
deki vatandaşlar 
tarafından ayrılırken 
M.A ve Y.A kanlar

Çatıdan düşerek 
nacağını kırdı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, yaşlı 
bir adam evinin 
çatısını onarırken 
yere düşerek 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi Fethiye 
çıkmazındaki tek 
katlı evlerinin 
çatısını onarmak 
için çatıya çıkan

Adem Salim(74), 
bastığı yerdeki 
kiremitleri tutan 
ağacın kırılması 
sonucu yere düştü. 
Bacağından 
yaralanan yaşlı 
adam, eve gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırıldı. 

8'inci günde mey
dana gelen 36 kaza
da, 28 kişi yaşamını 
yitirdi, 103 kişi de 
yaralandı.
9 günlük tatilin son 
gününde ise 
tatilciler dönüş için 
yolları doldurdu. 
Dün saat 16.00 
sıralarına ka dar 
meydana gelen 
10 kazada 5 kişi 
öldü, 55 kişi de 
yaralandı.
Dönüşlerin gece 
geç saatlere kadar 
süreceği dikkate 
ahndıında bu sayı 
nın daha da artma 
sından endişe 
ediliyor.
Böylece uzun tatilin 
bilançosu da yine 
çok ağır oldu. 9 
günde meydana 
gelen kazalarda 
147 kişi yaşamını 
yitirdi; 771 kişi de 
yaralandı. Yüzlerce 
ailenin bayramı 
yine hüzne 
dönüştü.

içinde kaldı. Baba 
ve ağabeyinin da 
yak yediğini gören 
küçük çocuk ise 
gözyaşlarına boğul
du. Otomobilin pla 
kasını alan çevrede
ki vatandaşlar kav
gayı polis ekiplerine 
ihbar etti.
Polis kavganın 
ardından olay yerini 
terk eden İ.S ve 
F.O.S'ye Kiremit çi 
Mahallesi'nde otur

duklarını tespit 
ederek ulaştı. 
Merinos Karako 
lu'na çağırılan 
şüpheliler ifadeleri 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
Kanlar içinde kalan 
baba ve oğlu ise 
olay yerine gelen 
112 ambulansı 
tarafından Bursa 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi 
altına alındı.

Hem kendini hem kız 
arkadaşını bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
alkollü olduğu 
öğrenilen bir kişi, 
kendisini ve kız 
arkadaşını bıçakla 
yaraladı.
Teferrüç Mahalle 
si'nde ikamet eden 
Saffet S. (36), alkol
lü olarak geldiği 
evde belirlene
meyen bir nedele 
tartıştığı kız 
arkadaşı Şehriye

E.'yi (37) ve kendini 
bıçakla yaraladı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Şehriye 
E.'nin sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Hayati 
tehlikesi bulunduğu 
belirtilen 
Saffet S.'nin ise 
tedavisi sürüyor.

YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Kurban vahşeti!...
Bu günlerde bütün dünyada Türkiye birin

ci haber.
Bazı tanıdıklarım yurtdışından arıyorlar.
Fransa’dan, Almanya’dan, Amerika’dan, 

hatta Avustralya’dan..
Dehşet içinde e-mail'ler yolluyorlar.

Telefonlar ediyorlar..
Herkes gözünü dikmiş Türkiye'deki kanlı 

kurban kesimlerini televizyonlardan şaşkın
lık ve üzüntü içinde takip ediyor.

Ey Türk milleti; Gelin dürüstçe, açık konu 
şalım, kurban kesimleri bir teröre, vahşete 
dönüştü ...

Hepimiz bu konuyu tartışmaya korku 
yoruz..

Çünkü önümüze İslam tabusunu koydu
lar..

Dinin gereği, 'dindarlık' diyorlar ve sustu
ruyorlar.

Kimsenin de sesi çıkmıyor.
Dinsiz suçlamasından korkuyoruz..
Ne yazık ki bu tabuları koyanlar, yaptıkları 

vahşetle, İslam'ın bu olduğunu dünyaya 
gösteriyorlar.

Kendi yaptıkları yanlışları, dinimiz -İslam 
üzerine yıkıyorlar..

Vahşet, sokaklarda kan, kurbanlıklara 
kurşun sıkılması, sopalarla hayvanlara 
işkence yapılması, bu vahşi kesimirı küçük 
çocuklara izletilmesi...

Her akşam bu görüntüler Tv.ekranlarına 
yansıyor...

Ben izledikçe insan olarak utanıyorum.
Ey insanlarım;
Her yıl bu vahşet artarak devam ediyor..
Elinizi vicdanınıza koyun: Bu mu İslam?

Söyleyin...
Söyleyin, böyle dindarlık olur mu?

Bunun adı yobazlık..
Bu yobazlık öyle bir şey ki, o eti de yok

sula dağıtmıyor.
Derin dondurucusuna koyup kışa erzak 

olarak saklıyor.
Ve bu utanılacak ikiyüzlülükle kimse 

yüzleşmiyor.
Kurban derileri üzerinde dönen hırsızlık

ları biliyorsunuz...
Peki...
Bu inanç aldatmasını ne zaman tartışa

cağız?
Ne zaman soğukkanlı bir şekilde bu 

vahşeti ele alacağız?
Nerede bu ülkenin aydın İslam bilginleri...
İslam dinimizin doğrularını, temiz yüzünü 

bizlere ve bütün dünyaya bir kere daha 
anlatmalıdırlar.

Bu et kesicilerinin yaptıklarının İslam'la 
ilgisi yok.

İslam; hayvanı incitme diyor, sakat -yaralı 
-gebe hayvan kesilmez diyor.

1/3 den az bölümü sana kalacak, 2/3 fakir 
-fukaraya dağıt diyor.

Hemen hemen bütün dinlerde kurban 
vardır;

Biliniyor ki İslam'dan önce de kurban 
vardı.

Ama hiç kimse kendi kendisini dünyaya 
böyle rezil etmiyor.

En geri ülkelerde belki görürsünüz bunu...
Açıkça, çekinmeden söyleyeceğim.
Dinimize göre bunların kurbanı bile caiz 

değil.

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

II CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen, ilçe örgütüne ziyaret etti

İHİMlİKIIIKllllllRr
Tatil sonrası...

Bayramda Gemlik’te ne oldu bitti bilmiyorum.
Bir değişikliğin olmadığını döndüğümüz de 

gördüm.
Herşey eski tas eski hamam..
Tatile gidenler döndüler, bu sabah herkes işinin 

başında, çocuklar ise okullarında olacak..
Her bayram resmi bayramlaşma sonrası siyasi 

partilerde bayramlaşmalar yapılır.
Bu bayram, Yurt Partisi’nin ilçemizdeki varlığı ile 

yokluğu belli olmayan ilçe yönetimine yoğun 
konukların geldiğini öğrendik.

Bayrama damgasını ise CHP’nin bayram konuğu 
Bursa Milletvekili, eski Genel Başkan Yardımcısı 
Onur Öymen oldu.

Öymen, Nato’nun Lizbon’da yapılan zirvesinde, 
Türkiye’de koşullandırmak istedikleri Füze kalkanı 
projesi konusunda ciddi açıklamalarda bulundu.

Daha önce Sovyetler Birliği’ne karşı Türkiye’ye 
konan füzelerin nasıl Türkiye’ye sormadan 
kaldırıldığını anlatarak, Nato’nun hedefinin Iran 
olduğunu, savunma sisteminin İran’a karşı kullanıla 
cağını söyledi.

Onur Öymen, eski bir diplomat, NATO da görev 
yapmış biri..

Türkiye’nin kendi milli füze savunma sistemini 
kurması gerektiğini söyledi.

Nato toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Gül ise, 
hede fin Iran olmaması gerektiğini söyledi.

Füze kalkanlarının Türkiye’de kurulması benim
senirken, İran’da kendi yaptığı milli füzelerini aynı 
zamanda topraklarında deneyerek, hedeflerini 
vurdu.

Iran, Rusya’nın satmaktan son anda vazgeçtiği 
füzeler yerine kendi füzelerini yaparak, ulusal 
savunmasını güçlendirdi.

Buna ne demeli?
Böyle bir durumda Iran kınanabilir mi?
Nato ülkeleri İran’ı Ortadoğuda tehdit olarak 

görüyor.
Bir zamanlar ABD’nin ve Ingiltere’nin Saddam 

Hüseyin’i gördüğü gibi..
Saddam Hüseyin’i devirerek Ortadoğunun ve Irak 

halkının kaderini kendileri lehine değiştirdiler.
Bugün Irak ta ne demokrasi var, ne de huzur.
Ama Irak’ın yeraltı kaynakları bu iki emperyal ülke 

ye akıyor.
Bugüne kadar süren işgal döneminde ABD ve 

Ingiltere Irak topraklarında başarı elde edemedi.
Bölgede önemli bir petrol ülkesi olan İran’a da 

dişlerini göstererek, bu ülkeyi de işgal sevdasın- 
dalar.

Irak işgal edilmeden Saddamın kimyasal silahlar 
ürettiği iddiaları vardı.

İran’ın ise Atom reaktörleri..
Görüyorsunuz değişen bir şey yok.
Değişen İran’ın rejimini sevsek de sevmesek de 

ABD ye ödün vermemesi ve ulusal onurlarını 
sonuna kadar koruması yatıyor.

Türkiye’yi NATO üzerinden İran’a karşı kullanmak 
isteyen müttefiklerimizin oyununa gelmemek lazım.

Herşeyden önce Türkiye kendi ulusal savunma 
sistemini kurmalı, en azından Iran kadar olmalı.

CHP Bursa Milletveki 
li Onur Öymen, 5 
Aralık 2010 günü Mus 
tafakemalpaşa Ova 
azatlı beldesindeki 
seçim gezileri ve bay 
ramlaşma kapsamın
da geldiği Gemlik'te, 
ilçe örgütüne moral 
konuşması yaptı, 
Türkiye'nin dış politi
ka ve güvenlik sorun
ları hakkında da 
bilgiler verdi. 
CHP İl Başkanı Gür 
han Akdoğan ile bir
likte partilileri Gemlik 
ilçe binasında ziyaret 
eden Öymen'i Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Başkanı Cem 
Güler ve çok sayıda 
partili karşıladı, 
öymen, “Füze kalkanı 
başta olmak üzere 
ulusal savunma 
stratejisini yaşama 
geçirmeliyiz ’’dedi. 
CHP Gemlik İlçe 
ûrğütu*hü ziyarette 
gündemdeki konular 
değerlendirildi. 19 
Kasım'da Lizbon'da 
yapılan Nato zirvesi 
ye ilgili görüşlerini 
açıklayan Onur 
Öymen şöyle konuş
tu: "19- 20 Kasım 
2010 tarihlerinde 
Lizbon’da yapılacak 
NATO zirvesinin gün 
deminde Türkiye’nin 
güvenlik çıkarları açı 
sından büyük önem 
taşıyan iki konu yer 
almaktadır. Bunlardan 
biri ‘Füze Kalkanı 
Projesi’, diğeri de 
NATO’nun yeni 
Stratejik Konseptidir. 
Füze kalkanı konu 
sunda 2006 yılından 
itibaren ABD ile Po 
lonya ve Çek Cum 
huriyeti arasında 
yoğun görüşmeler 
yapılmıştır. O zaman 
öngörülen proje böyle 
bir sistemin radar- 
larının Çek Cumhuriye 
ti’nde, füzelerinin ise 
Polonya’da yerleşti 
rilmesiydi. Bu siste 
min esas olarak İran’
dan ve Kuzey Kore 
den gelebilecek bir 
füze saldırısını önle
mek için düşünüldüğü 
açıklanmıştı.
O tarihteki Rusya 
Cumhurbaşkanı Putin 
bu projeye şiddetle iti
raz etmiş, Almanya da 
Doğu Avrupa ülkeleri 
ne böyle sistemlerin 
yerleştirilmesi düşün

cesinden duyduğu 
rahatsızlığı dile 
getirmişti. Polonya 
halkının büyük çoğun
luğu da füze kalkanı 
nın topraklarına yer
leştirilmesine karşı 
çıkmıştı. Daha sonra 
bu projeden vazgeçil
di. Öyle anlaşılıyorki 
şimdiki proje füze 
kalkanının radar tesis
lerinin Türkiye’ye yer
leştirilmesi, füzelerin 
ise deniz deki savaş 
gemilerinden fırlatıl
ması amaçlanmak
tadır. NATO şemsiyesi 
altında böyle bir sis
temin ülkemize yer
leştirilmesine AKP 
hükümeti, bu projeye, 
İran’ın ve Türk kamu 
oyunun tepkisini 
yumuşatmak için 
dile getirdiği bazı 
koşulların kabulü 
halinde razı olacağı 
izlenimini vermiştir. 
Oysa esas sorulması 
gereken soru bu sis- 
temin kullanılmasında 
Türkiye’nin rolünün 
ne olacağıdır. 
Tetikte kimin 
parmağı olacaktır? 
Ülkemizi hedefleyen 
bir saldırı halinde bu 
sistemin kullanıla
cağının garantisi var 
mıdır? Türkiye sis
temin kullanılmasının 
kendi güvenliği 
açısından büyük 
sakınca doğuracağı 
durumlarda bunu 
engelleyebilecek güce 
sahip olacak mıdır? 
Füze sistemlerinin 
ateşlenme kararının 
birkaç dakika içinde 
verilmesi gerekece 
ğinden yetkinin de 
önceden ilgili askeri 
makamlara verilmesi 
gerekecektir. NATO 
ülkeleri bu konuda bu 
yetkiyi hangi makama 
ve hangi koşullarda 
vereceklerdir? Belli ki 
açık ça ifade edilmese 
de bu sistemin hedefi 
İran’dan kaynaklana 

bilecek bir füze 
saldırısını bertaraf 
etmektir. Bu saldırı 
kime yönelik olabilir? 
Bugünün koşullarında 
İran’dan Türkiye ya da 
diğer NATO ülkelerine 
yönelik bir saldırı bek
lenmemektedir. Kaldı 
ki İran’ın elindeki 
Şahap 3 füzelerinin 
Türkiye’den ötesine 
yani başka NATO 
ülkelerine ulaşacak 
etkili bir menzile 
sahip olmadığı bilin
mektedir. Yaklaşık 
2500 kilometre men
zilli bu füzeler İran’ın 
batısındaki Türki 
ye’ye ve İsrail’e ulaşa
bilir. Bölgedeki çatış
ma olasılıkları arasın
da en yüksek ihtimali i 
olanı ıran ile İsrail 
arasındaki bir çatış
madır. İsrail 1981 
yılında Irak’taki Osirak 
nükleer tesisini bir 
hava saldırısıyla 
tahrip etmiş, 2007 
yılında da benzeri bir 
saldırıyı Suriye’nin 
Deir-ez-Zor bölgesine 
düzenlemiştir. İsrail’in 
İran’da nükleer silah 
üretilebileceğinden 
kuşkulanılan tesisleri 
imha etmeyi planlıyor 
olması ihtimal dışı 
değildir. İran’ın da 
böyle bir durumda 
Şahap 3 füzelerini kul
lanarak İsrail’i vur
maya çalışması 
beklenir. İsrail’in 
geliştirdiği kendi milli 
füze kalkanı sistemi 
Arrow, öyle anlaşılıyor 
ki henüz böyle bir 
saldınyı tek başına 
defedecek yeteneğe 
kavuşmamıştır. 
Kuvvetli ihtimal, 
İsrail’in füze kalkanı 
konusunda NATO ile 
işbirli yapmaya çalış
masıdır. Füze savun
ması konusunda 
Türkiye’nin geçmişte 
bazı kötü deneyimleri 
olmuştur. 2. Körfez 
Savaşı başında Irak’ın 

muhtemel bir füze 
saldırısına karşı 
Türkiye’nin NATO’dan 
geçici süre için iste
diği Patriot füzelerinin 
alınmasında büyük 
güçlük yaşanmıştır. 
Bunu engellemek 
isteyenler çıkmıştır. 
Bugün benzeri bir 
durum meydana gelse 
Türkiye’nin kendini 
savunmak için 
NATO’dan bu füzeleri 
geçici olarak dahi 
almakta zorluk 
çekmesi muhtemel 
dir. Buna ragmen 
Türkiye’den, başka 
ülkeleri, belki de is 
rail’i savunmak için 
kullanılabilecek bu 
sistemi ülkesinde 
konuşlandırması iste
nilmektedir. Geçmişte, 
Küba krizi sırasında, 
yapılan gizli görüş 
meler sonucunda 
Sovyetler Birliği’nin 
Küba’ya füze yer
leştirmemesi 
karşılığında, Türki 
ye’ye haber verme 
ihtiyacı bile duyma 
dan NATO çerçeve 
sinde ülkemize yer
leştirilmiş bulunan 
Jüpiter füzelerini 
geri çektiği unutul
mamıştır. Çözüm 
Türkiye’nin kendi milli 
füzesavar füze sis
temini kurması ve 
komuta ve kontro 
lünü kendi elinde 
bulundurmasıdır. 
İsrail ve Hindistan 
gibi ülkelerin yapa
bildiği bu işi 
Türkiye’nin yapama 
yacağı düşünülemez. 
Bunun maliyeti de 
Türkiye’nin üstlene
meyeceği kadar 
büyük değildir.
Ülkemizin güvenliğini 
bu kadar yakından 
ilgilendiren bir 
konuda hükümetin 
şimdiye kadar yüce 
Meclis’e hiçbir bilgi 
vermemiş olmasını 
da yadırgıyoruz.’’

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yellen 1 Ayalı Bölge Şampiyonası için wllen açtılar
Ev sahipliğini Gem 
lik Yelken Külü bü 
nün yaptığı Türkiye 
Yelken Federasyo 
nu’nun faaliyet pro
gramında bulunan 
3. Ayak Bölge 
Şampiyonası yapıldı. 
Bursa ilinden Gemlik 
Yelken Kulübü’nün 
katıldığı şampiyon
aya Tekirdağ ilinden 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü, Balıkesir 
ilinden Bandırma 
Yelken Kulübü, 
Çanakkale İçdaş 
Yelken Kulübü Balık 
esir Burhaniye 
Yelken Kulübü, 
Çanakkale Gençlik 
ve Spor Yelken 
Kulübü ve Lapseki 
Yelken Kulüpleri 
katıldı. 4 gün süren 
şampiyonanın kapa 
niş konuşmasını 
Gemlik Kaymakamı 
Sayın Bilal Çelik 
yaptı. Kaymakam 
Çelik, spora ve spor 
cuya önem verilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Şampiyonanın ödül 
töreni Gemlik

Yelken Kulübü 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Ödül törenine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Mehmet 
Ali Toroslu, Belediye 
Başkanı Sayın Fatih 
Mehmet Güler, 
Bursa il genel Mecli 
si üyeleri ve Türkiye 
Yelken Federasyonu 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç, kulüp yet 
kilileri, antrenörler 

sporcular katıldı. 
Türkiye Yelken 
Federasyonu temsil
cisi İsmail Topkaç 
Şampiyonanın çok 
güzel ve iyi ortamda 
geçtiğini, katılan tüm 
sporcuların başarı 
için mücadele ettik
lerini misafirlere ve 
sporculara konakla
ma yeri olarak başta 
Paşa Otel ve Öğret
men evinin Gemlik 
adına çok güzel 

misafir perverlik 
yaptığını söyledi. 
Yelken yarışlarının 
sonuçları ise 
şöyle : 
Optimist Genel 
Klasman 
I.Berkan şahin 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2 .Yasin yılmaz 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
3 . Ayşenur Orhan 
Tekirdağ Yelken

Kulübü 
4.Doğukan Özko- 
valak Tekirdağ 
Yelken Kulübü 
5. Deniz Aydın 
Çanakkale G.S.İ.M 
Yelken Kulübü 
Optimist Kızlar 
1. Ayşenur Orhan 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2. Deniz Aydın 
Çanakkale G.S.İ.M 
Yelken Kulübü 
3.Nilsu Tetik 
GemlikYelken 
Kulübü
Optimist Junior 
1. Atacan Coşkun 
Gemlik Yelken 
Kulübü
2. Mert Çetin 
Gemlik Yelken 
Kulübü
3. Emre Can 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
Laser 4.7 Genal 
Klasman
1 .Hasan sal 
Gemlik Yelken 
Kulübü
2 . Tuğba Öksüz 
Gemlik Yelken 
Kulübü

3 .Tuse Maltepe 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
4 .Enes Topkaç 
Gemlik Yelken 
Kulübü
5 .Cengiz Baydar 
Gemlik Yelken 
Kulübü
Lase 4.7 Junior
1 . Enes Topkaç 
Gemlik Yelken 
Kulübü
2 .Canberk Dişli 
İçdaş Yelken 
Kulübü
3 .Gülçe Karagüllü 
Bandırma Yelken 
Kulübü 
Laser Kızlar
1. Tuğba Öksüz 
Gemlik Yelken 
Kulübü
2. Tuse Maltepe 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
3. İrem Anahtarcı 
İçdaş Yelken Kulübü 
Laser Radial
1 .Ceyhan İleri 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2 .Tunca Günay 
Burhaniye Yelken 
Kulübü

Gücümspor: 51 Fastline: 40
Gücümsporlu basketçiler, deplasman
daki son maçında rakibine fark attı. 
Bursa Küçük Erkekler C grubu 
deplasmanındaki son karşılaşmasına 
çıkan Gücümsporlu basketçiler, rakibi 
Fastline karşısında 11 sayı fark attı. 
51-40 üstünlük sağladılar.
Birinci periyodun 15-6, ikinci periyo
dun 7-19, üçüncü periyodun 17-11, 
son periyodun ise 12-4 farkla 
Gücümsporlu basketçiler rakibine 
üstünlüğünü gösterdi. Gücümsporlu 
basketçiler, deplasmanda çıktıkları 
5 karşılaşmanın 4 ünde galibiyet 
almayı bildi.
Gemlik Gücümspor Kulübü Başkanı 
Tuğan Büyükbaşaran, C gurubunda 
çıktıkları beş karşılaşmanın 4 ünde 
üstünlük sağlayarak fark attıklarını,

Gücümsporlu basketçilerin heyecanlı 
bir karşılaşma sergilediklerini söyledi. 
Büyükbaşaran, Gücümsporlu 
basketçileri antremanlarda karşılaş
malara galibiyet için sıkı hazırlandık
larını belirtti.
Öte yandan, Gücümsporlu basketçiler, 
25 Kasım 2010 Perşembe günü saat 
18.45’de Gemlik Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda Gemlik Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü Basketçileri ile 
29 Kasım 2010 Pazartesi günü saat 
19.oo da ise Nilüfer Belediyespor 
basketçileri ile karşı karşıya gelecek
ler. Gücümspor Minik basketbol takımı 
ise 28 Kasım 2010 Pazar günü ise 
yine ilçemiz Atatürk kapalı Spor 
Salonu’nda minikler gurubunda 
Uğur Böceği ile karşılaşacak.
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2050’de Türkiye »e dünya nüfusu 9 milyarı geçecek
Hızla artan dünya 
nüfusu 2010 yılında 
6,9 milyar kişiye 
ulaştı. 2050 yılında 
ise dünya nüfusunun 
9 milyarı geçmesi 
beklenirken Türkiye 
nüfusunun ise 97 
milyonu aşacağı 
tahmin ediliyor. 
Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu (UNFPA) 
tahminlerine göre, 
dünya nüfusu 2010 
yılında, geçen yıla 
kıyasla, yaklaşık bir 
Türkiye nüfusu 
kadar 79 milyon 
kişi arttı ve 6 milyar 
908,7 milyon oldu. 
Dünya nüfusu, 2050 
yılında 9 milyar 150 
milyonu bulacak. 
UNFPA verilerine 
göre, nüfusu 2009 
yılında 1 milyar 198 
milyon kişi olan 
Hindistan, 2010 yılın
da 1 milyar 214,5 
milyona ulaştı. 
Hindistan, 2050 yılına 
kadar, 399,3 milyon

luk artışla 1 milyar 
613,8 milyon olacak 
ve şu anda kendisin
den 139,6 milyon da 
ha fazla nüfusa sahip 
Çin'in 196,8 milyon 
önüne geçecek. 
Bu dönemde Pakis 
tan 150,4, Nijerya 
130,8, Etiyopya 88,8, 
ABD 86,3, Kongo 
Demokratik Cumhu 
riyeti 79,7, Çin 62,9 
milyon kişi artacak. 
TÜRKİYE'NİN 
NÜFUSU 97 MİLYONU 
AŞACAK 
Türkiye nüfusu ise 
2050 YILINA KADAR, 

75,7 milyondan, 21,7 
milyonluk artışla 97,4 
milyona yükselecek. 
Halen Türkiye 
nüfusundan az bir 
nüfusa sahip olan 
Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti nüfusta 
Türkiye'yi geçerken, 
Almanya, Türkiye'nin 
gerisinde kalacak.
Bu dönemde, büyük 
nüfuslu ülkelerden 
Japonya'da 25,3, 
Rusya'da 24,3 ve 
Almanya'da 11,6, 
İtalya'da 3 milyonluk 
nüfus azalması 
olacak.

ABD, 86,3 milyonla 
gelişmiş ülkeler için
deki en yüksek 
nüfus artışlarından 
birini gerçekleştir
erek nüfusunu 317,6 
milyondan 403,9 
milyona çıkaracak ve 
üçüncülükteki yerini 
koruyacak. 
Halen altıncı sırada 
yer alan Pakistan, 
335,2 milyonluk 
nüfusla dördüncü 
sıraya yükselirken, 
dördüncü sıradaki 
Endonezya 288,1 
milyonluk nüfusla 
altıncı olacak. 2010 
itibariyle 158,3 mil 
yon nüfuslu Nijerya 
ise 2050'de 289,İ 
milyonluk nüfusuyla 
dünyada 5. büyük 
ülke olacak.
Nüfus büyüklüğüyle 
şu anda 17'inci sıra
da yer alan Türkiye, 
21,7 milyonluk nüfus 
artışına rağmen, 
Almanya'yı geride 
bırakacak, ancak

Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti ile Tan 
zanya'ya geçilmekten 
kurtulamayacak ve 
18'inci sıraya inecek. 
AFRİKA NÜFUSU 1 
MİLYAR AŞTI, 
2050'DE 2 MİLYARA 
DAYANACAK
Halen 6,9 milyar 
düzeyinde bulunan 
dünya nüfusunun 1 
milyar 237,2 milyonu 
gelişmiş ülkelerde, 5 
milyar 671,5 milyonu 
az gelişmiş ülkelerde 
(bunun 854,7 milyonu 
da en az gelişmiş 
ülkelerde) yaşıyor. 
2050 projeksiyonun
da da 9 milyar 150 
milyon olacağı tah
min edilen dünya 
nüfusunun 1 milyar 
275,2 milyonunun 
gelişmiş ülkelerde, 7 
milyar 946 mily
onunun az gelişmiş 
ülkelerde (bunun 1 
milyar 672,4 milyonu 
en az gelişmiş ülke 
lerde) olacağı 

öngörülüyor. 2010 
itibariyle dünya nüfu 
sunun 1 milyar 33 
milyonluk kısmının 
yaşadığı Afrika'da, 
2050 yılına gelindi 
ğinde nüfus 1 milyar 
998,5 milyona ulaşa
cak. Bu dönemde 
Arap ülkelerinin 
nüfusu 359,4 milyon
dan 598,2 milyona 
çıkacak. Asya'nın 
nüfusu 4 milyar 166,7 
milyon dan 5 milyar 
231,5 milyona yükse
lecek. Avrupa nüfusu 
ise 732,8 milyondan 
691,0 milyona ger
ileyecek. Söz konusu 
dönemde Latin 
Amerika ve Karay ip 
ler'in nüfusu 588,6 
milyondan 729,2 
milyona, Kuzey 
Amerika'nın nüfusu 
da 351,7 milyondan 
448,5 milyona yükse
lecek. Okyanusya'da 
ise nüfus 35,8 milyon 
dan 51,3 milyona 
çıkacak.

elmte »sekeri
- - - - - - - - - -  KREŞLERİ -- - - - - - - - - -

GEHLk’İNİHÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EfiİIİN 

KURUNU

»1
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemlibirfarkyaratır”

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

DOĞAYA VE İNSAHA 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 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 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

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

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

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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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6 yıllık prim borcu 
çıkarılan 112 bin 
emekli, yeniden 
yapılandırma 
kapsamına alındı. 
Emekli olduktan 
sonra tekrar çalış
maya başlayan, 
ancak destek primi 
ödemesi gerektiğin
den haberi olmadığı 
için 6 yıllık prim 
borcu çıkarılan 112 
bin emekli, yeniden 
yapılandırma kap
samına alındı. 
Maaşlarına haciz 
konulması gün
demde olan bu kişi 
ler, af kapsamına 
girecek. 2004 yılın
da 1479 ve 4956 
sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılarak, 
işyeri sahibi olan 
emeklilerden sosyal 
güvenlik destek 
primi kesilmesine 
karar verilmişti. Bu 
durumdaki emeklile 
rin üç ay içinde 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na (SGK) 
başvurarak destek 
primi kesilmesini 
talep etmesi

Otomotiv üretimi yüzde 30 arttı
Otomotiv sektörü üre
timi Ekim ayında 
yüzde 30.9 artışla 108 
bin 824 adet oldu.
Otomotiv Sanayi Derne 
ği (OSD), otomotiv sek 
töründe toplam üreti 
min Ekim ayında yüz 
de 30.9 artışla 108,824 
adet, pazarın ise yüzde 
247.3 artışla 76,814 
adet olduğunu açık-

gerekiyordu.
Ancak kânundan 
habersiz olan 
emekliler müracaat 
etmedi. SGK ise 6 
yıl boyunca bu kişi
leri uyarmadığı gibi 
destek primlerini de 
emekli maaşların
dan kesmedi.
Geçtiğimiz aylarda 
ise faiziyle birlikte 
toplu borç çıkardı. 
Emekliler den 8 bin 
lira ile 10 bin lira 
arasında değişen 6 
yıllık prim borcunu 
ödemesi isteniyor
du. Bu borcu 
ödeyemeyen 
emeklilerin maaşla

ladı. Sektörün ihracâtı 
ise Ekim ayında yüzde 
2.3 artışla 69,892 adet 
olarak gerçekleşti. 
Otomobil üretimi ise 
Ekim ayında yüzde 
27.7 artışla 58,059 adet 
oldu. Ekim ayında 
toplam ve otomobil 
pazarındaki önemli 
artışın, ÖTV teşvikinin 
2009 yılı Eylül ayında 

rina haciz konula
caktı. Ancak 
hükümetin çıkardığı 
af, emeklileri de 
kapsayacak. 
Böylece destek 
primi borcu olan 
emeklilerin maaşları 
hacizden kurtula
cak. Yüksek faizler 
silinecek. Sosyal 
güvenlik destek 
primine tabi olarak 
çalışan 204 bin 339 
emekli bulunuyor. 
Bunlardan 112 
bininin 6 yıllık birik
miş prim borcu 
bulunuyor. Bu kişi 
ler, işyeri açarak 
çalışmaya başladık

sona ermesi nedeni ile 
Ekim ayındaki talepte
ki düşüşünden kay
naklandığını ancak baz 
etkisinin de giderek 
azaldığım belirten OSD 
değerlendirmesinde, 
"2010 yılının iik 
aylarında otomobil 
satışlarının bir miktar 
gerilemesine karşılık 
daha sonra talep artışı 

larını SGK'ya bildir 
medikleri için yüklü 
borçla karşı karşıya 
kalmışlardı. 
Devletin tahsil 
edemediği destek 
pirimi ise 373 mil 
yon TL. SGK uzun 
süredir bu durum
daki emeklilerin 
sorununa çözüm 
arıyordu. Af paketi 
emeklinin imdadına 
yetiş ti. Buna göre 
borçlar yeniden 
yapılandırılacak. 
Borç asıdan 
muhafaza edilirken 
faizleri silinecek. 
Bunun yerine ana 
para her yıl için 
enflasyon oranında 
artırılarak bugüne 
getirilerek hesa
planacak. Böylece 
faizle bilirlikte katla
narak artan destek 
primi borcu hafi
fleyecek. Ayrıca 
borçlara taksit 
yapılacak. Daha 
önce emeklinin 
destek primi bor
cunu, faizleriyle bir
likte toplu ödemesi 
isteniyordu.

süreklilik kazanmış 
ve Ekim ayında da 
talepteki hareketlilik, 
genişleyen kredi 
piyasalarının olumlu 
etkisine bağlı olarak 
devam etmiştir. Eylül 
ayına göre Ekim ayın
da toplam pazar yüzde 
15 otomobil pazarı ise 
yüzde 13 oranında 
artmıştır" denildi.

liilüiMl 
İHIM ■llilli IKli
Kurban Bayramı 
öncesinde 
umduğunu bula
mayan ikinci el 
otomobil sektörü, 
umutlarını bayram 
sonrasına taşırken, 
yılbaşına kadar 
piyasanın canlı 
olacağını tahmin 
ediyor.
Bursa Oto Galeri 
çiler Odası Başkanı 
Hakan Yanık, yap
tığı açıklamada, oto 
galericilerinin 
Kurban Bayramı 
öncesine iyi hazır
landığını söyledi. 
Piyasada beklenen, 
umulan canlılığın 
yaşanmadığını 
ifade eden Yanık, 
şöyle konuştu: 
"Paralar kurbanlık 
ve tatil için ayrılın
ca ikinci el otomo
bile ilgi gösteren 
olmadı. Satan ve 

T "BIA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 Kasım 2010 Pazartesi 

GEMLİK ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. İskele Cad. 

No :5/B Tel: 513 02 49 GEMLİK

alan olmayınca 
piyasa bayram 
öncesini orta 
düzeyde geçirdi. 
Bunda altın ve 
dövizdeki dalgalan
malar da etkili oldu. 
Zaten yatırım anacı 
olmaktan çıkıp 
ihtiyaç haline gelen 
otomobili vatan
daşlar, zorunlu 
olmadıkça 
satmıyor." 
Yanık, umutlarını 
bayram sonrasına 
taşıdıklarını 
belirterek, "Geçen 
bayramlarda da 
benzer durumu 
yaşadık. Bayram 
sonralarında can
lanma oldu.
Önümüzdeki hafta 
başlayacak can
lılığın yılbaşına 
kadar süreceğini 
tahmin ediyoruz" 
dedi.

G 
E 
M 
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

OLASIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 41 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)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

tı 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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H
HASTANELER

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

TAKSİLER

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

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

1 Akcan Petrol #
MAR-PET 91I 3o 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 5*13 Ot 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3817 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ımıHi
WS SİMASI 

Miomsmra

19.00-20.I5-2L30
PRİH,™

. I4.l5.-I6.l5
Rezervasyon 

(Tel:5l3332l)
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Gemlikspor’dan Yeniköy’e tarihi fart
Seyfettin SEKERSÖZ

Son sıradaki 
Orhangazi temsilcisi 
Yeniköy’ü adeta gol 
yağmuruna tutan 
kırmızı-beyazlılar, 
rakibini 8-0 mağlup 
ederek sezonun en 
farklı galibiyetine 
imza attı. Ağları 4 kez 
havalandıran Hasan 
Efe ise maça 
damgasını vurdu. 
Süper Amatör Lig B 
Grubunda oynadığı 
futbolun karşılığını bir 
türlü skora yansıla
mayan ve evindeki 2 
maçı da kaybeden 
Gemlikspor, puansız 
Yeniköy Gençlerbir 
liği’ni 8-0 mağlup 
ederek adeta coştu. 
Hakemlerin iki takım 
futbolcuları ile teknik 
heyetle sürekli 
didişmesi ve yedek 
kulübelerine kadar 
gelerek onların futbol
cularını yönlendirme 
terini engellemesi ise 
tepki alırken, 
Orhangazi temsilcisi 
Yeniköyspor’a göster
diği 2 kırmızı kart

sahada gerginlik 
yarattı.
Karşılaşmaya mutlak 
galibiyet için çıkan 
Gemlikspor, ilk 
dakikadan itibaren 
rakip kalede gol ara
maya başladı. 
Oyunun lO.dakikasın- 
da Yeniköy kalesi 
önünde meydana 
gelen karambolda 
Sinan boş kaleye golü 
atamadı.
Dakikalar 11’i göster
diğinde sağdan 
Emrah’ın getirdiği ve 
ceza sahasına aktardı 
ğı topu Hasan Efe 
güzel bir vuruşla 
ağlara göndererek 
Gemlikspor’u 1-0 öne 
geçirdi. Rakip kalede 

ataklarını sıklaştıran 
Kırmızı-Beyazlılar 
23.dakikada Ahmet’in 
attığı golle farkı ikiye 
çıkardı.
26.dakikada Hasan 
Efe skoru 3-0 yapar 
ken Gemlikspor 
rahatladı. 28.dakikada 
Murat Yararla skoru 
4-0 yapan Kırmızı- 
Beyazlılar da, 32.daki 
kada Sinan’ın sert 
şutu üstten dışarı 
çıkarken 36’da Hasan 
Efe bir kez daha sah
neye çıktı ve attığı 
golle farkı 5’e çıkardı. 
41’de Ahmet’in sol
dan getirdiği topa 
Hasan Efe vurmakta 
gecikince ilk yarı 
Gemlikspor’un 5-0 

üstünlüğüyle sona 
erdi. İkinci yarıya farkı 
açmak için süratli 
başlayan Gemlikspor, 
6’ıncı gole 65.dakika- 
da ulaştı. Bu dakikada 
Hasan Efe’nin ceza 
sahasında çıkardığı 
topa iyi vuran Sinan 
durumu 6-0 yaptı. 
72.dakikada rakibini 
ceza sahası içinde 
düşüren Mehmet ikici 
sarı karttan kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalırken kazanılan 
penaltı atışını oyuna 
ikinci yarıda giren 
Bekir Balık kalecinin 
sağından ağlara gön
dererek durumu 7-0’a 
taşıdı. 86.dakikada 
günün başarılı ismi

Haşan Efe kendisinin 
4’ün cü, takımının ise 
8’inci golüne imza 
atarak adeta yıldı
zlaştı. 9O.dakikada 
oyuna ikinci yarıda 
giren Yeniköyspor’da 
Ali, direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalarak takımını saha
da 9 kişi bıraktı. 
Gemlikspor, rakibi 
önünde 3 puanı 8-0’lık 
skorla alarak sezonun 
en farklı galibiyetini 
alarak büyük coşku 
yaşadı. Maçın ardın
dan ise orta hakemin 
futbolcularına haksız 
kart gösterdiğini iddia 
ederek itiraz eden 
Yeniköyspor hocası 
için defterine not 

düşmesi dikkat çekti. 
SAHA: Gemlik 
HAKEMLER: 
Engin Akar 4, 
Ersan Yapça 4, 
Gündüz Korucu 5 
GEMLİKSPOR: 
Ufuk 6, Kemal 7 
(Samet 4), Fatih 7, 
Yılmaz 7, Muharrem 8, 
Murat Yarar 8, Emrah 
8 (Gürkan 4), Sinan 8, 
Ahmet 8 (Bekir 
Balık 4), Hasan 
Efe 9, Oğuz 8 
ORH.YENİKÖY 
G.BİRLİĞİ:
İbrahim 2, Semih 2, 
Eray Karataş 2, 
Erdinç 3, Turgay 3, 
Murat 2 (Gökhan 2), 
Soner 2 (Sabri 2), 
Çağlar 5, Özgür 2, 
Süleyman 2 (Ali 2), 
Mehmet 2
GOLLER: Dk.11-26- 
36-86 Hasan Efe, ; 
Dk.23 Ahmet, Dk.28 
Murat Yarar, Dk.65 
Sinan, Dk.72 
(Penaltı) Bekir Balık 
KIRMIZI KART: 
Dk.72 Mehmet, Dk.90 
Ali (Orh.Yeniköy 
G.Birliği)

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

II I I Ç I ç I | pi I. a II GEMLİK'TEKİ 0U6İİH EKİNİZMeşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■1"1 *

Çerez NikahMasası ve Ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


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

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

23 Kasım 2010 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bîr sanattır” 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovartok işlen yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

1 milyon dolara mal olacak olan ek binanın temelleri dün atıldı

Leonıbüyüyor
Bursa Serbeset Bölge’de faaliyette 
bulunan Alman sermayeli Leoni Kablo 
Türkiye, fabrika hacmini 5 bin metre 
kareden 10 bin metrekareye çıkarıyor. 
Dün, BUSEB deki Leonı Fabrikasının 
yanındaki arsaya yeni fabrikanın teme 
li törenle atıldı. Yapımını BUSEB’in üst 
lendiği ve 1 milyon dolara yapılacak 
olan fabrikayı “Leonı” kullanacak. 
Fabrika ek binası toplam 5 milyon do 
lara mal olacak. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Serbest Bölge
Bursa Serbest Bölgesi’nin Gemlik’te 

kuruluşunu anımsıyorum da bir hayli 
sıkıntılı dönem geçirilmişti.

Azot Fabrikası’nın bir bölümü, Bursa 
Serbest Bölge kurulması için BUSEB 
Kurucu yönetimine satılmıştı.

Bugün düz bir arazi olarak gördüğü 
müz o alan bir tepeydi.

Uzun süre tepenin düzeltilmesi çalış
maları sürdü.

O günlerde Serbest Bölge’den Gemlik 
li iş adamlarına yer ayrılmıştı.

Birkaç sanayici ve iş adamı dışında 
kimse yer almadı.

Aradan geçen sürede Serbest Bölge 
nin değeri katlarca arttı.

Her yer fabrika doldu.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Dojo Karate 
Kulübü sporcuların
dan Göktay Özler, 
24-25-26 Aralık 2010 
tarihleri arasında 
Kocaeli’nde yapıla
cak olan Türkiye 
Karate Şampiyona 
sı’na gidiyor. Türkiye 
Şampiyonasına 
katılabilmek için 
çeşitli elemelerden 
geçen Göktay Özler, 
şampiyonaya ilçemizi 
temsilen katılacak.

ı ıı ıı ı ı II II

Marmarabirlik, ikinci parti ürün bedeli ödemesi yapıyor. Yaklaşık 20 bin ton zeytin 
alan Marmarabirlik, üreticilerin banka hesaplarına toplam 20 milyon lira yatırdı.

2010-11 kampanyasın
da şimdiye kadar 
yaklaşık 20 bin ton 
sofralık zeytin alan 
Marmarabirlik, üretici 
ortaklarına ikinci 
ödemeyi yapıyor. 
İkinci ödeme kap
samında ortakların 
hesaplarına 20 
milyon lira yatırıldı. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın verdiği bilgiye 
göre Marmarabirlik, 
2010-11 kampanyasın
da ortaklarından 
şimdiye kadar bedeli 
67 milyon lirayı aşan 
yaklaşık 20 bin ton

zeytin aldı. ödemeye de bugün
ilk ürün ödemelerini başlıyor. Bayram
kurban bayramı öncesi üreticilere,
öncesi yapan ürün bedeli karşıhğın-
Marmarabirlik, ikinci da 18 milyon lira

ödeyen Marmara
birlik, ikinci ödeme 
kapsamında ortakların 
banka hesaplarına 
20 milyon lira yatırdı. 
Zeytin üreticileri 
paralarını, 
24 Kasım Çarşamba 
gününden itibaren 
çekebilecekler. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, ikinci parti 
ödemeyle sofralık 
zeytin bedellerinin 
yüzde 60’ını, yağlık 
bedellerinin ise 
tamamını ödemiş 
olduklarını söyledi.

