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Mı rtaiıı anlamlı tow
'Ğmlikspor taraf 
tr gurubu KİOS’un 
nderliğinde 
aymakamı Bilal 
■elik ve Belediye 
aşkanı Fatih Meh 
)et Güler’in des 
[kleriyle 15-16-17 
rahk 2010 tarih
linde saat 10.00- 
7.00 arası kan 
ağış Kampanyası 
İze n lendi. 5’de

inanY. tutuksuz
yargılanacak

► îlik Belediyesi 
kında Cumhu 
i Başsavcı 
nca başlatılan 
ileme ve soruş
la kapsamında 

üklanan bir 
İdaha 
•pest bırakıldı, 
ıklaşık 6 aydır 
\vam eden 
ıvcılık Soruştur 
asında Gemlik 
hediyesi’ne 
bela ve reklam 
'eri yapan Sinan 
. boya badana 
'eri yapan 
nmet D. matbaa 
'eri yapan

tan Y,

bilgisayar işleri 
yapan Gürcan K. 
tutuklanmıştı. 
Geçtiğimiz 
günlerde Ümmet 
D., Hasan Y., 
ve Gürcan K. 
tutuksuz yargılan
mak üzere 
serbest bırakılmıştı. 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
tabela ve reklam 
işleri yapan 
Sinan Y. nin 
çıkarıldığı mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldığı 
öğrenildi.

GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

e-tahsilat hizmeti 
vatandaşların 

kullanımına açılıyor
e-tahsilat hizmeti 
sayesinde vatan
daşların belediyeye 
gitmesine gerek 
kalmadan her 
türlü işlemlerini 
belediyenin web 
sitesine (www.gem- 
lik.bel.tr) yük
lenecek olan e- 
Tahsilat

yazılımıyla gerçek
leştirebilecekler. 
Bilgi-lletişim tekno 
lojileri kullanılarak 
mükelleflerin, 
borç sorgulama, 
vergi tahsilatı, 
makbuz basımı vb. 
işlemlerin yapıl
ması sağlanacak. 
Haberi sayfa 2’de

Yeşilin binbir çeşidinin mavinin büyüleyici güzelliğiyle buluştuğu. 
Şırıl şırıl suların çınar ağaçlarının gölgesinde türküler söylediği 

MARMARİS ÇINAR MUĞLA EVLERİ 
Etrafta dolaşan ördek ve kazların arasında, 
ulu çınar ağaçlarının gölgesinde, 
akan suyun serinliğini hissederek... 
Çiçeklerin arasında doğayla iç içe ... 
Herşey gözünüzün' önünde pişiriliyor. 
Toprak saçtan yeni düşmüş sıcak köy 
ekmeği ve üzerinde eriyen tereyağı...
Odun ocağında gözleme ve yayık ayranı... 
Yanında da çökelek ve domates...

Sedir Adası iizeri 2. Km. Çamlıköyü 
Tel: 0 252 495 80 <0 - 495 84 42 (pbx| 
Far : 0.252 495 84 64 MARMARİS 
www.cinarmuglaevleri.com
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Gürhan.ÇETİNKAYA 

Önerge

Izel fiüvenlik ihalesi yapıldı
Dış politika da blöfleri dünya yutmuyor. 
Esip gürlemeye de pabuç bırakmıyor.

Zikzak yapmamak için enine boyuna 
araştırıp sorgulayıp, önünü ardını iyi 
hesaplayıp ortaya çıkmak gerekiyor.

Demokratik Sol Parti İstanbul Milletvekili 
Süleyman Yağız Başbakan Recep Tayip 
Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle bir soru 
önergesi veriyor.

Önerge aynen şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize 
sunarım.25 Kasım 2010 Saygılarımla. 
Süleyman Yağız DSP İstanbul Milletvekili

Tarih, 15 Kasım 2010...
Konu: Füze kalkanının komutası...
“NATO'nun bir üyesi olarak şüphesiz ki 

bu konuda atılacak bir adım ve bu işin 
komutasının kime verileceği konusu çok 
önemli. Özellikle bu konu topraklarımızın 
genelini teşkil ediyorsa komuta kesinlikle 
bize verilmelidir. Komutanın başka bir 
ülkenin kontrolünde olmasının kabulü 
söz konusu olamaz.”