9._Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Sarayfc%25c3%25b6y/DfN%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

Kitap, sinema, tiyatro...
Uzun süren tatil iyi geldi.. Dinlenmenin yanı 

sıra bir kitap okundu. Bir film bir de tiyatro oyu 
nu izlendi. Biten kitap Gazeteci Mustafa Bal 
bay’ın Silivri’de halen yaşıyor olduğu anlara 
ilişkin. Silivri Toplama Kampı Zulümhane Bal 
bay acı anılarına ironi dejcatmayı esirgememiş.

Zaten adına Ergenekon denilen belirsizlikler 
silsilesi de kendi içinde ironik değil mi?

Güzel ülkemizde ardı sıra açılan Balyoz, 
Ergenekon .Poyraz davalarıyla hukukta yeni bir 
dönem başladı.

Tutukluluğu cezaya ve ezaya dönüştürmek.
Balbay’ın, Tuncay Özkan’ın ve diğerlerinin 

başına gelen gibi...
Kimi iki yıldan fazla kimi de iki yıla yaklaşan 

süredir tutuklu.
Kitap ta çok ilginç “an”lar var.
Güldürüyor ama daha da çok da hüzün

lendiriyor.
Daha da ötesinde sinirlendiriyor.
“Bu nasıl hukuk bu nasıl adalet” diye.
Hepsi öyle de hele içlerinde birisi var ki 

okurken insanın içi sızlıyor ve gözyaşlarına 
hakim olamıyor.

“Deniz, (Balbay’ın oğlu) derken telefonu 
keşfetti.

2010 Mayıs ayının ilk kapalı görüşünde, camın 
arkasında ben, elindeki telefonda sesim...

Arada cama vurdu vurdu. Artık pencereyi de 
iyice anlamış keşfetmiş olmalı ki cam bölmenin 
iki yanında açıp kapama kolu aramaya başladı.

Bulamayınca sinirlendi, cama vurdukça 
vurdu... Ağlamasa o kadar hüzünlü olmayacak-. 
tı. Görüp dokunamamanın acısını yüksek his
settiğim anlardan biriydi.

Burun direği sızlamasının tarifi böyle de 
yapılabilir..”

Balbay’ın kitabı şu sözleriyle bitiyor.Aslında 
bitmiyor yeni başlıyor;

“Sayın yargıçlar...
öylesine tartışmalı delillerle hakkımızda öyle

sine ağır cezalar istiyorsunuz ki; Hammurabi 
kanunları, bu uygulamaların yanında ’Hamur 
Abi’ kalırdı. Şu gerçeği tarihteki hiçbir yargıla
ma değiştiremediği gibi, Silivri mahkemeleri de 
değiştiremeyecek: Türküleri yakanlar, yasaları 
yapanlardan daha güçlüdür. Türküleri yakılan
lar, yasaları uygulayanlardan daha güçlüdür. 
Bizim türkülerimiz yakılacak, o türkülerle Silivri 
yıkılacak!”

İzlenen film Newyork’ta Beş Minare, tiyatro 
oyunu da Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarının 
sahneledikleri Sarı pınar 1914.

Senaryosunu Mahzun Kırmızıgül’ün yazdığı 
film oldukça başarılı...

Yakın dönemin Türkiye’sini sorguluyor.
Din, töre, kin, öfke bir arada...Töre kaynaklı 

kinin polisin bile hedefi saptırmasına iyi bir 
örnek.

Ayrıca film 11 Eylül sonrasında Amerika ve 
dünyanın İslam ile olan ilişkisini de irdeliyor.

hlrMnt

Bayram’dan sonraki ilk gün izlediğim ve tiyat 
roya gösterilen ilgi karşısında kentimin ve 
ülkemin aydınlık geleceği adına mutlu olduğum 
Reşat Nuri Güntekin’in Turgut Özakman tarafın
dan sahneye uyarlanan yapıtı Sarıpınar 1914 de 
ise;

Bir oturak aleminde dansöz yüzünden çıkan 
arbedede yaralanan kaymakam, mal müdürü ve 
eşraftan kişilerin ertesi sabah ayıldıklarında 
kendilerini uydurdukları bir mazeretin esiri 
olarak buldukları anlatılıyor.

Bir ayıbı örtmek için o anda uydurulan “Zelze 
le oldu, yaralandık’ınasalının giderek büyüdü 
ğünü ve silsile yoluyla önce turn ilçeye sonra 
mutasarraflığa oradan vilayete ve en sonunda 
da İstanbul’a kadar ulaştığını gösteriyor.

Basının da duyumlardan yola çıkarak pireyi 
deve yaparak olayı abartması da cabası...

İletişimsizliğin ve sefaletin de anlatıldığı oyun
da tüm sanatçılar çok başarılı...

M M Milin
Gemlik’in en büyük 
caddelerinden olan 
İstiklal Caddesi’nin 
kaldırımları ve 
Demirsubaşı 
Mahaliesi’nin bazı 
sokaklarında 
Wash Beton Plak 
kaplama ile 
Tretuvar, Kaldırım 
ve Yol Yapım işi 
4734 sayılı kamu 
ihale kanunu’nun' 
19.uncu maddesine 
göre açık ihale 
usulü ile ihale 
edilecek, 
ihale 26 Kasım 2010 
Cuma günü saat 
10.00 da Belediye 
ihale Komisyonu 
huzurunda 
yapılacak.
1998 yılında yap
tırılan ve bugüne 
kadar yenilenmeyen 
istiklal Caddesi’nin 
eskiyen ve vatan
daşların büyük 
tepkisini çeken 
kırmızı taşlar 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yeniden 
yaptırılıyor.
Ahmet Dural 
Meydanı ile İstiklal 
Caddesi’nin Gemlik

çıkış köprüsüne 
kadar olan kısmında 
yapılacak yenileme 
çalışmalarında 6 bin 
metrekare malzeme 
kullanılacak.
Sözleşmenin imza
landığı tarihten 
3 gün içinde yer 
teslimi yapılacak ve 
çalışmalar 210 gün 
(ikiyüzon) takvim 
gününde bitirilecek. 
Daha önce ilçenin 
barlar sokağında 
kullanılan ver dar
belere dayanıklı 
olarak bilinen Wash 
Beton taşlarının

kullanılacağı yağışlı havalarda
İstiklal Caddesi tepkilere yol
kaldırımları özellikle açmayacak.

Ifctllm iılııı aılir
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
kendisini ziyarete 
gelen Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği’ne, okulun 
giderlerini 
karşılayabilmek için 
kalıcı gelir sağla
manın gerekli 
olduğunu söyledi. 
Okul Müdürü . 
Mustafa Koreyhan 
ve Okul Aile Birliği 
Başkanı Hüseyin 
Bıçakçı ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
bulunduğu 
ziyarette öğrenciler 
Başkan Güler’e 
çiçek verdiler. 
Okullarının ihtiyaç 
lan olduğunu ileten 
Okul Aile Birliği 
yöneticilerini 
dinleyen Başkan 
Güler, okulların 
öncelikli olarak 
kalıcı gelir sağlaya
cak proje üretmeleri

ni istedi.
Okulun bahçesine 
yaptırılacak hah 
saha ile sürekli gelir 
elde edileceğini de 
kaydeden Başkan 
Güler, Gemlik’te 
bulunan okulların 
bahçelerinin 
değerlendirilmesi 
gerektiğini

belirterek, Lale 
Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu 
bölgesin de 18 
uygulamasının 
tamamlandığını ve 
kaldırım ile çevre 
düzenlemelerine 
başlanacağını 
söyledi.
Okulun çalışmaları

hakkında 
bilgiler de alan 
Başkan Güler, 
öğrencilere 
önümüzdeki 
günlerde başlayacak 
turnuvalar için 
futbol takımının 
forma ihtiyacını 
karşılayacaklarını 
söyledi.



TEŞEKKÜR
Geçirdiğim trafik kazası sonrasında 

ilk müdahalemi gerçekleştiren 
Borusan Sağlık Ekibine ve Ambulansına, 

Gemlik Devlet Hastanesine ve Personeline, 
Dostum, arkadaşım Dr. Necdet ÇULHAOGLU’na 

ambulansta yine beni yalnız bırakmayan can dostlarım, 
Ecz. Ferruh ERÇEK ve eşi Nilgün ERÇEK’e 
özenli tedavileriyle iyileşmemi sağlayan 

emeklerine ve ilgilerini esirgemeyen;
BURSA ACIBADEM HASTANESİ,

Prof. Dr. Kaya AKSOY’a 
Prof. Dr. Nadir ŞENER’e 

Dr. Suat BOYACI’ya 
Ameliyathane Ekibi’ne 

güler yüzleriyle hizmet veren 
1. kat çalışanları ve hemşirelerine, 

tedavim süresince hastane ziyaretinde 
bulunarak arkadaşlıkları ve moral katkılarıyla 
bizlere destek olan, çiçek gönderen, telefonla 

desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza, 
çalışanlarımıza ve aile fertlerimize 

sonsuz teşekkür ediyoruz.

Ceyhan AYDIN ve Ailesi
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Güne Bakış
5 milyon dolara mal olacak olan ek binanın temelleri dün atıldı

Leom büyüyorKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Serbest Bölge
Dün, Leom Kablo Türkiye Fabrikası’nın hemen 

yanına BUSEB tarafından yapılacak olan 5 bin met 
rekarelik ek binanın temel atma töreni vardı.

BUSEB Hizmet binasında yöneticilerle birlikte 
temel atılacak alana gittik.

Yolda çevreme baktığımda BUSEB içinde nere 
deyse boş alan kalmamış.

Bu kadar büyük alan içinde onlarca fabrika kurul 
muş, ama Gemliklilerin kaç tane fabrikası var?

Bir tek Bak-Tat’ın yeni bitirdiği fabrikası aklıma 
geliyor.

Bak-Tat Borusan yoluna bakan güzel bir tesis 
yaptırdı. Yavaş yavaş taşınmaya başlıyorlar.

Bursa Serbest Bölgesi’nde 4 bin 500 işçinin çalış 
tığı açıklandı dün.

Bu işçilerin kaç tanesi Gemlikli onu öğrenmek 
lazım.

Kaç tanesi her gün Bursa’dan ve başka yerlerden 
BUSEB’e gelip gidiyor.

Olaya bir başka açıdan bakıyorum.
Buradaki bunca fabrika, alışverişinin ne kadarını 

Gemlik’ten yapıyor?
İşçilerini taşıyan servis araçlarının kaç tanesi 

Gemliklilere ait.
Bunların cevaplandırılması gerekir.
Bursa Serbest Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine 

katkıları azımsanmayacak kadar büyük.
Türkiye’deki Serbest Bölgeler içinde BUSEB’in 

yerine baktığımızda, eldeki ölçek, ticaret hacim
leridir.

Üretim kapasitesi, çalıştırdığı işçi ve teknik kad 
rosu, yaptığı ihracat ve iş hacmi o serbest bölge 
nin yerini belirler.

Bize verilen bilgilere göre, 2010 yılının Eylül ayı 
na göre, İstanbul Deri 3.121.548 dolar, Ege Ser 
best Bölgesi 1.682.522 dolar, İstanbul Hava Limanı 
1.892.503 dolar, Mersin Serbest Bölgesi 1.616.501 
dolar, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 1.040.307 
dolar, Bursa Serbest Bölgesi 973.571 dolar. (1.000 
ABD$)

Bu rakkamın 1.250.000.000 dolara çıktığını öğreni 
yoruz.

Demek Bursa Serbest Bölgesi’nin işlem hacmi 
sıralamasında 6. sırada..

Yıl sonuna kadar bu sıralama değişebilir.
Böylesi devhasa bir işlem hacime erişen bir tica 

ri bölge, hem ülkesine, hem de çevresine büyük 
katkı sağlar.

Sağlamaya da devam edecek.
Ama bizler Gemlikliler olarak, buradan hak etti 

ğimiz payı almak istiyoruz.
Esnafıyla, işçisiyle, belediyesiyle, sanatkarıyla...
Bursa Serbest Bölgesi hacim olarak, yeni kurula

cak fabrikalarla büyüyor.
Bundan sevinç duyuyoruz.
Leoni büyüyor, Serbest Bölge büyüyor..

Bursa Serbest 
Bölge’de fabrikası 
bulunan ve üretimin 
tamamını ihraç 
eden Leom Kablo, 
5 milyon dolara mal 
olacak fabrikasının 
temellerini dün attı. 
BUSEB’de faaliyette 
bulunan fabrikasının 
yanındaki araziyi satın 
alan Leom Kablo 
Genel Müdürü ve 
Kuzey Afrika-Asya 
Sorumlusu Şükrü 
Erdem, BUSEB 
Başkan Yardımcısı

BUSEB Genel Müdürü 
Ali Yazıcıoğlu, 
BUSBİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Necdet Demir, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik Gümrük 
Müdürü Kenan 
Erdinç, Gemlik 
Gümrük Muhafaza 
Müdürü Şerafettin 
Bezci, Serbest Bölge 
Müdürü Halittin Tok, 
iş adamı Tevfik 
Solaksubaşı, çevre 
fabrika yöneticileri ve 
işçilerin katıldığı 
temel atma töreninde 
kurban kesildi.
Leom Kablo’nun 
Genel Müdürü ve 
Kuzey Afrika - Asya 
Sorumlusu Şükrü 
Erdem törende yaptığı 
konuşmada, 2004 
yılında üretiminin 
tamamını BUSEB’e 
taşıyan Leom Kablo 
Türkiye’nin mevcut 
tesislerini ek üretim 
ve hizmet binası ile iki 
katına çıkarma kararı 
aldıklarını söyledi. 
BUSEB tarafından 
yapımı üstlenilen ve 
yaklaşık 1 milyon 
dolara mal olacak 
olan hizmet binası ek 
tesisinin Leonı’nin 
hizmetine sunacağını 
söyleyen Genel 
Müdür Şükrü Erdem, 
şöyle konuştu: 
“Yeni nesil serbest 
bölgeler projesinde 
yerli ve yabancı ser
maye öncülük ede
cektir. 5 milyon dolar
lık yatırımda 5 bin 
metrekarelik ilave 
tesis binası 4 milyon 
dolarlık kısmı ise üre
time yönelik, bakır tel 
çekme, büküm, kablo 
üretim makineleri ve 
ekipmanından 
oluşmaktadır. Mevcut 
üretim ve ihracatın 
tamamını Serbest 
Bölge’de yapan 
Leonı, ilave tesis ile

10 bin metrekarelik 
alanda Avrupa’dan 
ABD’ye, Afrika’dan 
Asya’ya yapacağı 
ihracatı yüzde 100 
arttıracaktır’’ 
İhracatta Bursa 
Serbest Bölgesi’nin 
lokomotif şirketlerden 
biri olan Leonı’nin 
2010 yılı cirosu yak
laşık 100 milyon 
dolar, fabrikada 120 
kişi çalışıyor.
Yeni yatırım ile ciro
nun 150 milyon 
dolara, çalışan işçi 
sayısının ise 150 
kişiye ulaşacağını 
belirten Leoni Kablo 
Türkiye Genel' Müdürü 
Şükrü Erdem, 
“Leoni’nin 2000 
yılında Mudanya’daki 
Siemens Kablo 
Sistemleri Sanayi ve 
Ltd.ŞtLnin satın 
almasından sonra, 
2004 yılında BUSEB’te 
tesislerine taşınarak, 
başarılı çalışmalar 
ile yolumuza devam 
ettik. Leonı’nin örnek 
çizgisi nedeniyle sek
törde söz sahibi bir 
firma özelliğini sür 
dürmeye kararlıdır” 
şeklinde konuştu. 
Leom GM Toyota, 
Mercedes, BMW, VW, 
Ford, Man gibi firma 
lara özel kalite serti

fikaları ile üretim 
yapıyor ve her 
türlü teknik desteği 
sunuyor.
Dünya’nın değişik 
yerlerinde 64 üretim 
merkezi bulunan 
Leom AG Otomotiv, 
3 milyar Euro ciro 
ve yaklaşık 50 bin 
çalışana sahip 
dev bir firma. 
Daha sonra konuşan 
BUSEB Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut 
Yılmaz ise, BUSEB’in 
başarılarının 
sürdüğünü, 
2008 yılında yapılan 
vergi muafiyet
lerinden sonra işlem 
hacminde de büyüme 
olduğuna dikkat çekti. 
Avrupa Birliği’ne gire
bilmek için hükümetin 
2019 yılına kadar ihra
catta vergiden muaf 
tuttuğuna dikkat 

çeken Yılmaz, 
“BUSEB’in işlem 
hacminin 15 milyar 
dolara çıkartılmasını 
hedefliyoruz. Şu anda 
1 milyar 500 milyon 
dolar işlem hacmimiz 
bulunmaktadır.
Amacımız, istihdamı, 
ihracatı ve üretimi 
arttırmaktır. Burada 
üretilen ürünlerin 
bir kısmı iç piyasaya 
verilmekle birlikte 
bunlar satın alınan 
firmalarca işlenerek, 
yurt dışına ihraç 
edilmektedir.” dedi. 
Bursa Serbest 
Bölgesi’nde 
2009 yılına göre 
yüzde 7,87 lik bir 
ticaret hacmi geliştiği* 
ni, 6 bin 450 kişinin 
bölgede çalıştığını, 
geçen yıla göre istih* 
damda yüzde 2 lik 
bir artış gözlendiği 
belirtildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'da bir kişi 
evine girmeye 
çalıştığını iddia 
ettiği kişiyi 
hastanelik etti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Samanlı Mahallesi 
Samanyolu 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya 
göre S.S., ekmek

Şifa hulmak isterken ölünordu
Bursa'da mayasıl 
tedavisi için kay
natıp suyunu içtiği 
tatula bitkisinden 
zehirlenen bir kişi 
komaya girdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kemerçeşme 
Mahallesi Güney 
Sokağı üzerinde 
$xürah 9 çocuk 
babası Mehmet 
Bahçeci, mayasıl 
tedavisi için 
tavsiye edilen tatula 
bitkisini kaynatıp

Bayram dönüsü kaza: 7 taralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 
Erzurum'daki 
bayram ziyaretinden 
dönen aileyi taşıyan 
minibüs dereye 
uçtu. Kazada, 7 
yolcu yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre bayram tatilini 
fırsat bilerek 
Erzurum'daki 
ailelerine ziyarete 
giden 7 kişilik aile,

Cawsmi sı M Miami W
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
kişi, pazar yerindeki 
çaycıyı üzerine 
slcak su dökerek 
yaktı.
Zanlı olaydan 
sonra kaçtı. 
Kaynar suyla 
yaralanan çaycı 
ambulansla

almak için markete 
gitti. Bunu fırsat 
bilen M.G., balkon
dan eve girmek 
istedi. Bir kişinin 
zorla eve girmeye 
çalıştığını gören 
kardeş Ö.S., hemen 
durumu ağabeyine 
bildirdi. Koşarak 
olay yerine gelen 
S.S. evini soymaya 

suyunu içti. Birinci 
bardağın ardından 
ikinci bir bardak 
daha içtiği öne 
sürülen 66 yaşında
ki Bahçeci fenalaştı. 
Yere yığılan yaşlı 
adam hemen özel 
bir hastaneye 
kaldırıldı.
Zehirlendiği için 
midesi yıkanan 
Mehmet Bahçeci 
yoğun.bakıma 
alındı. Birden bire 
yere yığılan koca 
sının şaka yaptığını 
zannettiğini

Bursa'ya dönmek 
için yola çıktı. Baki 
Kara(50) yönetimin
deki 16 V 9842 
plakalı özel 
minibüs, sürücü 
sünün direksiyon 
hakimiyetini kaybet 
mesi sonucu Anka 
ra-Bursa karayolu 
Mezit-2 mevkiinde 
dereye uçtu. Kaza 
sonucunda, Kıymet 
Kara(50), Zeynep 

hastaneye kaldırıldı. 
Polis, kaçan 
zanlının yakalan
ması için 
çalışma, başlattı. 
Mesudiye 
Mahallesi Kaya 
Cadedesi'ndeki 
pazaryerinde 
meydana gelen 
olayda, seyyar

kalkıştığı iddia 
edilen M.G. ile 
tartışmaya başladı. 
Hırsızlık zanlısı, 
eline geçirdiği mer
divenle ev sahibine 
vurmaya kalkıştı. 
Ancak ev sahipleri 
merdiveni alıp 
zanlıyı darp ettiler. 
Dövülen M.G., 
araya giren vatan- 

söyleyen Refika 
Bahçeci, "Dili dön
müyordu.
Torunlarını güldür 
mek için şaka yapı 
yor sandım. Çay
danlığı gösterdi, 
içinde dikenli bir 
bitki vardı. Kaynatıp 
içmiş. Dili de dön
meyince ölüyor 
sandık. Allah 
koru du" dedi. 
Kayınpederinin 
mayasıl tedavisi 
için bir arkadaşının 
Hatay'dan gön
derdiği tatulayı

Kara(13), Faruk 
Kara(20), Furkan 
Kara(11), Betül 
Kara(22), Tuba 
lyigören(27) ve 
sürücü Baki Kara 
yaralandı.
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansında 
görevli sağlık per
soneli yaralılara 

• müdahale etti.
Herhangi bir sıkış

aracıyla çaycılık 
yapan Bilal B. (30), 
tezgah üzerine 
oturduğu sırada 
Kerim E.'in üzerine 
sıcak su dökmeye 
çalıştığını gördü. 
Saldırganı 
engellemek isteyen 
Bilal B., karın 
bölgesine dökülen

daşlar tarafından 
kurtarıldı^
Olay yerine gelen 
112 ekipleri tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan M.G.'nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

kaynatıp içtiğini 
ifade eden bir 
çocuk annesi 
Medine Yaşar (35), 
"Birden 
kendinden geçti. 
Konuşamıyordu. 
Hemen taksiyle 
hastaneye kaldırdık. 
Yoğun bakıma 
alındı. Daha önce 
de sık sık çeşitli 
otlar tçerdi. İlk defa 
başına böyle bir şey 
geldi. Tatulayı bir 
arkadaşı Hatay'dan 
göndermişti" 
diye konuştu.

maya mahal ver
memek için çağrılan 
İnegöl Belediyesi 
itfaiyesi Arama 
Kurtarma ekipleri 
de duruma 
müdahale ettiler. 

Yaralılar, İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi 

sıçak su ile yara
landı. Bilal B., 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile ; 
hastaneye 
kaldırıldı. Kaçan 
zanlı Kerim E.'nin 
yakalanması 
için çalışmalar 
sürüyor.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

' ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

Kayseri...
Biliyorsunuz Kayseriliyim...
Gerçi 52 senedir Gemlik’te oturuyorum, onun için 

sorarlarsa önce Gemlikliyim diyorum...
Senedir gidemediğim doğum yerime eşimle git

tim.
Okuduğum Kayseri Lisesini, oturduğum evleri, 

bana çok şeyler veren Sümerbank fabrikasını ve 
lojmanlarını içim kıpır kıpır, heyecanla dolaştım.

“öğünmek gibi olmasın, Kayseriliyim” 
Kayseri’yi dolaştıkça insanın morali düzeliyor. 
İrili ufaklı bin fabrika var. Sanayiciler krizi unut

muş görünüyor.
Daha doğrusu unutamıyor da, unutmuş görünü 

yor.
Demek ki Kayserili krize şerbetlenmiş.... 
Şimdilerde Kayseri’de krizden söz eden yok. 
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 850, 
Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 50, 

Kayseri serbest Bölgesi’nde 40 işletme üretim 
yapıyor.

Bu bölgeler dışında da çok sayıda işletme var
mış...

Kayseri’de sanayileşmeyi Cumhuriyet döneminin 
önemli devlet yatırımları olan Tayyare Fabrikası ile 
Sümerbank Bez Fabrikası’nda yetişenler başlattı.

Ben Sümerbank içinde büyüdüm, bu durumu 
gördüm, yaşadım.

özel sektörde tencere tava üretimi ile başlayan 
sanayileşmenin henüz 3V yıllık bir geçmişi var.

Sigortalı işçi sayısı Kayseri’de şimdilerde 160 
bini geçmiş...

“Kayserililer çok iddialı olduklarını, Türkiye 
yüzde 5 büyürse biz yüzde 10 büyümeliyiz” ...

Markalaşmaya 15 yıl önce başladık ama, şimdi 
lerde Kayseri kadar markası olan şehir yok” diyor
lar.

Kayserinin önde gelen firmalarını yazmaya 
çalışacağım...

Listede “marka” olmuş, içeride ve dışarıda çok 
kişinin artık tanıdığı firmalar var.

Kabloda; Hes Hacılar, Hasçelik, Hedef.
Elektrikli ev aletlerinde; Kumtel, Simfer, İtimat, 

Naturel, Femaş, Mestaş.
Makinede; Dener, Güven, Makro, Mekosan, 

Akdemir.
Mobilyada; istikbal, Bellona, Yataş, Kilim, ipek, 

Mondi, Kelebek,
Aldora, Ladin, Serhat, Ceha, Gürkan, Flekssit.
Raf ürünlerinde; Kantarcı, Somçelik, Nuhyaşar. 
Kapıda; Tuna, Emek, Star, Külça, Karmak, Artpan. 
Tekstilde; Orta Anadolu, Karsu, Lüks, 

Başyazıcıoğlu,
Başak, Selenteks, Beşler, Silteks, Çetinkaya. 
Güneş enerjisinde; Ezinç, Özkan, Özgün, Dinler.

Gıdada; Gülsan, Kayseri şeker, Balküpü, Meysu, 
Oylum,

Saray, Ararlar, Çarşıbaşı, Hisar, Pirlioğlu.
Pastırma sucukta; Şahin, Başyazıcı, Ünlü, 

Müslümoğlu, Imamoğlu, Danacıoğlu.
Yumurtada; Kaytaş, Etaş Afyon, Tarım Gıda, 

Erciyes Birlik bana verilen listede isimleri önde 
gelen firmalar.

Kayserili büyümeyi hedef almış...
Şimdiler de Kayserili, sanayicisi üretimi, istih

damı artırmak, şehirlerini öne çıkarmak için büyük 
bir yarış sürdürüyor.

Kayseri’de de bu iddia ve yarış açıklıkla görülü 
yor. Yenikçi, girişimci, çalışkan insanıyla Kayseri 
marka şehir oldu.

Kayseri’yi Anadolu’nun cazibe merkezi haline 
getirmişler..

Hedeflerinin istihdamı 200 binin üzerine, 
ihracatı 5 milyar doların üzerine çıkarmak” 

olduğunu açıklıyor.
Topraklarının yarısı tanm üretimi için kullanılan 

Kayseri’de, tarıma dayalı işletmelere de önem 
veriyor.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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KALE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Süper ligde son haftalarda yaşanan tartış
malı ve olaylı müsabakalara damgasını 
vuran hakemlerimizin yönetimleri önce fut
bolcuları, sonrasında ise teknik adamları, 
yöneticileri ve taraftarları çileden çıkarır 
duruma getirdi.

Spora gönül verenler ve yakından ilgile
nenlerin birbirlerine sordukları sorulardan 
biri de “Yıllardır Bursa bölgesinden neden 
ülkenin tepesinde hakemlerimiz yok” 
sorusudur.

Neden olmadığını son zamanlarda 
izlediğimiz maçlarda görüyoruz.

Bursa bölgesi dışından maç yönetmeye 
gelen hakemlerin tek hedefleri maçı oynat
mak oluyor.

Bizde ise maçlarda 8-9 sarı kart, 1-2 kırmızı 
kart gösteren ve cebindeki kartları kendileri 
için adeta bir silah gibi gören hakemlerimi 
zin yönettiği maçları görünce olay aydın
lanıyor.

Sahada farklı yenilen bir futbolcunun 
stresini ve moralinin bozukluğunu anla
mayan ve üzerine giden, “bir laf daha eder
sen seni atarım” “konuşma lan” gibi sözler 
sarf ederek oyundan düşüren bir hakemin 
yukarılara tırmanması mümkün mü?

Teknik adam kulübede futbolcusuna müda
hale edemeyecek, yönetici itiraz edemeyen

HAKEMLERİN CEBİNDEKİ 
KART MI? SİLAH MI?

cek, futbolcu sahada ağzını aşamayacak ve 
siz maç yöneteceksiniz.

Kardeşim takım farklı mağlup ve sen oyun
cuyu atmakla tehdit ediyorsun ve atıyorsun.

Peki, attığın futbolcu sana ne dedi? 
Sesini çıkarma, bağırma, itiraz etme. 
Bu kişilerin özel yaşantılarında sorunlar 

olabilir ancak bunları maçlara taşımaları ve 
sonrasında sanki futbolculardan intikam alır 
gibi maç yönetmeleri yanlış.

Bırak kendileri oynasınlar.
Bu kadar anlaşmazlık olmaz.
Bizim hakemlerimiz hiç kusura bakmasın

lar ama, bu niyetle maç idare ederlerse üst 
klasmanlara yükselmeleri çok zor.

Oynanan maçlara bakıyoruz, Bursa dışın
daki hakemlerimiz maçın oynanması için 
ellerinden geleni yapıyorlar.

Bizde ise tam tersi.
Futbolcu sahaya çıkacak, sesini çıkar

madan yenilse bile, haksız yere atılsa bile 
itiraz etmeyecek.

Maça çıkarken hakemlerimizin futbolculara 
söylediği sözleri belki bilmeyeniz vardır.

Şöyle derler; “siz futbol oynayın biz 
yardımcı olalım”

Futbolcuya böyle mi yardımcı olunur.
Sen maça çıkacaksın, futbolcunun futbol 

oynaması için yardımcı olacaksın.

Maçtan çıkan futbolcu soyunma odasının 
anahtarını beklerken sen gidip o futbolcuyla 
tartışamazsın.

Orada saha komiseri denilen kişi vardır, 
bunlar onun işidir.

Kime yaranmak istersin, İsa’ya mı? Yoksa 
Musa’ya mı?

O devirler çoktan geçti.
Seyirci çileden çıkıyor, takımı yenildiği için 

değil;
Yönetici isyan ediyor, takımı yenildiği için 

değil.
Teknik heyet isyan ediyor, takımı yenildiği 

için değil.
Bu isyankarlık tamamen hakemin yanlış 

kararlarından dolayıdır.
Bursa’da kötü yönetilen maçlar siz hakem

lerimizin üst klasmanlara yükselmesini 
engelliyor.

Futbol müsabakalarında artık çok kart 
gösteren hakemler tutulmuyor.

Maçları oynatan ve itirazsız iyi yöneterek 
tamamlayan hakemler tutuluyor.

Bu satırları daha çok uzatabiliriz, ancak 
amacımız hakemlerimizi rencide edip karala
mak değildir.

Kafasında bu işi bitiren kişinin hakemliği 
bırakması yapacağı en doğal harekettir.

Bu iş sevgi işidir.
Bu iş genç hakemler için geleceğe 

yatırımdır..
Tabi ki, gerçekten bunu bilerek yapanlar 

için. Genç futbolcuları oynadıkları futboldan 
soğutmak hakemlerin görevi olmamalıdır.

Onlar kendileri yükselirken, genç futbolcu
ları da yönlendirmeleri gerekir.

Futbolcu hatâ yapınca kırmızı kart.
Peki, hakem hata yapınca ne yapacağız?
Cepteki kartlar hiçbir zaman silah gibi kul

lanılmamalı.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

TRAFİK, KÂSKO, 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
MOATGAGC 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 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

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 dâire
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 ।
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Oomaies liyatları yeniden artışa geçti
Ay başında 
piyasaya bol miktar
da ürünün girmesi 
nedeniyle düşüş 
eğilimi gösteren 
domates fiyatları, 
Kurban Bayramı'nın 
yaklaşması, 
üreticinin ihracat 
beklentisi ve iç 
piyasadaki talep 
nedeniyle yeniden 
tırmanışa geçti. 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Toptancı 
Hali'nden edinilen 
bilgiye göre, geçen 
ay, üretimdeki 'ara 
boşluk1 ve domates 
güvesi zararlısı 
(Tuta Absoluta) 
nedeniyle üretici
lerin fideleri geç 
dikmesi nedeniyle 
adeta yok satarak 
market ve pazarlar
da 10 TL'ye kadar

Man la elin ateşini düscremedi
İthalat ve Kurban 
bayramı ile birlikte 
düşüşe geçeceği 
öngörülen et fiyat
larında beklenen 
düşüş, bayram son
rası ilk iş gününde 
yaşanmadı.
Konya Kasaplar 
Odası Başkanı 
Mehmet Cengiz, 
bayramdan önce 
karkas etin kilogram 
fiyatının 17 lira 
seviyelerinde bulun
duğunu, ithalatla bir
likte bayram sonrası 
hayvan kesim fiyat
larının düşeceğini 
tahmin ettiklerini 
belirtti.

çıkan ve bu ayın 
başında düşmeye 
başlayan domates 
fiyatları yine art
maya başladı.
Kurban Bayramı'nın 
yaklaşması, 
üreticinin ihracat 
beklentisi nedeniyle 
fiyatları yüksek tut
ması, tüketicinin 
talebi nedeniyle 
yeniden yükselişe 

Besiciliğin merkez
lerinden Konya'da,, 
bayram sonrası j|k iş 
günü tahmillerinin

aksine mezbahalarda 
et kesim fiyatında bir 
düşüş olmadığını 
anlatan Cengiz, “Bu

geçen birinci kalite 
domates, Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi Toptancı 
Hali'nde geçen haf
taya göre fiyatı kilo
gramda 70 kuruş 
artarak 3,50 TL'den 
alıcı buldu.
Yaklaşan Kurban 
Bayramı ve iç 
piyasadaki sebze 
meyve talebinde 

artış nedeniyle bazı 
sebze fiyatlarında 
da artış oldu. Geçen 
haftaya göre dol
malık biberin fiyatı 
20 kuruş, brokolinin 
50 kuruş, 
domatesin 70 
kuruş, ıspanağın 
10 kuruş, karnaba
harın 50 kuruş, 
kıvırcık marulun 
10 kuruş, patlıcanın 
50 kuruş, salatalığın 
10 kuruş, yerli kuru 
sarımsağın fiyatı 
ise 50 kuruş arttı. 
Bu arada, bamyanın 
fiyatı 60 kuruş, 
Kaliforniya 
biberinin 100 
kuruş, muhacir 
biberin 30 kuruş, 
taze fasulyenin 50 
kuruş, kabağın 
fiyatı 10 kuruş 
ucuzladı.

durumun neden kay
naklandığını bilemiy
oruz. Biz 'bayramdan 
sonra düşer' diye 
tahmin ediyorduk, 
ancak fiyat düşme
di” dedi.
Cengiz, kasapların 
Konya'daki mezba
halarda bugün 
sabah saatleri 
itibariyle, üreticiden 
satın aldıkları büyük
baş hayvanları 17 
liradan kestirdiklerini 
belirterek, “Demek 
ki Türkiye'de hayvan 
varlığı gerçekten az 
ve Kurban Bayra 
mı'na rağmen fiyat 
düşmedi” dedi.

94 milyar lirayı 
haraya üfledik

Vatandaş, 2006 
başından bu yana 
sigaraya 94,2 mil
yar lira ödedi. Buna 
karşılık devlet, 
vatandaşın sağlığı 
için 156,3 milyar 
lira harcama yaptı. 
Maliye Bakanlığı ile 
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzen 
leme Kurumu 
(TAPDK) veri
lerinden yapılan 
hesaplamalara 
göre, bu yılın ilk 8 
ayında vatandaşlar 
3 milyar 50 milyon 
216 bin 665 paket 
sigara içti. Bu 
dönemde, sigaraya 
ödenen para da 15 
milyar 684 milyon 
814 bin lira olarak 
gerçekleşti. 8 aylık 
dönemdeki 
satışların yılın son 
4 ayında da aynı 
seyri sürdürmesi 
halinde, bu yıl 
toplam sigara tüke
timi 4 milyar 575 
milyon 324 bin 998 
pakete, 
ödenen para aa 2? 
milyar 527 milyon 
221 bin liraya 
yükselecek 
5 yıllık dönemde 

NÖBETÇİ ECZANE
23 Kasım 2010 Salı 
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Bahkpazan Yedievler Sok. 
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sigara tüketiminde 
dalgalı bir seyir 
izlendi. 2006 yılın
da, 5 milyar 395 
milyon 434 bin 
603 paket olan yıl
lık sigara satışları, 
2007 yılında 
5 milyar 372 
milyon 748 bin 
281 pakete düştü, 
2008 yılında ise 
yeniden 5 milyar 
392 milyon 945 bin 
420 pakete çıktı. 
Yıllık tüketim, 2009 
yılında da 5 milyar 
377 milyon 748 bin 
810 paket oldu. 
Sigaranın vatan
daşa faturası ise 
2006 yılında 
15 milyar 272 
milyon lira, 2007 
yılında 16 milyar 
687 milyon lira, 
2008 yılında 18 
milyar 342,2 
milyon lira, 2009 
yılında da 20 
milyar 402 
milyon lira şeklinde 
gerçekleşti.
İlk 8 aylık trendin 
devamı halinde 
çözkonusu 
rakamın bu yıl 23,5 
milyar lirayı bula
cağı anlaşıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513,10 55
Polis Karakolu 5'ı3 18 79
Gar. Kom. '513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıli'ğı 513 10 53
C.Savct Yrd. 513 29 54
Emniye t Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
METR'O 513 12 12
Aydın/Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kan'aeroğlu-Esadaş 514 45 49
Anı'iur 514 47 71
Ka'mil Koç 512 01 63

HASTANELER
Devlot Hastanesi > 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.l Saft.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzatanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe 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
5*L 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

DENİZ OTORÜSÜ

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

VAPUR-FERİROT
Yalova "
Toty.. .. (226) 814 10 20

, ,u.ar (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

Körfez Taksi 513 18 21'
Çınar Taksi 513 24 67
G.üven Taksi 513 32 40
G.emlik 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

DAĞITICILAR

OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 51'3 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likit* jaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz J 514 88 70
Totalga; t 514 17 00

Tuncay / Otogaz 543-14 29
Beyza Petrol 513 O1 03

lik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYIî 3818

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 €ad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■■■
■sim 

mnsM 
H.30.-.14.0046.30- 

19.00-20.15-2130

I4.l5.-I6.l5
Rezervasyon 

(Td:5lJ33îl)
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Dünya Felsefe Günü semineri yapıldı
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
Dünya Felsefe Günü 
etkinlikleri kapsamın
da Uludağ Üniver
sitesi Fen- Edebiyat 
Fakültesi Felsefe 
Bölümü öğretim 
Üyesi Metin 
Becermen 11. Sınıf 
öğrencilerine yönelik 
bir seminer sundu. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Felsefe öğretmeni 
Elife Soygan ve 
öğrenciler adına 
Deniz ömercioğlu ile 
Hilal Nur Anlar 
tarafından organize 
edilen Dünya Felsefe 
Günü etkinlikleri kap
samında okulda 11. 
sınıf öğrencilerine 
yönelik bir seminer 
sunan Uludağ Üniver
sitesi Fen- Edebiyat 
Fakültesi Felsefe 
Bölümü öğretim 
Üyesi Metin Becer 
men Felsefeye gere 
ken önem verilme 
dikçe sorunların 
üstesinden geline
meyeceğini ve

toplumlann gelişe
meyeceğini ifade etti. 
Beceremen konuş
masında şunları 
söyledi: "Felsefeye 
başlarken ‘Olan 
neden böyle, başka 
türlü olamaz mıydı? 
Sorusu sorulmaktadır. 
Psikoloji ve sosyolo
jinin insanlara 
etkisiyle şaşırma duy
gusu azalmaktadır. 
İnsanlar artık birbir
lerini tanımak için 
emek harcamıyorlar. 
Aslında herkesin 
kendine ait bir 
dünyası var. Eğer 

araştırılırsa şaşırtıcı 
ve ilgi çekici sonuçlar 
doğacaktır. İnsanlar 
bazı kalıplara sokul
madan birey halinde 
incelenmelidir. ” 
Felsefenin eski

Yunan’da başladığına 
vurgu yapan 
Beceremen “Felse 
fe’nin dili Grekçedir. 
Bir çok felsefi terimi 
bu dil karşılamıştır. 
Türkçemizde yapı 

bakımından Felsefe 
dili olmaya yatkındır. 
Fakat gerektiği 
ölçüde kullanılmayıp 
yeterli eser verile
memektedir" dedi. 
Konuşmasının son 
bölümünde felsefede 
değişmez kesin 
bilgilerin olmadığını 
belirten Beceremen 
"Felsefe bir mayın 
tarlası gibidir. 
Güvenli alan bula
mazsınız. Her an 
mayınlardan birine 
basma tehlikesi 
vardır" şeklinde 
konuştu.

Uludağ Üniversitesi 
Fen- Edebiyat 
Fakültesi Felsefe 
Bölümü öğretim 
Üyesi Metin 
Becermen seminerin 
son bölümünde 
öğrencilerden gelen 
çeşitli soruları 
cevaplandırdı. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 11. 
sınıf öğrencilerini 
büyük bir ilgiyle takip 
ettikleri seminer 
sonunda okul 
müdürü Nazım özer, 
Bursa’dan gelerek 
okullarında seminer 
sunan Uludağ 
Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Metin Becermen’e 
teşekkür etti.
18 Kasım Dünya 
Felsefe Günü 
etkinlikleri kapsamın
da okulda seminer 
sunumuyla birlikte 
felsefe ile ilgili 
yayınlar sergisi 
ve birde pano 
oluşturuldu.

â>MİLT0N
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Umut
< 1 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, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy * Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hömom Mevkii Sorayköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com

Gemlik Körfezı____ :________________ __________________
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Kasım 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCACTSİZ StftVİS HİZMCTİ
Her çeşit ov^rtok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Mlto İMİ IMÜI İlil Bl
Gemlik'te balıkçılığa büyük katkı sağla 
yacak olan “Üniversite Önü Düzenleme 
Alanı ve Balıkçı Barınağı Projesi” yeni 
den ihaleye çıkıyor. Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, Gemlik Belediyesi 
olarak yapımını üstlendikleri Gemlik 
Balıkçı Barınağı alanında hizmet binası, 
balık satış birimleri ve çevre düzenlemesi 
yapım işinin 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 19.ncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile 14 Aralık 2010 Sah günü 
saat 10.00 da Belediye İhale Komisyonu 
huzurunda ihale edileceğini açıkladı. 2’de

Kaymakam Çelik, Ticarel 
Borsası'nı ziyaret etti

Kaymakam Bilal Çelik, Gemlik Ticaret Borsası'nı ziyaret 
etti. Borsa yöneticileri, Kaymakam Çelik’e zeytin konu 
sunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sayfa 4’de

GüneJakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Öğretmenim..
Bugün öğretmenler Günü kutlanacak.
Öğretmenler Günü, bize 12 Eylül döneminin 

armağanıdır.
Kenan Evren yönetimindeki 12 Eylül 

Cuntası, Atatürk’ün Millet Mekteplerini açtığı 
günü öğretmenler Günü ilan ettiler.

O günden beri her 24 Kasım tarihi, Öğret
menler Günü olarak kutlanıyor.

öğretmenlerin bir kısmı bu tarihi benim 
semese de resmi olarak öğretmenler Günü 
her 24 Kasım da kutlanır oldu.

Ben de meslekdaşlarım olan öğretmenlerin 
gününü kutluyorum.

1969-1976 yılları arasında Haydariye, Adliye 
ve sürgüne gittiğim Büyük Orhan Armutçuk 
Köylerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptım.

Devamı sayfa 4’de

Öğretmenler Günü kutlanıyor
24 Kasım öğretmenler 
Günü bugün düzen
lenecek olan tören
lerle kutlanacak.
Saat 10.oo’da Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunma 
töreni ile başlayacak 
olan törenlere saat 
10.30’da Kültür Mer 
kezi’nde devam edile
cek, Günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmaların ardından 
düzenlenen yarışmalar 
da dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
verilecek.

MHP’DEN 
ÖGRETMENLERGÜHÜ 
KUTLAMASI 
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkşn 
lığı’ndan Öğretmenler 
Günü nedeniyle 
yapılan basın açıkla

masında, tüm öğret
menlerin öğretmenler 
günü kutlandı. MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, açıkla
masında Atatürk’ün 
harf devrimin! yaparak 
halkın yeni harflerle 
okur yazar olmasını 
sağlamak için millet 
mekteplerin açılmasına 
önem verdiğini 24 
Kasım 1928 günü ise 
Atatürk’ün millet mek
tepleri başöğretmen
liğini kabul ettiğini 
belirterek, öğretmenler 
gününün 1981 yılından 
beri kutlandığını söyle
di. Kayaoğlu, şöyle • 
devam etti: “MHP 
Atatürk’ün deyimiyle 
ışık ocaklarının çok 
değerli temsilcileri 
olan öğretmenlerimi 
zin öğretmenler 

gününü kutluyor, 
onları saygıyla selam
lıyoruz. İnsan, ailesin 
de büyüyüp geliştikten 
sonra bilgilenme süre 
cine girer. Bu süreçten 
başlayarak bizlere 
doğruyu, güzeli, iyiyi 
sizler öğretirsiniz. 
Duygularımıza, fikirler
imize, hayata bakışı 
miza en iyi şekli 
siz verirsiniz. Bizlere, 
milli duyguları siz 
aşıladınız. Atatürk 
ilkelerine bağlılığı 
sizler öğrettiniz. Türk 
Milletine ahlaki ve 
kültürel değerler 
çerçevesinde, 
medeniyet yolunda 
kalkınmasına sizler 
ışık tuttunuz. Sizlerin 
Türk toplumuna 
verdiğiniz bu onurlu, 
saygın hizmet, karşılığı 

ölçüler ile sınırlan 
dırılmayacak kadar 
önemlidir. Fakat, 
ne yazık ki iktidarın 
beceriksiz yönetilme 
sinin yansımaları 
öğretmenlerimize ve 
onların geleceğine 
büyük zarar vermekte
dir. Kopya skandali 
nedeniyle atamaları 
yapılamayan binlerce 
öğretmen mağdurdur. 
Yapılan anketlere 
bakıldığında binlerce 
öğretmen öğretmenlik 
mesleğini seçtiği 
için pişmandır. Hak 
ettiğini alamayan, 
hak ettiği yere getiril 
meyen, ekonomik 
koşullan iyileştiril 
mediğinden dolayı 
kredi kartı mağduru 
binlerce öğretmen 
acı çekiyor’’

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

Emperyalistler doymaz
Günlerdir tartışılıyordu...
ABD, füze kalkanı sisteminin doğudaki 

"güvenilmez devletlerden gelebilecek 
tehditlere karşı bir önlem olduğunu iddia 
ediyor ve güvenmediği devletlerin 
ikisinin ismini ise açıkça söylüyordu; 
Kuzey Kore ve Iran!
Türkiye’de sisteme İran dostluğuna ve 

genel olarak da Türkiye'nin son yıllarda 
izlediği Ortadoğu siyasetine büyük zarar 
verebileceği endişesi ile karşı çıkıyordu.

Şimdi nokta kondu.
Füze kalkanı Türkiye’ye konulacak. 
Türkiye lehine koşula bağlanarak. 
Koşul neymiş?
Türkiye ise tüm sınırlarını kapsaması 

koşuluyla ve cephe ülkesi olmayacağını 
belirterek sistemin parçalarına ev 
sahipliği yapmaya "evet" dedi.

Türkiye'nin ikinci talebi, İran'ın isminin 
yazılmamasıydı. Bu talebi kabul edildi 
ancak bu talebin de fiiliyatta bir sonuç 
doğurmayacağı açık.

Çünkü;
Fransa Cumhurbaşkanın açıklaması da 

ortadadır.
Zira tehdidin bugün itibarıyla İran 

olduğu konusunda kimsenin şüphesi 
yok.

Nitekim Sarkozy, 
"Biz kediye kedi deriz." dedi. Yani 

tehdit İran'dır demek istiyor.
Dolayısıyla da tehdidin Iran olduğu ve 

ran kaynaklı tehdide karşılık bu füze 
savunma sisteminin kurulduğu açıktır.

Öyle ya da böyle...
İşin özü
ABD'nin Füze Kalkanı projesini tek 

başına yapmak yerine, Irak ve 
Afganistan işgallerinde olduğu gibi 
NATO'yu ve müttefik ülkeleri de işin 
içerisine çekerek bölgeyi ateşe vermek 
istemesi...

Çok net olarak anlaşılan bir şey daha 
var;

Dünyanın çivisinin çıktığı.
İnsani değerlerin önüne akıl dışı yön

temler geçmiş.
Egemen güçler ve emperyalistler 

“dümenini” istediği yöne kırıyor.
İhtirasları uğruna gelişme adına • 

gerçekleştirdikleri teknolojik devrimle 
dünyanın sonunu hazırlıyor.
Silahlanma...
Uyuşturucu ticareti...
İnsan tacirliği...
Uluslararası boyutta ihale yolsuzluk

ları...
Dünya ekonomisini alt-üst etme plan

lan 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 büyüt

mek için diş geçirebildikleri ulusları bir
birine sokuyorlar.

Uyanan oyuna gelmiyor.
Uyanmayan derhal dümen suyuna 

giriyor.
Oysa...
Emperyalizmin gözü doymaz.

Billto İMİHlft ihale B
Gemlik'te balıkçılığa 
büyük katkı sağla 
yacak olan “Üniver
site Önü Düzenleme 
Alanı ve Balıkçı 
Barınağı Projesi” 
yeniden ihaleye 
çıkıyor.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Balıkçı Barınağı'nın 
yapılacağı üniversi 
te girişindeki alanda 
yaptığı incelemede, 
burada yapılacak 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Başkan Güler, Gem 
lik Belediyesi olarak 
yapımını üstlendik
leri Gemlik Balıkçı 
Barınağı alanında 
hizmet binası, balık 
satış birimleri ve 
çevre düzenlemesi 
yapım işinin 4734 
Sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 19,ncu 
maddesine göre 
açık ihale usulü ile 
14 Aralık 2010 Sah

günü saat 10.00 da 
Belediye İhale 
Komisyonu huzu
runda ihale edile
ceğini açıkladı. 
16 bin metrekare 
kullanım alanı için 
de hizmet binası, 
balıkçılık kooperatif 
binası, restorant, 6 
adet 50 ve 80 metre 
kare arası peraken 
de balık satış birim

leri ile 3500 metre 
karelik bir yeşil ala 
na sahip olacak 
Balıkçı Barınağı 
ihale sonrasında 
tesliminin ardından 
486 takvim 
gününde bitirilecek. 
Balıkçı Barınağı'nın 
bitirilmesinden son 
ra Gemlik'in balığın 
hizmet merkezi ola
cağını söyleyen Baş

kan Güler, balık se 
ven vatandaşlar ile 
balık satıcılarının 
Görükle'ye gitmeleri 
ne gerek kalmayaca 
ğım, Gemlik Balıkçı 
Barınağı'nda açıla
cak satış yerlerin 
den daha ucuz 
balık alabilecekleri
ni belirterek, 
"Balık Gemlik'e geri 
dönüyor" dedi.

Baııram sanrası fatura Meme çilesi
Es

Uzun süren Kurban 
Bayramı tatilinin 
sona ermesiyle 
TEDAŞ’ın elektrik 
faturalarının 
ödemesinin son gün 
olması nedeniyle. 
aboneler ödeme 
noktalarında 
uzun kuyruklar 
oluşturdular, 
önceki gün, 
Gazhane Caddesi 
Nizam Pasajı’nda 
bulunan TEDAŞ’a 
ait tahsilat 
bürosuna binlerce

vatandaş elektrik 
borcunu ödemek 
için gelince caddede 
yüzlerce metre 
uzunluğunda 
kuyruklar oluştu. 
Sıra beklemekten 
bunalan elektrik 
aboneleri TEDAŞ’ın 
tahsilat bürosu 
sayısının arttırıl
masını isterken, 
uzuyan kuyruklarda 
sıra beklemekten 
perişan olduklarını 
söylediler.
TEDAŞ yetkilileri

İHRfHetai

ise, ödeme fatu
ralarının son güne 
bırakılmamasını, 
anlaşmalı bankalarla 
ödemelerin yapıla
cağı gibi bankalara 
otomatik ödeme

talimatı verilerek de 
elektrik faturalarının 
TEDAŞ tahsilat 
merkezlerinde bek
lemeden ödeme 
yapabileceklerini 
hatırlattılar.
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Valilikten lodos «e yağmur uyarısı
Bursa Valiliği, vatan
daşları lodos ve 
sağanak yağmura 
karşı uyardı.
Valilikten yapılan 
açıklamada, "Yurdu 
muz bugün öğle 
saatlerinden itibaren 
Orta Akdeniz 
üzerinden gelen 
yağışlı havanın etki
sine girecek. Kıyı 
Ege'de başlayacak 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların, zamanla 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz böl
gelerinde görüleceği 
bekleniyor. Sağanak 
yağışların salı günü 
Edirne, Çanakkale,

fthir taciri Kan loca nalayı ele reni
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, evinde 
esrar bulundurmak
tan tutuklanan 
kadının ardından 
kocası da aynı suç
tan hakim karşısına 
çıkarıldı.
Yaklaşık bir ay önce 
İnegöl Emniyet Mü 
dürlüğü Asayiş Bü 
ro Amirliği ekipleri

Selinle lnınm HMıiaı çantasın caliırtı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir kadın, katıldığı 
düğünde gelinle 
damadı alkışladığı 
sırada çantasının 
çalındığını 
belirterek polise 
başvurdu.

Innesi ranarak (ilen aJamteniini astı
Bursa'da bir kaç yıl 
önce evdeki mutfak 
tüpünün patlaması 
neticesinde annesi 
yanarak hayatını 
kaybeden adam, 
cami arkasındaki 
ormanda kendisini 
asarak intihar etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir kaç yıl 
önce tüp patlaması 
sonucu çıkan

İzmir, Aydın ve Muğ 
la çevrelerinde kuv 
vetli olacağı, lodo 
sun Marmara ve Ege 
bölgelerinde saatte 
50 - 80 km. hızla kuv 
vetli ve kısa süreli 
fırtına şeklinde ese
ceği tahmin ediliyor. 
Yağışlı havanın çar 
şamba günü Marma 
ra, Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu ile Batı ve 
Orta Karadeniz böl
gelerinde etkisini 
sürdüreceği, 
lodosun Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz, iç 
Anadolu ile Batı 
Karadeniz böl
gelerinde saatte 30 - 
50 km. hızla esmesi 

tarafından yapılan 
aramalarda, Orhani 
ye Mahallesi'nde 
ikamet eden Papat 
ya A.'nın evinde 360 
gram esrar ele geçir 
di. Olay yerinden 
firar eden Papatya 
A. ise önceki gün 
çarşı merkezinde 
yanında bulunan 2 
kişi ile beraber

Mimarsinan 
Mahallesi Emniyet 
Caddesi Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'ndeki bir 
yakınının düğününe 
giden Güssüm S. 
(30), gelinle damadı 
alkışladığı sırada 

yangında Ayşe 
Çetin yanarak hay
atını kaybetti. Çet
in'in oğlu 57 yaşın
daki Ömer Çetin, 
annesinin ölümü 
üzerine bunalıma 
girdi. Merkez 
Yıldırım ilçesi, 75. 
Yıl Mahallesi 
üzerindeki 
Ermantaş Camii 
arkasındaki ormana 

bekleniyor. 
Perşembe günü 
doğu ve güneydoğu 
Anadolu bölgeleri 
dışında tüm yurtta 
devam edecek 
sağanak yağışların 
İzmir, Aydın, Muğla, 
Antalya, Alanya, 
Bilecik, Yalova, 
Bolu, Düzce ve 
Karabük çevrele 
rinde kuvvetli olması 
tahmin ediliyor. 
Halen yurt genelinde 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklığı, kuzey, iç 
ve batı bölgelerde 3 
ila 5 derece daha 
artacak, Çarşamba 

gözaltına alınarak 
mahkemeye sevk 
edildi. Papatya A. 
tutuklanırken, 
yanında bulunan 2 
kişi ise mahkeme 
tarafından serbest 
bırakıldı. Bursa 
Cezaevi'ne gönder
ilen Papatya A.'nın 
eşi 36 yaşındaki 
İrfan A. da, İnegöl 

yanında bulunan 
çantasının 
çalındığını fark etti. 
İçerisinde maaş 
kartı, sürücü belge
si, nüfus cüzdanı, 1 
adet çeyrek altın, 
cep telefonu ve 160 
TL paranın bulun- 

giden Ömer Çetin, 
kendini ağaca 
asarak canına kıydı. 
İntihar, yaşlı adamın 
ağaca asılı cansız 
bedenini gören 
mahalle sakinlerinin 
durumu ekiplere 
bildirmesiyle ortaya 
çıktı. Annesiyle bir
likte evi kül olan 
adamın olayın 
ardından ayakkabı 

günü Batı kesim
lerde 2 ila 4 derece 
azalacak. Edirne, 
Çanakkale, İzmir, 
Aydın ve Muğla çev 
relerinde, perşembe 
günü İzmir, Aydın, 
Muğla, Antalya, 
Alanya, Bilecik, 
Yalova, Bolu, Düzce 
ve Karabük 
çevrelerin de bekle
nen kuvvetli yağışlar 
ile lodos fırtınasının 
sebebiyet verebile
ceği sel, çatı uçma 
sı, baca gazı zehir 
lenmeleri ve ulaşım
da aksamala ra karşı 
halkımızın dikkatli 
olmaları gerekmek
tedir" denildi.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Grip... Okuyun....

polisinin kontrolleri 
sırasında Mahmu 
diye Mahallesi De 
mirci Sokağı üze 
rinde esrar satarken 
suçüstü yakalandı. 
Üstünden 65 gram 
esrar çıkan irfan A., 
emniyetteki 
sorgusunun ardın
dan mahkemeye 
sevk edildi.

duğu çantasının 
çalındığını belirten 
Güssüm S., polise 
başvurdu.
Polis, düğün salo
nundaki hırsızlığın 
zanlısının yakalan
ması için soruştur
ma başlattı.

boyacılığı yaparak 
geçimini sağlamaya 
çalıştığı belirtildi. 
Çetin'in ölümü 
şüpheli bulundu. 
Savcı, yaşlı adamın 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
cesedinin Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıl
masına karar verdi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Sayın okurlarım; Türkiye'de daha çok 
ocak ayında salgın yapan grip aşısı 
olmak için hala vaktiniz var.

Türkiye'de yılda 10 bin kişinin grip ve 
ona bağlı olarak gelişen hastalıklardan 
hayatını kaybediyor. Bunu bilin...

Önemsiz gibi görünen grip altta yatan 
hastalıkların alevlenmesine yol açıyor.

Adeta tetiği çeken faktör olacak 
karşımıza çıkıyor.
Altta yatan kalp hastalığı, astım, 

böbrek yetmez liği, diyabet olabilir.
Hastalık grip olarak başlıyor, sonra 

diğer hastalıkları tetikliyor.
Kişiyi bu hastalıktan kaybetsek de asıl 

sebep grip olabiliyor.
Halbuki bunların grip aşısıyla engel

lenebileceğini bilmemiz lazım..
Vücut ağrısı, ağır halsizlik, yüksek 

ateşle kendini ifade eden grip yorgan 
döşek yatmamıza da yol açıyor.

Soğuk algınlığı, hafif kırkınlık ve ateşle 
genelde ayakta atlatılırken; grip yüksek 
ateş, vücut ağrısı ile ortaya çıkıyor...

En az bir hafta dinlenmeyi hatta yatak 
istirahatini gerektiriyor.

Halk arasında gribe paçavra hastalığı 
denmesi de bundan.

Gerçekten grip olan kişi işine gücüne 
zaman ayıramıyor.

Hatta gribi ağır geçiren kişilerde gribe 
bağlı zatürre geliştiği ya da altta yatan 
başka hastalığı tetiklendiği için has
tanede yatarak tedavi edilmeleri de 
gerekebiliyor.

Sayın okurlarım; Gribi önemseyin..
Belirtilerin soğuk algınlığına karışıyor 

olmasının gribin, önemsiz gibi algılan
masına sebep oluyor...

"Gripte de burun akıntısı, gözlerin 
sulanması, baş ağrısı olur ancak buna 
ciddi bir ateş de eşlik eder..

Şunu hemen söylemeliyim; Grip aşısı 
olduktan sonra "ben aşı olmama rağ
men yine de grip oldum" diyenlerin, yıl 
içinde yaşadıkları soğuk algınlıklarını 
grip zannediyorlar..

Aşının koruyuculuğunun erişkinler için 
yüzde 80, ileri yaşlılar için de yüzde 70 
civarında imiş...

Büyük oranda aşı ile koruyuculuk 
sağlıyoruz

Herkesin sorumlu davranması gerek
mektedir..

Eğer grip geçiriyorsanız kalabalık yer
lere girmeyin, alışveriş merkezlerinde 
dolaşmayın, gerekirse maske takın..

İnsanlara hastalık bulaştırmamak için 
burnunuzu sildiğiniz mendilleri uluorta 
bırakmayın.

Kirli mendilleriniz için çantanızın 
içinde bir küçük poşet taşıyın.

Ellerinizi dikkatle ve güzel yıkayın" 
Aşı olunması durumunda hem 

kendimizi koruyacağımızı hem de bulaş
manın önüne geçeceğimizi bilmeliyiz...

Bunun da çağdaş insanın sorumluluğu 
olduğunu da unutmayalım...

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

Öğretmenim..
öğretmenlerin sorunlarını, öğretmenlerinin dertlerini 

yaşadım ve onların ortadan kaldırılması için demokratik 
sendikal mücadele içinde oldum.

Bunun bedelini de, Adalet Partisi iktidarında ödedim.
Adliye Köyü İlkokulu Müdürü iken, “Görülen lüzum 

üzerine” Büyük Orhan Nahiyesi’nin tek sınıf ve tek öğret 
menli, öğrenci sayısı az olan Armutçuk Köyü’ne öğretim 
yılı ortasında sürgün edildim.

0 günlerde AB normları veya dayatmaları yoktu.
Ama bizler, öğretmenlerin özlük haklarını, demokratik 

haklarının verilmesi için çaba harcıyorduk.
Bunun mükafaatı ise, benim gibi binlerce öğretmenin 

sürgün edilmesi oldu.
İktidarlar, öğretmeni sınıfı içinde öğrencisine ders 

veren bir memur olarak gördükleri için, onların özlük 
hakları ile, demokratik istemleriyle veya ülke sorunlarıy
la ilgilenmelerini istemez.

Onları devletin kulu olarak görürler.
Bugün pek şey değiştiğini söylemek mümkün değil, 
öğretmen sınıfına girsin çıksın yeter.
Bir de iktidar partisine yalakalık yapıp, onların istediği 

öğretmenlerden olurlarsa, iyi yerlere de getirirler.
Bayram tatilinde Marmaris’te bir arkadaşımın otelinde 

iki gün geçirdik.
Kadir Başoğlan, 197O’H yıllarda Gemlik Belediyesi’nde 

sağlık memuru idi.
Dışarıdan da Bursa Eğitim Enstitüsü’nün Edebiyat 

Bölümünü bitirip öğretmen diploması aldı.
O, Sağlık İş Sendikası yöneticisiydi. APTıler bizimle 

nasıl uğraştılarsa, öğünlerde Kadir ile de uğraştılar.
Kadir kendi istediği ile Muğla’ya gitti.
Meslekten ayrıldı, siyasete girdi, CHP İl Genel Meclisi 

üyeliği yaptı. Aynı zamanda Muğla Köy-Koop Başkanı 
oldu. Köylerde Kalkınma Koopretifleri kurdurdu. Merkezi 
Ankara da olan Köy-Koop Genel Başkan Yardımcısı 
oldu.

12 Eylülde solcu olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve 
içerde uzun süre yattı. Eşi Fatma ise hemşireydi.

Onu da işten atınca, iki çocuğuyla işsiz kaldılar.
Kadir ve eşi daha sonra Sedir Adası yolunda, anaların

dan kalan bir evi köy lokantasına çevirdiler. Bal işiyle 
uğraştılar. Aç kaldıkları günleri unutmadılar.

Marmaris’in Çamlı Köyü’ndeki baba evini çevrenin en 
muteber mekanı yaptılar.

Kadir ve Fatma, buradan dişleriyle kazandığı paralarla 
biri Çamlı Köyü’nde Çınar Muğla Evleri adlı oteli, 6 yıl 
önce de Denizli Sarayköy’deki Umut Termal Kaplıca SP 
Merkezini.

Bir gün Çınar Restaurant’a Marmaris’te oturan Kenan 
Evren gelir.

Kafasında köylü Mehmet ağanın şapkası olan Kadir 
Başoğlan, Evren Paşa ile tanıştırılır.

Başoğlan, Evren Paşaya: “Paşam size minnettarım" 
der.

Paşa hayret içinde sorar: “Neden, ben sana ne yap
tım”

“Beni içeri attınız Paşam. İşsiz, aç bıraktınız. Siz olma 
saydınız buralar olmazdı” der.

Bunun öğretmenlikle ne ilgisi var demeyin.
Bu ülkede demokrasi ve insan haklan için uğraşan 

öğretmenler ve diğerleri çok çektiler.
Kadir ve benim gibiler, mesleklerinden ayrılıp başka 

işler yapmak zorunda kaldılar.
öğretmenlerin sorunları hala devam ediyor.
Birçok öğretmen mesleği dışında ikinci bir işte çalış

mak zorunda kalıyor.
Ülkeleri yarınlara hazırlayan öğretmenlerin hepimizin 

üzerinde emekleri çoktur. Onları candan kutluyorum.

Gemlik 
Kaymakamlığına 
atandıktan sonra 
ilçeyi tanıma ziyaret* 
lerini başlatan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, dün de Gemlik 
Ticaret Borsası’m 
ziyaret etti.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, Meclis 
Başkanı Servet 
Pehlivan, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı özden 
Çakır, yönetim 
kurulu üyeleri Hasan 
Kılıç, Erkan Sarışen, 
Ferit Alan tarafından 
karşılanan Bilal 
Çelik, borsa yöneti
cileri ile zeytin konu 
sunu da görüştüler. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, borsa 
çalışmaları

İsmail Kemah yoğun bakımda
Gemlik Palas Oteli 
sahibi ve DP yönetim 
kurulu üyesi İsmail 
Kemah, aort damarı 
yırtılması nedeniyle 
10 saat süren ameli 
yattan sonra yoğun 
bakıma alındı. 
Pazartesi günü 
İstiklal Caddesi’ndeki 
işyerinde otururken, 
göğsünde ağrı 
olduğunu söyleyen 
İsmail Kemah bir süre

__ Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce
verilmiş olan 16/10/2010 tarih ve 
0227856 numaralı Gümrük Vezne 

alındı belgesi zayi olmuştur.
Hükümsüzdür"

DAYLAND GIDA TEM. KİM.
M AD. MAK. PAZ. ITH. IHR. SAN.

Saadtı kahııe aııareılerini surdiiriiyor
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Eski Pazar Caddesi 
üzerinde bulunan 
kahveleri ziyaret etti. 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen ve İlçe 
yöneticileri ile 
birlikte Eski Pazar 
Caddesi’ndeki 
kahveleri ziyaret 
ederek vatandaşların 
dertlerini dinlediler. 
İlçe Başkanı Özmen 
kahvelerde yaptığı 
konuşmalarda 
74-78 yılları arasında 
Milli Görüşün . 
çıraklık döneminde

konusunda 
Kaymakam Bilal 
Çelik’e bilgiler verdi. 
Borsa olarak yeni 
logo yaptırdıklarını 
bu logoyu Gemlik 
zeytini olan ambalaj 
larda kullanılması 
için çaba harcadık
larını söyledi. 
Zeytincilik konusun
da Kaymakam 

sonra fenalaştı. 
110 Acil Ambulansı 
ile Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan 
Kemah’a burada 
müdahale edildi. 
Hastaya sürekli kan 
verilmesine karşı 
düzelme görülmeyin 
ce Bursa Özel Çekirge 
Kalp Aritmi Hastane 
si’ne sevk edildi.

manevi kalkınma ve 
ağır sanayi hamlesini 
gerçekleştirdiğini, 
96-97 yılları arasında

kalfalık döneminde 
havuz sistemi ile 
halkın refahını artırıp 
D-8 ile dünyada

Çelik’e bilgiler veren 
Acar, borsa olarak 
Gemlik’in çıkışında 
Çevre Yolu kavşağı
na çatal üzerinde 
zeytin maketi yap
tırdıklarını söyledi. 
KAYMAKAM ÇELİK 
YÖNETİCİLERİ 
KUTLADI 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Gemlik zeytini

Burada 10 saat 
süren bir ameliyat 
geçiren İsmail 
Kemah’ın aort 
damarının değiştiril 
diği ve 30 ünite kan 
verildiği öğrenildi. 
Ameliyattan çıkan 
İsmail Kemah’ın 
yoğun bakımda 
kendine gelmesinin 
beklendiği durumu
nun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi. 

nin coğrafi işaretinin 
Gemlikli üretici 
ve tüccara fayda 
sağlayabilmesi için 
logonun mutlaka 
zeytin ambalajların
da kullanılması 
gerektiğini 
belirterek, çalış
malarından dolayı 
Ticaret Borsası 
yöneticilerini kutladı

alternatif adil bir 
ortaklık kurduklarını 
önümüzdeki 
seçimlerde ustalık 
dönemi icraatlarını 
sergileyerek 
faizsiz adil düzeni 
kuracaklarını 
anlattı.
3. şahlanış için her 
kesimden destek 
istediklerini dile 
getiren özmen 
güçlü bir şekilde 
iktidara geleceklerinin 
müjdesini vermek 
için ziyaretleri 
sürdüreceklerini 
belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Erhan İZGİ

24 Kasım Öğretmenler Günü

Her öğretmenler gününde 
gösterişli törenler düzenleyip 
öğretmenlerimizden övgüyle 
söz ederiz. Bir kez olsun eğitim 
durumumuz nicedir, öğretmen
ler ne haldedir, eğittiğimizi 
sandığımız gençler okulu bitirin 
ce ne yapar, hiç aklımıza 
gelmez. Eğitimle ve öğretmen
lerle ilgili sorunları hep görmez
den geliriz.

Büyük önder, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında bakınız eğitim ve 
öğretmenlerle ilgili neler 
söylüyor: “Yeni Türkiye’nin 
birkaç yıla sığdırdığı askerî, 
siyasal, yönetimsel devrimler 
sizin, saygı değer öğretmenler, 
sizin toplumsal ve düşünsel 
devrimdeki başarınızla doğru- 
lanacaktır. Hiçbir zaman hatırı 
nızdan çıkmasın ki cumhuriyet 
sizden “fikri hür, vicdanı 
hür,irfanı hür’’ kuşaklar ister.”

Bir başka konuşmasında 
“Eğitim işlerinde kesinlikle 

zafer kazanmış olmak gerektir. 
Bir ulusun gerçek kurtuluşu 
ancak bu yolla olur.” 

“Öğretmenler, yeni 
kuşağı,Cumhuriyetin özverili 
öğretmen ve eğiticileri, sizler 
yetiştireceksiniz, yeni kuşak 
sizin eseriniz olacaktır. Eserin 
değeri, sizin ustalığınız ve 
özveriniz derecesiyle orantılı 
olacaktır.”

Atatürk döneminde el 
üstünde tutulan, değer verilen 
öğretmen bu güveni sarsma
mak için canla başla çalışarak 
uygarlık yolunda büyük aşa
malar kaydetmiş, halkına bilim
in aydınlığını sunmuştur.

Eğitim sisteminin en önemli 
öğesi öğretmendir. Bu yüzden 
de öğretmen yetiştirmek büyük 
önem arz eder, öğretmen iyi 
yetişirse öğrencileri de iyi 
yetiştirir. Öğretmenlerin huzuru, 
ekonomik durumu mesleki 
çalışmalarına başarı ya da 
başarısızlık olarak yansır.

Ülke gerçeklerine uygun 
kurumlar yaratmak ve eğiticiler 
yetiştirmek için Cumhuriyet 
hükümetleri ellerinden gelen 
çabayı gösterip Dünya’ya örnek 
olacak Köy Enstitülerini kurma 
ve geliştirme başarısı göster
mişler. 1945’ten sonraki siyasi 
iktidarlar, birtakım çıkarlar 
uğruna eğitim sistemini bir 
açmaza, bir çıkmaz sokağa 
itmiştir.

Köy Enstitülerinin kapatıl
masının ardından açılan öğret
men okulları ve eğitim enstitü
leri yaraya derman olamamıştır.

1980‘li yıllardan sonra YÖK 
öğretmen yetiştiren bir görevi 
de üstlendi; ama bu konuda 
başarılı olamadı. Sadece 
gençlere birer diploma verme 
görevini yerine getirdi. 
Gençlere eğitimle ilgili gerekli 
beceri ve davranışları 
kazandıramadı. Aileler bir 
zamanlar çocukları için bir bal
taya sap olamıyorsa “Bir öğret
men olsun!” düşüncesini be 
nimsedi. Öğretmenliğe hiç ilgi 
duymayan sadece güvencesi 
olsun diye binlerce kişi eğitim 
fakültelerine girdi.

8 yıllık eğitime geçerken 
fakülte bitiren maden mühen
disini, veterineri, işletmeciyi ve 
öğretmenlikle ilgisi olmayan 
daha nicelerini öğretmen olarak

almadılar mı?
1978 ve sonrasında mektup 

la öğretmen yetiştirip okullarda 
görevlendirmedik mi? 
Böylesine beceriksiz ve nitelik
siz kişileri eğitim ordusuna kat
makta bir sakınca görmedik. 
Şimdi oturmuş eğitimde kalite
den bahsediyoruz. KPSS skan
dali biraz olsun eğitimin boyut
larını da ortaya koymuyor mu?

Öğretmen adayları gerçekten 
çok iyi yetiştirilmeli, eğitim 
gördükleri okullarda eğitimle 
ilgili gerekli bilgi, beceri ve 
davranışları kazanmalı. Mesleğe 
başladıklarında kendi alanları 
ile ilgili mutlaka kendilerini 
geliştirmeli, yenilemeli, yurt ve 
dünya sorunlarına yabancı 
olmamalı,

Atatürk cumhuriyetinin 
erdemlerini özümsemeli, öğren
cilerine benimsetmeli. Sanatsal 
etkinliklere katılarak zamanını 
değerlendirmeli, öğretmen 
üretken ve yaratıcı olmalı. 
Bütün olumsuzluklara karşın 
hiçbir zaman yılgınlığa 
düşmemeli.

“Ben tohumum, çiftçi sensin 
/ Çok sularsan, ürün senin / 
Bol olursam, verim senin

Ama bir de çürütürsen / 
Hata senin, hata senin / 
Öğretmenim!

Öğretmen arkadaşlarımın 
“öğretmenler Gününü” yürek
ten kutluyorum...

elmfc sekeri
- - - - - - - - - - KREŞLERÎ - - - - - - - - - - - -

GENLİK'İNİLIÖZEL 
0(ül ÖNCESİ ECİIİH 

muMu

W21
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
\ çocuğunuzun hayatında 
î önemli bir fark yaratır”

»EŞ VE HAZIKLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYII SINIFLARIMIZ YE 
İKİ KINAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

5I719 67 telefon ya da 517 J912 noiu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

E>AY. TA FA O£ALP. ^MLAK’TAN
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

Engüriide anayola yakın 4 dönüm zeytin * İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında
1. kat işyeri daire 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

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 yapıl», 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.elmasekerikres.com
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O’NU YETİŞTİRENLER...
Atatürk’ün yetişmesinde, 

kişiliğin gelişmesinde O’nu 
yetiştiren öğretmenlerin önemli 
bir payı vardır. O, kesintisiz, 
başarılı bir öğrenim hayatı geçir
miştir. Bu O’nun yetişmesinde 
önemli bir etkendir. O, hemen 
hepsi mesleğinde başarılı, üstün 
nitelikli öğretmenlere sahip 
olmuştur. Öğretmenleri O’nu çok 
değişik biçimlerde etkilemiş, 
O’na çok yararlı bir rehberlik yap
mışlardır.

Selanik’te Şemsi Efendi 
İlkokulu’ndaki öğretmeni Şemsi 
Efendi’nin rolü çok büyüktür. 
Küçük Mustafa Okulu’na kay
dolduğunda, 15 yıllık tecrübeli, 
ünü bütün Seianik’e yayılmış bir 
öğretmendi. Okulu da kentte en 
sevilen okuldu. Atatürk’ün yeni
likçi düşüncelerinde disiplin 
duygularının gelişmesinde, bağ
nazca tutumlara karşı görüş
lerinde, öğretmeni Şemsi

Efendi’nin öğretim ve uygula
malarının mutlaka etkisi vardır. 
Bu okulda yeni öğretim yöntem
lerinin ve hecelemede yenilik 
yapılarak sesleri ve kelimeleri 
okuma yöntemine geçilmesinin 
öğrencileri güçlüklerden kur
tardığını görüp yaşamıştı. Yıllar 
sonra Atatürk’te, Türk halkını 
okuma ve yazma öğrenmedeki 
güçlüklerden kurtarmak için, 
alfabe değişikliği fikri ve uygula
masında bunun da etkisinin 
olduğu düşünülebilir.

Selanik Askeri Rüşdiyesi’nde 
Matematik öğretmeni Yüzbaşı 
Mustafa Bey’i rolü inkar 
edilebilinir mi? Sınıfta ateşli 
zekası ve anlayışındaki hazım 
fark eden bu öğretmeni ona 
şöyle der: “-Oğlum! Senin de 
adın Mustafa, benim de. Bu böyle 
olmayacak, arada bir fark bulun
malı. Bundan sonra adın Mustafa 
Kemal olsun”

Burada, öğretmenin, bir isim 
farklılığı sağlamaktan daha ileri 
bir amaç güttüğü anlaşılmakta. 
Öğretmeni, Mustafa’ya 
“Olgunluk” anlamına gelen bir 
isim vererek O’nun övgüye değer 
durumunu görüp açıklamış olu 
yordu. O’da öğretmeninin kendi- . 
sine verdiği adı o kadar çok be * 
nimsemiştir ki bildiğimiz gibi, 
bazen sadece “Kemal” adını kul
landığı bile olmuştur. Selanik 
Askeri Rüşdiyesi’nde Fransızca 
öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin 
Bey, Mustafa Kemal’e ilgi 
gösteren ve O’na geleceğe ilişkin 
ilk fikirleri veren bir başka öğret
menidir. Yıllar sonra, Eylül 
1924’te, Mustafa Kemal, onunla 
Samsun öğretmenleri arasında 
karşılaşmış ve orada öğretmen- * 
lere hitaben yaptığı konuşmada 
“ilham ve kuvvetini” geniş 
ölçüde ondan aldığını 
söylemiştir. Öğretmeni için şun
ları söylemiştir o gün: “..0 baskılı 
günlerde dahi bizi bugün için 
yetiştirmeye çalışan gerçek ve 
fedakar mualimler, mürebbiler 
eksik değildi. Onların bize verdiği 
bilim ve olgunluk elbette esersiz, 
sonuçsuz, ürünsüz kalmamıştır. 
Şimdi burada, yüce, saygı değer 
bir kişiye rastladım. O benim 
Rüşdiye birinci sınıfında öğret
menim idi.

Bana henüz temel şeyler öğre

tirken gelecek için ilk fikirleri de 
vermişti.”

Daha sonraki öğrenim hayatın
da onu etkileyen başka öğreb 
menleri de olmuştur. Örneğin; 
Manastır Askeri Idadisi’nde (Lise) 
Türkçe öğretmeni Mehmet Asım 
Efendi, Tarih Öğretmeni Mehmet 
Tevfik Bey gibi.. Güzel konuşma 
ve yazma sevgisini, köklü tarih 
kültürünü, sevgisini derin tarih 
bilgisini bu öğretmenleri ona 
kazandırmışlardır.

Atatürk, çocukluk ve gençlik 
yıllarını OsmanlI Devleti’nin son 
ve en buhranlı, en çalkantılı 
dönemlerinde yaşamıştır. Savaş 
alanlarında, ülkenin çeşitli yer
lerinde bulunmuş, yıkılmakta 
olan devletin çöküş nedenleri, 
kurtarılma yollarını düşünmüştür. 
Kurtuluş Savaşı ve yaptığı 
devrimlerle bu milletin yok 
olmasını önlemiş, yeni bir devlet 
kurmuştur. Kurtuluş ve iler
lemenin bilgisizliğin ortadan 
kaldırılmasıyla, bilimi, eğitimi 
yaymakla sağlanacağını her 
zaman dile getirmiştir. Bunun 
içinde eğitime, öğretime ve 
öğretmene büyük Önem vermiştir, 
sevgi ve saygı göstermiştir. 
Günümüzün genç öğretmenleri 
Başöğretmen Atatürk’ten örnek 
alarak nice “Kemal’ler yetişecek
tir.

Gününüz Kutlu olsun!

M ılın Maııı SİM Miminin müjde
yet târihinin en büKriz nedeniyle, istih

dam kriterini tuttura- 
madığı için devletten 
aldığı teşvikleri kay
betme riskiyle karşı 
karşıya kalan işadam 
larına yeni bir şans 
verilerek, yatırım
larının sürmesi 
sağlanacak.Herkesi 
kucaklayan borçların 
yeniden yapılandır
masıyla ilgili yasa

tasarısında teşvik 
alarak istihdam 
yaratamayan işadam 
larına da kolaylık 
geliyor. Belirli bir 
takvim içinde işçi 
alanın teşviği yan
mayacak. Kurban 
Bayramı arifesinde 
Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Ali 
Babacan tarafından 
açıklanan Cumhuri

yük bo>c yapılandır
masının yer aldığı 
yasa tasa^sına istih
dam sözün ıfKı ta- 
mayanlar da dahil 
oluyor. Hükü metin 
uygulamaya koy
duğu teşvik siste
minde, teşviklerden 
yararlanmak için isti
hdam şartı getiril 
mişti. Buna göre,

örneğin yeni fabrika 
kuran işadamı, dev 
letle yaptığı pro
tokolde, 100 kişiyi 
istihdam edeceğini 
beyan etti. Aynı işa 
damı, bedelsiz arsa, 
elektrik ve vergi 
avantajları elde etti. 
Ancak kriz nedeniyle 
birçok işadamı, istih
dam kriterini yerine 
getiremedi

NÖBETÇİ ECZANE
24 Kasım 2010 Çarşamba

FATİH ECZANESİ 
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 
No: 3 Tel: 5139127 GEMLİK
T il Â “SUYUNU BOŞA 

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

■SB GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat I55

| ■ Jandarma İmdat 156
■U Jandarma K. 513 10 55
I .1, Polis Karakolu 513 18 79

। Gar. Kom. 513 12 06
KAYMAKAMLIK

I Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

J C.Savcı Yrd. 513 29 54
I Emniyet Müd. 513 10 28

ı ___________ULAŞIM__________
■ METRO 513 12 12

! Aydın Turizm 513 20 77
1 Süzer Turizm 512 10 72
■ Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

■ Anıtur 514 47 71
■ Kamil Koç 512 0163

! _______ HASTANELER________

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 oö 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. 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 - FERİROT

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OOI *9 Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 5,3 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 55 29

■ Uzmanlar Tıp Mrk. 513 bq 40

■9 ______ TAKSİLER__________

1 il Körfez Taksi 513 18 21
MB Çınar Taksi 513 24 67
8 f| Güven Taksi 513 32 40
■J9 Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3819 

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)

ıniıılHii
MM 

MYOnSNH 
1İ.30.-.14.0046.30- 
l9.00-20.l5-2l.30 

Pİffl
I4.l5.-I6.l5
Rezervasyon 

(Tel: 513 53 21)
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Fastline Spor Kulüftü: 35
Gemlik Belediyesnor: 90

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Yıldız erkekler 
Basketbol takımı, 
Çekirge Spor 
Salonu’nda oynanan 
maçta güzel bir oyun
la galibiyeti hak etti. 
Bu sezon altıncı 
maçında dördüncü 
galibiyetini alan 
Belediyesporlu bas- 
ketbolcular grubunda 
ilk ikiye kalma şan
sını devam ettirdiler. 
Maçta Yiğit (29 sayı), 
Evrim (17 sayı), 
Tolgahan (16 Sayı), 
B.Bozkurt (7 sayı), 
Hasancan (6 sayı), 
Kasım Ahmet (2 sayı), 
B.Ergun (2 sayı), 
Atalay (6 sayı), Akın 
(3 Sayı) ile oynadı. 
Maçın yıldızı 29 sayıy

la Yiğit olurken, diğer 
oyuncularında ortaya 
koyduğu perfor 
mansta skorun farklı 
olmasında etken 
oldu. Takım sorum
lusu İbrahim Tokgöz 
“Gruptaki şansımızın 
devam etmesi bizim 

açımızdan sevindirici. 
Her ne kadar bu maçı 
farklı da kazansak 
esas önemli olan 
önümüzde ki hafta 
kendi sahamızda 
oynayacağımız Bursa 
TED Kolej maçı ve 
Mudanya maçıdır.

Eğer bu maçları 
alabilirsek gruptan 
lider olarak çıkma 
şansımız olacaktır. 
Amacımız iyi 
oyun iyi sonuç elde 
etmektir. Bütün 
oyuncularımı 
kutluyorum. ” dedi.

Bursa Kent 
Konseyi tarafından 
bu yıl 8. kez düzen
lenen tavla turnu
vasında, engelli 
vatandaşlar, birlik 
ve beraberlik için 
zar atarak dayanış
ma örneği 
sergilediler.
Bursa Kent Konse 
yi Engelliler Meclisi 
üyelerini bu yıl 8. 
kez bir araya geti 
ren tavla turnuvası, 
Ender Çay Bahçe 
si’nde gerçekleştir
ildi. Rumeli Dernek 
leri Federasyonu 
nun da desteğiyle 
düzenlenen tavla 
turnuvası, renkli ve 
heyecanlı anlara 
sahne oldu.
Bursa Kent Konse 
yi Başkanı Mehmet 
Semih Pala, turnu
vada, Kent Konse 

yi’nin çalışmalarını 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla hayata 
geçirdiğini söyledi. 
Tavla turnuvasının 
geleneksel hale 
getirildiğini kayde
den Pala, “Engelli 
vatandaşlarımıza 
moral veren bu tur
nuva, engelli 
hemşehrilerimizin 
sosyal hayatta 
daha aktif yer 
almaları, yaşamda 
dimdik ayakta 
durmaları ve 
rehabilitasyonları 
bakımından 
önem taşıyor” 
diye konuştu.
Pala, Bursa Kent 
Konseyi olarak 
bu tür etkinlikleri 
devam ettirecek
lerini sözlerine 
ekledi.