Tarih, 22 Kasım 2010...
Konu: Yine füze kalkanının komutası... 

i- “Buranın komuta sisteminin tamamıyla 
NATO'da olması gerektiğini söyledik ve 
bunu savunduk. Bundan sonraki 
gelişmelere göre de tavrımız ülkemizle 
alakalı bir konuda, gelişmeler hangi nok
taya gelecek bilemediğimiz için şu anda 
bir şey söylemek erken olur. Komutanın 
kesinlikle NATO'da olması gereğini ifade 
ettik ve NATO, malumunuz olduğu üzere 
bir saldırı sistemi oluşturmuyor, bir 
savunma sistemi oluşturuyor.”

Bu sözler çerçevesinde sormak istiyo- 
rum.

1- Bir hafta arayla söylenen ve bir- 
biriyle çelişen bu sözler size mi aittir?

İkisi de size aitse hangisi doğrudur? 
Hangi sözü dikkate almamız gerekmekte
dir?

Sonuç itibariyle füze kalkanında komuta 
Türkiye’ye mi, NATO’ya mı verilmelidir?

Evet,basına da daha önce yansıyan bu 
iki söylemden hangisinin doğru olduğunu 
kamu oyu merak ediyor.

Umarım ve dilerim Başbakan bu önerg
eye yazılı yanıt verir de biz de onun 
gerçek düşüncesini öğreniriz.

Daha da önemlisi uyguladığı dış politika 
yöntemlerine ilişkin önemli ipuçlarını da 
verir.

Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
01.01.2011- 
31.12.2011 
tarihleri arasında 
çalıştırılmak 
üzere 8 adet 
Güvenlik 
Görevlisi hizmet 
ahm ihalesi 
yapıldı.
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
yapılan ihaleye 
4 firma katılırken, 
1 firmanın iş 
deneyim belgesi 
yetersiz bulundu. 
İhale komisyonu 
ihaleye katılan 
firmaların açarak 
yeterli olup 
olmadığını kontrol 
etti. Kontrolde 
Haliç Özel Güvenlik 
Firması’nın iş 
deneyim belgesinde 
eksik olduğu 
görülerek yetersiz 
bulundu.
İhaleye katılan 
1- Albatros 
Güvenlik 
Koruma Şirketi 
145.280.28.- TL. 
2- Mardan 
Özel Güvenlik 
Sistemleri firması

128.069.76.-TL.
3- ANKA Özel 
Güvenlik Firması’da 
150.311.04.- TL.

teklif verdi.
İhale Komisyonu 
dosyaları daha 
geniş olarak

değerlendirdikten 
sonra taraflara 
kararını 
bildirecek.

e-tahsilat hianeiı cık yakımla 
vatanılaslann kullanımına acılıyır

ABONE OLDUNUZ MU?
M^lllllıuıııııuıııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Belediyesi 
tarafından e- 
belediyecilik hizmet
lerinin hayata 
geçirilebilmesi 
için geçtiğimiz 
aylarda bilgisayar 
donanımı ve 
sisteminin yenilen
mesinin ardından 
e-Tahsilat hizmeti 
çalışmalarında 
sona yaklaşıldı. 
Gelişmiş Bilgi- 
lletişim teknolojileri 
kullanılarak 
mükelleflerin, 
borç sorgulama, 
vergi tahsilatı, 
makbuz basımı vb. 
işlemlerin yapılması

sağlanacak. 
e-Tahsilat hizmeti 
sayesinde vatan
daşların belediyeye 
gitmesine gerek 
kalmadan her 
türlü işlemlerini 
belediyenin web 
sitesine (www.gem- 
lik.bel.tr) yüklenecek 
olan e-Tahsilat 
yazılımıyla gerçek
leştirebilecekler. 
e-Tahsilat 
hizmetinden 
faydalanmak isteyen 
vatandaşlar sicil 
numaralarını 
bilmiyor ise 
Gemlik Belediye’nin 
ALO BELEDİYE