^>MİLTON
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çfrez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


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 fiydin Yolu Hcısköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevfcil Sarayköy/DtNİZlİ WWW.umutthermal.COm

"Hah yıkamak bir sonattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovjrlok işleri yapılır 

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
Emniyet Müdürlüğü Arkası

Tel : 514 57 37 GEMLİK

OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

İğreımenler Günü törenlerle kutlanılı
24 Kasım Öğretmenler Gü 
nü tüm yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de düzenlenen 
törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı’nda başlayan 
törenlere Kültür Merkezi’n 
de devam edildi. Mesleğe 
yeni başlayan öğretmenler 
ant içti, düzenlenen yarış
ma larda dereceye giren öğ 
rencilere ödülleri verildi. 
Haberi sayfa 2’de

Mesjeğe yeni başlayan 
öğretmenler ant içti

Kadri GÜLER

kadri__guler@hotmail.com

Barışı bulmak
Dünyada barışı yakalamak o kadar kolay 

olmuyor.
Bir bakıyorsunuz Afrika’da kardeş kardeşi 

öldürüyor.
Bir bakıyorsunuz Uzak Doğu’da iki kardeş 

ülke birbirlerine ağır silahlarla saldırıyorlar.
Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin, Güney 

Kore’nin bir adasına yaptığı saldırı, üzerine iki 
ülkede en üst düzeyde savaş durumuna geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın öbür 
ucundan Güney Kore’ye donanmasını gönder
di.

Sıcak savaş her an yaşanabilir.
Türkiye’nin güneyindeki savaş şimdilik dur

muş gözükse de iki taraf da elleri tetikte bek
liyor. Devamı Sayfa 4’de

Gemlik Palas Otel’i 
sahibi ve DP ilçe 
başkan yardımcısı 
İsmail Kemah, dün 
son yolculuğuna 
uğurlandı. Syf ö’de

CHP’li gençler Hukuk Fakültesi nin 
Gemlik’ten alınmasına karşı 

imza kamnanyası başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu üyeleri, Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi’nde bulunan Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te 
kalması için imza kampanyası başlattılar. Haberi sayfa 5’de

9._Km._Kokar_Hamam_Mevfcil_Sarayk%25c3%25b6y/DtN%25c4%25b0Zl%25c4%25b0_WWW.umutthermal.COm
mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Öğretmenler 6iinii törenlerle kııtlanılı
24 Kasım

Sözler kime aittir bilmem ama Ali Rıza 
Binboğa’nın söylediğini iyi biliyorum... öğret
meni çok iyi anlatıyor...

Sanatçılar farkında da siyasetçiler ya da 
eğitim politikalarına yön verenler nasıl anlıyor 
ve algılıyor öğretmeni...

Asıl olan onların algılama düzeyi...
Algılayabi İseler ya da öneminin farkına 

varsalar şimdi öğretmen açlık sınırında olur 
muydu?

Ek işlerle geçim kavgası verir miydi? 
öğretmen kutsaldır, ana gibi 
öğretmen kutsaldır, baba gibi 
öpülesi elleri var 
şirin tatlı dilleri var 
öğretmen öğretir, a, b, c 
öğretmen öğretir, k, I, m 
ilk öğretmenin kim senin 
kim öğretti alfabeyi 
bir harf için kırk yıl 
köle olunuyorsa 
29 kere kırk yıl 
kölesiyim öğretmenin
24 Kasım öğretmenler Günü... 
Yaklaşık 30 yıldır kutlanıyor. 
Ne demekse Öğretmenler Günü... 
Oysa eğitim ve öğretim evrenle başlı yor. 
Doğumdan ölüme dek geçen süreyi bir okul 

varsayarsak - ki öyle - bu okulda yani “hayat 
mektebinde” her dalda öğretmenler sürekli var.
Öğretmen var da.
Öğretmenin niteliği çok önemli...
Aklının yeterliliği ve yüreğinin sıcaklığı önem

li...
İyiyi kötüyü ayırt etme yeteneğini kazandıran 

tüm öğretmenler kutsaldır...
Saygı duyulasıdır...
Eli öpülesidir. 
Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmenim, 
Feride Öğretmenim, 
özlem öğretmenim, 
Oğuz öğretmenim, 
Hasan Temiz Öğretmenim, 
Adnan Altınbaş öğretmenim, 
Halil Uğur Öğretmenim, 
Halit Çokal öğretmenim, 
Nihat Yavaşcaoğlu Öğretmenim, 
İhsan Başkesen (Aysan) öğretmenim, 
Talat Şahin öğretmenim, 
Ercan Çizmeci öğretmenim, 
Ihsan Topçu öğretmenim, 
Onur Kumbaracıbaşı öğretmenim, 
Aydın Güven Gürkan Öğretmenim, 
Saruhan Ayber öğretmenim, 
Erol Nural öğretmenim, 
Yılmaz Akkılıç öğretmenim...
Aykan Uzoğuz öğretmenim ve doğumumdan 

itibaren beni eğiten, öğreten yüzlerce binlerce 
öğretmenimin önünde saygıyla eğiliyorum.

İyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırt etmemi 
sağladıkları için...

Alfabeyi öğrettikleri için...
İnsanları sevmeyi ve saymayı öğrettikleri 

için...
Bana doğru yolu göstermek amacıyla çabal

adıkları için...
İyi bir yurtsever olmamı sağladıkları için... 
Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı olmamı 

sağladıkları için...
Yurdumu, ulusumu özümden çok sevdirdikleri 

için... Cumhuriyeti ve onun kazanımlarını 
özümsettikleri için.

Yoluma ışık oldukları için... 
önümü aydınlattıkları için. 
Bu vesileyle öğretmenler gününüz kutlu olsun 

sevgili öğretmenlerim.

24 Kasım Öğretmenler 
Günü tüm yurtta oldu 
ğu gibi Gemlik’te de 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
İlk tören Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunma ile başladı. 
Kaymakam temsilcisi 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Garnizon 
Komutanı Topçu Kur 
may Albay Mehmet Ali 
Toroslu, Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Mehmet 
Ercümen, siyasi parti
lerin temsilcileri ile 
okul müdürleri ve 
öğretmenlerin katıldığı 
törende İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen’in sun
duğu çelengin ardın
dan saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okundu.

KUTLAMALAR 
KÜLTÜR 
MERKEZİ’NDE 
YAPILDI
Belediye Kültür Merke 
zi’nde yapılan kutlama 
töreni saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile 
başladı. Emekli Öğret
men Orhan Evyurt’un 
konuşmasının ardın
dan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercü 
men günün anlam ve 
önemini belirten bir 
konuşma yaparak 
mesleğe yeni başla 
yan öğretmenlere

başarılar diledi. 
Belediye Başkanı Fa 
tih Mehmet Güler’de 
yaptığı konuşmada 
öğretmenlerin kutsal 
bir görev üstlendik
lerini belirterek, “Ne 
yazık ki idealist öğret
menlerimizin meslek
lerinde verdikleri hiz 
met aldıkları ücretlerle 
ölçülemiyor. Bütün 
sıkıntılara rağmen ar 
kalarına dönüp hayıf 
/anmıyorlar. Öpülesi 
ellerini buradan bir 
daha öpüyorum ve 
öğretmenler gününü 
kutluyorum” dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelık'te kuiiuşiilasın
da iyi eğitilememiş bir 
kişinin ailesine ve top 
luma zarar vereceğini 
belirterek, “Öğretmen
lerimiz en iyiyi ve doğ 
ruyu öğretmek için 
çalışıyorlar. Öğretme 
nin aldığı en büyük 
ücret öğrencisinin 
gözündeki pırıltıdır” 
dedi. Emekli öğret
menlere belge ve pla 
ketlerinin verilmesin
den sonra düzenlenen

yarışmalarda birinci 
olan şiir ve kompozis 
yon birincilerinin yaz 
dıklarını okumalarının 
ardından, Gemlik’te 
çeşit li okullarda mes 
leğe yeni başlayan 18 
öğretmen hep birlikte 
ant içtiler.
Daha sonra düzenle
nen resim yarışmasın 
da birinci olan Beyza 
Birlik (Atatürk İ.Ö.O.) 
ikinci olan Neslihan 
Kılıç (Cumhuriyet 
İ.Ö.O.) üçüncü olan 
Müberra Burak (Boru 
san İ.Ö.O.), şiir yarış
masında birinci olan 
Kevser Karsak (11 
Eylül İ.Ö.O.) ikinci 
olan Ahmet Can 
Yıldırımtaşı (Cumhu 
riyet İ.Ö.O.) üçüncü 
olan Gönül Sal (Ata 

türk İ.Ö.O.) ile kompo 
zisyon yarışmasında 
birinci olan Tuğba 
Akça (Gemlik Lisesi) 
ikinci olan Burcu 
Kahraman (Tie.
Meslek Lisesi) üçüncü 
olan Sıla Yılmaz 
(CBAL) plaket ve ödül
lerini Kaymakan Bilal 
Çe lik, Garnizon Komu 
tanı Topçu Kurmay 
Albay Mehmet Ali 
Toroslu, Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından verildi. 
Öğretmenler Günü 
kutlamaları Kız
Meslek Lisesi 
öğrencileri tarafından 
oluşan gurup tarafın
dan seslendirilen 
“Öğretmenim” adlı 
oratory a ile son 
buldu. Daha sonra 
Öğretmen Evi’n de 
Öğretmenlere 
kokteyl verildi. Gece 
ise Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından öğretmen
lere ve emekli öğret 
menlere ayrıca 
kokteyl verildi.
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KantrolJen cman ıiomottil iiiMıana girdi YazıYORUM
Bursa'da kontrolden 
çıkan bir otomobil, 
bakkal dükkanına 
girdi.
Alınan bilgiye göre, 
Ömer Şârif Geçili 
(23) idaresindeki 16 
R 5275 plakalı oto
mobil, merkez 
Osmangazi ilçesi

Bursa'da silahlı ton: 1 yaralı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
iki taraf arasında 
çıkan silahlı 
kavgada bir kişi 
yaralandı. 
Hacivat Mahallesi 
244. Sokak'ta S.F. 
(17), Mehmet S.F. 
(42), Mehmet Ali F. 
(19) ile kimliği

HBlIMlIlIflIlililllSMİlİMİl
Bursa'da trafikte 
tartıştığı baba-oğulu 
darp ettiği ileri 
sürülen şahıs, 
tartıştığı iki kişinin 
ailesinin yanında 
kendisine bıçak 
çekerek küfür ettiği
ni öne sürdü. 
İddiaya göre, Yeni 
Yalova yolu Beşyol

Esnafı oyalayarak kasaılan m çaldı
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, dükkan 
sahiplerini oyala
mak suretiyle 
kasalarda bulunan 
paraları çaldığı 
iddia edilen bir kişi 
yakalandı.
İddiaya göre,

Polisten uyuşturucu operasyonu
Bursa'da, polis 
tarafından gerçek
leştirilen operasyon
da 4.5 kilo esrarla 
yakalanan 4 kişi 
gözaltına âlındı. 
İznik ilçesinden geti 
rilen esrarın Bur

Çiftehavuzlar 
Mahallesi Erhan 
Sokak'ta, sürücüsü 
nün direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
yoldan çıktı. 
Kaldırıma çıkan, 
bir evin duvarına 
çarpan otomobil, 

henüz tespit edile
meyen 2 kişi arasın
da tartışma çıktı. 
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesiyle 
S.F. silahla vuruldu. 
Yaralanan genç 
yakınları tarafından 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne

Kavşağı'nda M.A. 
(43) ve oğlu Y.A. 
(18), I.S. (46) ve 
Fatih Osman S. (20) 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
çıkan kavgada, M.A. 
ve Y.A. darp edildik
lerini söyleyerek 
şikayetçi oldu.

bayram öncesi ve 
bayramda 5 ayrı iş 
yerine girerek para 
çaldığı öne sürülen 
O.O. (38), son 
işinde yakalandı. 
Bursa Caddesi'nde 
bir kuaför salonuna 
giren O.O., berber 
kalfasının çay 

sa'da piyasaya sürü 
leceği istihbaratı 
üzerine harekete 
geçen Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Bürosu 
dedektifleri; uyuştu

ardından da Tamer 
Eren'e (39) ait 
bakkala girdi. Ölen 
ya da yaralananın 
olmadığı kazada oto
mobil ve bakkal 
dükkanında maddi 
hasar oluştu. 
Tamer Eren, hızlı 
olduğunu öğrendik

kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğre
nilen S.F.'nin 
tedavisi sürüyor. 
Olaya müdahele 
etmek isteyen polis, 
şahısların kendiler
ine doğru ateş 
ettiğini telsiz anon
suyla Bursa

Kavgayı kendisinin 
başlatmadığım 
söyleyen Fatih 
Osman S., "Ailemle 
mezarlıktan dönüy
ordum. Aracı bizim 
önümüze kırarak 
bağırmaya başla 
dılar. Ailemin yanın
da küfür edip bıçak 
çektiler. Bir tanesi 

söylemek için dışarı 
çıkmasını fırsat bil
erek kasaya yönel
di. Kasada bulunan 
paraları almak 
isteyen O.O., iş 
yeri çalışanına 
yakalandı. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri tarafından 

rucuyu temin eden 
Emin K. (62), kurye 
Ercan Ç. (39), 
Mustafa V. (50), 
esrarı Yıldırım 
ilçesinde sattığı ileri 
sürülen Hakan Ç.'yi 
(31) takibe aldı.

leri aracın aniden 
bakkalın kapısı ve 
camlarına çarptığını 
belirterek, 'İçerde 
müşteriler vardı. 
Büyük bir gürültüyle 
irkildik. Dükkanda 
otomobilin önünü 
görünce şaşırdık' 
dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

Almancıların sonul...

Emniyet Müdürlüğü 
Haber Merkezi'ne 
bildirince olay 
yerine çok sayıda 
polis ekibi gönderil
di. Mehmet S.F. ile 
Mehmet A.F. polis 
tarafından gözaltına 
alındı. 2 kişinin 
aranmasına devam 
ediliyor 

levye ile inip saldır
maya kalktı. Ben de 
sadece kendimi 
savundum. Olayın 
ardından karakola 
kendim gittim. 50 
tane şahidim vardır. 
Orada bulunan 
herkes gördü. Ben 
de kendilerinden 
şikayetçiyim" dedi.

gözaltına alınan 
zanlı, daha önce 
hırsızlık yaptığı 
işletmelerin yet 
kilileri tarafından 
da teşhis edildi. 
Şüpheli, çıkarıldığı 
mahkeme tarafın
dan serbest 
bırakıldı.

Zanlıların evlerine eş 
zamanlı yapılan 
operasyonda 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Ercan Ç.'nin evinde 
yapılan aramada 4 
buçuk kilo esrar ele 
geçirildi.

Ey Almanya’da yaşayanlar, ey 
Almancılar;

Şunu anlayın, sizlere yol göründü.
Sizleri artık Alman milleti de, hükümeti 

de istemiyor.
Yıllar geçti, bu kaynaşma, iki tarafta da 

olmadı gitti..
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 

hafta sonunda ülkesinin çok kültürlü 
toplum oluşturma çabasının başarısız 
olduğunu açıklaması, dünyanın gün
demine oturdu.

Kaynaşmanın artık "ana sorun" haline 
geldiğini hatırlatan Merkel, "1960'h yıl
larda gelen göçmen işçilerin geri 
dönecekleri" tezleriyle Almanya'nın ken
disini kandırmaktan vazgeçmesi gerek
tiğini söyledi.

Merkel: "Ama gerçek bu değil.
Multi-kulti" teziyle yan yana birlikte 

yaşayacağımız savunuldu.. Ama iflas 
etti, tamamen iflas etti" dedi.

Merkel Almanya’da ki göçmenler 
konusunda ülkesinde yaşanan sert 
tartışmaya katıldı.

Merkel, Almanya’da uzun süre 
savunulan çok kültürlülük olgusuna 
güvenin yitirildiğini belirtti.

Almanya, göçmen nüfusunun topluma 
uyum sağlaması için çok az çaba gös
terdi.

Göçmenlerin Almanca’yı iyi konuşa
madığını, temel yeteneklerde geri 
kaldıklarını ve ülkenin refah sistemi için 
sıkıntı oluşturduklarını belirtiyor.

Alman muhafazakârlar ise zorunlu dil 
kursları gibi göçmenlerin toplum içinde 
sindirilmesini öngören politikaları 
savundu.

Ama başarılı olamadı...
Almanların üçte biri ülkelerinin göç

menler tarafından istila edildiğini 
düşünüyor.

Merkel, 1960’larda Batı Almanya’nın 
davet ettiği göçmen işçilerin bir gün 
ülkelerine geri dönecekleri konusundan 
kendilerini kandırdıklarını söyledi. 
Ancak geçmişte,.

Alman halkının, çoğunluğu Müslüman 
olan göçmenlerin Alman kültürüyle çok 
az, hatta hiç bağ kurmadan yaşadık
larını düşündüğünü ortaya çıkardı.
Avrupa’nın en düşük doğum oranına 

sahip Almanya’da, göçmenlerin 
Almanların nüfusunu geçeceğine yöne
lik endişeler var.
Almanya’daki göçmenlerin çoğu çok 

az veya hiç Almanca konuşamıyor, 
düşük ücretli işlerde çalışıyor veya 
hükümetin verdiği yardımla geçiniyor.

Ülkede yaşlılık ve yetenekli işçi sıkın
tısı baş gösterirken, kalifiye göçmenlere 
ihtiyacı olduğu görülüyor....

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Wil Wil wlwIsriiiW Mili
CHP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu’nun 
başkan ve yönetici
leri TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’nu 
ziyaret ederek, 
öğretmenlerin 
Öğretmenler 
Gününü kutladı. 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi'nde yeni 
tüzük uyarınca 
eğitim, bilim, kültür 
ve spordan sorumlu 
başkan yardımcılığı
na atanan Dilek 
Taşpınar ile örgütlen 
meden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Ayten Çipli ile CHP 
Gemlik Kadın Kolu 
Başkanı Nil Avcı ve 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleri, TSO 
Gazi ilköğretim 
Okulu öğretmenleri
ni ziyaret edip 
çiçek sundular.

nü kutlamak amacıy
la evinde ziyaret 
eden ve kendisine 
çiçek sunarak, Kara 
pınar'a mutlu ve 
huzurlu uzun Ömür
ler dilediler.
24 Kasım 1928 Bü 
yük Önder Ata 
türk'ün Başöğret 
menliğe kabul edili 
şinin anlamlı bir tari
hidir. CHP Başkan

Tüm öğretmenlerin 
öğretmenler gününü 
kutlayan CHP’li 
bayanlar, Başöğret 
men Mustafa Kemal 
Atatürk'ü bir kez 
daha saygıyla 
andılar.
CHP’li bayanlar da 
ha sonra emekli 
öğretmen İlker

* Karapınar'ın da 
öğretmenler Günü

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Barışı Bulmak..
Afganistan, Pakistan kaynıyor.
Kırgızistan’da halk bir sure önce yönetime karşı 

ayaklandı.
Irak’ta, ABD ve Ingiliz işgalinden sonra sûren iç 

kavga tüm hiddetiyle devam ediyor.
Taliban saldırılan beklenmedik ülkelerde kan akıtıyor.
Dünya barışı bulmakta zorluk çekiyor.
Gelişmiş ülkelere baktığımızda huzurlu gibi görünü 

yorlar.
Belki de barışın tadını onlar yaşıyorlar..
Ama bir yerde de başka ülkelerde emperyalist çıkar

tan için barışı bozuyorlar.
Barış arayışları süre dursun, doğal felaketler de 

insanların kitleler halinde ölümlerine neden oluyor.
Depremler, sel felaketleri, tusunamiler 2010 yılına 

damgasını vurdu.
Son felaket haberi Kamboçya dan geldi.
Su festivalini izlemeye gelenler arasında çıkan izdi

hamda 378 kişi yaşamını yitirdi.
Felaketler saymakla bitmiyor..
Huzur aranıyor..
Barış aranıyor...
Ülkemde demokrasi çıtasını yüksettiğini iddia eden 

bir iktidar var.
■ Ama, başbakanını protesto eden üniversiteli gençler 
için açılan davada verilen karar yüz kızartıcı.

Başbakanı protestonun cezası 15 yıl hapis...
Böyle demokratik ülke olmaz.
Kendi kendimizi kandırıyoruz.
19 Aralık 200 tarihinde Bayrampaşa Cezaevinde 

çıkan ayaklanmayı durdurmak için görevlilerin uygu
ladığı “Hayata Dönüş Operasyonumda aşırı şiddet 
sonucu ölenlerin yakınları, sorumluları arıyor.

9 Haziran 1998 yılında İstanbul Mısır Çarşısı’nda pat
layan bir cisim, 7 yurttaşın ölümüne neden olmuştu.

Bu işin faturası sosyolog Pınar Selek’e çıktı.
Davayla ilgili 11 bilirkişi değişik raporlar veriyor.
11 bilirkişinin 7’si patlayan cismin tüp gaz olduğunu 

söylüyor.
Diğerleri kimi bomba diyor, kimi ne olduğu belli değil 

diyor.
Ama, 13 yıl süren bir dava, sonunda Yargıtay Yüksek 

Ceza Kurulu’na geliyor ve Pıran Selek bombayı patla
tan olarak “ Ağıllaştınlmış ömürboyu hapse” mahkum 
ediliyor. Selek şimdi AİHM kapısında

13 yıl süren bir dava olur mu demeyin.
Bu ülkede, Dev - Sol davası gibi 30 yılı aşan davalar 

hala devam ediyor.
Basit bir miras davası 10 yılda çüzülemiyor.
Adalet ağır yürüyor.
Adaleti ağır yürüyen bir ülkede demokrasiden bahse 

dilebilir mi?
Oysa hepimizin bildiği bir deyim vardır:
“Geciken Adalet, Adalet değildir."
Dünya da birçok ülke barışı, huzuru arıyor.
Bu arayış tarihler boyu sürmüş, insanlar var oldukça 

da birbirlerinin gırtlaklarına hep sarılmışlar, öldür
müşler yok etmişler...

Rotary Kulübü’nde bir döneme başkanlık yapmıştım. 
Bizim uluslararası genel başkanın (Guvernör) sloganı

“Sevgi tohumlan ekiniz” idi.
Ne güzel bir söz.
İnsanlar dünyaya sevgi tohumları yerine kötülük to 

humları ektikçe, dünya barışını sağlamak kolay olmaya 
cak. Yine de barış için “sevgi tohumlan ekmeye” 
gayret edelim.

Yardımcısı Dilek 
Taşpınar yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: ‘‘1981 yılın
dan itibaren her yıl 
Öğretmenler Günü 
olarak kutlanan 
24 Kasım Öğretmen
ler Günü'nün 82. 
yıldönümünde;
Atatürk'ün izinde 
aydınlanma ışığıyla 
ilerleyerek, sevgi
leriyle yeniliği, 
gelişmeyi, akıl ve 
bilimi esas alarak 
benliğimizi gelişti 
ren, doğruluk, 
dürüstlük, yurt ve 
insan sevgisiyle 
evrensel değerlere 
ulaşmamızı sağla 
yan bu kutsal 
mesleği yapan 
tüm öğretmenle 
rimizin, Öğretmen 
ler Günü kutlu 
olsun."

II II

İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ilhan Acar 
ve yönetim Kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılanan Kerdige’ye 
Borsa çalışmaları 
hakkında bilgi 
verildi. Kerdige de 
ilçemizdeki 
emniyet çalışmaları 
hakkında Borsa 
Yöneticilerini 
bilgilendirdi.

TT^--------- -----------------------------------------

Öğretmenler Günü çiçekçilere yaradı
24 Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle öğren
cilerin öğretmenlerine 
armağan olarak çiçeği 
tercih etmesi çiçek 
çileri sevindirdi. 
Normal zamanlarda 1 
liradan satılan gonca 
güller, öğretmenler 
günü nedeniyle 1 gül 
ve yanında birkaç kır . 
çiçeği 3 liradan satıldı. 
Öte yandan, hediyelik 
eşya satan mağazalar
da dün öğrencilerin 
en çok uğradığı 
mekanlar oldu

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kalp Aritmi 
Hastanesinde 
aort damarının 
yırtılması 
nedeniyle

Önceki gün 
aniden 
rahatsızlanarak 
kaldırıldığı 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ve 
Özel Çekirge

10 saat süre ile 
ameliyat geçiren 
ve yoğun bakım
da bulundurulan 
Gemlik Palas 
Oteii sahibi ve 
DP ilçe başkan 
yardımcısı İsmail

Kemah vefat etti. 
Bursa Özel 
Çekirge Kalp 
Aritmi 
Hastanesinde 
yoğun bakımda 
bulunmakta olan 
İsmail Kemah, 
dün sabaha karşı 
yaşama veda etti. 
Evli ve 3 çocuk 
babası olan 
İsmail Kemah,

dün ikindi 
namazından 
sonra Çarşı 
Merkezi 
Solaksubaşı 
Caminde kılınan 
cenaze namazın
dan sonra Gemlik 
İlçe Mezarlığında 
sevenlerinin göz 
yaşları arasında 
son yolculuğuna 
uğurlandı.

CHP’li gençler Hukuk 
Fakültesi nin Gemlik'ten 

alınmasına karsı 
İmza kampanyası başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Kolu üyeleri, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerieşkesi’nde 
bulunan Hukuk 
Fakültesi’nin Gemlik’te 
kalması için imza 
kampanyası başlattılar. 
Dün öğleden sonra, 
Ahmet Dural Meydam’nda 
bulunan alışveriş 
merkezinin önünde stand 
kuran CHP’li gençler,

‘Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten alınmasına 
Hayır’ yazılı pankart 
açarak, anonsla 
Gemliklileri imza kampan 
yasına davet ettiler. 
Gençler, imza kampan 
yasının süreceğini 
söylediler.

BAŞSAĞLIĞI
Odamız personellerinden 

Özge Kemah ’in babası

İsmail Kemah ’ın
ani ölümü nedeniyle 
üzüntümüz derindir.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırız.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

YÖNETİM KURULU

I BAŞSAĞLIĞI
Birlikte çalıştığımız arkadaşımız 
Özge Kemah’ın değerli babaları

I İsmail Kemah’ın
ani ölümü nedeniyle 

üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, 

arkadaşımıza ve kederli ailesi ile 
yakınlarına başsağlığı ve 

sabırlar dileriz.

I GEMLİK TİCARET VE SANAYİ UDASI 

ODA PERSONELİ
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

BAZI ÖĞRENİM ANILARIM... (1)
Öğretmenler günü tüm Türkiye’ 

de olduğu gibi ilçemizde de çeşitli 
tören ve etkinliklerle kutlandı.

Övmeler tabii gırla... Övgü 
bedava. Öv, öv dur.

Öğretmenlerin yüzde sekseni 
kredi kartı kullanıyormuş, yüzde 
yetmiş sekizi borçluymuş, işpor
tacılık, taksi şoförlüğünü ek iş 
olarak yapıyormuş, öğretmen diye 
mezun edilmiş dört yüz bin öğret 
mene ihtiyaç varken on binlercesi 
işsiz, atama bekliyormuş, çaresini 
ne düşünen var, ne de bilip de 
söyleyen.

Çare söyleyecek de, çare bula
cak da onların yetiştirdiği mevki 
ve yetki sahibi olmalarını sağladık
ları... Büyük emekle yetiştirdik
leri...

Ne kadar hazin ve üzücü bir 
durum.

Tüm bu gerçekleri belirttikten 
sonra düşündüm taşındım, karar 
verdim. Öğretime başlayıp, son
lanıncaya kadar öğrenim 
süresince öğretmenlerimle ilgili 
bazı anılarımı siz değerli 
okurlarımla paylaşmak istedim.

Yedinci yaşıma girince okul

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ NEDENİYLE

çağım başlamıştı. Rahmetli 
babacığım elimden tutarak Oğlan 
Mektebi (Atatürk İlkokulu) ne 
götürdü. O yıllarda (1944) okul 
müdürü rahmetli Sıtkı Bey 
(Ertekin), Md. Muavini rahmetli 
Süreyya Bey (Cantürk). Babam 
esnaf olduğu için kendilerince 
tanınıyor. Sıtkı Bey ufak tefek, 
zayıf, naif, Süreyya Bey iri yarı, 
çocuk gözüyle dev gibi. Süreyya 
Bey yaramazlık yapan öğrencileri 
başlarını apış arasına alarak 
dövmesiyle ünlü. Ünü Gemlik’ te 
yaygın. Ödüm patlıyor O’nun 
sınıfına düşeceğim diye. Gelin 
görün ki; babamla olan arkadaş ve 
ahbaplığı ile beni kendi sınıfı i- A 
şubesine yazıyor. Kayıt işlemleri 
sonucu ağlaya ağlaya eve dönüş. 
Beni de apış arasında döverse 
diye... Adından ve kendisinden 
ürküp korktuğumuz için sınıfta süt 
dökmüş kedi gibi durarak beşinci 
sınıfa kadar Süreyya Bey’in öğren
cisi oldum.

Mezuniyet sınavlarına o yıllarda 
başta Kaymakam olmak üzere 
ilçenin ileri gelenleri de izleyici 
olarak katılıyordu. Sınav sırası 

bana geldiğinde rahmetli öğret
menim Süreyya Bey matematik 
sınavında ‘Tamer! Var mısın? Bir 
soru bildin geçtin, bilemedin 
kaldın.” Çocuğuz. Ödümüz patlı 
yor kendinden. Ününden ürkmü 
şüz. O kadar sıfatı büyük insan 
içinde ‘Yokum’ demek hiç de hoş 
olmayacaktı. ‘Varım!’ dedim. 
Sordu: ‘Bir buçuk, bir buçuk kaç 
eder?’ Birkaç saniye düşündüm. 
Soruda bir incelik var dedim kendi 
kendime. Basit görünmekle birlik
te yanıltıcı bir soru. Kararımı açık
ladım. ‘Bir.’ Davudi sesiyle sınıfı 
inleten ‘Yuh!’. Kara tahta başına 
geçtim. Ondalık ve bayağı kesirle 
sonucun bir olduğunu kara tahta
da kanıtladım. Sonuçta alkışlar... 
İlkokul bitirme sınavlarım her ders 
te bir sual bir cevapla sonuçlandı. 
Diplomayı hak ettim.

Haa... Unutuyordum. Okulun 
kantinini ben, Oktay (Ertür), 
Berkay (Kumla) yönetiyordu. Bir 
keresinde kaymaklı kurabiyelerin 
beş tanesi kırılmıştı. Günün ders 
ler sonrası geliri almak üzere 
Süreyya Bey kantine geldi. Satışın 
gelirlerini aldı. Kırılan kaymaklı 
kurabiyeleri hizmetin karşılığı 
olarak bizlere bölüştürdü. Bir tane 
de O yedi, gitti. Oh! dedik aramız
da. Yarın on tane biz kıralım. 
Öğretmen onları da bizlere yine 
yedirir. Vardığımız kararı gerçek
leştirdik. Yine bizlere kırılan kura
biyeleri pay edip yedirdi. Amaaa, 
‘Sizi gidi tilkiler sizi, sökülün elli 
kuruşu bakiiim.’ dedi. Bizlere ödet
ti kaymaklı kurabiyelerin bedelini.

İlkokulu bitirdik, ver elini 
Gemlik Ortaokulu.

Orta ikideyiz. Sınıfın bedence 
en zayıf ve çelimsizi Oğuz Ulusan 
arkadaşımız. Tenefüs bitim sonrası 
sınıflara çıkarken Oğuz’u arkadan 
tutup kaldırıyorum. Gürültüyü 
önlemek üzere okul Md. Muavini 
Rıza Bey (Levent) gözleri şehla 
baktığı için lakabı ‘Kör Rıza’. 
Merdiven başında pusu kurmuş. 
Beni o hareketi yaparken gördü. 
Sıradan ayırdı. Ödasına aldı. Üç 
nolu sopası ile avuçlarıma birkaç 
sopa... Haydi yürü derse! O gün 
ben yaptım, O dövdü.

O günün sonu çarşıya babamın 
dükkanına uğradım. Dükkanımızın 
bitişiğinde kasap Canip Bey vardı. 
Çok temiz bir kasaptı. Dükkanı 
adeta eczane gibi temiz, sırtında 
bembeyaz iş gömleği. Rıza Bey 
kasaptan kıyma almış, bana 
seslendi. ‘Tamer! Bu kıymayı bizim 
eve götür’. Rıza Bey o yıl bizim 
derslerimize girmiyordu. Okulu 
bitirinceye kadar bana nasip 
olmadı ders vermesi. ‘Yaaa. Sen 
beni bütün gün döv, şimdi eve kıy
mayı götür de, götürmem’. O sıra
da Oktay Ertür, babası Miele 
marka bisiklet almıştı. O yıllarda 
bisiklete sahip insan pek nadirdi. 
Çarşı meydanını bisikletiyle turlu 
yordu. Ben götürmem deyince 
Oktay’a seslendi. Oktay!. Oktay 
geldi. ‘ Buyur öğretmenim’ dedi. 
‘Al şu kıymayı bizim eve götür’. 
Oktay kıymayı aldı, bisikletin 
arkadaki semerine koydu, gitti.

Devamı yarın...

<zlm& sekeri
—~ KREŞLERİ !“8"rrrnmrnr"n

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Maclde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN

GENLİK'İNİLÜÖZtL 
OLULÖKCESİEĞİTİN 

HUBUMU
VI Imı

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIM İZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE 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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

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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Win iMwt mim 35 Wn kişiye i; kapısı
Devlet Bakanı 
Babacan, vergisini 
düzenli ödeyene 
indirim yapamaya
caklarını söyledi. 
Hükümet 300 
kalemde vergi 
borçlusuna ödeme 
kolaylığı getiren 
paketi bayramdan 
önce açıkladı. 
Ancak birçok vergi 
borcuna af getiren 
düzenleme ödeme 
yapanların mağdur 
edildiği yorumlarına 
neden oldu.
Konuyla ilgili son 
talep Devlet Bakanı 
Ali Babacan'ın da 
katıldığı toplantıda 
konuşan Türkiye 
İnşaat Sanayicileri 
işveren 
Sendikası'ndan 
(İNTES) geldi. 
Sendikanın Genel 
Başkanı Şükrü 
Koçoğlu, "Ödememe 
alışkanlığını kronik 
haline getirenlerle 
aynı kefeye kon
maya isyan

ediyorum" dedi ve 
zamanında Ödeme 
yapanlar için 
iyileştirme istedi. 
Toplantıda bu 
konudaki teleplere 
cevap veren 
Babacan'ın yanıtı 
ise net oldu.
Babacan, vergisini 
düzenli ödeyene 
indirim yapamaya
caklarını söyledi ve 
"Bir defalık bir gelir
le yıllarca devam 
edecek bir işlem 
yapamayız" 
diye konuştu. 
Babacan sözlerini 

şöyle sürdürdü, 
"Vergi oranlarında 
sınıra geldik, kayıtlı 
ekonomiye geçmek 
için daha fazla 
beklenmemeli.
Yeniden yapılandır
mayı ilave gelir 
için yapmıyoruz, 
orta vadeli 
planda buradan 
herhangi bir gelir 
beklentimiz 
olmadı." 
Hükümetin hazır
ladığı af paketinin 
en kısa sürede 
Meclis'e gelmesi 
bekleniyor.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
2010 yılının yatırım 
programında yer 
alan 13 organize 
sanayi bölgesi ile 2 
küçük sanayi sitesi
ni tamamlamak 
üzere olduklarını, 
bu projeler tamam
landığında 35 bin 
vatandaşa daha 
ekmek kapısının 
açılacağını söyledi. 
Ergün, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
bakanlığının ve 
bağlı kuramların 
bütçelerinin 
sunumunda, Türkiye 
ekonomisinin, özel
likle kamu mâliyesi 
ve bankacılık siste
minde gerçek
leştirdiği reformlar 
neticesinde bir 
güven ve istikrar 
ekonomisi haline 
geldiğini belirtti. 
Ekonomik gelişmel
erle ilgili bilgiler 
sunan Ergün, 2010 
yılında otomobil 
satışlarının 500 bine

yaklaşmasını bek
lediklerini ifade etti. 
Krizin yoğun 
hissedildiği 2009 
yılında üretim, ihra
cat ve istihdamda bir 
miktar kayıp 
yaşansa da 
Türkiye'nin "krize 
son giren, krizden ilk 
çıkan" ülkelerden 
biri olduğunu ifade 
eden Ergün, "Eğer 
hükümetimize 
muhalefet etmek 
adına bir kriz 
edebiyatı oluşturul- 
masaydı krizin etki-{ 
leri hiç şüphesiz - 
daha sınırlı 
olacaKtı" dedi. 
Ergün, sanayi üreti
mi ve kapasite kul
lanımı gibi öncü 

göstergelerde kriz 
öncesindeki 
seviyelere 
ulaşıldığını söyle 
yerek, "Bu başarıları 
kalıcı hale getirmek 
ve Orta Vadeli 
Program'da 
belirlediğimiz hede
flere ulaşmak için, 
ekonomide yapısal 
reformları hayata 
geçirmeye devam 
edeceğiz. Özellikle 
12 Eylülde yapılan 
Anayasa değişikliği, 
ekonomik ve 
demokratik reform
ların kesintisiz bir 
şekilde sürmesi için 
çok önemli bir 
dönüm noktası 
olmuştur" diye 
konuştu.

ftsgari ücrette zam pazarlığı haşlıyor
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, gelecek 
yıl geçerli olacak 
asgari ücreti belir
lemek üzere 2 Ara 
lık'ta toplanacak. 
Asgari ücretlinin dört 
gözle beklediği zam 
pazarlığı başlıyor. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, gelecek 
yıl geçerli olacak 
yeni asgari ücretin

belirlenmesine yöne
lik çalışmalar için bir 
araya gelecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
komisyonun ilk 
toplantısı için 
tarafları bakanlıkta 2 
Aralık Perşembe 
günü toplantıya 
çağırdı. Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu, 
5'i işçi, 5'i işveren, 5'i

de devlet temsilcisi 
olmak üzere 15 kişi
den oluşuyor. 
Komisyonda işçi 
tarafını Türk-lş, iş 
veren tarafını TİSK 
temsil ediyor. İş 
Kanunu gereğince, 
ücretlerin asgari 
düzeyinin komisyon 
aracılığı ile en geç 
iki yılda bir belirlen
mesi gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının 
tespit ettiği üyeler
den birinin başkanlık 
ettiği komisyon, en 
az 10 üyenin katilı 
mıyla toplanıp, oy 
çokluğu ile karar 
veriyor. Oyların eşitli 
ği halinde başkanın 
bulunduğu tarafın 
çoğunluk sağladığı 
kabul ediliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

K 
R

NÖBETÇİ ECZANE
25 Kasım 2010 Perşembe 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83

Tel: 5121145 GEMLİK
T Mİ A “SUYUNU BOŞA 

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

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

* 110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

_________ ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel id. 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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan 
Tas. .513 23 94

VAPUR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

________OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
513 60 40

BELEDİYE

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Santral
Başkanlık 
Zabıta . 
Otobüs İşlet.
BUSKİ 
İtfaiye 
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

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz
Total gaz
Akcan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 29 29
51312 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3820 

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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MS MSI 
moms mm

l9.00-20.l5-2l.30
FRİİlffl
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taMSW 

(N:5l3352l)





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 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 Kornom Mevkii Sarayköy/IMNİZLİ WWW.umutthermal.COin
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ÖZTÜRK
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

Belediye memmlan tonlu sözleşme istiyor
Gemlik Belediyesi’nde çalışan 
memurların örgütlü olduğu Tüm Bel 
Sen Sendikası, Gemlik Belediyesi 
ile toplu sözleşme yapmak istiyor.
Bursa ve Gemlik EğitimSen Sen 
d i kası, Tüm Bel Sen Sendikalarının 
Şube Başkanları ye Belediye de 
örgütlü Genel İş Sendikası temsilci
lerinin de destek verdiği basın top 
lantısından sonra, hazırlanan toplu 
sözleşme taslağını Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet Güler’e götür 
düler. Kadri Güler’in haberi syf 5’de

Göne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Belediyede toplu sözleşme
Tüm Belediyeler ve Yerel Yönetim

Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Bursa 
Şube yöneticileri ve Gemlik Temsilcileri, dün 
yaptıkları basın açıklamasıyla Gemlik 
Belediyesi’nde toplu sözleşme yapmak iste
diklerini açıkladılar.

Basın açıklamasını Bursa Şube Başkanı 
Zeki Büke yaptı.

Büke 1970’li yıllarda emek kamu kesiminde 
emek mücadelesinnde TÖS ve TÖBDER 
deneylerinden bugünlere gelindiğini söyledi.

Bu sözler beni eskilere götürdü.
Emekçilerin toplu sözleşme ve grev hakkı 

1961 Anayasasıyla sağlandı.
Devamı sayfa 4’de

Gemlikspor 
Gürsuspor ile 
karşılaşacak

Gemlikspor, kendi sahasında Gürsuspor ile 
karşı karşıya gelecek. Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan Koç, yarın saat 14.oo’de 
Gemlik Atatürk Stadyumu’nda yapılacak 
olan karşılaşmaya tüm Gemlik halkını 
Gemlikspor’a destek olmaya çağırdı.

IHllWllIHlWi 
iııisiiiimiiiii

Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan Erdebil 
Apartmanı’nın çatısına kurulan Baz istasyo 
nu Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından 
söküldü. Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, baz istasyonlarına kesinlikle izin veril 
meyeceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

http://WWW.umutthermal.COin
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Etme bulma dünyası...
Dışarıda yağmur yağıyor.
Hava soğuk..
Diyarbakır’da, Kocaeli’nde Erzurum’da 

rüzgarlar sert esiyor.
Elikanlı terör örgütünün elebaşısı silahlı 

mücadele miyadını doldurdu diyen 
Diyarbakır’ın BDP’li Büyükşehir Belediye 
Başkanı’na esip gürlüyor

Hakkari'de kar yağıyor.
Koreler yine birbirine girdi.
Kuzey Kore Güney Kore’yi top atışına 

tutuyor
2 asker ölüyor.

, Amerika’nın ve emperyalist devletlerin 
Ortadoğu ile hesabı bitmiyor.

Bölgeyi yeni bir ateş cehennemine çevir
menin gerekçelerini bulmaya çalışıyorlar.

Ortadoğu'yu dünya egemenliği kurma 
heveslerinin nirengi noktasına 
dönüştürmek için uğraşıyorlar.

Petrolün üzerine oturmanın hesaplarını 
yapıyorlar.

Bizim başbakan Füze kalkanında hedef 
ülkeler listesine İran’ı koydurmadığı için 
kasım kasım kasılıyor.

Bilim adamları doğal dengelerin bozul
duğuna, evrensel bir felaketin kapıyı şid
detle çaldığına dikkati çekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi gardım düşürme 
ye çalışan rakipleriyle uğraşıyor.

Kılıçdaroğlu yakın gelecekte planladığı 
kurultayla eni konu elini güçlendirmeye 
çalışıyor.

Öğretmen sıkıntı içinde...
24 Kasım’da anlı şanlı törenlerle kuru 

sıkı demeçlerle öğretmenler günü kut
lanıyor.

Görüldüğü üzere;
Kar, bora, fırtına, deprem, tsunami.
Seçim, geçim ...
Ekmek kavgası...
Ayakta kalma savaşı...
Dünyayı ele geçirme ihtirası giderek 

önem kazanıyor.
Uygarlık...
insanlık...
Sağlık...
Dostluk...
Barış...
Giderek anlamını yitiriyor.
Akıllardan siliniyor.
İnsanoğlu hırsının kurbanı olmuş.
Güzel olan her değeri yakıp yıkıyor.
Dünyayı mahfediyor.
Dünya da boş durmuyor.
İçin için içerliyor.
Yanardağ olup patlıyor.
Tsunami olup boğuyor.
Deprem olup yıkıyor.
Etme bulma dünyası..
Kimsenin ahi kimsede kalmıyor.

Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
Erdebil Apartmanı’nın 
çatısına kurulan Baz 
istasyonu Gemlik 
Belediyesi ekipleri 
tarafından söküldü. 
Eylül ayında kurul
maya başlanan ve 
vatandaşların tepki
lerinin yanı sıra 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta ekiplerinin 
yerinde tutanak 
düzenlediği baz 
istasyonunda 
yapılan denetimde 
çalışmaların 
sürdürülerek anten
takma amaçlı çatı 
tabanından başlayarak 
profillerin yerleştir
ildiği tespit edilmişti. 
Bu kez zabıta ekipleri 
tarafından mühür
lenen ve belediye 
encümeni kararıyla da 
yıkım kararı alınan 
söz konusu baz 
istasyonunda elektrik 
bağlantıları da tespit 
edilmiş, 2 adet anten 
amaçlı profiller hava 
şartlarının elverişsiz 
olması, ekip ve ekip
man olmadığından 
sökülememişti. 
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet 
Güler’in de ilçede 
baz istasyonlarına 
belediye tarafından 
kesinlikle izin 
verilmediğini 
açıklamasının ardın
dan sökülemeyen 
profiller tamamen 
söküldü.
Çevre sakinlerini 
tedirgin eden baz 
istasyonunun 
sökülerek devre 
dışı bırakılması 
çevrede yaşayan 
vatandaşlar 
tarafından memnun
lukla karşılandı.

BMÎffl ABONE OLDUNUZ MU!
■nmmnaa ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘fîemMörfez’iıırtle www.gemlikkwfezgazetesi.com

Gemlik Belediyesi ile 
Karayolları Bursa il 
Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol ile 
Gemlik girişlerinde 
başlatılan refüj 
düzenleme çalış
maları sürüyor. 
Gemlik girişi sinya 
lizasyon lambalan 
önündeki alanda 
tamamlanan çevre 
düzenlemesinin 
ardından Gemlik 
Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlüğü

ekipleri Orhangazi 
istikametinden ilçeye 
olan girişte orta refüj 
düzenlemesine 
başladı.
Bursa yönünden 
Gemlik jandarma - 
Dörtyol girişinden 
başlayarak Bağ-Kur 
Sanayi Sitesine kadar 
olan 25Ö0 metre 
(2,5km) orta refüj, 
kaynak suyuyla 
sulanacak ve bu 
sulama esnasında 9 
Atü^lük (basınçtık)

suyun gücü ile 
su borulara 
pompalanacak ve 
elektrik su sarfiyatı 
olmayacak. 
Orta refüj sulama 
sistemi tamam
landığında; Gemlik- 
Orhangazi / Gemlik - 
Kumla Karayolları 
arasında kalan 2500 
metre (2,5 km) orta 
refüj ve kavşak bitk- 
ilendirme çalışması 
için; Çevre Koruma 
Hizmetleri Dergisi

işbirliği ile 12 çeşit 
3500 adet fidan bağışı 
gerçekleştirilecek.
9 Aralık 2010 günü 
ise; ağaç dikme günü 
düzenlenerek Gemlik 
Kaymakamlığı, Gem 
lik Belediyesi, ilçe 
Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutan 
lığı, Milli Eğitim ilçe 
Müdürlüğü ve öğren
cilerden oluşan 
bir toplulukla bu 
ağaçların dikimi 
gerçekleştirilecek.

http://www.gemlikkwfezgazetesi.com
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Kamında tncatla hastaneye taldmldı YazıYORUM

Bursa'da, market 
işletmecisi kadın, 
karnından ve 
omzundan bıçak
landı. Karnındaki 
bıçakla hastaneye 
kaldırılan kadının 
altın kolye ve 
yüzüğü ile 200 
lirası gasbedildi. 
Alınan bilgiye göre, 
kimliği henüz belir
lenemeyen bir kişi, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Çarşamba Mahallesi 
1. Fırın Sokak'ta 
bulunan Emriye 
Terzi'nin (33) işlettiği 
markete geldi.
Alkollü içecek aldık

lıısı'lıilattıımıııııtıMtıMı
Bursa'da 20 ayrı 
hırsızlık suçundan 
aranan şahıs, 
polisin düzenlediği 
operasyonla kız 
arkadaşının evinde 
yakalandı.
Edinilen bilgiye

llüiflncısanııiMüimtoüiiicrti
Bursa'da, İznik'ten 
getirdikleri esrarı 
satmaya çalışan 
4 kişi yakalandı. 
Bursa'da 4 kişinin 
uyuşturucu sat
maya çalıştığı 
ihbarını alan 
Kaçakçılık ve

Bursa’da kaybolan sağır ve 
dilsiz gene İzmir'de Bulundu
Kurban Bayramı'nın 
birinci günü Bur 
sa'daki evinden kaç 
tığı öğrenilen 17 ya 
şındaki K.U. adlı 
sağır ve dilsiz genç, 
Bornova İlçe Asayiş 
Ekiplerinin dikkati 
sayesinde bulundu. 
Bursa'daki evinden 
kaçmasının ardın

tan sonra marketten 
ayrılan zanlı, bir 
süre sonra tekrar 
gelerek birkaç şişe 
daha içki almak iste
di. Genç kadın, rafta 
bulunan içkileri 
almak üzere arkasını 
döndüğü sırada, 
zanlı tarafından 
önce omzundan, 
ardından da karnın
dan bıçaklandı. 
Bıçağı kadının 

göre, Bursa'da 18 
ayrı ikamet, 1 iş yeri 
ve 1 okulda mey
dana gelen hırsızlık 
olayını araştıran 
Asayiş Şubesi 
Hırsızlık Bürosu 
dedektifleri, zanlının

Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Bürosu 
ekipleri, şahısları 
yakalamak için 
operasyon 
başlattı. Polis, 
konuyla ilgili uyuş
turucuyu temin 

dan ailesi tarafından 
hakkında polise ka 
yıp başvurusu yapı 
lan K.U. tüm yurtta 
aranmaya başlan
mıştı. İddialara göre, 
bayramın birinci 
günü babasıyla 
tartıştıktan sonra 
evden ayrılan ve bir 
daha geri dönmeyen 

karnında saplı halde 
bırakan zanlı, yere 
düşen Terzi'nin altın 
kolye ve yüzüğü ile 
kasadaki 200 lirayı 
alarak olay yerinden 
kaçtı.
- BIÇAK 
HASTANEDE 
ÇIKARILDI- 
Bu sırada markete 
gelen vatandaşlar, 
Terzi'ye yerde 
kanlar içinde buldu.

Mahsuni Ç. (23) 
olduğunu tespit etti. 
Yıldırım ilçesinde 
kız arkadaşının 
evinde kalan 
zanlı, polisin düzen
lediği operasyonla 
yakalandı. Zanlının 

eden Emin K. (62), 
kurye görevi yapan 
Ercan Ç. (39) ve 
Mustafa V. (50) ile 
Hakan Ç.'yi (31) 
izlemeye başladı. 
Zanlıların evlerine 
eş zamanlı 
düzenlenen

K.U., Bursa'dan ayrıl 
arak İzmir'e geldi. O 
günden bu yana bir 
daha kendisinden 
haber alınamayan 
genç, Bornova İlçe 
Asayiş Ekipieri'nin 
yaptığı uygulamada 
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
önünde yürürken

İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, iç 
kanama tehlikesine 
karşı kadının karnın
da saplı bulunan 
bıçağı çıkarmadı. 
Ambulansla 
Bursa Devlet Hasta 
hanesine kaldırılan 
Emriye Terzi'nin 
karnındaki bıçak 
ameliyatla çıkarılır 
ken, genç kadının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Zanlının 
arandığı, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Osman Baydemir!....

kaldığı evde yapılan 
aramada çok 
sayıda elektronik 
eşya ve takılar 
ele geçirildi. Zanlı, 
ifadesi alındıktan 
sonra adüyeye 
sevk edildi.

operasyonda 
4 kişi gözaltına 
alındı. Ercan Ç.'nin 
evinde 4.5 kilogram 
esrar ele 
geçirildi. Şahıslar, 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

bulundu. Yapılan 
kontrolde K.U.'nun 
evden kaçtığı ve 
hakkında kayıp 
başvurusu yapıldığı 
belirlendi. K.U., 
Bornova Polis 
Merkezi'ne götürül 
dü. K.U.'nun ailesine 
çocuklarının bulun
duğu haberi verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, PKK Terör örgütü tarafın
dan getirildi...

ipek kumaştan elbisesi, boyalı saçları, 
alınmış kaşlarıyla Osman Efendi, 
Başkan olunca havalara girdi.

Her ağzını açtığında Türkiye’de demok 
rasi eksikliğinden, Kürtlerin ezildiğin
den, özgürlüklerden bahsetmeye 
başladı.

Bazen coşunca Türk Devletine ve Türk 
Hükümetine “Has.Jr” çekecek kadar 
efe leşti.

Sonraları;
Süslü Osman, havalanıp kendini bir 

adam zannedince ilk tepki PKK dağ 
kadrosundan geldi.

Dağa eleman gönderme işini aksattığı 
için, PKK’nın Halk Mahkemesinde,

18 yaşındaki iki militan tarafından 
sorgulandı ve ihtar aldı..

Kendisine yapılan bu hakarete çok 
bozulan süslü Osman, bir müddet sonra 
yine dolduruşa gelerek; Silahlı 
mücadele miadını doldurdu” diye bir 
söz söyledi.

Sen misin söyleyen, ilk tepki Imralı’da- 
ki bebek katilinden geldi;

“Gençlerin öfkesinden de mi çekinmi 
yor?

Diyarbakır gençlerini bilirim, onun 
ağzını yırtarlar.

Gidin anlatın, ya kapsamlı özeleştiri 
versin, ya da derhal istifa etsin” dedi.; 
“Özeleştiri vermek” örgüt dilinde halk 
mahkemesinde yargılanmaktır.

Bu yüzden, Osman efendi çok zor 
durumda.

Ne yapacağını önümüzdeki günlerde 
göreceğiz.

Koskoca Türk Devletine ve AKP 
Hükümetine Has.Jr çeken

Osman Süslü, Apo’ya karşı tek ses 
çıkaramıyor..

Apo bir fırça attı, Osman’ın ağzı burnu 
yamuldu. süslü Osman birdenbire 
“Paçavra Osman” oluverdi...

Demokrat ve özgür bireyler olarak bu 
cennet vatanda, birlik ve beraberlik 
içinde kimsenin etnik kökenine-inancına 
bakmadan yaşamak ve Türkiye’yi 
sevmek ne kadar güzel bir duygu ..

Bu güzel duyguyu bilmeyenlerin de en 
kısa zamanda öğrenmeleri-uyanmaları 
temennisiyle...

BMI ABONE OLDUNUZ MU?
<tııit'iı lıı tünül ılrıti unmi ABONE OUIN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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26 Kasım 2010 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediyede toplu sözleşme
1961 Anayasası’nda çalışanların örgütlenmesi, grev ve 

toplu sözleşme, lokavt haklannı Türk emekçilerine kazandı 
ran kişi, rahmetli Bülent Ecevit’ti.

Ecevit, o günlede Çalışma Bakanı’ydı.
1961 Anayasası, batı demokrasilerdeki demokratik hak ve 

özgürlükleri Türk toplu m una sunan bir Anayasaydı.
Bu nedenle, bugüne kadar yapılmış tüm Anayasalardan 

daha ilerici bir Anayasaydı.
1970Tı yıllarda işçiler toplu sözleşmeli grev haklanndan 

yararlanırlarken, kamuda çalışan memurlar yararlanamıyor- 
du.

Memur, toplu sözleşme yapamaz, grev yapamaz mantığı o 
günkü AP iktidarının zulmüne dönüşmüştü.

Şimdilerde demokrasi havvarisi kesilen Sayın Süleyman 
Demirel, 1961 Anayasasından hiç memnun değildi.

O’na göre bütün kötülüklerin kaynağı 61 Anayasasıydı.
İşçiler toplu sözleşmeCe grev hakklannı kullandıktan için 

şımarıyorlar, üretimde duraksamalara neden oluyorlar, ülke 
nin gelişmesini engelliyorlardı!

Ben, genç bir öğretmen olarak, o yıllarda TÖBDER ilçe 
yönetim kurulu üyesiydim.

öğretmenleri sendika çatısı altında örgütlemek için çok 
yorucu mücadeleler verdik.

İktidara yakın idare, TÖBDER’li öğretmene iyi gözle bak
mıyor, tümünü Kominist görüyordu.

Maaşlarından kendi istekleriyle sendika aidatlarını kesmi 
yortar, kesilmesini isteyen öğretmenlere baskı yapıyorlar, 
gözlerini korkutuyorlardı.

O yıllarda batı demokrasilerinde, Yunanistan’da, Kıbrıs 
Cumhuriyetimde bile memurlar toplu sözleşme yapıp, greve 
gidebiliyorlardı.

Ekonomik her konuda batıklar gibi olmak için çırpınan ikti
darlar, emekçilerin örgütlenmesi konusuna gelince bu de 
mokratik haklan gereksiz ve erken buluyorlardı.

TÖBDER Genel Merkezi’nin hazırladığı “Halkımıza” başlıklı, 
Cumhuriyet Savcılığınca dağıtılmasına izin verilmiş bir bil 
diriyi, Gemlik’te ilk kez sendikalı öğretmenler olarak halka 
dağıtınca, kızılca kıyamet koptu.

Bugün birçoğu aramızda olmayan AP yöneticileri, 
TÖBDER’li sendikacılann Gemlik’ten sürülmesi için hemen 
faaliyete geçtiler.

Şimdi yaşları 70’in üzerinde olan ve bazıları sağ olan bu 
ağabeylerimiz, ben de dahil olmak üzere, tüm sendika yöne 
ficilerini yurdun dörtbir köşesine sürdürdüler.

İlkokul öğretmeni olduğum için sürgünümü Valilik kana 
lalıyla gerçekleştirdiler.

İller Kanunu, Valilere, memuriann yerlerini gerek görüldü 
günde değiştirmesine olanak sağladığı için bu kanal işletildi.

Beni, Orhaneli’nin Büyükorhan Nahiyesi’nin Armutçuk 
Köyü’ne, diğer arkadaşların kimini Afyon’a, kimini Yozgat’a, 
kimini Kastamonu’ya sürdüler. Hem de kışın ortasında.

Yıllar geçti hiç birşey değişmedi.
12 Eylülde sendikacı öğretmen arkadaşlarımız tutuk

landılar, saçlan kesildi, televizyonlarda gösterilerek hain ilan 
edildi ve cezaevine atıldılar.

Yeni görev yerimde bir süre çalıştım. Gemlik Körfez’i çıkar
mak için istifa ederek, sevdiğin mesleğimden ayrılmak 
zorunda kaldım.

Gemlik Belediyesi’ndeki memurlar, toplu sözleşme yapmak 
isterken, Belediye Başkanının onlan makamında kabul et 
mesi ve destek vermesi hoşuma gitti.

Bu günlere kolay gelinmedi.
Binlerinin ödediği bedellerini üzerine basılarak bugünlere 

gelindi.
Tıpkı, Nazım’ın
“Sen yanmasan, ben yan masam, nasıl çıkar karanlıklar 

aydınlığa" mısralanndaki gibi...___________________

Gemlik Roman 
Derneği Başkanı 
Ergün Taşoğlu ve 
yönetimini CHP 
Gemlik İlçe Binasında 
ağırlayan CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
“CHP olarak Gemlikli 
Roman kardeşlerimi 
ze siyasi amaçlı içi 
boş sahte açılımlarla 
değil, insan sevgisiy 
le yaklaşıyoruz” dedi. 
CHP Gemlik İlçe 
örgütü'nü ziyaret 
eden Gemlik Roman 
Derneği Yönetimi 
adına konuşan 
Dernek Başkanı Er 
gün Taşoğlu, AKP'nin 
Roman Açılımı adı 
altında kendilerine ev 
yapılacağı sözü 
verdiğini ancak veri 
len sözlerin tutul
madığını belirterek, 
"Bundan sonra siyasi 
amaçlı sahte açılım
lara kamımız tok" 
dedi. Gemlik Roman 
Derneği Başkanı 
Ergün Taşoğlu ve 
yönetimini CHP Gem 
lik İlçe Binasında 
ağırlayan CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 
Güler ise "CHP olarak 
Gemlikli Roman kar 
döşlerimize; toplumu 
alt kimlikler temelinde 
ayrıştırmaya götüre
cek, siyasi amaçlı, 
içi boş sahte açılım
larla değil, insan

CU. 18.03.2010 Tarihli 928621 ve 928622 
m— nolu gümrük Âlındı belgeleri zayi 

olmuştur. Hükümsüzdür.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK 

TİC VE SAN A.Ş.

Öğrenciler banMarda ıturâcai
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu’nu ziyaretinde 
söz verdiği oturma 
bankları okula 
teslim edildi. 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
tarafından teslim 
alınan oturma 
bankları çocukların 
kullandığı okul 
bahçesinin belirli 
yerlerine konuldu. 
Geçtiğimiz günlerde 
okula yaptığı 
ziyarette kendisin
den istenilen 
oturma banklarını 
belediye ekipleri 
tarafından gönderen 
Başkan Güler,

sevgisiyle ve eşit 
gözle yaklaşıyoruz" 
dedi. CHP'li Gemlik 
Belediyesi olarak 
göreve gelir gelmez, 
Çarşı Alışveriş 
Merkezi'nde plan tadi
latı yaparak AKP'li 
belediye tarafından 
düşünülmemiş 
olan ayakkabı boya 
cılannın çağdaş 
bir ortamda işlerini 
yapacakları Lostra 
Salonu'nu alışveriş 
merkezi planına ilave 
ettiklerini ve çınar 
altındaki ayakkabı 
boyacılarının oraya 
taşınacağını söyledi. 
Ayrıca CHP'li Gemlik 
Belediyesi olarak 
Gemlik'te ilk kez 
düzenledikleri 
MEKSA projesi 
sayesinde pek çok 

önümüzdeki 
günlerde çöp 
kovalan ile okul 
bahçesine konulmak 
üzere ağaçtan 
yapılma kamelyanın 

kişinin bir yandan 
kurs görerek mesleki 
eğitim sertifikası 
aldığını bir yandan da 
para kazandığını, bu 
kursiyerler arasında 
15-20 civarında 
roman vatandaşın da 
olduğunu bildiğini, 
bundan büyük mutlu
luk duyduğunu belirt
ti. Bunun yanısıra 
AKP'li belediye 
yönetimi tarafından 
kapatılan Gemlik 
Belediye Bandosu'nu 
yeniden yaşama 
geçirdiklerini ve 
Gemlikli müzisyen
lerin o bandoda 
çalışma olanağı bul
duğunu söyledi.
Yaşı ilerlemiş bando 
üyelerinin yerini bir 
süre sonra kendisini 
iyi yetiştirmiş olan 

da gönderileceğini 
belirtti.
100. Yıl İlköğretim 
Okulu ilk kez 
belediye yardım
larından fay

Gemlikli müzisyen
lere bırakacağını 
söyleyen Cem 
Güler, ancak roman 
vatandaşlarımızı 
sadece sanatsal 
çalışmalarda değil, 
toplumun 
her iş kolunda ve 
alanında görmek 
istediklerini, bunun 
da yolunun eğitimden 
ve meslek edinimin
den geçtiğini söyledi. 
Romanların sorun
larının toplumumuzun 
genel sorunlarından 
ve sıkıntılarından 
bağımsız düşünüle
meyeceğini söyleyen 
Cem Güler, eğitimsiz
lik, mesleksizlik, 
işsizlik ve eşitsizliğin 
en önemli sorunlar 
olduğunu sözlerine 
ekledi.

dalanırken öğren 
çiler güzel havalar
da betona değil, 
okul bahçesine 
konulan banklarda 
oturabilecekler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye memurları toplu sözleşme isliyor
Gemlik 
Belediyesi’nde 
çalışan memurların 
örgütlü olduğu Tüm 
Bel Sen Sendikası, 
Gemlik Belediyesi 
ile toplu sözleşme 
yapmak istiyor. 
Tüm Bel-Sen Bursa 
Şube Başkanı Zeki 
Büke, dün Gemlik 
Belediyesi’nde 
belediyede çalışan 
memurlarla 
biraraya geldiler. 
Bursa ve Gemlik 
Eğitim Sen 
Sendikası, Tüm Bel 
Sen Sendikalarının 
Şube Başkanları ve 
Belediye de örgütlü 
Genel İş Sendikası 
temsilcilerinin de 
destek verdiği basın 
toplantısında hazır
lanan basın bildirisini 
Tüm Bel-Sen Bursa • 
Şube Başkanı Zeki 
Büke okudu.
Büke, kamu çalışan
larının 70’li yıllarda 
emek mücadelesinde 
yaşadığı TÖS ve 
TÖBDER deneyleriyle 
baskı ve yıldırmalara 
karşın, 90 h yılların 
eşiğinde yeniden 
çoban ateşi yaktık
larını, kamu emekçi

TUM BEL-SEN'®’1 
BURSA ŞUBESİ

BEL  ̂VE w YONHto EW£KC LİRİ SENÎİK W

lerinin kapıkulu zih
niyetine karşı eme 
ğin hakkını arayan 
“hak verilmez alınır” 
söylemini şiar edinen 
bir anlaşı olduğunu 
söyledi.
90 lı yıllarda müca 
delerin sürdüğüne 
dikkat çeken Büke, 
“Binlerce kamu 
çalışanı sendikal 
haklar mücadelesi 
uğruna, sürgün edil
di, baskı gördü, ceza 
aldı, işinden oldu. 
Bazı arkadaşlarımızı 
da yitirdik. Onları 
saygıyla anıyoruz” 
dedi.
Bütün baskı ve 
yıldırmaların kamu 
çalışanlarının toplu 
sözleşme ve grev 
hakkı mücadelesini 

engeleyemediğini 
söyleyen Zeki Büke 
şöyle devam etti: 
“Toplu sözleşme 
hakkı toplu sözleş 
me yapılarak kaza 
nılır. Mücadelesini 
sürdüren Tüm Bel- 
Sen, 1993 yılından 
Şubat ayında Gazian 
tepe Belediyesi ile 
bir ilke imza attı. 
Onaltı yıl süren 
hukuk mücadelesi 
sununda AİHM 
bu sözleşmeye 
ilişkin TUMBELSEN’i 
haklı buldu. Şu 
anda 5350 civarında 
belediyede toplu 
sözleşmelerimiz 
uygulanmaktadır. Bu 
konuda önümüzde 
hukuken hiçbir sorun 
yoktur. İç hukuku

muzdaki İdare 
Mahkemesi, Danıştay 
ve AİHM kararları 
konuya son 
noktayı koymuştur. 
Bu konudaki eksiklik 
siyasal iktidara aittir. 
Siyasal iktidar yapıl
ması gerekenleri yap
mak yerine, emekçi
lerin örgütlenme 
özgürlüğüne, 
sendikal haklarına, 
ekonomik haklarına 
ilişkisini saldırılarını 
sürdürmektedir. İkti
dara sözümüz var. 
Kendilerini özgürlük
lerin lideri sayan, 
haklı eylemlerinde 
emekçileri “ayaklar 
baş oldu” diyerek 
başlayan iktidara 
sözümüz var! İçeride 
ve dışarıda göster

diğiniz özgürlükçü 
pozlarınıza 
emekçiler kanmıyor, 
kanmayacak.” 
Daha sonra hazır
ladıkları toplu 
sözleşme taslağını 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Gü 
ler’e götüren şendi 
kacılar, konunun 
Belediye Meçlisi’ne 
görüşülmesini 
istediler. Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, yaptığı 
konuşmada belediye 
lerin idari yapılarının 
çok kötü olduğunu, 
aynı işyerinde omuz 
omuza çalışan kişi
lerin bazılarının 
memur, bazılarının 
sözleşmeli personel, 
işçi ve taşeronlarda 

çal işti klan na dikkat 
çekerek, “4-5 ayrı 
statüde çalışmak 
çok zor. Belediyeler 
de idari yapılan 
değişmeli. Mevcut 
yönetim belediye 
lerde işçi sayısını 
azaltıyor. Merkezden 
atmayla memur alın
masının yerel yöne
timlerde işlevi zor
laştırıyor. Bu durum 
işçilerin örgütlenme 
sinigücünü kırıyor. 
Çalışanların örgütlen
mesi her zaman 
iyidir. Örgütlü 
işçi güvendedir. 
Bu durum onların 
çalışma gücünü 
arttırır. Hayırlı olsun. 
İsteklerinizi belediye 
meclisine götüre
ceğim” dedi.

Başkan Güler den öğretmenlere özel kokteyl

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından düzenle
nen 24 Kasım Öğret
menler kokteyli 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam
Merkezi çok amaçlı 
salonunda gerçek
leşen kokteyle 
Gemlik’te görev 
yapan öğretmenlerin 
katıldığı kokteyle ev 
sahipliği yapan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve eşi Gülgün Güler, 

davetli öğretmen ve 
ailelerini kapıda kır
mızı karanfillerle 
kar şıladı.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ile Garni 
zon Komutanı Topçu 
Kurmay Albay
Mehmet Ali Toros 
lu’nun da eşleriyle 
katıldığı kokteylde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehemet 
Encümen, Şube
Müdürü Ali Osman 
Cura, okul müdür
leri, öğretmenler 
ve emekli

öğretmenler katıldı. 
Öğretmenler 
Gecesinde konuşan 
emekli öğretmen 
Gülay Aksoy, öğret
menlik döneminde 
yaşadığı olaylardan 
söz ederken, Türk 
Milli Eğitimine 
Atatürk ilke ve

devrimleri ışığında 
büyük hizmetleri 
geçen Hasan Ali 
Yücel’i, İsmail Hakkı 
Tonguç’u, Türk 
aydınlanmasında 
büyük yer tutan Köy 
Enstitülerini unut
manın mümkün 
olmadığını söyledi.

Emekli edebiyat 
öğretmenlerinden 
ve gazetemiz 
yazarlarından Erhan 
Izgi’nin seslendirdiği 
şiirin okunmasın- 
dran sonra Belediye 
Başkanı Fatih
Mehmet Güler’inde 
yer aldığı koro şef 
Mehmet Taşpınar 
eşliğinde davetlilere 
mini bir konser 
sundular.
U.Ü. Mimarlık 
Bölümü öğrencisi 
Saadet Aslan 
flütüyle, Gemlik 

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Öğrencisi 
Cansu Ünver 
kemanıyla, Gemlik 
Lisesi öğrencisi 
Gülşah Kantar 
gitarıyla davetlilere 
yaptıkları müzikle 
güzel gece 
yaşattılar. 
Gece öğretmenlere 
sunulan ikram 
ile devam ederken, 
öğretmenler 
birbirlerinin 
gününü kutladı ve 
sohbetleriyle 
devam etti.
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Qmcı fiûlrlikro öğretmenler vllddl uUlUIMyC gunu nedeniyle

İnan TAMER

BAZI ÖĞRENİM ANILARIM... (2)
Ertesi gün. İlk ders öncesi. 

Dersin öğretmeni sınıfa girme
den Rıza Bey sınıfa girdi. Bana 
bakıyor, Oktay’a soruyordu. 
‘Kıymanın başına ne geldi?’. 
Oktay ezile büzüle anlattı. Kıyma 
sepetten sarsıntıyla tekerleğin 
arasına girmiş, paket parçalan
mış, kıymanın yarısı yerlere 
dökülmüş. Teslim edilecek gibi 
değil. Cebinde o gün bir lirası 
var. Yarım kilo dana kıyması ala
biliyor. Almış, o dana kıymasını 
evine teslim ediyor. Meğer 
hanımı biber dolması için koyun 
kıyması istemişmiş. Hanımı ‘Ben 
senden koyun kıyması istedim , 
dana kıyması almışsın’. 
‘Yahuuu... Koyun kıyması 
aldım’. ‘Hayır danaydı’. 
Aralarında bir şamata, ağız 
dalaşı. Sınıfa hışımla girişi 
meğer o yüzdenmiş.Oktay’dan 
gerçeği öğrenince bana yöneldi. 
‘Kalk ayağa!’. Kalktık. Yanaklara 
okkalı iki tokat. Sonra Oktay’ a 
yönel. Ona da iki tokat. Hiddetle 
sınıftan çıkış. Sonra ben Oktay’a 
döndüm. ‘Hadi ben götürmedim 

dayağı yedim. Ya sen götürdün, 
paran gitti, yine dayak’. 
Yanaklarımız pembe pembe. 
Ama bizlerde ve tüm sınıfta 
kahkahalarla gülüş.

Resim yapma yeteneğim yok. 
Resim- iş öğretmenimiz rahmetli 
Tayfur Bey (Hekimoğlu). 
‘Tamer! Tayyare sınıftan 
geçerse; sen de geçersin’ dedi. 
Eşi Beden Eğitimi öğretmenimiz 
Semahat Hanım. Bir yakın abla 
mız Semahat Hanım’ın çocukluk 
arkadaşı. O ablama gittim. 
Semahat Hanım’ın beyi Tayfur 
Bey beni sınıfta bırakacak. Nolur 
abla Semahat Hanım’a söyle 
sınıfta kalmayayım diye ricada 
bulundum. Bitirme sınavı resim 
dersinde. Tayfur Bey bana altı 
numara verdi, dersinden sınıfı 
geçtim. Diplomayı alıncaya 
kadar kendisine bir şey 
söylemedim. Diplomayı aldığım 
gün ‘Hocam, sınıftan tayyare mi 
geçti de sınıfı geçtim’ dedim. 
Cevaben ‘Ne bilirdim ki Dahiliye 
Vekili senin torpilinmiş' dedi.

Tabiat Bilgisi öğretmenimiz

Fahriye Çiloğlu Emirgan 
Ortaokuluna tayin edilmişti. 
Yerine atanarvöğretmenin adı 
dillenmeye başlamıştı. SIFIRCI 
MELAHAT. Arkadaşlarla aramız
da yandık diye konuşur olduk. 
Sıfırı ile ünlendiği için O’nu da 
iri yarı, dev gibi bir kişi umuyor
duk. Okula geldi. Bir de baktık, 
Ohoooo ufak tefek yeni öğret
men olmuş görünüm veriyor. 
Aramızda pek yaş farkı görmü 
yoruz. Verdiği Tabiat ve Fizik 
derslerinde gürültü, şamata. 
Rahatsız oluyor. O yıllarda oku
lun kıdemli öğretmenlerinden 
Refet Hanım (Ökter)’a bizden 
dert yanıyor. Bir Cuma günü 
Refet Öğretmen nöbetçi. 
Sınıflara çıkıyoruz. Beni ayırdı. 
Tüm sınıflar dersliklere çıkınca 
bana ‘Sen Melahat Hanım’ın der
sinde yaramazlık yapıyormuş- 
sun, kendisini saymıyormuşsun. 
Sınıfta bırakacakmış ama 
kıyamıyormuş Seni zeki bulduğu 
için’ dedi. Kulaklarıma yapıştı. 
Kulak memelerimi ovdu ovdu, 
tırnaklarını batırdı, yüzüme dört 
tokat vurdu, şimşekler çaktı. 
(Elleri nurdan olsun) 
‘Kendisinden özür dile, sınıfı 
geçirecek’ dedi. Cevaben 
‘Dilemem’ dedim. Sınıfa girdim. 
Ne olduysa oldu Melahat Hanım 
bana yedi numara vererek 
üçüncü sınıfa geçmemi sağladı. 
Bir daha O’nun dersinde çıt 
çıkarmadık. Hoşgörüsü karşısın
da derslerine özen gösterdim, 

çalıştım. Her sınavında soru
larını cevapladım. Bu hareketiyle 
affın insanoğluna verilmiş en 
büyük cezalardan biri olduğuna 
hükmettim.

Bursa Erkek Lisesi dönemi. 
Fransızca öğretmenimiz Sami 
Bey bir hayli yaşlı, zor görüyor, 
ağır işitiyor. Sınav için numara 
söylüyor. 342! 342 benim 
numaram. Derse hazırlıklı değil
im. Cevabı ayağa kalkıp ben 
veriyorum. ‘Yoklar efendim’. Bu 
durum iki üç kez devam ediyor. 
Tabii not defterinde benim hiç 
notum yok. O nedenle sınav için 
aranıyorum. Bir gün yine 342! 
Bu kez kalkıp kara tahtanın başı
na geçiyorum. Sorularına nispe
ten cevap veriyorum. Notunu 
veriyor. 6. Gözlüklerinin altından 
bakıyor ‘Senin numaran kaçtı?’ 
diye soruyor. 342 diyorum. 
Dönüyor, ‘Yok diye hep sen 
cevapladın,beni’ diyor. O zaman
larda hazırlıklı değildim öğret
menim diyorum. ‘Otur yerine 
notun da 7’ Böylece bir numara 
doğru sözlülüğün ödülü.

İşte böyle...
Bizler için didinip duran, her 

birimizin üzerinde ana babamız 
kadar hakkı bulunan, değerli 
öğretmenlerimizin ölmüşlerine 
rahmet, emeklilere mutlu, sağlık
lı bir yaşam, görev başındakilere 
üstün başarılar, işsiz öğretmen
lere hayırlı görev almalar dile 
rim. Öğretmenlerimiz öğretmen
ler gününüz kutlu olsun.

elmfc .sekeri
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GENLİrİNİLKÖZn. 
OIUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUMU

Ml!l
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ} HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI,
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGIU MUTLU IİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

5171167 telefon ya da 5171912 nolıı faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKERİ SİGORTA
Macide ÖZALP

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

MUSTAFA OZA^£__
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 Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira ■ 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

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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Mıılı sının 1 hm 807 lira
Türk-lş, Kasım ayın
da dört kişilik bir aile 
için açlık sınırını yak
laşık 862, yoksulluk 
sınırını ise 2 bin 807 
TL olarak hesapladı. 
Türk-lş'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
çalışanların aileleri 
ile birlikte "insana 
yakışır" geçim 
koşullarına sahip 
olmasının temel hak 
ve özgürlükler 
arasında yer aldığı, 
sosyal politika aracı 
olarak bu amacın 
gerçekleştir
ilmesinde asgari 
ücret uygulamasının 
büyük öneminin ve 
etkisinin bulunduğu 
belirtildi.
Asgari ücret tespit 
komisyonunun 
yapacağı çalışmalar, 
sonucunda belir
lenecek asgari ücret 
tutarının, yaşamını 
bu ücretle sürdüren 
milyonlarca kişiyi 
doğrudan 
ilgilendirdiğine 
dikkat çekilen açıkla
mada, "Son günlerde 
sıklıkla tartışılan

M toıtlanııto MemeiMiililiw
Bankalar ile tüketi
ciyi karşı karşıya 
getiren kredi kart
larında vatandaş 
lehine bir uygula
maya daha gidiliyor 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
vatandaşı borç sar
malından kurtaracak 
düzenlemesine

'beyaz Türk' ve 
'siyah Türk' tanımın
dan daha da öncelikli 
olan 'yoksul Türk' ve 
içinde bulunduğu 
ağır geçim koşulla 
rıdır" ifadesi kul
lanıldı. Konfederas 
yonun Kasım ayı için 
yaptığı "açlık-yoksul- 
luk sının" hesabına 
yer verilen açıkla
maya göre, dört kişi
lik bir ailenin, sağlıklı 
ve dengeli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken ve 
açlık sınırı olarak 
adlandırılan harcama . 
tutarı yaklaşık 862 TL 
olarak hesaplandı. 
"İnsan onuruna

Merkez Bankası ve 
Hazine de destek 
verdi. BDDK'nın 
kredi kartı limiti 10 
bin liranın altında 
bulunanlar için 
belirlediği yüzde 20 
asgari ödeme tutarı 
artık 5 bin liranın altı 
için uygulanacak. 
Kredi kartı limiti 5 
bin lira ile 10 bin lira 

yaraşır bir yaşam 
düzeyi" için gerekli 
olan ve yoksulluk 
sınırı olarak 
adlandırılan tutar ise 
2 bin 807 TL olarak 
tespit edildi.
Ailenin sadece mut
fak harcaması için 
yapması gereken 
tutarın geçen yıla 
göre 84 lira artış 
gösterdiği belirtilen 
açıklamada, toplam 
harcama tutarının ise 
scmî Sir yılda 275 lira 
arttığı kaydedildi. 
Yürürlükte olan net 
aylık asgari ücretin 
599,12 lira olduğu, 
bunun günlük 
sadece 19,97 liraya 

arasında olanlar için 
ise asgari ödeme 
tutarı yüzde 20 yer
ine yüzde 25 olarak 
uygulanacak.
Örneğin 8 bin liralık 
harcama yapan bir 
kişinin asgari ödeme 
miktarı bin 600 lira 
iken 2 bin liraya çıka
cak. Bankacılık Üst 
Kurulu daha önce 20 

denk geldiği ifade 
edilen açıklamada, 
bir günlük çalış
manın karşılığıyla 
elde edilen asgari 
ücretle ancak bir 
kilogram kıyma alın
abildiğine dikkat çek
ildi.
Dört kişilik bir ailenin 
insan onuruna 
yaraşır bir geçim 
düzeyi sağlayabilme
si için yapması 
gereken günlük har
cama miktarının 94 
lira olduğu belirtilen 
açıklamada, 
"Ekonomide yaşanan 
kriz ve yaygınlaşan 
işsizlikle birlikte dar 
ve sabit gelirli yoksul 
bireylerin geçim 
koşulları daha da 
ağırlaşmıştır" ifadesi 
kullanıldı. Ankara'da 
yaşayan 4 kişilik bir 
ailenin gıda için yap
ması gereken asgari 
harcama tutarının bir 
önceki aya göre 0,20 
oranında arttığı 
bildirilen açıklamada, 
yıllık ortalama artışın 
yüzde 11,84'ü bul
duğu ifade edildi.

bin lira olarak belir
lenen limiti 10 bin 
liraya indirmişti. 
Merkez Bankası ve 
Hazine Müsteşarlı 
ğı'nın görüş beyanı 
ile yeniden şekil
lenen oran ile yeni 
kredi kartı mağ
duriyetlerinin önüne 
geçilmesi 
hedefleniyor.

2011 niınm 
elektriğe zam
Yılbaşı öncesi elek
trikte haber erken 
geldi. Elektrik üre
tim kuruluşları tarife 
taleplerini EPDK'ya 
gönderdi 
Yılbaşı klasiği 
haline gelen vergi 
ve enerji fiyatları 
artışında, yeni yıla 
yaklaşık 1.5 ay kala 
iyi haber geldi. 
Türkiye'de büyü
menin temel 
göstergelerinden 
biri kabul edilen 
elektrik tüketiminin 
rekor kırdığı dönem
lerde elektriğe 
2011'de zam yapma
ma kararı alındı. 
Türkiye'nin elektrik

OLIVETTI OL 2000 marka 11010694 
sicil nolu yazar kasımın ruhsatımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
ZEKİ BAŞARAN

NÖBETÇİ ECZANE
26 Kasım 2010 Cuma 
ÖZLEM ECZANESİ 

İstiklal Cd. Dr. Ziya Kaya Mh. 
No: 119 Tel: 5120223 GEMLİK

TEMA â ^«CAMA^* HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın

te fiyat belirleyici 
kamu kuruluşları 
Türkiye Elektrik 
Taahhüt ve Elektrik 
Üretim şirketi 
2011'in ilk 3 ayında
ki elektrik fiyatlannı 
belirleyecek tarife 
taleplerini Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu'na (EPDK) 
gönderdi. İki kurum
da "Elektriğe 2011'in 
ilk 3 ayında zam 
talebimiz yok" dedi. 
Elektrikte zamsız 
geçen 2010'un 
ardından 2011'de de 
elektrikte zam yapıl
mamasının sırrı, 
2010'da gelen yağ
mur bereketi oldu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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 Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (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

Devjet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 813 30 33
TUneay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

GemlikKHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3821 

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)

lUIlHNİİ
CTSSMSI 

KIYOnSNM 
II.30.-.14.00-I6.30- 

19.00-20.15-2U0 
mm

I4.l5.-I6.l5
Rezervasyon 

(Tdî5İ5532l)
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finalde gülen taraf Şehit Ethem
Yaşar İlköğretim llııılıı oldu

24 Kasım öğret
menler Günü sportif 
etkinlikleri 
çerçevesinde ilçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
organize edilen 12 
okul öğretmenler 
takımının katıldığı 
Voleybol 
Müsabakalarının 
Finali nefesleri kesti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Akif Alanlar ve okul 
müdürleri ile çok 
sayıda sporseverin 
izlediği müsabaka
da, Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi ile 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Endüstri Meslek 
Lisesi kapalı spor

karşılaştı. Şehit 
Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu -

set ise 17 - 25 ile 
bitti. 1 -1 lik eşitlikle 
devam eden

Okulu Voleybol 
öğretmenler Takımı 
birinci olurken, Kız

Kız Teknik ve
Meslek Lisesi’ni 3 - 
1 yenerek birinci 
olmayı başardı. İlk

müsabada 25-18 ve
25 - 23 il diğer set
leri kazanan Şehit 
Ethem Yaşar

Teknik ve Meslek
Lisesi 2., Endüstri 
Meslek Lisesi 3. 
oldu.

Türkiye'nin kuzey, 
batı ve iç kesim
lerinde görülecek 
yağışların, 
Marmara'nın 
doğusu, Kıyı 
Ege ile Antalya ve 
İsparta çevrelerinde 
kuvvetli olması

TCMA A “suyunu boşa_ Elfl-A « HARCAMA”
TEMAVakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” "
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de frafolm

bekleniyor.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine 
göre, hava sıcak
lığında önemli bir 
değişiklik 
olmayacak.

^MİLTON 
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:rniltongazinosu@windowslive.com


~&Umut
< * THERMAL RESORT SPA

DOĞANIN SAĞUNU DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kür Merkezi, 
2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, çamur banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, 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 Soroyköy/D€NİZIİ WWW.umutthermal.com

27 Kasım 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"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

Kaldırım males! yapıldı HalMn Sesi Partisi
Gemlik İstiklal Caddesi 
kaldırımları ve Demirsu 
başı Mahallesi’nin bazı 
sokaklarında Wash 
Beton Plak kaplama ile 
Tretuvar, Kaldırım ve 
Yol Yapım işi ihalesi 
yapıldı. Üç firmanın şart 
name dosyası alarak 
katıldığı ihalede en dü 
şük teklifi 359.648.-TL. 
ile Muhammet Kaya - 
Kaya Mühendislik Proje- 
Inşaat-Taah hüt verdi. 
Haberi sayfa 2’de

Gemlikte iiraiitleıiili
Genel Başkanlığını 
Prof. Dr. Numan Kur 
tuluş’un yaptığı yeni 
kurulan Halkın Sesi 
Partisi (Has Parti) 
Gemlik İlçe yönetim 
kurulu belirlendi.
Has Parti, Gemlik İlçe 
Başkanlığı görevine 
Emir Kantur getirildi. 
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MlUteW
Has Parti

Bir süre önce Saadet Partisi Genel Başkanı 
iken, Erbakan Hocadan icazet alamayan 
radikal islamın değişimci lideri Prof. Dr. 
Numan Kurtuluş, kurduğu yeni partinin adını 
Halkın Sesi Partisi koydu.