( 444 16 05 ) hattını 
arayarak 
öğrenebilecekler. 
e-Tahsilat 
hizmetinden fay
dalanmak isteyen 
firmalar Vergi Daire 
ve Numaralarını 
Gemlik Belediyesi 
ALO BELEDİYE 
(44416 05) 
hattını arayarak 
sisteme kayıt yap
tırabilecekler. 
Sistemde girilen 
kayıtlar anında 
merkezdeki bilgisa
yara yollanarak 
datalar kayıt altına 
alınacak.
Vatandaşların

ayağına kadar 
giden bu 
hizmetle vergi 
ödemelerinin 
kolaylaştırılması ve 
belediye gelirlerinin 
artırılması hede
fleniyor.
önümüzdeki gün
lerde çalışmaları 
devam eden 
projeler tamam
landığında e- 
Tahsilatın yanı 
sıra bir çok e- 
belediyecilik uygula
ması yine Gemlik 
Belediyesi internet 
sitesinden temin 
etmek mümkün 
olacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gem-lik.bel.tr
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Çakmakla oynarken evi yaktı YazıYORUM
Bursa'da bir çocuk, 
çakmakla oynarken 
evi yaktı.
Edinilen bilgiye 
göre, Soğukkuyu 
Mahallesi 1. Siteler 
Sokağı'nda oturan 
Batuhan Banuşoğlu 
(12), okuldan eve 
geldikten sonra, v 
bulduğu çakmakla 
oynamaya başladı. 
Banuşoğlu, evde

Cezaevinden çıktığı gün kapkaç yaptı
Bursa'da kapkaç ve 
hırsızlık suçlarından 
2 yıl hapis cezası 
alan zanlı, cezaevin
den tahliye olduğu 
günün akşamı genç 
bir kadının çantasını 
alarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, 2 yıl önce kap
kaç ve hırsızlık 
suçlarından aranan, 
daha sonra 
yakalanan Kader Ö. 
(26), çıkarıldığı adli 
makamlar tarafından

İti illt ıs zamanlı ımlsuzlıt oaerasuonıı
Kayseri Şeker 
Fabrikalarında yol
suzluk yapıldığı iddi
asıyla beş ayrı ilde 
eş zamanlı düzenle
nen operasyon kap
samında 27 kişi 
gözaltına alındı.
Kayseri Şeker 
Fabrikalarında yol
suzluk yapıldığı iddi
asıyla Ankara Özel

Gazoz kapağı kör ediyordu
Bursa'nın merkez 
Nilüfer llçesi'nde 
market sahibi anne
sine yaz tatilinde 
yardım eden 17 
yaşındaki Anıl 
Dağlar koli içindeki 
gazozları dolaba 
koymak istediği 
sırada patlayarak 
kapağının gözüne 
çarpması sonucu 
görme yetisini 
yüzde 70 kaybetti. 
Hamitler Mahalle 
şi'nde marketi bulu
nan annesi Saniye 
Dağlar'a (35) yardım

kimsenin olmadığı 
sırada çekyatı 
tutuşturdu.
Korkuyla dışarı

çıkan çocuk hemen 
komşularına haber 
verdi. Apartman 
sakinlerinin

2 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Aradan 
geçen süre 
içersinde cezasını 
çeken ve 29 Kasım 
2010 günü tahliye 
edilen zanlı, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Duaçınar Mahallesi 
Yonca h Havuz 
Caddesi'n den evine 
giden Gülçin 
Aladağ'ı (26) takip 
etmeye başladı. Bir 
süre genç kızı takip 
eden zanlı, daha 
sonra Aladağ'ın

Yetkili Savcısı Cemil 
Tuğtekin'in talima 
tıyla Kayseri, 
Ankara, İstanbul, 
Bursa ve 
Gaziantep'te eş 
zamanlı operasyon 
gerçekleştirildi. 
Aralarında Kayseri 
Şeker Fabrikaları 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Vedat Ali 

eden lise öğrencisi 
Anıl Dağlar, 27 
Temmuz günü koli 
ler halinde gelen ve 
Bursa'da üretim 
yapan bir firmaya 
ait gazozları dolaba 
yerleştirmek istedi. 
İddiaya göre, koli
den aldığı pet şişe 
patlayarak kapağı 
Anıl Dağlar'ın sağ 
gözüne isabet etti. 
Hastaneye kaldırılan 
Dağlar, bir ay tedavi 
görürken 3 kez 
ameliyat edildi. 
Ancak yapılan 

yanına yaklaşarak 
genç kadının / 
omzundaki çantayı 
alarak 
kaçmaya başladı. 
Çantasının çalındığı 
m anlayan 
Aladağ, çığlıklar 
atmaya başlayınca 
çevredeki vatan
daşlar kadı nın yanı
na koştu ve durumu 
polis ekiplerine 
haber verdi.
Olay yerine gelen 
ekipler Aladağ'ın 
verdiği eşkal

Özışık'ın da yer 
aldığı 27 kişi gözaltı
na alındı.
Ankara'da gözaltına 
alınanlar arasında 
Kayseri Şeker 
Fabrikaları Yönetim 
Kurulu üyesi Oktay 
Efe, bir reklam şirke
tinin sahibi E.V, aynı 
şirkette çalışan E.D, 
S.K. ve Kayseri'de 

ameliyat ve teda 
viye rağmen yaralı 
gözü görme yetisini 
yüzde 70 oranında 
kaybetti. * 
Pet şişeyi dolaba 
yerleştirdiği sırada 
aniden patladığını 
ve kapağının 
gözüne isabet 
ettiğini anlatan Anıl 
Dağlar, "Gözümü 
açtığımda hastane 
deydim. Birkaç 
hafta tedavi 
gördüm. Ardından 
ameliyatlara başla 
dıiar. Sağ gözüm şu 

ihbarıyla gelen 
itfaiye ekipleri alev
leri kısa sürede 
söndürdü. Ev 
kısmen yanarken, 
dumandan etkilenen 
üst katlardaki 
vatandaşlara 
112 ekipleri 
müdahale etti.
Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcah VURAL

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

doğrultusunda 
çevrede araştırma 
başlattı. Araştırmayı 
genişleten Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler zanlıyı 
Uzun Sokak 
üzerin de çantayla 
birlikte yakaladı. 
Çantada 30 TL ile 
yaklaşık bin 
500 TL değerinde 
bir cep telefonunun 
kayıp olduğu 
ortaya çıktı.

bir caminin imamı 
olan A.Ç. de 
bulunuyor. . 
Operasyon kap
samında Özışık'ın 
kardeşi Burhan 
Özışık'ın da İstan
bul'da yakalandığı 
bu kişilerle birlikte 1 
Glock marka taban
canın ele geçirildiği 
belirtildi.

an 30 metre ilerisini 
göremiyor. Gözlük 
yardımıyla bir nebze 
daha iyi görüyorum. 
Ama yeterli değil; 
Bu yıl lise ikiye 
gidecektim ama 
doktorlar 6 ay 
boyunca her türlü 
darbeye karşı 
korunmam gerek
tiğini söylediler. Bû 
yüzden arkadaş 
larımdan ve top 
oynamaktan uzak 
kaldım. Artık onlarla 
ara sıra görüşebil! 
yorum" dedi.

Düşüm yakamdan !...
Şimdi CHP yangın yeri gibi.
Tüzük kurultayı yapısın mı, yapılmasın 

mı?
Sanki, Ülkenin en önemli sorunu bu..
İşin ilginç yanı, Baykal ve yanlıları CHP’yi 

karıştırmak İçin, şimdi bu tüzüğe sarılmış 
bulunuyor.

Beyler isterler ki; Kurultay toplansın, 
yeniden seçim olsun, genel başkan ve 
parti meclisi yeniden seçilsin.