Halkın Sesi Partisi’nin kısıltılmış adının ise 
“Has Parti” olduğunu dün öğrendim.

Adalet ve Kalkınma Partisi, kısaltılmış rumu 
zunu AKP olarak değil, Ak Parti olarak, Halkın 
Sesi Partisi de HSP olması gereken rumuzunu 
Has Parti olarak kullanıyor.

Partinin ‘Ak’ı olur mu?
Veya Partinin “Has”ı olur mu?
Kendilerini “Ak” ve “Has” gören muhafaza

kar, dindar iki parti var ülkemizde.
Devamı syf4’de

Belediye Zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 
23 kişiye 5326 sayılı kabahatler kanunu’nun 38. maddesine göre 
idari yaptırım ve 1610 liralık maddi para cezaları uygulanırken 
satış yapılan terazilere de el konuldu. Haberi sayfa 2’de

GÜYAD 
Yönetimi 

nöreu 
bölümü 
yaptı

Geçtiğimiz günler 
de yaptığı genel 
kurul toplantısın
da yeni yönetim 
kurulunu belir 
leyen Gemlik Üni 
versite Yaptırma 
Yaşatma ve Koru 
ma Derneği 
üyeleri aralarında 
görev bölümü 
yaparak Haşan 
Başaran’ın yeni 
den başkanlığa 
getirdi. Sayfa 5’de

9._Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Soroyk%25c3%25b6y/D%25e2%2582%25acN%25c4%25b0ZI%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Kanının ihalesi yapıldı
Teknolojinin fendi felsefeyi yendi...

Dünya Felsefe Günü kutlandı geçenlerde... 
Kaç kişi farkında.
Olamaz ki...
Medyada kendine yer bulamıyor ki toplum 

farkına varsın. *
Yıllar öylesine geçiyor ve “nitelik” o kadar 

bozuluyor ki...
Teknoloji gelişiyor.
Duygular köreliyor.
Bilim adına akıl almaz yenilikler gerçek* 

leşiyor.
Uzaklar yakın oluyor.
Uzayın sırrı çözüldü çözülüyor.
Sınırlar ortadan kalkıyor.
Ama ne var ki:
İnsan kalitesi aynı paralelde yükselmiyor.
Markalar arasında sıkışmış, karnı hormonla 

doldurulmuş, kendinden başkasını düşün
meyen bir “prototip” tasarlandı ve yaratıldı.

Düşünmeyen, kayıtsız koşulsuz inanan, 
yürümenin, yemenin, uyumanın ötesinde bir 
iş yapmayan “güruh” başarıldı.

Burada bir not düşmek gerekiyor.
Çünkü güruh lafına pek bi alınanlar oluyor.
Neyse o zaman güruh lafından vazgeçip 

yerine kurşun askerler yaratıldı diyelim.
Tüm eylemler komutla...
Yemek yenilecek ye...
Parmak kaldırılacak kaldır.
Uyunacak uyu.
Beyni daha çok gelişmişlerin bir araya 

geldiği Çok donanımlı bir merkez dünyanın 
canına sokuyor.

Ne değer bırakıyor ne yargı...
Nükleer denemeler yapıyorlar.
Hormonu insanın iliklerine işletiyorlar.
Savaş dinamiklerini canlı tutmak için 

ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.
Geçirebildiğine dişini geçiremediğine 

füzesini yerleştiriyor.
Sonra da istediği yere kalkanı yerleştiriyor.
Ama ne istiyorsa o oluyor.
Doğal olarak dünyadaki gelişmeler 

Ortadoğu’nun tam da ortasında olan 
Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor.

Türkiye çok önemli bir kapı.
Öyle bir kapı ki...
Sürekli açık...
FBI’cılar giriyor, CİA’cılar çıkıyor...
IMF’ciler giriyor, Dünya Bankacılar çıkıyor.
Ne hikmetse insanlık adına, ahlak adına, 

toplumsal değerler adına hiçbir şey 
girmediği gibi olanı da tutmak zorlaşıyor.

İnsanı insana bağlayan “yüce değerler”yok 
olup gidiyor.

Dolayısıyla yetenekler yitiriliyor..
Seçmeyi seçilmeyi bilmeyen insanlar gele

ceği yönlendiriyorlar..
Gelinen sonuca tesadüf denilebilir mi ? 
Felsefe mi?
O da ne?
Bu durumda esamesi okunur mu?
Ancak şiirlerle, günün anlam ve önemini 

belirten sözlerle günü kutlanır..'.
\Gerçi;
Buna da şükür...
Yarın günü de kutlanmayacak kİ...

Gemlik istiklal 
Caddesi kaldırımları 
ve Demirsubaşı 
Mahallesi’nin bazı 
sokaklarında Wash 
Beton Plak kaplama 
ile Tretuvar, Kaldı 
nm ve Yol Yapım işi 
ihalesi yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda korniş 
yon huzurunda 
yapılan ihale 
öncesinde konuşan 
Belediye Başkam* 
Fatih Mehmet Güler, 
“Kafanıza takılan 
bir şey olursa biz 
buradayız, yapılan 
açık bir ihaledir. 
Gemlik’e ve vatan
daşlarımıza hayırlı 
olsun” dedi. 
İhale komisyonu 
tarafından açılan 
dosyalarında 3 fir
manın da evrak
larının tamam 
olduğu görülerek 
teklif zarfları açıldı. 
Üç firmanın şart
name dosyası ala 
rak katıldığı ihalede

IiMiiimw Mill will
Gemlik’te son 
zamanlarda 
vatandaşların yoğun
laştığı yerlerde sey
yar araçlarla balık 
satışı yapanlara 
Bele diye Zabıta 
ekipleri tarafından 
operasyon 
düzenlendi, 
özellikle otobüslerin 
kalkış noktaları 
ile kaldırımların 
dar olan yerlerinde 
seyyar araçlarıyla 
balık satan ve 
sıkışıklığa neden 
olan seyyar 
balıkçılara yönelik 
düzenlenen 
operasyonlarda 
23 kişiye 5326 
sayılı kabahatler 
kanunu’nun 38. 
maddesine göre idari 
yaptırım ve 1610 
liralık maddi para 
cezaları uygulanırken 
satış yapılan ter
azilere de el konuldu, 
öte yandan ilçenin 
Salı pazarında 
yapılan sürekli 
denetimlerde 
içlerinde açıkta 
satışı yasak olan

en düşük teklifi 
359.648.- TL. ile 
Muhammet Kaya - 
Kaya Mühendislik 
Proje-İnşaat-Taah 
hüt verdi. Yunus 
oğulları Mühendislik 
Firması 364.480.- 
TL. verirken Ahmet 
Bayrak Inşaat- 
Taahhüt- 
Mühendislik firması 
da 397.648.- TL. 
teklif verdi.
Yapıldığı 1998 yılın

gıda ürünlerini 
satan seyyar 
satıcı 17 kişiye 
ceza uygulandı. 
Belediye zabıta 
ekipleri, insanların 
yoğun olduğu 
yerlerde 
seyyar satıcılık 
yapan lara izin ver
ilmeyeceğini ve dene
timlerin devam edile
ceğini bildirdiler.

dan bu yana ilk kez 
değişikliğe uğraya
cak olan İstiklal 
Caddesi’nin bozu
lan kaldırım taşları 
özellikle yağışlı 
havalarda vatan
daşların büyük tep
kisini çekiyordu. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırıla
cak olan İstiklal 
Caddesi kaldırımları 
ile Demirsubaşı 
Mahallesi’nin 

bazı sokaklarında 
6 bin metrekare 
malzeme 
kullanılacak. 
Sözleşmenin 
taraflar arasında 
imzalanmasından 
sonra başlayacak 
çalışmalar 
210 gün (ikiyüzon) 
içinde bitirilerek 
İstiklal 
Caddesi güzel 
bir görünüme 
kavuşacak.
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YazıYORUM

Yalova'da bir ticari 
araç ve otomobilin 
çarpışması sonucu 
1 kişi hayatını kay
betti, 5 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Yalova-Bursa 
yolunda bu sabah 
saat 07.00 sularında 
meydana geldi. 77 
DT 492 plakalı ticari 
araç, bilinmeyen bir 
sebeple kontrolden 
çıkarak karşı şeride 
geçip İzmir'de bir

Camtılıian sonra ölüme lerk etti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada sağır 
ve dilsiz bir adam 
hayatını kaybed
erken, kayıplara 
karışan sürücü 
aranıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki akşam 
saat 22.00 sıraların
da Mesudiye

Genç kız canından oluyordu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada bir 
kişi yaralandı.
Akhisar 
Mahallesi'ndeki 
TOKİ konutlarına 
yeni taşınan 25 
yaşındaki Hatice 
Şerbetçi, Mahmu 
diye Mahallesi'ndeki 
eski evlerinde 
kalan giyecek 
eşyalarını alıp geri 
dönmek istedi. 
Genç kız, karşıdan

Yeni aldığı silahı göstermek 
isterken karşısındakini yaraladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, yeni aldığı 
silahı göstermek 
istediği kişiyi vurdu. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi

düğüne giden 34 BA 
7713 plakalı otomo
bile ön tarafından 
çarptı. Kazada her 
iki araç da hurdaya 
döndü. Ticari aracın 
sürücüsü Mikail

Mahallesi'ndeki 
evine gitmek 
.isteyen 60 yaşında
ki sağır ve dilsiz 
Zülkarni Gemici'ye, 
Avarlar Kavşağı'nda 
karşıdan karşıya 
geçerken plakası ve 
sürücüsü tespit 
edilemeyen bir oto
mobil çarptı. Kanlar 
içinde kalan yaşlı 

karşıya geçerken, idaresindeki 77 BD
Necati Temel 824 plakalı kamyo

olduğu öğrenildi. 
Küçükbahklı Mahal 
leşi Şanlı Caddesi'n 
de meydana gelen 
olayda, Emrah A. 
(22), yeni aldığı 
silahı göstermek 
için Müdahir G.'nin

Kavak (27) hayatım 
kaybederken, düğü 
ne giden otomobili 
kullanan Ahmet B. 
(56) ile yanında 
bulunan Müsannif B. 
(67), Rahime B. (28), 

adama ilk müdaha
leyi, olay yerine 
giden 112 ekipleri 
yaptı. Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Gemici 
kurtarılamadı.
Yaşlı adama çarpan 
sürücü kaçarken, 
olay yerinde 
inceleme yapan 
polis, ölen

(39) iş yerine gitti. 
Bu sırada taban
canın ateş alması 
sonucu Müdahir G. 
yaralandı. Olay yer
ine gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı ile 
hastaneye kaldırılan

Medine D. (32) ile 
Emine D. (9) ise 
yaralandı. Yalova 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Ahmet B.'nin 
hayati tehlikesinin 
sürdüğü öğrenildi. 
Kaza sonrasında 
Yalova-Bursa yolu 
bir süre trafiğe 
kapanırken, uzun 
araç kuyrukları ölüş
tü. Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

şahsa ait şem
siyenin parçası 
haricinde bir şey 
bulamadı. Ankara 
istikametine doğru 
güzergah boyunca 
aranan araç buluna
mazken, hastaneye 
gelen Zülkarni 
Gemici'nin yakınları 
gözyaşlarına 
boğuldu.

netin çarpması net
icesinde yaralandı. 
Kafasını beton zem
ine çarparak yüzü 
kanlar içinde 
Şerbetçi, Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Sürücü jandarma 
tarafından 
gözaltına 
alınırken, genç 
kızın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.

yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Zanlı Emrah A. polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Kavgayı severiz!...

Sayın okurlarım; kendimizle bir iç eleştiri 
yapalım.

Türk milleti olarak kavgayı severiz.
En basit bir tartışma kavgaya dönüşür..
Yol vermeyen şoför dayak yer..
Üniversiteliler her gün kavga ediyorlar...
TV’lerde kavgalı programlar reyting yapı 

yor.
Kavga eden köşe yazarı ünleniyor.
Türk toplumu sürekli kavga ediyor.
İyi de, hepimize örnek olması gereken lid

erler neden kavga ediyorlar, hiç 
düşündünüz mü?..

Toplumun bir kesimi, liderlerin karşılıklı 
atışmalarını, birbirlerini sert şekilde yerden 
yere vurmalarına bakıp, geriliyor ve üzülü 
yorlardır.

Liderlerin gerçekten de birbirlerinin 
suratına bakamayacak durumda olduklarını 
sanıyorlar.

Bir ara, özellikle gençlik yıllarımda, ben 
de böyle düşünürdüm.

Liderler, öylesine sert, öylesine kırıcı 
konuşuyorlar ki, bir daha yüz yüze baka
mayacaklarını sanırdım.

Sonradan uyandım, baktım ki, bir gün 
önce birbirini boğazlaya&k sandığınız lid
erler, karşılaştıklarında hiçbir şey olmamış 
gibi el sıkışıp, konuşuyorlar.

İşte o zaman bunun bir siyaset oyunu 
olduğunu gördüm.

Liderlerimiz, kavga ederek ve polemik 
çilikle siyaset yapıyor.

İşın kolayını seçiyorlar.
Fikir üretmek, politika üretmek ve bun

ların üzerinden tartışma yapmak zor.
Oysa, yüksek sesle ve sert şekilde, hatta 

kavgaya dönüşecek bir tonda tartışmak 
çok kolay.

Üstelik, incir çekirdeğini doldurmayan 
konular üzerinden kavga etmek, daha da 
kolay.

İnanmayın, genelde liderler öylesine 
tahrik olmaya hazır ve fırsat arıyorlar ki, bir 
kaç günlük sükunet dahi onları rahatsız 
ediyor ve hiç yoktan da olsa, kavga edecek 
bir konu buluyorlar.

Kısaca LİDERLERİ DE BİZ KAVGA 
ETTİRİYORUZ...

Onlar bizim hoşumuza gitmesi için kavga 
ediyorlar..

Tam aksi söylense dahi, Türk toplumu 
kavgaya bayılıyor

.“Amma da oturttu...
Ne okkalı konuştu değil mi...
Patron böyle olur işte.”.
İşte benim halkım liderlerimizi böyle 

gazlıyoruz.
Sadece liderler mi? Neredeeee...
İğneyi şimdide kendimize batırıyorum.
(Ben çakma gazeteciyim)
Medyanın en tanınmış, hem de ağırbaşlı 

kalemlerinin kavgalarına bakın...
Hele bir de kendinden söz ettirmek 

isteyen kalemşörlerin, en sık başvurdukları 
metot, bir başka tanınmış yazara çamur 
atmak veya bulaşmaktır.

Hele karşısındaki de ona küfür etti mi, 
tadına doyum olmaz.

Hepimiz bu polemiği veya kavgayı oku
ruz. Dalaşanları hem ayıplar, hem de keyif 
le izleriz.

Bundan dolayı, sakın ola ki benim halkım 
siz gerilmeyin.

Bunun büyük bir oyun olduğunu bilin 
yeter.

Bu toplum kavgayla beslenir, polemik 
hayatın bir parçasıdır.

Nasıl oldu mu?J

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Halim Sesi Fanisi Eemlilı’te örgiiilenıli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Has Parti
Cumhuriyet kurulduktan sonra çok partili 

sisteme geçildiği 1946 yılında kurulan 
Demokrat Parti’nin kısıltılmış rumuzu DP 
idi.

Cumhuriyeti kuran parti olan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin kısıltılmış rumuzu CHP’dir.

1940 yıllarda birçok parti kuruldu bunlar
dan bazıları:

Milli Kalkınma Partisi (MKP) 
Liberal Demokrat parti (LDP) 
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) 
Türkiye İşçi Çiftçi Partisi (TİÇP) 
Yansız Vatan İçin Partisi (YVİP) 
Millet Partisi (MP) 
Türkiye Köylü Partisi (TKP) 
Hürriyet Partisi (HP)
27 Mayıs ihtilalinden sonra kurulan 
Yeni Türkiye partisi (YTP) 
Büyük Türkiye Partisi (BTP), 
Güven Partisi (GP) 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), 
Adalet Partisi (AP), 
İşçi Partisi (İP), 
Doğru Yol Partisi (DYP), 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Millet Partisi (MP) 
Büyük Anadolu Partisi (BAP) 
Sosyalist Devrim Partisi (SDP) 
Milliyetçi Demekrasi Partisi (MDP) 
Anavatan Partisi (ANAP)Halkçı Parti (HP) 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SODEP) 
Fazilet Partisi (FP) 
Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) 
Refah Partisi (RP) 
Vatandaş Partisi (VP) 
Demokratik Sol Parti (DSP) 
Sosyalist Parti (SP) 
Türkiye Kominist Partisi (TKP) 
Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Sosyalist İşçi Partisi (TİSİP) 
Sosyalist Devrim Partisi (SDP) 
Demokrat Türkiye Partisi (DTP) 
Fazilet partisi (FP) 
Gönül Birliği Yeşiller Partisi (GBYP) 
Çağdaş Türkiye Partisi (ÇTP)...
Yukadıda saydığım partilerin bir kısmı. 
Görüldüğü gibi partilerin neredeyse 

tümünde kısatmalar partilerin baş harflein- 
den oluşmakta.

Ama, Adaletve Kalkınma partisi kendini 
diğer partilerden “Ak" kabul ettiği için 
kısaltma adını AK Parti olarak kabul edi 
yor.

Bunun kullanılmasını istiyor. Gerekirse 
kullanmayanların hakkında dava açacağını 
söylüyor.

Sayın Kurtuluş’un yeni kurduğu parti 
bana bu çağrışımı yaptı.

AK Parti olur da HAS Parti olmaz mı?
Olur paşam neden olmasın siz öyle isti 

yorsanız öyle olsun. Hayırlı da olsun.

Genel Başkanlığını 
Prof. Dr. Numan 
Kurtuluş’un yaptığı 
yeni kurulan Halkın 
Sesi Partisi (Has 
Parti) Gemlik İlçe 
yönetim kurulu 
belirlendi.
Saadet Partisi Genel 
başkanlığına seçildik
ten sonra, Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan ile 
ters düşen Numan 
Kurtulmuş, SP’den 
istifa ederek, 
Halkın Sesi Partisi’ni 
kurmuştu.
Yarın Ankara Atatürk 
Spor Salonu’nda 
birinci büyük kong 
relerini toplayacak 
olan Has Parti, 
Gemlik ilçe Başkanlı 
ğı görevine Emir 
Kantur getirildi. 
Gazetemizi ziyaret 
eden Kantur, gazete 
miz başyazarı ve 
sahibi Kadri Güler’i 
birinci büyük kongre 
lerine davet etti.
Emir Kantur amaç

II IIV

İM IttMiHİliiliHIIİI
11 Eylül İlköğretim 
Okulu çok amaçlı 
salonu açıldı.
Açılış törenine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, İl Genel 
Meclis Başkanı 
Nurettin Avcı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, il 
Genel Meclis Üyesi 
ve 11 Eylül İlköğre
tim Okulu Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Ercan Barutçuoğlu, 
Cargill A.Ş. 
Murahhas Aza- 
Kurumsal İlişkiler 
Direktörü Mustafa 
Sayınataç, CARGİLL 
Sorumlu Müdürü 
Cenan Celebci, 
Cargill Yetkilileri, 
Okul Müdürleri 11 
Eylül İlköğretim Oku 
lu Müdürü Ercan 
Akbaş ve Müdür 
Yardımcıları, öğret
menler, veliler, Okul 
Aile Birliği Üyeleri 
ve öğrenciler 
katıldı.
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, yaptığı açılış 
konuşmasında 
Sosyal ve kültürel

larının herkesin hür 
ve huzur içinde 
insanca yaşayacağı, 
adaletli, egemenliğin 
kayıtsız şartsız mil
letin olduğu Türkiye 
yi inşa etmek üzere 
büyük yürüyüş 
başlattıklarını söyledi.

faaliyetlerin yapıla
cağı, velilerimize 
yönelik toplantı ve 
seminerlere yer ver
ileceği çok amaçlı 
salonun Cargill A.Ş. 
tarafından yap
tırıldığını belirterek, 
Cargill yetkililerine 
teşekkür etti.

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik ilçe 
Yönetim Kurulu şu 
kişilerden oluştu: 
Emir Kantur 
(Başkan) 
Ahmet Erden 
(Bilgisayar Mühendi 
si), İbrahim Tomruk

Okul Aile Birliği 
Başkanı Ercan 
Barutçuoğlu ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 
konuşmalarının 
ardından Cargill 
A.Ş. yetkililerine 
Plaket verildi.
İlçe Kaymakamı

(Elektrik Mühendisi) 
Zerkif Tüylü (İşçi), 
Dursun Yavuz 
(Müteahhit) 
Selahattin Ergüler 
(Esnaf), 
Has Parti İlçe Başkanı 
Emir Kantur, parti 
binası tutmak için yer 
aradıklarını, Ankara 
da yapılacak büyük 
kongreden sonra 
ilçede üye yazımları
na başlayacaklarını 
belirterek, 
“Amacımız 2011 
yılında yapılacak 
olan genel seçimlere 
katılmaktır. 
Bu nedenle hızlı 
bir şekilde Türkiye 
genelinde örgütlen 
dik. Gemlik ilçe 
örf ütü Bursa da ilk 
oluşturulan ilçe 
oldu. Haziran 
ayında yapılacağı 
açıklanan genel 
seçimlerde Allah ’ın 
izniyle iktidara 
geleceğiz” 
şeklinde konuştu.

Bilal Çelik, Cargill 
Kurumsal İlişkiler 
Direktörü Mustafa 
Sayınataç’a, 
il Genel Meclis 
Başkanı Nurettin 
Avcı, CARGİLL A.Ş. 
Sorumlu Müdürü 
Cenan Celebci’ye 
günün anısına 
plaket sundular. 
Eğitime verdiği 
hizmetlerden dolayı 
İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik, İl Genel 
Meclis Başkanı 
Nurettin AVCI’ya 
plaket verdi. 
Salon açılışı müzikle 
son bularak 
davetlilere ikramda 
bulunuldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Rotary'dea Basta» GUYAD Yönetimi
Giiler’e teşekkür ziyareti görev bölümü yaptı

Rotary Kulübü 
2440. Bölge 
Guvernörü Yeşim 
Yöney ile Gemlik 
Rotary Kulübü 
Başkam Nilüfer 
Toprakçı Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i ziyaret 
ederek kendisine 
desteklerinden 
dolayı teşekkür 
ettiler.
Kulüpleri tarafından 
hazırlanan her 
projelerine destek 
vermesinden mutlu 
olduklarını dile 
getiren 2440 Bölge 
Guvarnörü Yeşim 
Yöney eşi Necati 
Yöney ve Gurup 
Guvarnör 
Yardımcısı Can

Mi

Köseleci ile Rotary 
Gemlik Kulübü 
Başkanı Nilüfer 
Toprakçı, Kulüp 
üyeleri Ferruh Erçek 
ve Yaşar Bektaş ile 
birlikte Başkan 
Güler’e nezaket 
ziyaretinde 
bulunarak 
teşekkür ettiler. 
Başkan Güler ile 

bir süre sohbet 
eden Rotary 
2440 Bölge 
Guvernörü 
Yeşim Yöney, 
Başkan Güler’e 
desteklerinden 
dolayı teşekkür 
ederek 2440. 
Bölge Guvernörlük 
flaması hediye 
etti.

Geçtiğimiz günlerde 
yaptığı genel kurul 
toplantısında yeni 
yönetim kurulunu 
belirleyen Gemlik 
Üniversite Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği üyelşri 
aralarında görev 
bölümü yaptı.
Derneğin Gürle İş 
Merkezi’ndeki büro
sunda toplanan yeni 
yönetim kurulu 
üyeleri, başkanlığa 
yeniden Hasan 
Başaran’ı getirdiler. 
GÜYAD ikinci 
Başkanlığına 
Mahmut Solaksu 
başı, sekreterliğe 
Hasan Kılıç, 
muhasipliğe 
Murat Yavuz, 
üyeliklere ise 
Kemal Akıt, Mahir 
Gencer, Hüseyin 
Yener getirildi. 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 

ve Koruma Derneği 
yeni dönem Başkanı 
Hasan Başaran 
dernek olarak bu yıl 
da Yerleşke’de 
öğrenim gören 
öğrencilere burs 
vermeye, onlarının 
Gemlik halkıyla kay
naşmasını sağla
maya devam ede
ceklerini belirterek, 
“Dernek olarak 
öncelikle Gemlik’e 
bağımsız bir üniver
site kurulması için 
çabalarımızı sürdü 
receğiz. Bu konuda 
ne gerekiyorsa 
yapacağız. Ayrıca, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa’ya götürül 
mek istenmesinin 
önünü keseceğiz. 
Gemlik halkı olarak 
elimizden gelen ne 
varsa yapacağız. 
Hukuk Fakültesini 
yaptıran işadamı 
Asım Kocabıyık 

beyefendi, bu okulu 
Yerleşke içinde 
yaparken, Uludağ 
Üniversitesi ile 
yaptığı protokolde, 
binanın Hukuk 
Fakültesi olarak 
kullanılmasını 
şart koşmuştur. 
Bugün gelinen nok
tada, Üniversitenin 
kendi yaptığı proje 
ile 50 kişilik sınıflar 
yerine 120 kişilik 
sınıflar yapılmış an 
cak, 250 öğrenci 
birinci sınıfa alın
mıştır. Bu durum 
karşısında yer 
sorunu çıktığından 
Hukuk Fakültesi 
birinci sınıf Bursa 
kampüsüne 
götürülmüştür. 
Bu öğrencilerin 
Gemlik’te kalmasını 
sağlayacağız. 
Bunun için ne 
gerekiyorsa 
yapacağız” dedi.

Gücümspor: 79 Belediyespor: 13
Gücümspor, 
Belediyespor ile 
yaptığı karşılaş
mayı 79-13 
galip bitirdi. 
Gücümspor 
basketçilerinin 
karşılaşma 
boyunca üstün
lüğü hissettir
erek, 4 periyodu 
da almayı 
başardı.
Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan 
Büyükbaşaran 

ve Antrenörü 
Abbas Özer, 
basketçilerin 
yoğun bir antre- 
man dönemi 
geçirdiklerini 
belirterek, alı- - 
nan galibiyetler
den mutluluk 
duyduklarını 
söyledi. 
Gücümspor 
Antrenörü 
Abbas Özer, 
pazar günü saat 
12.30’da Gemlik 
Kapalı Spor

Salonu’nda 
yapılacak olan 
Gücüm spor - 
Uğur Böceği 
karşılaşmasına 
tüm basket 
severleri 
davet etti. 
Pazartesi 
günü ise 
Gücümspor - 
Nilüfer spor 
karşılaşması 
Gemlik Kapalı 
Spor 
Salonu’nda 
yapılacak.
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Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA

Emek vermek
Emek, bir bebeği 

büyütmek kadar zor, 
ama bir o kadar da 
güzeldir, sabretmek
tir, beklemektir, 
insanın dünya için 
gösterdiği saygı 
duyulacak çabadır. 
Düny’a’yı kuran söz 
ve sevginin en güzel 
sunumudur. İnsanın 
tekrar sevme sebe
bidir.

Akşam eve sıcacık 
bir ekmek götür
menin, sevdiğinin 
yanaklarına sıcak bir 
öpücük kondurmanın 
bedelidir. İnsanın 
doğayı değiştirmek 
ve kendi yararına 
kullanmak için oluş
turduğu bilinçli çalış
madır.

iş için uğruna ver
ilen alın terinin her 
damlasıdır. Çevren- 
dekilere çıkarsızca 
yaptığın iyilik ve 

özveridir. Emeğin en 
yüce değer oluşu, 
ona bu niteliği veren 
insanın erdemli 
olmasıdır. Elle 
yapılmış ayakkabı 
daha değerlidir. Elle 
açılan börek daha 
lezzetlidir. Emek ver
ilerek elde edilen 
vergisi ödenmiş 
servetse daha mak
buldür.

Anamalcı sistem 
sürekli bir kaos 
içindedir. Sömürüye 
dayanan çalışma 
insani niteliklerin 
yitirildiği bir noktadır. 
Bunun değiştirilmesi 
ancak sömürüyü 
ortadan kaldırmakla 
mümkündür.

Emeğin en yüce 
değer oluşu da sol 
düşüncenin temel 
kaynağını oluşturur. 
Solun bir amacı da 
emeğin insanca 

yaşamasını sağla
maktır. Bu koşulları 
örgütlenerek ve toplu 
sözleşmeyle 
ekonomik hakları 
yükseltmeyle 
mümkündür. Kararlı 
mücadele de 
meyvesi olan ağaç 
gibi ürün verir.

Emek insana 
özgüdür.İnsanı insan 
yapar. Emekten yana 
olmak,özgürlükten 
ve insandan yana 
olmaktır. Şennur 
Sezerin Sabah 
Türküsü şiirinden bir 
dörtlüğü anımsa
yarak emeğe ses 
verelim:

Sabah Türküsü 
Bir sabahın üç 

kapısı var göğe
Biri emek Ellerinde 

ışıyan
Işıt gitsin Yol boyu 

Yürüsün.

Polislen çocuklar için uyarı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü, 
ebeveynlere, 
"Çocuklarınız tanı
madıkları insanlar
dan para veya her
hangi bir hediye 
almasın" uyarısında 
bulundu. Çocukların 
odalarında bilgisa
yarla başbaşa 
kaldığını da hatırla
tan Emniyet Müdür 
lüğü yetkilileri, aile 
lerin bu konuda da 
dikkatli olmalarını 
istedi.
Özellikle tatil-gün
lerinde çocukların 
park ve eğlence 
merkezlerinde vakit 
geçirdiğine dikkat 
çeken Bursa Çocuk 
Şube Müdürlüğü, 
resmi internet 
sitesinde çocuklara 
bir dizi tavsiyelerde 
bulunuyor. Çocuk
ların kadın yada 
erkek, tanımadıkları 
kişilerin arabasına 
binmemesinin 
istendiği açıklama
da, çocukların 
yardım isteyen 
yabancılarla konuş
maması, onlarla bir 

yere gidilmemesi 
tavsiye ediliyor. 
Çocuk polisi tarafın
dan yapılan açıkla
mada şu ifadelere 
yer verildi: 
"Arkadaşlarınızdan 
ayrılmayın, ıssız 
yerlerde, boş yollar
da, boş parklarda, 
yıkıntı veya terk 
edilmiş binalarda 
veya çevrelerinde 
bulunmayın, oyna
mayın. Evde tek 
başınıza iken 
kapınızı yabancılara 
açmayın. Telefonda 
tanımadığınız kim
selere kendiniz ve 
aileniz hakkında 
bilgi vermeyin. Sizi 
oynarken, yolda 
yürürken, okul 
bahçesinde bulun
duğunuzda takip 
eden, gözleyen, 
izleyen varsa bunu 
hemen ailenize, 
öğretmeninize, 
büyüklerinize veya 
polise bildirin. 
Tehlike hissettiğiniz 
zaman koşun, 
bağırın ve yardım 
isteyin. Size zarar 
vermek isteyen kişi 
veya kişilere iyi 

bakın, tanıyın teşhis 
edin, araçları varsa 
plakasını ezberle 
meye çalışın. 
Kendinizi, büyük 
ya da küçük 
arkadaşlarınızı 
koruyun kollayın." i 
SAKIN 
ÇOCUKLARINIZI 
AŞAĞILAMAYIN 
Çocuk polisi, çocuk
lara yönelik suç gir
işimleri konusunda 
da anne-babaları 
uyarıyor. Çocukların 
her istediğinin 
ebeveynler tarafın
dan yerine 
getirmemesinin 
tavsiye edildiği açık
lamada, çocuklara 
Sorumluluklar ver
ilmesi gerektiğine 
vurgu yapılıyor. 
Anne-babaların 
çocuklarının 
yanında kavga 
etmemeleri gerek
tiğinin belirtildiği 
açıklamada, çocuk
lara aşırı harçlık ver
erek onları doyum- 
suzlaştırmamaları 
ve aşağılanmaması
na özellikle dikkat 
edilmesi gerektiği 
vurgulandı.

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

GLMLİK’İKİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KUBURU
VII

Will
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

«EŞ VE HAZIRLI K SINIFI (2-6 YAŞ} HEB YAŞ İÇ İN AYNI SINIFLASINIZ VE
İKİ BİNAMIZLA AÎATÜBK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİ R İYO R UZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

LIBERTY /SEKERİ SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE 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 Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira « 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

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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SGK'ılan prim borçlusuna müjde!
r Sosyal Güvenlik 
! Kurumu Başkanı 
I Emin Zararsız, 

I cumhuriyet tarihinin 
I en büyük borç 

yapılandırmasında 
emeklilik bekleyen
lere müjde verdi.

I Yaşını doldurduğu 
| halde borcu bulunan 
I Bağ-Kurluların 
I primlerini ödemeleri 

halinde emekli
I maaşına bağlana 
I cağını kaydeden 
I Zararsız, borçların 
I banka kredisiyle 

ödenebileceğini açık- 
1 ladı: "Vatandaşların 
I banka kredisiyle 
I emekli olabilmesi 
I için bankalarla pro- 
1 tokol yapma çalış- 
| malarını sürdürü 
I yoruz." Benzer bir 
I uygulama 2008 yılın

da yapılmış ve bu 
kapsama giren 178 
bin Bağ-Kurlu'dan

I 35 binden fazlası 
borcunu ödeyip 
emekli olmuştu.

I Emekli maaşına 
■ »bağlanan 35 bin 
1 I kişi, aldığı emekli 
■ parasının bir kısmını 
' Çektiği banka kre- 

! dişinin taksiti olarak 
ödemişti.

[' SGK Başkanı Emin 
Zararsız, Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan tarafından 
bayram arifesinde 

i açıklanan kamu ala
caklarının yapılandır
ması yasa tasarısının 
emeklilik bekleyenler 
için de önemli müjde 
taşıdığını söyledi.

t Prim ödeme gününü 
tamamlayamadığı 
için emekli olama 
yanların borçlarını

ödediği zaman, yaş 
haddini doldurmaları 
halinde emekli 
maaşına bağlana 
cağını dile getiren 
Zararsız, borcunu 
kapatmak isteyen
lerin banka kredisi 
kullanabileceğini 
vurguladı. 2008 yılı 
yapılandırmasında 
bankalardan kredi 
anlaşması yapmak 
suretiyle ödeme 
kolaylığı getirildiğini 
hatırlatan Zararsız, 
"Benzer şekil bu 
kanundan sonra da 
olacak. Bizler ve 
Maliye bankalarla 
protokol yapma 
çalışmalarını yürüte
ceğiz. Vatandaşlar 
bankalardan alacak
ları krediyi bize 
aktararak kendileri 
uzun vadeli banka 
lara borçlanma 
imkanı alacaklar. 
Özellikle peşin 
ödemelerde bu alter
natif rahatlatıcı ola
cak. Otomatik olarak 
emeklilik maaşı 
bağlanacak. Emekli 
lik şartını taşımıyor
sa, yaşı dolmamışsa 
bekleyecek." diye 
konuştu. Kanun 
tasarısının Meclis'e 
bu hafta ya da 
önümüzdeki hafta 
geleceğini açıklayan 
Emin Zararsız, borç 

yapılandırmasında 
prim asıllarının 
olduğu gibi dur
duğunu belirtti. 
Prim asıllarından 
vazgeçilmeyeceğini 
vazgeçilenin prim 
asıllarına uygulanan 
faizlerde olacağını 
aktaran SGK 
Başkanı, 
"Güncellemede 
TEFE ve TÜFE 
kullanılır. 100 birim 
borcu olan kişinin 
her ay ceza oranı 
söz konusu.
Bu faizlerde bir 
azalma olacak. 
Taksitlendirme de 
üç seçenek var. 12, 
18 ve 36 aylık şek
linde var. Vergi ve 
SGK prim borçları 
girdiği için taksitler 1 
ay SGK 1 ay 
Maliye'ye şeklinde 
olacak." bilgisini 
verdi. Peşin ödeyen
lerin prim aslına 
TEFE ve TÜFE'ye 
uygulanan güncel
lenen rakamı ödeye
ceğini kaydeden 
Zararsız, taksitlerde 
belirlenen faiz oran
larının 
uygulanacağı 
ifade etti. SGK 
Başkanı, 12 ayı 
tercih eden borçlu
ların toplam borcu
nun 1,05 faizle 
çarpılacağını 

ve 6 ay taksit 
halinde ödeyeceğini 
aktardı.
İDARİ PARA 
CEZALARININ 
YARISI ÖDENECEK 
SGK müfettişlerinin 
kestiği cezalara da 
büyük bir kolaylık 
getirildiğini açıklayan 
SGK Başkanı 
Zararsız, "Kanunla 
idari para cezalarının 
yüzde 50'sinden 
vazgeçilip yüzde 
50'si alacağız." şek
linde konuştu.
Geçmiş yıllarda 
biriken SGK destek 
primlerine de yapı
landırmaya dahil 
edildiğini aktaran 
Zararsız, emekli 
olduğu halde 
yeniden çalışan 
Bağ-Kurlu'nun 
biriken destek 
primlerinin de 
yapılandırmadan 
yararlanacağını 
ifade etti. 2008 yılı 
yapılandırmasında 
yararlanıp da 
ödeyemediği için 
yapılandırması 
bozulanları da kap
sama aldıklarına 
dikkat çeken Emin 
Zararzız, "Ya 2008 
yılından kalan 
bölümünü 
ödeyecek.
Ya da Kanun'un 
getirdiği şartlar 
çerçevesinde 
ödeyecek. Biz de 
vatandaşa 
yoğun bilgilendirme 
kampanyası 
yapacağız. Herkesin 
bu imkandan 
yararlanmasını 
istiyoruz." ifadelerini 
kullandı.

Bankaları zor
günler Bekliyor
BDDK Başkanı 
Bilgin'in verdiği bil
gilere göre 2011 ve 
sonrası bankalar 
açısından zorlu 
geçecek.
Bankacılık Düzen 
leme ve Denetleme 
Kurumu(BDDK) 
Başkanı Tevfik 
Bilgin, daralan faiz 
marjları, 
bankalararası reka
bet ve piyasa faiz
lerindeki artış bek
lentisinin sektörün 
mevcut aktif ve 
pasif vade yapısı 
nedeniyle 2011 ve 
sonraki yılların 
bankalar açısından 
oldukça zorlu geçe
ceğini söyledi. 
Bilgin, bankaların 
2010 ya da 2011 
yılının ilk aylannda 
1 trilyon TL aktif 
büyüklüğe ulaşa
cağını vurgulayarak, 
Türk bankacılık 
sektörünün ortala
ma büyüme hızı ile 

NÖBETÇİ ECZANE
27 Kasım 2010 Cumartesi 

AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 113 

Tel: 513 0133 GEMLİK
TEMA A “SUYUNU BOŞA 

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

2013 yılı sonunda 
1.5 tril yon TL aktif 
topla mına ulaşa- 
bilece ğine belirtti. 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda 
Devlet Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı Türkiye 
İstatistik Kurumu 
Başkanlığı, GAP 
Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı, 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, 
Sermaye Piyasası 
Kurulu ve Tütün ve 
Alkol Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun 2011 
Yılı Bütçeleri ve 
2009 Yılı Kesin 
hesapları görüşül 
meye başladı. 
BDDK Başkanı 
Tevfik Bilgin 
kurumunun 2011 
yılı bütçesinin 
sunumunu yaptı.

G 
E 
M 
L 
I 
K 
R 
E 
H

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

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

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

VAPUR - FERİBOT
Yalove (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 g13 10
MAR-PET S13 3O 33
TUncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol S13 O1 03

B 
E 
R 
1

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 913 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3822 

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)

■■■
MS SİM 

RYOnSNM 
1130.-.1L00-I6.30- 
19M20.İ5-21.30 

miom
I4.l5.-I6.l5
Rezervasyon 

(TehM3352l)
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SOSİSİ
24 Kasım Öğretmen
ler Günü sportif 
etkinlikleri çerçeve 
sinde, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Lig Heyeti tarafın
dan organize edilen 
voleybol, basketbol, 
masa tenisi ve 
satranç branşlarında 
dereceye giren 
öğretmenlerimiz 
ödüllerini aldı. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Konferans 
Salonu’nda yapılan 
ödül törenine 
Kaymakam Bilal

Çelik, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Hüseyin Zan, Akif 
Alanlar, tüm okul 
müdürleri ve sporcu 
öğretmenler katıldı. 
Dereceye giren 
öğretmenlere 
Gemlik Belediye 
Başkanlığının 
sponsor olduğu 
kupa ve madalyalar 
verildi.

Voleybolda birinci 
olan Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim 
Okuluna ve centil
men bayan voleybol 
takımlarına ödülleri
ni veren İlçe 
Kaymakâmımız 
Sayın Bilal Çelik; 
öğretmenleri başarı 
larından dolayı kut
ladı. Voleybolda 
ikinci olan Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi’ne ödüllerini 
İlçe Milli Eğitim 
Müdür Mehmet 
Ercümen verdi.

Voleybolda üçüncü 
olan Endüstri 
Meslek Lisesi’ne 
ödüllerini İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige 
verdi, ilçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri tarafından 
basketbol, masa 
tenisi ve satranç 
branşında dereceye 
giren öğretmenlere 
ödülleri takdim edil
di. Tören bitiminde 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Salonu’nda 
yemek verildi.

Süper Loto'nun bu 
haftaki çekilişinde 
6 bilen 2 kişi 
9 milyon 518 bin 
441 lira 75'er kuruş 
ikramiye kazandı. 
Milli Piyango İdaresi 
tarafından düzenle
nen Süper 
Loto'nun bu haftaki 
çekilişi yapıldı. 
Çekiliş sonucunda 
şanslı numaralar 15, 
22, 31, 37, 45 ve 53 
olarak belirlendi. 
Çekiliş sonuçlarına 
göre, 5 bilen 439 
kişi 3 bin 346'şar 
lira, 4 bilen 21 bin 
466 kişi 74 lira 
15'er kuruş, 3 bilen 
413 bin 715 kişi 6 
lira 25'er kuruş 
ikramiye kazandı. 
6 bilen talihlilerin, 
kuponlarını 
Osmaniye'nin

Merkez ve Bursa'nın 
Kestel ilçelerindeki ’ 
bayilerden 
oynadıkları açık
landı.
Süper Loto'nun bu 
haftaki çekilişinde 
24 milyon 683 bin 
200 lira ikramiye 
dağıtılırken, 
Türkiye'nin tanıtımı
na, Çocuk Esirgeme 
Kurumuna, 
Olimpiyat 
Oyunlarına, 
Savunma Sanayiine, 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna 6 
milyon 775 bin 
586 lira 11 kuruş, 
KDV'ye 4 milyon 
486 bin 939 lira 63 
kuruş ve Şans 
Oyunları vergisine 
ise 2 milyon 509 bin 
476 lira 34 kuruş 
aktarıldı.

TFMAâ “SUYUNU BOŞA 
__IK HARCAMA”

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

^>MİLTON
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
S?reZ. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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6 * 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 
€ski Aydın Volu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZLİ WWW.umutthermaLcom
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"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ S6RVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Ak Parti İlçe Başkanı ve yönetimi bugün İl Başkanlığının isteği üzerine istifa ediyor.

H iMli İtti ttı at Mı aasıntonlaiitısı

Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe Yönetim Ku 
rulu üyeleri bugün toplu olarak istifa ediyor. AKP İlçe 
Başkanı Oktay Kahveci, istifa İsteminin İl başkan- 
lığından kendilerine dün ulaştığını belirterek, 
“Bugün yönetim kurulu ile birlikte istifa etmemiz için 
tebliğ geldi. Biz de bugün istifamızı bildireceğiz. 
Genel merkezin önünü açmak için istifalarımızı vere
ceğiz. Bu konuda ayrıca bugün veya yarın Gemlik 
kamuoyuna bir basın açıklaması da yapacağız.” şek
linde konuştu. Kadri Güler’in haberi sayfa 2’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe yönetimi 
bugün kahvaltılı ba 
sın toplantısı yapa 
cak. Bugün saat 
10.oo’da ilçe merke 
zinde yapılacak 
olan basın toplantı 
sında yeni ilçe yö 
netimi tanıtılacak. 
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

AKP demokrasisi ve
Oktay Kahveci

Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Oktay Kahveci’nin İl Başkanlığınca 
görevden alınması istenmiş.

Kahveci ve yönetimi bugün istifa dilekçeleri
ni İl Başkanlığı’na sunacaklar.

İlçe kongresinde seçimle göreve gelen 
Oktay Kahveci’nin hiçbir sağlıklı gerekçe 
dayandırılmadan görevinden istifasının isten
mesinin demokratik izahı nasıl olabilir?

Olamaz.
Demokrasinin sınırlarını genişlettiğini iddia 

eden bir siyasi partide, ilçe yönetimleri yerel 
seçimlerden neredeyse iki yıl sonra görevden 
istifasının istenmesi, AKP li Gemlik seçmeni 
ne saygısızlıktır. Devamı sayfa 4’de

Kavgacı ayırmaya

nun iyi olduğu

kalktı bıçaklandı
Merkez 
Solaksubaşı 
Cami İmamı 
Süleyman 
Yedek, Cumar 
tesi günü ak 
şam saatlerin 
de cami önün 
de iki genci 
kavga ederken 
gördü. 
Gençleri ayır
maya çalışan 
Yedek, 
gençlerden 
biri tarafından 
bacağından 
bıçakla yaralandı, öğrenildi.
Yedek’in durumu- Haberi sayfa 4’de

GemliKspofa

Geçtiğimiz 
haftanın flaş takımı 
Gemlikspor, Gürsu 
Belediyespor’a

3-0 yenilerek 
evinde 3.ncü 
mağlubiyetini aldı. 
Haberi sayfa 8’de

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

Buluşma

Yaşam dikkat gerektirir...

Telafi edilemeyecek dört durum vardır:
Taş atıldıktan sonra...
Söz ağızdan çıktıktan sonra...
Fırsat kaçtıktan sonra...
Zaman geçtikten sonra...
Onun İçin çok dikkatli ve farkında olmak 

gerek yaşamın içinde...
Çünkü;
Çok önemli bir fırsatı kaçırabilir,çok 

sevdiğiniz birisini incitebilirsiniz.
Ya da geri dönüşü olmayacak bir biçimde 

ilk kez karşılaştığınız birinin hakkını yiye
bilirsiniz hem de kendi hakkınız sanarak.

Şöyle ki;
Büyük bir hava meydanının bekleme salo

nunda, genç bir bayan uçağına binmek 
üzere bekliyordu.

Uçağın hareketine saatler olduğu için 
zaman geçirmek için bir kitap ve bir paket 
küçük kurabiye satın aldı.

Dinlenmek ve kitabını okumak için VIP 
salonunda bir koltuğa yerleşti.

Kurabiye paketinin durduğu sehpanın 
yanındaki koltuğa bir adam oturdu; dergisi
ni açıp okumağa başladı.

Genç kadın ilk kurabiyesini aldı. Adam da 
bir tane aldı. Bayan çok rahatsız hissetti 
kendisini ve:

“Sinir birşey! Havamda olsaydım bu 
cüretinden dolayı onu yumruklardım!” diye 
düşündü.

Bayan bir kurabiye alıyor, adam da bir 
tane alıyordu.

Çıldıracak gibiydi bayan ama olay çıkar
mak istemiyordu.

Nihayet son kurabiye kalınca kadın:
“Bu küstah adam şimdi ne yapacak?” 

diye düşündü.
Adam son kurabiyeyi aldı; onu ikiye 

böldü ve bir parçayı kadına verdi 
Aaaa! Bu kadarı da fazla! Çok öfkelen

mişti şimdi!
Kadın sinir içinde kitabını ve diğer şey

lerini alıp bir fırtına gibi giriş salonuna 
oradan da uçağın içine yöneldi.

Uçaktaki koltuğuna oturdu. Gözlüğünü 
almak için çantasını açtı.

Ne görsün? Kurabiye paketi açılmamış 
olarak orada duruyordu.

Çok utandı. Çok büyük bir yanlış yap
tığını anladı. Kurabiyelerinin paketini 
açmadan çantasına koyduğunu unutmuştu.

Adam kendi kurabiyelerini, hiç sinirlen
meden, yüksünmeden kadınla paylaşmıştı

Kadın kurabiyelerinin paylaşıldığını 
düşünerek çok sinirlenmişti.

Ve şimdi bu durumu açıklama şansı 
yoktu.

özür dileme olanağı da kalmamıştı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
—■■muınıııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Mili Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

Ak Parti ilçe Başkanı ve yönetimi bugün il Başkanlığı'nın isteği üzerine istifa ediyor, 

Yerel seçimlerin faturası
Oktay Me çıkarıldı
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleri bugün 
toplu olarak 
istifa ediyor.
29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinde 
Gemlik Belediye 
Başkan lığı’nı 1700 
oy farkıyla CHP 
adayına kaptıran 
AKPlilere faturası 
görevden alma ile 
ödeditiliyor.
Yerel seçimlerde 
Oktay Kahveci 
Başkanlığında 
seçime giden AKP 
adayı seçimleri 
kaybedince, durum 
değerlendirmesi 
yapan AKP Genel 
merkezi bir süre 
önce Çanakkale 
Milletvekili ve 
Bursa Koordinatörü 
Mehmet Danış, 
Bursa il Başkanı 
Sedat Yalçın ile 
ilçeleri gezerek 
sonuç değerlendir 
mesi yapmıştı. 
AKP’nin seçimi 
kaybettiği Gemlik, 
Orhangazi, İznik, 
Nilüfer ilçelerinde 
2011’un Haziran 
ayında yapılacak 
genel seçimlerde 
yeni kadro ile 
seçimlere gidilmesi 
için Gemlik 
ilçe Başkanının 
istifası istendi.
AKP İlçe Başkanı

Oktay Kahveci, istifa 
isteminin İl başkan
lığından kendilerine 
dün ulaştığını 
belirterek, “Bugün 
yönetim kurulu 
ile birlikte istifa 
etmemiz için tebliğ 
geldi. Biz de bugün 
istifamızı bildire
ceğiz. Genel 
merkezin önünü 
açmak için isti
falarımızı vereceğiz. 
Bu konuda ayrıca 
bugün veya yann 
Gemlik kamuoyuna 
bir basın açıklaması 
da yapacağız.” 
dedi.
“Demokrasinin 
önünü açtığını iddia 
eden bir partide 
seçimle göreve 
gelen bir ilçe 
başkanının ve yöne

tim kurulunun isti
fasının istenmesini 
doğru buluyor mu 
sunuz?” şeklindeki 
sorumuza yanıt 
vermeyen Kahveci, 
“Siyasette böyle 
şeyler maalesef 
oluyor. Bu konuda 
gerekli açıklamayı 
basın açıklamam da 
yapacağım.” dedi. 
AK Parti ilçe 
yönetiminde şu 
isimler bulunuyor, 
ilçe Başkanı Oktay 
Kahveci, Siyasi ve 
Hukuki işler Başkanı 
Hulusi Gandar, 
Teşkilat Başkanı 
Kemal Karslı, 
Seçim işleri Başkanı 
Tarık Apak, 
Tanıtım ve Medya 
Başkanı Adnan 
Güven, Sosyal işler

den Sorumlu 
Başkan Mehmet 
Kırca, Yerel 
Yönetimden 
Sorumlu Başkan 
İsmail Kaya, 
Ekonomik işlerden 
Sorumlu Başkan 
Mehmet Demir, 
Halkla ilişkiler 
Başkanı Hasan 
Ataş, Mali ve 
İdari işlerden 
Sorumlu Başkan 
İbrahim Baki, 
Ar-Ge den Sorumlu 
Başkan Mehmet 
Özbay, ilçe 
Sekreteri Erdal 
Cezair, ilçe Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Salih Yaraş, İlçe 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Uslu, 
ilçe Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Sadullah Demir, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim ince, 
İlçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Kenan Bulut, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Gamze Atalık, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Aynur Alkan, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Rafet Ata, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Yaşar Bayrak, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Ramazan 
Özçetin, ilçe 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Bayer, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Erhan Bol.

KflŞCDG 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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da karbon monoksii kaaıısu YazıYORUM

Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'da önce
ki akşam saatlerinde 
etkili olan şiddetli 
lodos sebebiyle çok 
sayıda zehirlenme 
vakası oldu.
Sobalardan sızan 
karbon monoksit 
gazından zehirlenen 
vatandaşlar il 
merkezindeki has
tanelere başvurdu. 
Yürümekte zorluk

Biçerdöver pazara daldı
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
biçerdöver makinesi 
pazara dalarken, 
bir kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Eskişehir 
istikametinden gelip 
Balıkesir'e giden 
biçerdöver maki
nesini kullanan 
Ramazan Dertli (26), 
yemek molası için 
ilçe merkezine girdi, 
ilçe merkezinde 
kurulan pazar ve

Minibüsün çarptığı liseli 
genç kız, hayatını kaybetti
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında lise 
öğrencisi hayatanı 
kaybetti. Aynı 
kazada yaralanan 
bir öğrencinin 
ise hastanedeki 
tedavisi sürüyor. 
Bursa-lzmir karayo 
lunun Ertuğrul

Sıc sarma mllMi Mu iliî
Bursa'da sac 
sarma makinesine 
kapılan bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 

çeken vatandaşlara 
ise 112 ekipleri olay 
yerinde anında 
müdahale etti.

MİSAFİRLİĞE 
GELDİLER, 
HASTANELİK 
OLDULAR 
Yozgat'dan misafir
liğe gelen Güllü 
Şeker (62), Emine 
Sevim (67), Zahide 
Şengül (50) ve 

havanın yağmurlu 
olması sebebiyle 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den 16 N 1660 ve 
43 UL 964 plakalı 
araçlara vurarak 
durabilen 
biçerdöverin 
sürücüsü Ramazan 
Dertli yaralanarak 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Bir süre 
ilçe merkezi trafiğe 
kapanırken, vatan

Mahallesi mevk- 
isinde meydana 
gelen kazada kara 
yolunu yürüyerek 
karşıya geçmek 
isteyen Fatih Lisesi 
öğrencileri Didem 
Zeynep Çakar (15) 
ile arkadaşı Ezgi Nil 
Topuz'a (15) 
Güner Çalışkan 
idaresindeki

Çalı Sanayi 
Bölgesi 
Kırmızı Cadde 
üzerindeki bir 
iş yerinde 
meydana geldi. 
29 yaşındaki İsmail

Mevlüde Akbıyık (47) 
isimli dört kardeş, 
sabah kalktıklarında 
halsiz olduklarını 
fark ederek komşu
larına haber verdi. 
Olay yerine çağırılan 
112 ambulansı 
tarafından Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırılan kardeşler 
tedavi altına alındı. 
Sobadan sızan 
karbon monoksit

daşlar biçerdöverin girmesine tepki 
ilçe merkezine gösterdi.

16 GD 730 plakalı 
minibüs çarptı. 
Kazada yaralanan 
liseli kızlar Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede 
yapılan müdahaleye 
rağmen Didem 
Zeynep Çakar 
hayatını kaybetti, 
Topuz'un

Yiğit, sac sarma 
makinesinin altın
dan geçerken saca 
takıldı. Ardın makin
eye kapılarak ağır 
yaralanan Yiğit, 
Tıp Fakültesi 

gazından zehirlenen 
Güllür Şeker, 
"Misafirliğe 
gelmiştik. Sabah 
kızım ayağa kalkınca 
düştü. Biz de ona 
yardım için ayağa 
kalkarken 
zehirlendiğimizi 
fark ettik" dedi. 
Tedavi altına alınan 
vatandaşların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

hayati tehlikesinin 
sürdüğü öğrenildi. 
Araç sürücüsü 
Güner Çalışkan 
ise 'Trafik kazası 
neticesi 
taksirle yaralama ve 
ölüm' suçundan 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

Hastanesi'nde 
kaldırılmasına 
rağmen kurtarıla* 
madı. Savcılık 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

Toplumun pislikleri !...
Bir gazeteye bakıyorum,gözlüklü biri 

sırıtıyor..
Aynı gazetede bir şişman adam bakışıyla 

dönekliğini anlatıyor.
Sayın okurlarım; Seviyesiz dönekler, daha 

çok fakir aile çocukları..
Küçük mülk sahiplerinden ve hatta daha 

alttaki sınıflardan geliyorlar.
Bunlar kendilerini nasıl ispatlayacaklar?... 
Seviyesiz döneklerin meselesi budur.

Gözü kör olası seviyesizlik...
Bunun için özel görevler yapmak, göze 

girmek ihtiyacı içinde kıvranırlar.
Kalantor sınıflar içinde bir kökleri, bir yer

leri yoktur.
Oturabilecekleri tek yer vardı: Sistemin 

kucağı.
Satabilecekleri tek sermayeleri vardı:
Onurları ve kişilikleri...
Bunlar dün düşman ilan ettikleri iktidar 

güçlerine kendilerini affettirme ruh hali 
içinde kendilerinden beklenenin çok 
ötesinde bir gayretkeşlik yarışına girerler.

örnek mi Bakın meclise, Bakanlara ve 
bazı köşe yazarlarına.

Gelelim, seviyeli döneklere.!
Bunlar iyi yetiştirilmiş, muhallebi 

çocuğudur; Terbiyesi gereği dönekliği üst 
düzeyde tutmaktadırlar.

Seviyesiz dönekler ise mahalle 
çocuğudur.

Dönek olunca mahalle çocuğunun bütün 
olumlu özelliklerini, arkadaşa bağlılığı, 
dürüstlüğü , mertliğini terk ederler...

Artık rahatlıkla vatanını, milletini, 
arkadaşını, anasının ipini satabilecektir.

Sistemin ancak satılmışlığı içinde yer 
bulabileceğinin farkındadır.

Cellatlık ve tetikçilik bunlara yaptırılır.
Çok örnekleri var...

O nedenle kalleş, sinsi, ikiyüzlü ve yılışık 
olmak zorundadırlar.

Maaşları, ihanetin, kahpeliğin ve sırnaşık
lığın bedelidir.

Seviyesiz döneklerde ne insan sevgisi, ne 
ana sevgisi, ne baba saygısı, ne çocuk 
sevgisi, ne arkadaş muhabbeti vardır. Ne 
vefa, ne sadakat!.

Bu nedenle seviyesiz döneklerin en çok 
geliştirdikleri organları dilleridir.

Dillerini efendileri için yalakalıkta kul
lanacaklardır.

Onların adına küfredeceklerdir. tükürdük
lerini yalayacaklardır.

Çünkü onur dediğimiz, vicdan dediğimiz 
kişilik unsurları gelişmemiş.

Bu gibiler bütün hafiflikleriyle, devrim 
cephesinden ihanet konumuna hop diye 
zıplayıp kolayca geçebiliyorlar.

Yüzlerine iyi bakınız, bütün değerleri 
yitirdikten sonra hâlâ yılışık yılışık 
gülebilmeleri, seviyesizliklerinden ileri 
gelir.

Sisteme yaranmak için sadakatsizliği, 
vefasızlığı, ihaneti bir meslek haline getir
mişlerdir....

Zavallılar....
O artık insan değil .sahibinin yemlediği 

bir yaratıktır.

ABONE OLDUNUZ MU?
■iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiim ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

AKP demokrasisi ve 
Oktay Kahveci

Gemlik’te AKP’nin yerel seçimleri 
kaybetmesinin tek nedeni ilçe Başkanı 
ve yönetimi değildir.
AKP İl ve Genel Merkez yöneticileri 

Gemlik analizlerini iyi yapmamışlar ki, 
seçim sonuçlarının faturasını Oktay 
Kahveci ve ekibine çıkardılar.
AKP Gemlik gibi Orhangazi, Nilüfer 

ve İznik’te de seçim kaybetti.
Burada nasıl bir uygulama yapılacak 

birlikte göreceğiz.
Orhangazi’de AKP Gemlik’teki gibi 

Belediyede yönetimdeydi.
Ama, Anavatan Partili bir adaya se 

çimleri kaptırdı.
Olay gazetesine göre, görevden alı

nacaklar listesinde Karacabey ilçe 
Başkanı ve Harmancık ilçe başkanı da 
varmış.

Onlarda bugün istifa edeceklermiş.
Oktay Kahveci, bence, başarısız bir 

ilçe başkanı değildi.
Ama, 2011 genel seçimleri için ilçe 

yönetim kadrosunu, II ve Genel Mer 
kez yenilemek istiyor.

Kahveci’ye de “istifa et, yoksa seni 
görevden alırız.” diyorlar.

Kahveci ve ekibi bugün istifa ediyor
lar.

Oktay Kahveci istifa etmez, “Ben 
kongrede seçimle geldim, seçimle 
giderim.” dese ne olur?

Genel Merkez kararı ile görevden 
alınır.

Siyasi geleceği de biter.
Kimse kendini demokrasi havvarisi 

ilan etmesin.
AKP, Gemlik örneğinden nasıl anti 

demokratik bir parti olduğunu göster
di.

Bu durumda yerel seçimlere yedi ay 
kala, AKP ilçe başkanlığına Oktay 
Kahveci’den daha başarılı kimi ataya
caklar.

Şöyle bir düşünelim.
Kimler var AKP’de siyaset yapan bili

nen isimlerden.
Av. Refik Yılmaz, Av. Necdet Yılmaz, 

Gökay Bilir, Mehmet Turgut, Enver 
Şahin...

Bunların dışında kim AKP’yi Oktay 
Kahveci’den daha ileriye götürecek 
kişi.

Bir bilen var mı?
Bence yok.
AKP Kahveci’yi görevden almakla 

yanlış yaptığını sonra anlayacak.
Bu da başkalarının işine yarayacak.

!■ BUI Ml M
Merkez Solaksubaşı Cami İmamı Süleyman Yedek, Cumartesi günü akşam 

saatlerinde cami önünde iki genci kavga ederken gördü. Gençleri ayırmaya 
çalışan Yedek, gençlerden biri tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Merkez Solaksubaşı 
Cami İmamı 
Süleyman Yedek, 
kavgayı ayırırken 
bıçakla yaralandı. 
Öğrenildiğine 
göre, cumartesi 
günü akşam 
namazı saatlerinde 
cami önünde iki 
gençin kavga ettiği
ni gören İmam 
Süleyman Yedek, 
gençleri ayırmak

istedi. 
Süleyman Yedek’in 
bu sırada elinde 
bıçak olan bir genç 
tarafından ayağın
dan yaralandığı 
görüldü. Gençler 
olaydan sonra 
kaçarken, İmam 
Yedek, vatan
daşların yardımı 
ile Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi

Acil Servisine 
kaldırıldı.
Süleyman Yedek’in 
sağlığının iyi 
olduğu öğrenilrken, 
olay yerine 
çok sayıda 
polis gönderildi. 
Olayla ilgili 
olarak kavga eden 
gençler polisçe 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

o- Diyarbakır Bismil Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

âS Hükümsüzdür. Nurkan Güneş

Kadri 
Güler 

bugün 
ameliyat 

olacak
Gazetemiz Sahibi 
ve Başyazarı Kadri 
Güler, bugün 
ameliyat olacak. 
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi 
bölümünde tiroid 
bezi ameliyatı ola
cak olan yazarımız, 
yazılarına bir süre 
ara verecek.
Ameliyat, Uludağ 
Üniversitesi Genel 
Cerrahi Bölümü 
cerrahlarından 
Prof. Dr. Nusret 
Korun tarafından 
gerçekleştirilecek.

IIP kahvaltılı basın
toplantısı yanıyor

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe yönetimi 
bugün kahvaltılı 
basın toplantısı 
yapacak. 
MHP ilçe 
Başkanlığımdan 
yapılan açıklamada, 
ilçemizdeki yerel 
gazetelerle, ulusal 
gazetelerin temsilci
leriyle bugün İstiklal 
Caddesi Bora 
Sokak’ta bulunan 
MHP ilçe Merkezinde 
saat 10.oo da basın 
toplantısı yapılacağı 
belirtildi.
Milliyetçi Hareket 
partisi İle Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Gülerin 
birinci çalışma yılını

doldurmasından 
sonra, İl Başkanı ve 
Bursa milletvekil
lerinin de katıldığı 
basın toplantısı yap
mış ve Başkanın

çalışmalarını 
eleştirmişti.
Bugün yapılacak olan 
basın toplantısında 
yeni ilçe yönetiminin 
tanıtımı yapılacak.

LOİO 
talihlisi 
sır oldu

Süper Loto'nun 8 haf
tadır devreden ve yak
laşık 19 milyon liraya 
ulaşan ikramiyesini 
Osmaniyeli talihli ile 
paylaşan Bursa'nın 
Kestel ilçesinde 
yaşayan çift, eşyalarını 
bile bırakarak ortadan 
kayboldu.
9 milyon 518 bin TL 
almaya hak kazanan 
talihlinin, eşiyle birlikte

Yeşim Tekstil Fabri 
kası'nda işçi olarak 
çalıştığı, çekilişin 
yapıldığı akşam 
anahtarı ev sahibine 
bırakarak ortadan 
kayboldukları ileri 
sürüldü. Kenan 
Karaduman ve eşi 
Nezahat Karaduman'ın, 
Cuma sabahı çalıştıkları 
fabrikaya giderek 
işten ayrıldıklarını

beyan edip, gerekli 
işlemleri de yaptıktan 
ortaya çıktı. Çiftin 
iki yaşında bir çocuk
larının olduğu, üç yıl 
önce evlendikleri 
belirtilirken, genç çiftin 
komşuları, Nezahat ve 
Kenan Karaduman'ın 
ani şekilde ortadan 
kaybolmalarının normal 
bir şey olmadığını 
söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şehit Elem unuiulmam
Şehit Etem Yaşar İlköğretim Okulu öğrencilerinden örnek davranış
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, öğret
menler gününde 
okula ismi verilen 
Etem Yaşar ve 
ailesini unutmadı. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mustafa 
Pumaz, Müdür Baş 
Yardımcısı Kamil 
Beki, Müdür 
Yardımcısı Oya 
Güler ve bir gurup 
öğrenci Engürücük 
Köyü’nde bulunan 
Şehit öğretmen 
Etem Yaşar’ın kabri
ni, Etem Yaşar’ın 
annesini ve eşini de 
ziyaret ettiler.
Etem Yaşar’ın 
annesinin elini öpen 

öğrenciler, Etem 
Yaşar’ı unutmadık
larını söylediler. 
Ziyarette duygulu 
anlar yaşandı.

KARDEŞLİK 
DUYGUSU

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Diyarbakır ili Silvan 
ilçesi Topçay köyü 
ilköğretim okulun
daki kardeşlerini 
sevindirdi.
Sınıf öğretmeni 
Berrin Koçak’ın 
öncülüğünde 
başlatılan 
kampanya ile 
okul öğrencileri 
ve öğretmenler 

tarafından hazır
lanan okul araç 
gereçleri, giyim 
eşyaları, televizyon, 
vcd, printer, 
okuma kitapları 
ve oyuncaklar 
Topçay Köyü’ne 
ulaştırıldı. 
Kamil Beki 
gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
"Kardeşlik duygu
larının pekişmesi 
ve oradaki kardeş
lerinin sevinmelerini 
sağlamak amaçıyla 
yapılan bu çalışma 
öğrenciler ve 
veliler arasında 
ayn bir heyecanın 
yaşanmasına neden 
o/du.”dedi.

Sağanak yağışlar ve 
soğuk günlerden 
sonra havalar 
yeniden düzeldi. 
Dün ilçemizde 
günlük güneşlik bir 
hava yaşanması 
üzerine Kordon 
boyları, sahiller 
günübirlikçilerce 
doldu boşaldı.

Bol güneşli ve sıcak 
bir gün geçiren 
Gemlikliler, Atatürk 
ve Emir Dalkıran 
Kordonu’nda çoluk 
çocuk gezerek 
günün tadını 
çıkardılar.
Öte yandan, Küçük 
Kumla, Büyük 
Kumla, Karacaali ve 

Kurşunlu sahilleri 
de yazlık evleri 
bulunanlar ve 
günübirlik gelenlerle 
doldu taştı. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü önü 
müzdeki günlerde 
hava sıcaklığının 
yükseleceğine 
dikkat çekti.

nemirel’ıteıı kamyoncular itin öneıge
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel, 
TBMM Başkanlığına 
verdiği dilekçesinde 
kamyoncular ve 
Taşıma Koopera 
tifleri ile ilgili Meclis 
Araştırması açıl
masını teklif etti. 
Demirel, TBMM 
Başkanlığına verdiği 
dilekçesinde şunları 
söyledi: 
“Ülkemizde kamyon
cu esnafımızın bir 
çok sorunu bulun
maktadır. 4925 Sayılı 
Kanun’un 2003’de 
çıkarılmasıyla rahat
layacağı beklenen 
kamyoncu esnafının 
sorunları daha da 
artmış ve çıkarılan 
yönetmelikler bazı 
sorunları çözerken 
yenilerini de bera 
berinde taşımıştır. 
Yasanın Avrupa 
ülkelerinde uygu
landığı gibi kabul 
edilmesi, ülkemize 
uyumlu olmaması 
sorunların temelini 
teşkil etektedir. 
Bunun için;
Ülkemizde bulunan 
kamyon sayısının ne 
olduğu ve hangi 
özellikte kaç kamyon 
var, bunların kooper
atif, şirket ve birey

sel çalışma durum
ları bilinmemekte
dir? Ülkemizde taşı
macılık sektörünün 
aktif olduğu alanlar 
arasında tarım ve 
hayvancılık da 
büyük yer almak
tadır. Yaş sebze ve 
meyvenin taşınacağı 
aylarda ve hasat 
zamanlarında kamy
on taşımacılığındaki 
artışlar nedeniyle 
araçlar yetersiz 
kalmakta, diğer 
aylarda işlerde olan 
azalma nedeniyle 
kamyon taşımacılığı 
yapanlar zorluklarla 
karşılaşmaktadır. 
2006 yılında 
çıkarılan Yasa gereği 
taşıma kooperati
flerinden R1 belgesi
ni ve K1 belgesini 
alan kamyon sahip
leri dışında herhangi 
bir belge almadan 
taşımacılık yapanlar 
için gerekli kon
troller yapılmadığı 
için, belge alımı için 
para ödeyenler mağ
dur edilmektedir. 
K yetki belgelerinde 
25 ton kapasite 
zorunluluğu bulun
maktadır. Ancak 
halen imal edilen
lerde 25 ton kapa

siteli kamyon bulun
mamaktadır. Yeni bir 
kamyon yada tır ala
mayacak kişiler 
büyük mağduriyet 
yaşamaktadır.
2006 yılından beri 
hurdaya ayrılan ve 
yeni trafiğe çıkan 
kamyonlarla ilgili 
elde veriler bulun
mamaktadır.
2006 yılında uluslar 
arası taşımacılık bel
gesi alan firmalara 
çıkarılan yönetmelik 
maddeleri ile ülkem
ize giriş yaptıkların
da nereden olursa 
olsun yurt içi taşı
macılık yapma hakkı 
verilmiştir. Onlar 
gümrük kapılarından 
girmeden önce 
ÖTV’siz, KDV’siz 
yakıt aldıkları için 
(normalde pompa 
fiyatı 3,01 TL’ye alı
nan yakıtı onlar 1,5 
TL’ye almaktadır); 
bölgedeki gerçek 
navlun fiyatlarını 
düşürmektedir. Bu 
durum haksız reka
bet ortamı doğur
maktadır. Bunun 
ortadan kaldırılması 
için gerekli düzen
lemeler yapılmalıdır. 
Ülkemizde ağırlık 
kontrollerinin her

yerde yapılması 
gerekmektedir. 
Araçlarda motorin 
yerine ince yağ 
konulması engellen
melidir. Lojistik fir
malara uygulandığı 
gibi Taşıyıcı kooper
atiflere ve üyelerine 
de çeşitli teşvikler 
ve desteklemeler 
verilmelidir.
Vergilendirme uygu
lamalarında MTV 
borcu olan kamyon
ların borçları yüzün
den araçları bağlan
maktadır. Borcu 
nedeniyle bağlanan 
aracın para kazanıp 
borcunu ödemesi 
tamamen olanaksız 
hale gelmektedir. Bu 
durum kamyoncuları 
çok mağdur etmek
tedir. MTV borcu 
olan araçlara tak- 
sitlendirme olanağı 
sağlanarak onların 
fenni muayene yap
tırmaları sağlanmalı. 
Araçları bağlanma- 
malıdır. Taşıma 
Kooperatiflerine de 
şirketler gibi uzun 
vadeli kredi ve 
desteklemeler 
verilerek ayakta 
kalmaları sağlan
malıdır.
Fenni muayenelerin

TÜV’lere geçmesiyle, 
araçlarda kasa 
genişlik ölçü stan
dardı aranmaya baş
landı. fakat bundan 
2 yıl önceye kadar 
böyle bir ölçü aran
madığı için paletli 
sarımlar da 
düşündüğü için 
ölçüler standarttan 
5-10 cm geniş 
yapılmış, bu araçlar 
geniş olduğu için 
TÜV’lerden geçe
memektedir. Bu 
konuya bir çözüm 
bulunması gerek
mektedir. Kamyon 
cu esnafımızın ve 
taşıma kooperatif 
lerinin genel duru
munun ortaya koyul
ması, bu sektörde 
yaşanan ve gün 
geçtikçe artan 
sorunların araştırı 
larak, gereken 
önlemlerin alınması 
ve bu konuda 
çözümcül bir politika 
oluşturulmasına ışık 
tutulması amacıyla 
Anayasanın 98’inci, 
İçtüzüğün 104 ve 
105’inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılması 
hususunda gereğini 
saygılarımızla arz 
ederim.’’ dedi.

Bthjiilsehlr 
Mi 

Ortestrası 
köyleri gezecek
Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Halk Müziği ve 
Türk Sanat Müziği 
koroları, kentin uzak 
noktalarındaki köy 
lerde konser vere
cek. Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi, kent 
merkezinde periyo
dik olarak gerçek
leştirilen Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk 
Müziği konserlerini 
köylerde yaşayan 
vatandaşların ayağı
na götürüyor. Kültür 
ve sanat etkinlikleri
ni kentin her köşe
sine ulaştırmayı 
hedefleyen Büyük 
şehir Belediyesi, 
köy konserlerine 
29 Kasım Pazartesi 
gününden itibaren 
başlıyor. Büyükşe 
hir Belediye Orkest 
rası Türk Sanat 
Müziği ve Türk 
Halk Müziği bölüm- s 
terinden sanatçıların 
en özel repertuar
larını sunacağı kon
serlerde ilk durak, 
Gündoğdu Köyü 
olacak.
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İl Bu halta hava nasıl olacakP
Amerika'dan iPhone 
4.1 sipariş eden 
birçok kişi, telefo
nunun bütün kayıt
larını yaptırmasına 
rağmen şu anda kul
lanamıyor. Nedeni 
ise bu iPhone'ların, 
Apple'ın anlaşmalı 
olduğu GSM 
operatörlerinden 
alınmaması. 
Binlerce lira ödeyip 
iPhone 4.1 alanların 
şu anda tek ümidi 
Geohot ve Sherif 
Hashim adlarında iki 
hacker'ın sim kilini 
kırması. Bu yüzden 
bilişim dünyası 
şu anda bu iki 
hacker'ın twitin i 
takip ediyor.
Türkiye'de satışa 
sunulan ileri 
teknoloji telefonların 
yurtdışına göre 
daha pahalı 
olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu 
nedenle birçok 
teknoloji 
düşkününün iPhone 
ya da Black Berry 
gibi telefonları yurt- 
dışından aldığı ya 
da sipariş ettiği de

malumunuz. Ancak 
teknoloji meraklıları 
bugünlerde biraz 
sıkıntılı. Çünkü 
Amerika'dan büyük 
bir hevesle, ucuza 
aldıkları iPhone'un 
4.1 versiyonu 
Türkiye'de henüz 
çalışmıyor. Nedeni 
ise Apple'ın 
Amerika'da yalnızca 
AT&T ile anlaşmalı 
olması ve AT&T 
aracılığıyla alın
mayan iPhone'lara 
sim kilit uygula
ması. Peki, 
Amerika'dan iPhone 
4.1 alanların tüm 
paraları boşa mı 

gitti dersiniz? Kısa 
bir süreliğine 
evet. Şu an ellerde 
yalnızca süs görevi 
görmekten öteye 
geçemeyen bu tele
fonların aktif hale 
gelmesi için gözler 
iki hacker'a 
çevrilmiş durumda. 
Tüm Doğubank 
piyasası ve iPhone 
4.1 sahibi olanlar 
"sim kilidi ha kırıldı 
ha kırılacak" 
ümidiyle,George 
Hotz ve Sherif 
Hashim adındaki 
hacker'ların twitleri- 
ni dakika dakika 
takip ediyor.

Lodosun etkisiyle 
önümüzdeki hafta 
Marmara'da hava 
sıcaklığı 25 derece 
ye kadar çıkacak. 
Kış mevsiminin ilk 
ayı güneş ve 
sıcakla karşılana 
cak. Bazı yerlerde 
sağanak geçişleri 
bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
aldığı bilgiye göre, 
lodos önümüzdeki 
haftada da 
Marmara'da etkisini 
sürdürecek.
Lodosla birlikte 
hava sıcaklıkları 25 
dereceye kadar 
ulaşacak. Aralıktaki 
uzun yıllar ortala
ması 7,2 derece 
olan Bursa, kasım 
ayının son günleri 
ile kış mevsiminin 
ilk günlerini 25 
derece civarında 
geçirecek. 
Önümüzdeki hafta 
Balıkesir'de hava 
sıcaklığı 22-23 
derece, İstanbul'da 
22-24 derece ve

Çanakkale'de ise 21- 
22 derece 
civarında olacak. 
Yetkililer, sıcaklığı 
yükseltecek 
lodosun hafta 
boyunca etkili ola
cağını belirterek, 
özellikle karbon- 
monoksit zehirlen
melerine karşı 
dikkatli olunmasını 
istedi.

BÖLGE BÖLGE 5 
GÜNLÜK HAVA 
HARİTALARI VE 
İL İL 5 GÜNLÜK 
SICAKLIK 
DERECELERİ 
-SAĞANAK YAĞIŞ 
TRAKYA'DA ETKİLİ 
OLACAK 
Edirne, Tekirdağ ve 
KIrklareli çevrelerin 
de sağanak yağış 
geçişleri bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine göre, 
sıcaklıklar, güney 
kesimlerde 1 ila 
3 derece artacak, 
Karadeniz kıyıların
da 1 ila 3 derece 

azalacak, diğer 
yerlerde önemli bir 
değişiklik olmaya
cak, mevsim nor
mallerinin üzerinde 
seyretmeye devam 
edecek.
Rüzgar genellikle 
güney ve 
güneybatı, zamanla 
Marmara'nın 
kuzeyinde doğu ve 
kuzeydoğu yönler
den hafif, arasıra 
orta kuvvette, bu 
gece saatlerinde 
Marmara'da 
kuwetli(30-50 
km/saat) olarak 
esecek.
-KUVVETLİ 
RÜZGAR UYARISI- 
Rüzgarın; bu 
gece saatlerinde 
Marmara'da 
kuvvetli (30-50 
km/saat) olarak 
esmesi beklendiğin
den, yaşanabilecek 
(Ulaşımda 
aksamalar, soba 
ve doğalgaz 
zehirlenmesi vb.) 
olumsuzluklara 
karşı tedbirli olun
ması gerekiyor.

elm& .sekeri
. . . . . . . . . KREŞLERİ -

GENLİK'İN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİEĞİTİN

KURUMU
vt I 

(GfflNIlfl
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

nEŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP,

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

517 19 67 telefon ya da 51719,12 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin * İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira - 3. kat daire 67 bin lira - 5. kat daire satılık 6/ bin lira

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:51324 74 Fax:5141021

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Türkiye'nin işçi profili
Çukurova Üniversite
si Eğitim Fakültesi 
Ortaöğretim Sosyal 
Alanlar Eğitim 
Bölümü Öğretim 
Üyesi, Sosyolog 
Prof. Dr. Adnan 
Gümüş, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) kayıtlarında 
Temmuz 2010 
itibariyle 15 milyon 
969 bin 748 kayıtlı 
çalışanın bulun
duğunu, bunlardan 
10 milyon 416 bin 
kişinin işçi statü 
sünde olduğunu 
belirtti.
Gümüş, yaptığı açık
lamada, "Türkiye'de 
İller Bazında İşçi ve 
Ücret Durumu" 
araştırmasında, 
Türkiye'deki işçi ve 
ücret durumlarını ele 
aldığını söyledi.
Gümüş, SGK kayıt
larında Temmuz 2010 
itibariyle 2 milyon 
244 bin 534'ü Emekli 
Sandığı'na 3 milyon 
309 bin 531'i Bağkur 
ve 10 milyon 415 bin 
684'ü SSK'lı olmak 
üzere toplam 15 
milyon 969 bin 
748 kayıtlı çalışanın 
bulunduğunu 
bildirdi.
Bunun toplam nüfu 
sun yüzde 22'sine 
denk düştüğünü 
belirten Gümüş, 
"Türkiye nüfusunun 
72 milyon 562 bin 
olduğu dikkate alınır
sa bir kayıtlı çalışana 
yaklaşık 6 kişi 
düşüyor" dedi. 
Türkiye'de 1 milyon 
812 bin 999 emekli 
sandığı, 2 milyon 181 
bin 854 Bağkur ve 5

milyon 439 bin de 
SSK'lı olmak üzere 
toplam 9 milyon 434 
bin 209 emekli 
bulunduğunu anlatan 
Gümüş, "işçi ve işçi 
emeklileri bakmakla 
yükümlü oldukları 20 
milyon kişiyle birlikte 
36 milyona ulaşıyor. 
Yani her iki kişiden 
biri işçilikten geçimi
ni sağlıyor" diye 
konuştu.
İller bazında işçilerin 
hem dağılımlarının, 
hem de ücretlerinin 
çok farklılaştığını 
vurgulayan Gümüş, 
"72 milyon 562 bin 
kişilik nüfusun 9 
milyon 977 bini 
kayıtlı işçi konumun
da bulunuyor. Kayıtlı 
işçilerin oranı toplam 
nüfusun yüzde 
13,75'ine denk 
düşüyor" dedi.
En az işçisi olan 10 
ilin Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu'da 
toplandığını belirten 
Gümüş, şunları 
kaydetti: 
"SGK'nın Temmuz 
rakamlarına göre il 
nüfusuna işçi oranı 
en düşük il yüzde 
2,78 ile Ağrı. Ağrı'da 
538 bin nüfusa 
karşılık sadece 15 

bin kayıtlı işçi 
bulunuyor. Bu ili 
sırasıyla Hakkari, 
Muş, Şırnak, Bitlis, 
Mardin, Şanlıurfa, 
Van, Kilis ve Kars 
gibi iller izliyor. 
En fazla işçisi olan 
iller ise Marmara'da 
toplanıyor. SGK'nın 
Temmuz ayı rakam
larına göre en fazla 
işçisi olan il yüzde 
22,55 ile Tekirdağ'da. 
Tekirdağ'da 783 bin 
kişiden 177 bini işçi 
olarak kayıtlı 
bulunuyor. Bunu 
yüzde 22,55 ile İstan
bul izlivor. Diğer iller 
ise Kocaeli, Antalya, 
Muğla, Ankara, 
Bursa, Bilecik, İzmir, 
Düzce ve Eskişehir 
şeklinde sıralanıyor. 
KAMU VE ÖZEL 
KESİMİN PAYLARI 
Toplam 9 milyon 
977 bin kayıtlı işçinin 
yaklaşık 9 mil 
yonunun özelde, 970 
bininin ise kamuda 
çalıştığını anlatan 
Gümüş, kamu işçisi 
en düşük illerin 
Gaziantep ve Bursa 
olduğunu bildirdi. 
Gümüş, "Gazian 
tep'te nüfusun ancak 
yüzde 0,68'i, Bur 
sa'da ise yüzde 0,70'i 

kamuda işçi olarak 
çalışıyor. Bu iki ili 
sırasıyla İstanbul, 
Mardin, Osmaniye, 
Şırnak, Adana, 
Adıyaman, Ağrı ve 
Antalya izliyor" 
dedi.
İşçilerin toplam 
nüfusa oranlarına 
bakıldığında Rize'de 
nüfusun yüzde 4,49'u 
oranında kamuda 
işçinin bulunduğunu 
belirten Gümüş, "Bu 
oranla Rize kamu 
işçisinde birinci 
sıraya oturuyor. 
Rize'yi İsparta, 
Zonguldak, Artvin, 
Ankara, Burdur ve 
Erzincan gibi iller 
izliyor" şeklinde 
konuştu.
Muş, Rize, Ağrı, 
Hakkari, Ardahan, 
İğdır, İsparta, Bitlis, 
Bayburt ve Artvin'de 
1 kamu işçisine 
karşılık 1,57 ile 2,61 
arasında özelde 
işçinin bulunduğunu 
ifade eden Gümüş, 
İstanbul, Bursa ve 
Antalya'da ise 1 
kamu işçisine 
karşılık 22-28 arası 
özelde işçinin bulun
duğunu vurguladı. 
DAİMİ VE 
MEVSİMLİK İŞÇİLİK 
Gümüş, 9 milyon 
977 bin işçiden 8 
milyon 36 bininin 
daimi, 1 milyon 941 
bininin geçici 
(mevsimlik) 
çalıştığını, toplam 
nüfusa daimi işçi
lerin oranının yüzde 
11,07, geçici işçilerin 
oranının ise yüzde 
2,68 düzeyinde 
olduğunu bildirdi.

Benzin 4 liraya 
yaklaşıyor

Akaryakıt firmaları 
benzine 6-8 kuruş 
aralığında zam 
yaptı. Pompaya 
yansıyan fiyat 
artırımı kırsal 
motorin ve dizelde, 
sırasıyla 10 kuruş 
ve 7-8 kuruş olarak 
yansıdı.
Zamdan sonra dizel 
araç kullananların 
en pahalıya depo 
doldurduğu şehir 
3,15 lirayla Ankara 
oldu.
Yyapılan değişiklik
le 3,69-3,71 lira 

NÖBETÇİ ECZANE
29 Kasım 2010 Pazartesi 
ALAGÖZ ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 88 
Tel: 514 85 65 GEMLİK

TEMA A “*h«cXşa HARCAMA”

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

arasında satılan 
95 oktan kurşunsuz 
benzinin litresi 
İstanbul'da 3,78 
liraya kadar 
yükseldi. 2,92 
liraya satılan 
kırsal motorin 
3,03'liraya, 3,07 
liraya satılan 
motorin ise 3,15 
liraya fırladı.
Benzin Motorin 
İstanbul 3,76-3,78 
3,15 
İzmir 3,75-3,77 3,12 
Ankara 3,76-3,78 
3,15

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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 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
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 Tea. 513 23 949 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. 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-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILARw 
1

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Seft.Ocaftı 513 10 68
Tomokey Tomografi 5,3 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 60 40

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 10 __
MAR-PET 9İ3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3823 

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)

I1IIHIİİ
WSSMSI 

OYON9NM 
HX-.lW-l6.30- 
l9.00-20.l5-2l.30 

PRİH.TOA 
1U5.-16.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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Gemlikspor’a soğuk duş
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz 
haftanın flaş takımı 
Gemlikspor, Gürsu 
Belediyespor’a 
3-0 yenilerek 
evinde 3.ncü 
mağlubiyetini aldı. 
Süper Lig B 
gurubunda oynanan 
ve geçtiğimiz 
hafta Yeniköy 
Gençlerbirliği’ni 8-0 
gibi farklı skorla 
yenen Gemlikspor, 
evinde oynadığı 
maçta yakaladığı 
fırsatları gole çevire- 
meyince sahadan 3- 
0 mağlup ayrılarak 
taraftarlarını üzdü. 
Maça iki takımda 
hızlı başladı ancak 
ilk tehlikeli atak 
Gemlikspor’dan 
geldi. 11. dakikada 
Hasan Efe’nin şutu 
az farkla dışarı 
çıkarken 19. dakika
da bu kez Emrah’ın 
şutunu Gürsu 
müdafaası çizgi 
üzerinden uzak
laştırdı, dönen topu

tamamlayan Ah 
met’in kafa vuruşun 
da top dışarı çıktı. 
39. dakikada Gürsu 
kalesi önünde 
yaşanan karambolde 
Hasan Efe’nin yerde 
kalmasında orta 
hakem oyunu devam 
ettirdi, gelişen 
kontratakta Recep 
Gürsu’yu 1-0 öne 
geçiren golü attı. 45. 
dakikada ise Recep 
bu sefer müsait 
pozisyonda topu 
dışarı atınca ilk yarı 
bu skorla bitti.

İkinci yarıda geriye 
yaslanan ve rakip 
kaleye kontrataklarla 
giden Gürsuspor 
karşısında beraber
lik için bastıran 
Gemlikspor 
kalesinde tehlikeler 
yaşadı. 54’de Hasan 
Efe’nin sert şutu 
yan ağlarda kaldı. 
Gemlikspor’un 
beraberlik için tüm 
batlarıyla Gürsu 
kalesinde gol aradığı 
71. dakikada 
Sinan’ın sert şutu 
direkten döndü. 82.

dakikada Ahmet’le 
gol pozisyonundan 
yararlanamayan 
Gemlikspor, 85. 
dakikada Recep’in 
attığı golle yıkıldı. 
Kazanılan ceza 
atışında müdafaanın 
kafasına çarpan top 
köşeden ağlara gid
ince fark ikiye çıktı. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
ikinci yarıda oyuna 
giren Burhan, 
90+2’de müdafaayı 
çalımla geçerek topu 
filelerle buluşturdu

Belediyespor 4, Sinan 4,
sahadan 3-0 gali
biyetle ayrıldı. GÜRSU

BELEDİYESPOR :
SAHA:
Gemlik İlçe 
HAKEMLER:
Oğuz Akar 6, 
Alp Eren Giray 6, 
Selim Küçükoğlu 6,

GEMLİKSPOR : Ufuk 
4, Kemal 4, Fatih 3, 
(Hüseyin 2) Yılmaz 
4, Muharrem 5, Oğuz 
5, Emrah 4, (Bekir 4) 
Murat Yarar 4,

Cemal 5, Emre Ergin 
6, İbrahim Özyürek 
7, Okan 6, İbrahim 
Aygün 7, Muhammet 
7, İbrahim Hamdi 3, 
(Mehmet 4) Samet 6, 
Mesut 4, (Buhan 4) 
Recep 8, (Emre 
Üstün 1) Fırat 7, 

GOLLER : Dk. 39-85 
Recep, Dk. 90*2 
Burhan, (Gürsu)

MİLTON
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Ç®r6Z. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^ 

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Umut
THERMAL RESORT &- SPA

DOĞANIN SAĞUNU DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kür Merkezi, 
2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, çamur banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9, Km. Kokar Hamam Mevkii Scıroyköy/MNİZIİ WWW,umutthermalXOIîl

Gemlik Körfez
_____ gemlIk’In İlk günlük sIyasI gazetesi

ttZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

30 Kasım 2010 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Hah 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

MIP Yönelim Kurılonu basın ı
MHP Gemlik ilçe yönetimi, 25 kişiden 37 kişiye çıkardığı Yönetim Kurulu’nu 
29 Kasım'da düzenlediği kahvaltı toplantısıyla basına tanıttı.
Başkan Mehmet Kayaoğlu Parti tüzüğünde yapılan değişiklikle yönetim kurulun
da görev alan arkadaşların sayısını arttırdıklarını ve yeniden bir görev bölümü 
yaparak, yönetimi genişlettiklerini belirtti. Başkan Mehmet Kayaoğlu, “AKP'yi 
eleştirerek milletin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmayan politikalar ürettiklerini gün
deme getirdiniz MHP olarak toplumsal konularda milletin çıkartan doğrultusun
da çalışacağız ve halkımızın güvenini kazanacağız.” dedi. Devamı sayfa 5 'de

Atatürk İlköğretim 
Okulu inşaatı son 

asamaya geldi
Çuğlan İnşaat Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan Atatürk İlköğretim 
Okulu tarihi bina rekonstrüksiyon çalışmaları bitme noktasına 
geldi. Tarihi okulun çevre duvarları yapımından sonra rütuj 
işlemleri ile inşaat tamamlanacak. Haberi sayfa 2’de

in mavinin büyüleyici güzelliğiyle buluştuğu, 
* ağaçlarının gölgesinde türküler söylediği 

ÇINAR MUĞLA EVLERİ
; Etrafta dolaşan ördek ve kazların arasında, 

ulu çınar ağaçlarının gölgesinde, 
akan suyun serinliğini hissederek... flB 
Çiçeklerin arasında doğayla iç içe ... 
Herşey gözünüzün önünde pişiriliyor. 
Toprak saçtan yeni düşmüş sıcak köy 
ekmeği ve üzerinde eriyen tereyağı... SHpyt 
Odun ocağında gözleme ve yayık ayranı... 
Yanında da çökelek ve domates...

Sedir Adası üzeri 2. Km. Çamlıköyü 
Tel: O 252 495 80 80 - 495 84 62 (pbx) 
Fax : 0.252 495 84 66 MARMARİS 
www.cinarmuglaevlert.com

Yeşilin binbir çeşidiniı 
şırıl şırıl suların çınar 

MARMARİS

UMUT THERMAL RESORT & SPA BİR ÇINAR MUĞLA EVLERİ KURULUŞUDUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.cinarmuglaevlert.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Aymazlık(mı), ahmaklık (mı)?
İmrah'dan çıkan sesler toplumsal barışı tehdit 

ediyor.
Yeşil ve mavi ülkemizin üzerindeki bulutları 

karaya boyamak kimin işine yarayacak?
Doğaldır ki;
özellikle Güneydoğu’da kurulan sistemden yarar

lananların işine gelecek.
öyle bir sistem ki;
Içeridekilere ekonomik, dışarıdakilere siyasal rant 

sağlıyor.
Bu durumda, Imrah’daki kara ses sahibi ya da 

sahiplerine hizmet ediyor.
Gerçi; 0 ses durduk yerde çıkmıyor.
Bir başıbozukluktan, bir düşünce belirsizliğinden 

ve ilkesizlikten güç alıyor.
Kediye kedi diyen Fransızlarla, yüksek çıkarlarını 

her şeyin üzerinde gören Amerikalılar ve Musul,’da 
Kerkük’te kuyruk acısı olan Ingilizlerin destek
leriyle ve dahi içeridekilerin aymazlıklarıyla başı 
bacadan çıkan Imrali ucubesi tellalları aracılığıyla 
esip gürlüyor.

Hiçbir zaman ama hiçbir zaman kullanıldığının 
farkında olmayan bu cüdam kendinden farklı düşü
nenlere tehdit yağdırıyor.

Hem de açık seçik.
Güneydoğu’da ülkesinin topraklarını savunmak 

için komuta ettiği birliğiyle canını ortaya koyan 
komutanların rütbelerini sökmekten ve onları içeri 
tıkmaktan erinmeyen hatta bir de gurur duyan 
içeridekilerden bebek katilinin hezeyanları 
karşısında “tıs” çıkmıyor.

Anlamak olanaklı değil.
Aslında olanaklı.
Türkiye’yi bölüp parçalayacak olan Sevr Antlaş 

ması’nı Kurtuluş Savaşı’yla etkisizleştiren üzerine 
bir de 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış 
Antlaşması’m imzalatan ulusu AvrupalI sindire- 
mem iştir.

Sindiremediği gibi bu başarıyı dikkate almadığını 
da aşağıda okuyacağınız kesit çok net anlatır:

Lozan Barış Antlaşması imzalandıktan sonra 
Türk heyetinin bulunmadığı bir zamanda karşı 
devletlerin bürokratlarından biri çıkıp;

"Türkler bu antlaşmayla hak ettiklerinden 
fazlasını aldılar" diye bağırıyor.

O sırada İngiliz heyetinin başında bulunan biri;
" eğitimden, sanattan, sermayeden yoksun 

ticaretten anlamayan bir devletin geleceğini 
Sürdürmesi mümkün değildir. Ne kazandılarsa 
başlarındaki önder sayesinde kazandılar o da son
suza dek yaşamayacağı için kaybettiklerimiz için 
üzülmemize gerek yok" diyor.

Daha o gün plan yapılmıştır ve uygulamaya kon
muştur.

Hedefe ulaşmak için önemli olan isimler değil 
cisimlerdir ve o cisimlerin taşıdığı karakter 
yapısıdır.

Her dönemde onların ekmeğine yağ Sürecek bir 
ya da birden çok kişiler vardır.

Dün kurgulanan senaryo güncellenerek uygulan
maktadır.

Yirminci yüzyılda büyük güçler, "ulusların kendi 
kaderini belirleme” ilkesi temelinde etnik unsurları 
kaşıyarak toprakları bölüştürdüler ve yeni devletler 
ortaya çıkardılar.

Eğer toplum olarak olanın bitenin farkına var
mazsak, ulusal değerlerimize sahip çıkmazsak ya 
da sahip çıkacak birisini iktidara getirmezsek 21. 
Yüzyıl bize olumsuzluklar zerk edecektir.

Füze kalkanı,
Genelkurmay Başkanlığı tabelasının indirilecek 

olma olasılığı,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bilinçli olarak etkisi

zleştirilmesi,
Yargının yanlılaştınlması,
Medyanın satın alınması,
Üniversitelerin ele geçirilmesi amaca ulaşma yo 

luna döşenen taşlardır.
Siz tüm bunları mevcut siyasi iradenin akıl ettiği

ni düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Matiirk İlköğretim Olulu. 
inşaatı son asamaya geldi 
Çuğlan İnşaat Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan Atatürk İlköğretim Okulu tarihi i 
bina rekonstrüksiyon çalışmaları bitme noktasına geldi. Tarihi okulun çevre 

duvarları yapımından sonra rütuj işlemleri ile inşaat tamamlanacak.

Gemlik Belediyesi 
tarafından 15 Aralık 
2008 yılında ihale 
edilen ve yapımına 
Çuğlan İnşaat Em 
lak Proje Restores 
yon Dekorasyon 
Turizm Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Şirketi tarafından 
başlanan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
tarihi bina 
rekonstrüksiyon 
çalışmaları son 
aşamasına geldi. 
Zemin ve 2 kat ola 
rak yapılan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
projesi çalışmaları 
nın üçüncü katın ve 
çatısının tamamlan
masından sonra 
okulun bahçe 
duvarlarının yapımı
na başlandı.

Çuğlan İnşaat 
Emlak Proje 
Restorasyon 
Dekorasyon Turizm 
Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 
yetkilileri, projenin 
1 milyon 420 bin 
liraya mal olacağını 
ve 12 Ocak 2009 
yılında başlayan 
çalışmaların 30 
Haziran 2010 günü 
bitirilerek binanın 
teslim edileceğini 
belirttiler.
Bahkpazarı 
Mahallesi Mektep 
Sokak’ta bulunan 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda toplam 
12 derslik, bir çok 
amaçlı salon, :• 
memur ve öğret
menler odasından 
oluşacak.

KAŞEDE R€KL€M€K 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
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Bursa'da arkadaşları 
ile birlikte poşet 
içersine doldurduk
ları çakmak gazını 
soluduğu öne 
sürülen 14 yaşındaki 
Büşra P., sabah 
yatağında ölü olarak 
bulundu. Polis kızın 
arkadaşlarını Çocuk 
Şubesi'ne götürerek 
bilgi almaya çalıştı. 
Merkez Yıldırım İlçe
si Ataevler Mahallesi 
Umut Sokak'ta otu
ran, İslam Uyar

Taftısağı arlıadaşını makasla yaraladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, henüz 
bilinmeyen sebeple 
tartıştığı arkadaşını 
makasla yaraladı.

aıwm emmi m hayatını miMi
Bursa'da, meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi hayatını 
kaybetti.
Alaşar Mahallesi 
Yalova Yolu 
Caddesi'nde mey

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen zincirleme 
trafik kazasında, 
1 kişi öldü, 2 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Oktay Beklen (26) 
yönetimindeki 16

Mı mu mitilin âıiıiisii hayalım iuhttti
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, 3 aracın 
karıştığı trafik kaza
sında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 2 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, Iznik- 
Adapazarı yolunda 
meydana geldi.

Lisesi 10'uncu sınıf 
öğrencisi Büşra P., 
babası Mümin P. 'e 
"Mahallemizde otur
duğumuz kız arka 
daşlarımla ders 
çalışacağız. Onların 
evine gidiyorum” 
diyerek izin istedi. 
Kız arkada şının 
evine giden Büşra P. 
ile adları açıklan
mayan 4 arkadaşı ile 
iddiaya göre poşet 
içersine boşaltılan 
çakmak gazını solu

Küçük Balıklı 
Mahallesi Yıldız 
Sokak'taki işyerinde 
meydana gelen 
olayda, Metin D. 
(39), henüz bilin

dana gelen kazada, 
Kerim Turan (50) 
idaresindeki 16 ZA 
451 plakalı kamyo
net yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Sı d ika öztürk'e

CBH 92 plakalı oto
mobil, İznik- 
Adapazarı karayolu
nun 3. kilometresin 
de aynı yönde 
seyreden Hüseyin 
Ahlat'ın (45) kul
landığı 16 FBB 64 
plakalı traktöre

İznik istikametine 
giden Oktay B. (26) 
idaresindeki 16 
CBH 92 plakalı oto
mobil, Hüseyin 
Ahlat'ın (45) kul
landığı 16 FBB 64 
plakalı traktöre 
arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 

du. Burada uyuştu
rucu hap da aldıkları 
öne sürülen kızlar
dan Büşra P., saat 
23.00 sıralarında 
gelen babası tarafın
dan alınarak evine 
gitti. Şakalaşarak 
eve gelip odasına 
çekilen Büşra P., 
sabah saat 09.30'da 
yatağında cansız 
bulundu.
Polis, Büşra P.'in git
tiği arkadaşının 
evinde içersindeki 

meyen sebeple 
arkadaşı Cavit 
Y.(43)'yi makasla 8 
yerinden yaraladı. 
Yaralanan Cavit Y., 
olay yerine gelen 

çarptı. Kazada ağır 
yaralanan Öztürk, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 

arkadan çarptı. 
Çarpışmanın 
etkisiyle savrulan 
traktör, karşı 
yönden gelen
Efkan Altın (32) 

yönetimindeki 06 BC 
4892 plakalı kamyo
net ile çarpıştıktan 

sol şeride geçen 
Ahlat, karşı yönden 
gelen Efkan A. (32) 
yönetimindeki 06 
BC 4892 plakalı 
kamyonete çarptı. 
Tekrar sağ şeride 
geçerek takla atan 
traktörün sürücüsü, 
olay yerine gelen 

gaz olmayan çak
mak, gazın içeri 
sinde boşaltıldığı 
sanılan poşet ve 
bilgisayarlara el 
koydu. 3 kız 
öğrenciyi Ço cuk 
Şubesi'ne getiren 
polis, ölüm nede 
ninin belirlenmesi 
için Büşra'nın * 
cesedini otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırdı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

112 Acil Servis 
ambulansı ile has
taneye kaldırıldı. 
Zanlı Metin D. 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

kaldırıldı, öztürk, 
yapılan müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti. Kamyonet 
sürücüsü Kerim 
Turan polis tarafın
dan gözaltına alındı.

sonra devrildi. 
Traktör sürücüsü 
Hüseyin Ahlat'ın 
olay yerinde öldüğü 
kazada yaralanan 
diğer iki araç 
sürücüsü İznik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

112 ekiplerinin tüm 
müdahalesine rağ
men kurtarılamadı. 
Ahlat'ın 3 çocuk 
babası olduğu öğre
nilirken, kazada 
hafif yaralanan 2 
araç sürücüsü ise 
jandarma tarafından 
gözaltına alındı.

Her devrin yazarları!...
Nasıl olsa bu ülkede, Türkiye’m de 

herkes sabah ne yediğini akşama unutu 
yor!

Bizim anlı şanlı ulusal gazetelerdeki köşe 
yazarları veya televizyonlarda ki yorumcu
lar, bu yüzden salladıkça sallıyorlar!

Ne dünyayı ne de Türkiye'yi iyi okuyup, 
iyi analiz edemiyorlar.

Boş cümlelerle köşeyi doldurmaya bakı 
yorlar.

Kendilerini dev aynalarında seyredip, 
okumamışlara fetva vermeye başlıyorlar.

Bu gibiler sadece iktidarı ve iktidarda 
kim varsa ona yakın durmayı severler...

Türkiye'de Tayyip Erdoğan mı iktidarda, o 
zaman Tayyipçiler.

ABD'de Obama mı, o zaman Obamacılar.
İktidarda kim varsa ona övgü!
Hem de ne analizler eşliğinde!
Kim bunlar derseniz ?
Sayalım: Hasan Cemal, Mehmet Altan, 

Cengiz Çandar, Oral Çalışlar, Fehmi Koru, 
Eser Karakaş...vs..

Obama, ABD'de başkan seçilince neler 
yazdılar neler!

"Tarih değişti" diyenleri mi ararsınız, 
"Amerika, dünyadaki tüm demokrasilere 
örnek oldu.
Amerikan halkı değişimi tercih etti.” 

diyenleri mi ararsınız, hepsi ama hepsi 
vardı!

Neler, neler...
Türkiye'de nasıl Tayyip Bey'i yere göğe 

koyamıyorlarsa,
Obama'yı da yere göğe koyamadılar! 

Peki...
Obama seçildikten sadece 2 yıl sonra 
ABD ne hale geldigörüyorsunuz...
ABD halkı, "bu adam bizim sandığımız 

adam değil" diye çark etti.
Bush'lu günleri aramaya başladı.
Çünkü ABD'nin doğasında bu var!
Obama ABD'lilere fazla entelektüel geldi!
Şimdi ne oldu?
Özetleyelim:
ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato’daki 

sandalye dağılımı ile 37 eyaletin valisinin 
belirleneceği ara seçimlerde, ABD Başkanı 
Barack Obama ve Demokrat Parti çok ağır 
bir yenilgiye uğradı, tarihi mağlubiyet aldı.

Hani devrimdi! Hani tarih değişmişti!..
Hani Obama'yla sadece ABD değil, tüm 

dünya değişecekti!
Bizim her daim iktidar dostu "yeni dünya 

düzencisi yazarların” hepsi Obama'yla 
beraber çuvalladı!

Çok görkemli iktidar zaferlerinin dünya da 
çok kısa süre içinde yok olup gidebileceği 
bir kez daha görüldü.

Olmadı da, iyi mi oldu! Hayır!
Keşke Obama için denilenler olsaydı!
Ama maalesef olmadı! Olamayacağı zaten 

belliydi!
Bizim "her devrin yazarları koromuz” 

acaba nasıl çark edecek?
Ben merakla izleyeceğimi...

ABONE OLDUNUZ MU?
■OBBSSODi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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IMIİHMni II

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Aralık ayı 
ilk toplantısı yarın 
yapılacak.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
başkanlığında yarın 
saat 15.oo’de olağan 
olarak yapılacak olan 
meclis toplantısı 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu arkasında 
bulunan Belediye 
Hizmet binasında 
yapılacak.
Bir önceki meclis 
tutanağının okun
masının ardından 
başlayacak olan 
meclis toplantısında, 
İnsan Kaynaklan ve 
Eğitim Müdürlüğünün 

toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri ile ilgili 
yazısı, İmar ve Şehir 
Müdürlüğü’nün 
işletme ruhsatları ile 
ilgili yazısı, Halitpaşa 
Mahallesi inayet 
Sokak’taki imar plan 
değişikliği ile ilgili 
yazı, Eşref Dinçer 
Mahallesindeki imar 
değişikliği ile ilgili 
yazı, Küçük Kumla 
Memireis Mahallesi 
kadastrol revizyon 
çalışmalarında görev 
alan teknik bilir kişi 
değişikliği ile ilgili 
yazı, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 
Adliye binası 
karşısında bulunan 

yeşi alana jeneratör 
konulması ile ilgili 
yazısı, Ata Mahalllesi 
ve Kurtul Köyü arası 
konut dışı kentsel 
çalışma alanı 
1/1000 ölçekli uygula
ma imar planında 
Bursa - Yalova 
karayolunun 
doğusunda kalan 
alanda tespit edilen 
eksiklikler sonucu 
hazırlanan 1/1000 
ölçekli imar plan 
tadilatı ile ilgili 
raporu, Küçük 
Kumla’da bazı parsel
lerin kamulaştırma 
programına alınması 
ile ilgili ortak rapor 
görüşülecek.

V

Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi Müdürlüğü 
işbirliğinde, 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
koordinesinde ve 
Gemlik’teki taraftarlar 
derneklerinin 
katkılarıyla kan 
bağışı kampanyası 
düzenlendi.
26 Kasım 2010 Cuma 
günü Halk Eğitimi

II II

Bursa'da kent içi 
ulaşımın önemli 
unsurlarından dol" 
muş taksiler, oto
büsler ve minibüsler 
gibi tek renk hizmet 
verecek. Hali hazırda 
rengarenk görünüm* 
leriyle trafikte seyre* 
den araçlar, beyaz 
renk ve yanlan yeşil 
kuşak şeklinde boya

Merkezi binasında 
10.oo>17.oo saatleri 
arasında düzenlenen 
kan bağışı kampan 
yası ilgi gördü. 
Yapılan açıklamada, 
tıp otoritelerince 
yılda 2-3 defa kan 
vermenin insan 
sağlığı açısından pek 
çok yararları olduğu, 
kan verenlerin kan 
hücrelerinin aktif 
hale geldiği, akciğer 
ve beyin fonksiyon
larının daha iyi hale 

nacak. Dolmuşlann, 
Bursaspor'un renk
leri ile yeni bir görü 
nüm kazanacak 
olması dolmuşçu 
esnafını olduğu 
kadar vatandaşları da 
heyecanlandırdı. 
Kentte, 32 hatta 678 
dolmuş taksi bulunu 
yor. Santralgaraj, 
Heykel, Altıparmak, 

i

gelebildiği belirtildi. 
Sağlık yönünden 
faydalan dışında 
“Bir Kan, Bir Can” 
sloğanıyla yapılan 
kan bağışı 
kampanyasının 
ihtiyaç sahibi insan
lara yardım ve hayat 
kurtarmaya katkıda 
bulunacağı 
belirtilerek, kan 
bağışı kampanya 
sının sürekli 
hale getirileceği 
öğrenildi.

Çekirge, Soğanlı, 
Hipodrom, Zafer, 
Arabayatağı, 152 
Evler, Mollaarap, 
Teleferik gibi çok 
sayıda dolmuş durağı 
hizmet veriyor.
Binlerce ailenin 
ekmek yediği dol
muşlar, kent trafiğini 
olumsuz etkilemekle 
eleştiriliyor.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
SÎZLERİ BEKLİYOR

imin

ajans
miuK’WM-rawobVE'W

TAKVİMLER & SAATLER & AJANDALAR 
KALEMLER & ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER 
SÜMENELER & BLOKNOTLAR & KÜLLÜKLER

iştial Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 
Stüdyo teb] yanı No :5/B®LİK 
Tel: (0224) 5159685
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Marka kent Bursa
M merceğimle

Başkan Güler, ofcul 
imaretlerine başladı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Avrupa Birliği (AB) 
Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi 
Marc Pierim’ye, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
‘Marka Kent Bursa’ . 
hedefi doğrultusun
da kentte yürüttüğü 
çalışmalar hakkında 
hilaller verdi. 
Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi 
Marc Pierinı ve 
Danimarka, 
Bulgaristan, 
Avustuıya, 
Finlandiya ve 
Belçika gibi 
ülkelerin temsilcileri, 
çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere 
geldikleri Bursa’da 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. 
Başkan Altepe ile 
tarihi belediye 
binasında görüşen 
Büyükelçi Marc 
Pierini ve AB heyeti, 
Bursa’da yapılan 
yatırımlarla ilgili bilgi 
alışverişinde bulun
du. “Bursa Batı 
şehri” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Receo 
Altepe, AB şart
larının en kısa 
zamanda Türkiye’de 
sağlanması için 
heyetin yapacağı 
değerlendirmelerin 
önemli olduğunu 
söyledi.
Konuşmasında ülkel
erarası diyaloğun 
gerekliliğine değinen 
Başkan Altepe, 
“Bursa, her yönüyle 
bir Batı şehri, Balkan

şehri. Medeniyetin 
ilk kurulduğu şehir 
olan ve İstanbul’dan 
önce bu ülkeye 
başkentlik yapan 
Bursa, her yönüyle 
kalkınmanın ve 
gelişmenin 
yaşandığı bir şehir” 
dedi.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu'ndan başlattığı 
okul ziyaretlerini Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu ' 
ile sürdürdü. 
Okul bahçesinde 
öğrencilerin sevgi 
gösterileriyle 
karşıladıkları Başkan 
Güler, öğrencilere 
okul bahçesine kon
mak üzere basket 
potası verileceğini 
söyledi.
Okul Müdürü Mustafa 
Korey han ve Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Hüseyin Bıçakcı'nın 
öğretmenlerle birlikte 
karşıladıkları Başkan 
Güler, öğrencilerin 
hazırladığı teknoloji 
sergisini gezdi. Daha 
sonra okul salonun
da düzenlenen kan 

bağışı kampayasında 
görevlilerle konuşan 
Güler, öğretmenler 
odasında bir süre 
öğretmenlerle sohbet 
etti, sıkıntı ve talep
lerini dinledi.
Okulun çevresinde 
yapılacak uygula
malarla çevresindeki 
yolların Kaldırım
larının yapılacağını, 
yeşil alanların 
çoğalacağını anlatan 
Başkan Güler, ayrıca 

çevredeki çocukların 
kullanabilecekleri 
çocuk oyun parkı da 
yapacaklarını kaydet
ti. öğretmenlerin, 
"okul önünden oto
büs geçmiyor, güzer
gah konulması” 
isteğine sıcak bakan 
Başkan Güler, imza 
kampanyası ile 
toplanacak imzaları 
Burulaş'a iletebile- 
ceklerini söyledi.

MHP Yönetim Kurulunu hasın toplantısı ile tanıttı
MHP Gemlik İlçe 
yönetimi, 25 kişiden 
37 kişiye çıkardığı 
yönetim kurulunu 
29 Kasım'da düzen
lediği kahvaltı toplan
tısıyla basına tanıttı. 
Başkan Mehmet 
Kayaoğlu; Parti 
tüzüğünde yapılan 
değişiklikle yönetim 
kurulunda görev alan 
arkadaşların sayısını 
arttırdıklarını ve 
yeniden bir görev 
bölümü yaparak, 
yönetimi genişlettik
lerini belirtti. 
Başkan Mehmet 
Kayaoğlu, AKP'yi 
eleştirerek milletin 
ulusal çıkarlarıyla 
bağdaşmayan poli
tikalar ürettiklerini 
gündeme getirdi.Biz 
MHP olarak toplum
sal konularda milletin 
çıkarları doğrultusun
da çalışacağız ve 
halkımızın güvenini 
kazanacağız.

MHP'siz bir meclis 
düşünen AKP'nin 
hesaplarını da boza
cağız. Yandaş medya
da bize yeterince söz 
vermeseler de 
halkımız gerçekleri 
yavaş yavaş anla- 
maktadır.Dışardan 
dayatılan politikalar 
AKP'nin sonunu 
getirecektir. Çünkü 
yapılan gizli pazarlık
lar eninde sonunda * 
açığa çıkarılacaktır. 
AKP topluma doğru
ları ve gerçekleri sun
muyor,bu görevi MHP 
yerine getirmeye 
çalışıyor. Generallerin 
yıpratılması sistem
atik olarak 
sürdürülmektedir. 
Halkımızın gözbebeği 
olan ordumuzun 
böylelikle saygınlığı 
azaltılmaya çalışıl
maktadır.
AKP'nin görjilmeyen 
gizli yüzünü ortaya 
çıkarmak için elimiz

den gelen çabayı 
göstermek zorun
dayız. Kıbrıs ve 
Ermeni sorunu hala 
önemini korumak- * 
tadır. Anadolu'da 
mayınlı arazilerin 
temizlenme 
karşılığında 49 yıllığı
na İsrail'e kiraya ver
ilmesi sorunu hala 
güncelliğini korumak
tadır. Son günlerde 
füze rampalarının 
Türkiye'de konuş
landırılması komşu
larımız İran ve Suriye 
ile aramızın açılması
na neden olacaktır. 
Türkiye barış içinde 
yaşamak isteyen bir 
ülke olmasına 
karşın^bazı dayat
malar ve politikalar 
gereği barışı balta
layan bir konuma 
düşürülmek isteniyor. 
AKP 8 yıldan beri ne 
içte ne de dışta kendi 
politikalarına işlerlik 
kazandıramadı.

Çünkü AKP'nin 
kendine özgü poli
tikaları yok.
Partimiz Milliyetçi 
Hareket Partisi'nin 
gelecek seçimlerde 
iktidara gelmesi için 
canla başla çakışa
cağız,bu alanda çalış
mak isteyen tüm 
vatandaşlara kapımız 
açıktır. Başkan 
Mehmet Kayaoğlu, 
daha birçok konuya 
değinerek yönetim 
kurulunda görev alan 
arkadaşları ve görev
lerini anlattı.
Basın mensuplarına 
teşekkür edilerek 
toplantı sona erdiril
di. Yönetim Kurulu 
listesi şöyle; 
Mehmet Kayaoğlu, 
Ercihan Yavuz, 
Osman Durdu, 
Ümit Yılmaz, 
Fikret Turunç, 
Ferruh Şen, 
Ersin özen, 
Mikail Mercan,

Mustafa Uslu, 
Recep Demir, 
Remzi Solmaz, 
Mustafa Koçdemir, 
Sinan Öztürk, 
Sinan Yurt, 
Sezair Arslan, 
Mustafa Kazanç, 
Gülten Ayhan, 
Serkan Aydemir, 
Kadem Cihan, 
Adnan Süren, 
Mehmet Demir, 
İnci Kutbay, . 
Macide Palabıyık,

Süleyman Bayrı, 
Ercan Gökalp, 
Erdal Aktürk, 
Nebi Tülek, 
Selahattin Terzi, 
İsmail Omay, 
Muhammet Kantar, 
Yusuf Tankut, 
Mehmet Bulut, 
Hilmi Kurt, 
Ahmet Kıraç, 
Kazım Bulut, 
Gökhan Küçük, 
Emrah Keskinden.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Bu sezon evinde oynadığı dört karşılaş
manın üçünden sahadan mağlubiyetle 
ayrılan Gemlikspor, yine bekleneni vereme
di.

Deplasmanda oynadığı üç maçın ikisini 
kazanan birinde ise berabere kalan kırmızı 
beyazlılar için söylenecek söz "Maçları 
deplasmanda oynasın" olacaktır.

Sezonun en farklı galibiyetini alırken bile 
istenilen futbolu ortaya koyamayan takım, 
Gürsu Belediyespor karşısında adeta 
sefilleri oynadı.

İlk dakikalarda yakalanan fırsatların gol 
olmaması takım üzerinde kötü etki yaparken 
rakibi de motive ediyor ve daha rahat oyna
masını sağlıyor.

Rakibin puana ihtiyacı olmasına karşılık 
Gemlikspor'un adeta lig bitmiş havasında 
laubali oynadığı futbol kesinlikle puan 
getirmez.

Sağdan rakibi zorlayamıyorsun, soldan

Gemlikspor maçlarını 
deplasmanda oynasın!

yaptığın ataklarda ortalar ya rakibin önünde 
kalıyor ya da kalenin üstünden dışarı çıkıy
or.

Gemlikspor'un bu sene kanatlarda büyük 
boşluğu var.

Rakibin hücum ettiği anlarda iyi kontra 
yapamıyoruz.

Rakipler ise hızlı adamlarıyla çok rahat 
golü buluyorlar ve hüzün kaçınılmaz oluyor.

Futbolcuların üzerinde gevşeme var, bu 
sorunu çözmek tabi ki teknik heyetin işi.

Ama her şeyden öte kazanmak için 
oynayan takımın zemini bu kadar bozuk 
sahada iyi futbol oynaması çok zor.

Gemlikspor evinde oynadığı 3 maçın ikisini 
rahat kazanabilirdi.

Eğer kazansaydı gurubun tepesinde ikin
cilik için şansı çok büyük olacaktı.

Yine de kaybedilmiş bir şey yok.
Takım bu hafta Güzelyalı'da Burgazspor ile 

oynayacağı karşılaşmayı 3 puanla kapata

bilirse üst sıralardan kopmaz.
Yalnız şunu unutmayalım, Burgazspor bizi 

yenen takımlardan daha iyi.
Eğer yenilirsek ikincilik şansımız azalır.
Ben Gemlikspor'a Burgazspor karşısında 

şans tanıyorum.
Çünkü takım deplasmanda daha rahat 

oynuyor.
Ancak, rakibin ateşli bir taraftarı var.
"Cadde 8" ismini verdikleri gurup takım 

üzerinde çok etkili.
Bu etkiyi kırmak ve takıma destek vermek 

için daha etkili gurup olan KİOS'un maça 
giderek takımlarını desteklemeleri lazım.

Aksi taktirde Gemlikspor ilk deplasman 
yenilgisini Burgazspor karşısında alır ve 
iddiası zayıflar.

Takıma ve teknik heyete kimsenin laf 
söylemeye hakkı yok.

Sezon başında düşmemek için kurulan ve 
talihsin yenilgiler alan Gemlikspor yinede 
başarılıdır.

Rakiplerin iyi paralarla kurdukları takımları 
görüyor ve izliyoruz.

Gemlikspor'dan fazlaları yok ancak yine de 
maçlarını kazanmayı biliyorlar.

Gemlikspor bu gruptan düşmez ama ilk iki 
sıra içinde olabilmek için zorlanır.

Her ne olursa olsun Gemlikspor'a 
desteğimiz sürmeli.

Takımı Güzelyalı'da Burgazspor karşısında 
yalnız bırakmamalıyız.

ISIM değişikliği
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/536 Esas, 

2010/171 Karar No’su ile İrfan Toprak olan adım, 
Osman Toprak olarak değiştirilmiştir.

TFIWA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

elmte «sekeri
—~w KREŞLERİ

GENLİK'İN İH ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

NURUNU
VI I

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KDEŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA 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 (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

Her Çeşit Emlak Alım, 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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin - İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira - 3. kat daire 67 bin lira•5. kat daire satılık 67 bin lira

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 150m2 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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AYRINTI

Karamanoğlu 
Mehmet Bey: 
"Bugünden sonra 
divanda, dergâhta, 
bargâhta, mecliste 
ve meydanda 
Türkçe’den başka 
bir dil konuşulma 
yacaktır.” der. (13 
Mayıs 1277)
Günümüzden yedi 

yüz yıl önce 
söylenmiş söz. Bir 
devlet adamının 
kendi öz diline 
verdiği önem ve 
değeri ortaya koy* 
muyor mu ?

Türkçe Dünya’nın 
en eski dillerinden 
biri sayılır. Hunlar, 
Göktürkler, 
Karahaniılar, 
Selçuklular, 
Karamanoğulları, 
OsmanlIlar ve daha 
nicelerinin halkı 
hep Türkçe’yi kul* 
lanmıştır.

Erhan IZGİ

Dilimize Yabancılaşmak
Çok eskilere git 

meye gerek yok, 
dilimiz OsmanlIlar 
da ikinci hatta 
üçüncü plâna 
itilmiştir. Arapça ve 
Farsça ön plana 
çıkarılmıştır.

“Türkün köpeği 
kente inince 
Farsça ürür.” sözü 
OsmanlIda sanat 
ve kültürün 
Türkçe’den ne 
kadar uzak 
olduğunu gösterir.
Türkçe’mizi 

Anadolu’da 
yaşayan halkımız 
ve halk ozanlarımız 
yaşatmıştır.

Halk şiirimizde 
Türkçe egemen 
olmuştur. İleriyi 
gören aydınlarımız 
ana dile önem ver
ilmesini ve Türkçe 
konuşulup yazıl
masını benim

semişlerse de bu 
konuda pek başarılı 
olamamışlardır.

Cumhuriyetle bir
likte dilimiz önem 
kazanmış, büyük 
önderin ve aydın
larımızın çabasıyla 
biraz olsun kendine 
gelmiştir.
Yapılanlar hiçbir 
zaman yeterli 
olmamış, teknolojik 
gelişmeler, tutarsız, 
bilgisiz siyaset 
adamları ve kendini 
aydın sayan aymaz 
lar sayesinde küre
selleşme adına 
bugünlere gelin
miştir.

Bir mağazaya git
tiğinizde; ala
cağınız gömlek ve 
iç çamaşırlarında 
“midi, large, 
Xlarge yazılarını 
gördüğünüzde hiç 

şaşırmayın, artık 
bunların ne anlama 
geldiğini öğrenmiş 
olmalısınız. Rantıbıl 
sözü de size 
yabancı gelmemeli, 
mutasyon sözünü 
hiç duymadınız mı?

Bilgisayar 
sözünün computer 
yerine kullanıldığını 
biliyorsunuzdur 
herhalde?

Cw, e-meil, mous, 
flaşh disc, format- 
lamak gibi sözcük
ler de size yabancı 
değildir.

Hürriyet 
gazetesinden bir 
yazı: “Türkiye, Iran 
rolünü yeniden for- 
matladı.” (Sedat 
Ergin)

Halkımızın ne 
kadarı bu cümleyi 
algılayabilir?

Son dönemlerde 
bir “performans” 

sözüdür aldı başını 
gitti. Hangi anlam
da kullanılıyor bilen 
varsa açıklasın da 
öğrenelim. Can 
kurtaran simidi gibi 
sıkışan bu söze 
sarılıyor.

Hele hele Milli 
Eğitim Bakanlığın 
performans ödevi 
diye kullandığı bu 
söz; dile gönül ver
miş insanları hem 
üzü yor hem de 
düşündürüyor. 
Bakanlık amacını, 
düşündüğünü 
Türkçe anlatmak
tan yoksun 
mu?
Televizyonlarda alt 
yazı olarak 
gördüğümüz ya da 
sözlü olarak 
seslendirilen “canlı 
performans “ne 
anlama geliyor? 
Bunları ana dilimiz 
Türkçe’yle ifade 
edemez miyiz?

Dilimizde düğme 
diye kullandığımız 
sözcük ne zaman
dan beri buton 
oldu? Ağzımız dolu 
dolu söylediğimiz 
anacığım ya da 
anneciğim 

sözünün yerini 
beybim sözü ne 
zaman aldı? “total, 
konsept, depart
man, rezidans, 
aforizma, done, 
damping, argüman, 
CEO, spekülasyon 
sözcüklerine alış
maya başladık. 
Birçoğumuz hangi 
anlamda kul
lanıldığını bilmiyor; 
ama olsun gurme 
gibi tadına bakı 
yoruz. Ne güzel 
değil mi?

İşyerlerinin isim
leri hep yabancı. 
Neden bu ismi koy
dun diye sorduğu
muzda aldığımız 
yanıt:
“Daha çok ilgi 

çekiyor, daha çok 
iş yapıyoruz” oluy
or. Gerekçe ne 
güzel değil mi?

Bütün devlet 
adamları, poli
tikacılar, aydınlar, 
yazarlar, şairler, 
gazeteciler, ane ve 
babalar, ana dile 
gerekli önemi ver
meli bu bir sorum
luluk bir görev 
olmalı.

Artık cezalar cebimize gelecek NÖBETÇİ ECZANE
Trafik cezalarını 
online olarak 
vatandaşa iletecek 
sistem için yönet
melik taslağı 
hazırlandı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
cezalarının elektronik 
ortamda düzenlen
mesine olanak 
sağlayacak yönet

melik taslağı hazır
ladı. Yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesinin 
ardından Emniyet, 
Karayolları, Maliye 
Bakanlığı ve PTT 
arasında bir “elek
tronik ağ” kurulacak. 
Bu sayede ceza 
tutanakları, vatan
daşa tebliğ edildiği 
anda tahsilatı 

yapacak olan 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi sistem
ine düşecek. İdare 
de tutanakları “on 
line” olarak vatan
daşa iletecek.
Yeni sistem, vatan
daşların trafik 
cezalarını internet 
üzerinden anında 
takip etmesine 

olanak sağlayacak. 
Sürücüler, vatan
daşlık numaralarıyla 
sisteme girerek 
trafik cezalarını 
öğrenebilecek.
Sistem ayrıca 
cefanın mail yoluyla 
ya da cep telefonu 
üzerinden vatandaşa 
bildirilmesine 
de olanak verecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

11
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

DAĞITICILAR

1
H

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

I HASTANELER

E
I

1
■

D«vl«t Hasten**! 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE

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

■
E

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

Akcan Petrol s13 1O 7>
MAR-PET S13 3O 33
Tuncey Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3824 

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)

IBliHlltt
mssimsı 

HÎ0M5ME 
llX.ll.00-IB 

l9.00-20.l5-2l.30 
mim

14J5.-16.I5
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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Belediyespor baskeiçileri lideri devirfl

Gemlik Belediyespor 
ile TED Bursa Koleji 
yıldızlar basketbol 
karşılaşmasında 
Gemlik Belediyespor 
rakibini 57-52 
yenmeyi başardı. 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda saat 
H.oo’de başlayan

karşılaşmaya, 
Gemlik Belediyespor 
hızlı başladı.
Heyecanlı geçen 
karşılaşmada, 
Gemlik Belediye 
spor periyotları 
hep önde bitirdi. 
Son periyottaki 10 
sayılık farkı kapatan 
TED’li basketçiler

tüm çabalarına 
karşın Gemlik Bele 
diyespor’un skoruna 
erişemediler. Gemlik 
Belediyespor bas- 
ketçilerin pota altın
da attığı isabetsiz 
atışlar karşılaşmanın 
açık farkla kazanıl
masına engel oldu. 
Gemlik

Belediyespor’un 57, 
TED Bursa Koleji’nin 
52 sayılık skoru ile 
son bulan karşılaş
mada, Gemlik 
Belediyespor’dan 
Yiğit 22 sayı, Evrim 
18 sayı, Hasan 6 
sayı, Tolga 5 sayı, 
Burak 4 sayı, Kadir 
2 sayı yaptı.

MİLTON
DUÖUN salonu 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Ç®rez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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