(Kemal Kıhçdaroğlunu harcıya bilimiyiz 
tuzağı)

Tam şark usulü, hiç bir siyasal getirisi 
olmayan, dar kafalı bir zihniyetin, sadece 
kendi çıkarını düşünen parti içindeki 
muhalif gurubun kurmaya çalıştığı bir 
tuzak.

Bu tuzağı Deniz Baykal dışarıdan destek
liyor ve bu da ona hiç yakışmıyor. Baykal 
çok ayıp ediyor.

Onun parti içindeki adamları şimdiden 
başladılar, “alınan kararlar meşru değil, 
harcanan para meşru değil", v.s.

Ey beyler, sizi bir şey sanıp, umutla 
bekleyenler, diyoruz ki;

AKP almış başını gidiyor, AKP’nin en 
büyük rakibi ve iktidar alternatifi olan 
sizler, tuzunuz kuru kendi iç kavganıza 
düşüp, kendini yakıyorsunuz..

Ayrıca, kendisine umut bağlayan seçmen
leri bıktırıyorsunuz.

Türkiye seçime gidiyor. CHP’de sular ter
sine akıyor.

Bu haliyle CHP seçmen gözünde hiç bir 
biçimde iktidarı hak etmiyor.

CHP bu haliyle AKP ile yarışmada yaya 
kalıyor yaya.

Türkiye için yeni bir vizyon çizmesi 
gerekirken, CHP Fetret Devri’ni yaşıyor. Bir 
biriyle uğraşıyor.

Bu karmaşanın sorumlusu, çaktırmadan 
Baykal destekli Önder Sav.

Bu nasıl bir ihtiras ise. Dünkü düşmanlar 
şimdi kolkola.

Parti içiyle sınırlı bir dünyada sıkışmış 
kalmış, her tarafı aklaşmış, telefonunu bile 
zor kullanan ahi gitmiş vahi kalmış, yaşlı 
bir genel sekreter Siyaset genel sekreter 
için parti içi manevralardan ibaret.

Sanki bu beyler CHP’yi iktidara 
taşımıştır, şimdide başarılarının hakkını 
istemektedirler..

Ama, ömürlerinde bir kez iktidara yak- 
laşamamış, aldıkları oy bir kez yüzde 23’ü 
aşamamış bir yönetim,

(Deniz Baykal ve grubu ve Önder Sav) 
şimdi bir de parti içini karıştırmakla 

meşgul.
Ben sosyal demokrat olarak bıktım sizler* 

den, yeter.
Yeter artık partinin yakasından düşün 

artık*.

îfflMffl ABONE OLDUNUZ MU?
«ııli’lı lıı tûıUı ilmi imiteiI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Yeğenini ziyarete 
giden yaşlı kadın 
işyerine girişte 
bodruma inen 
kapağın açık oldu 
ğunu görmeyince 
içine düştü.
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
11.00 sıralarında 
meydana olayda 
yeğeninin 
işyerine ziyarete

gelen Sevgi 
Bayrak (61) isimli 
yaşlı kadın, içeri 
girdiğinde açık olan 
bodrum kapağını 
fark edemeyince 
içine düştü.
112 Acil Ambulansı 
ile İtfaiyeye haber 
verilmesinden 
sonra olay yerine 
gelen ekipler 
yaşı kadını

bodrum katından 
çıkardılar.
Vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan ancak 
hayati tehlikesi 
bulunmayan Sevgi 
Bayrak, ambulans 
ile Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
götürülerek 
tedavisi yapıldı.

Ulaştırma Bakanı 
Binaii Yıldırım, kredi 
kartı anlaşmasının 
imza törenindeki 
konuşmasında, 
PTT'nin eskiden 
sadece mektup ve 
telgraf dağıtırken, 
hizmetlerine lojistik 
ve banka hizmetlerini 
ekleyerek, hizmet 
alanını yaygın
laştırdığını söyledi. 
PTT’nin 4 bin 83 nok
tada bu hizmetleri 
verdiğini kaydeden 
Yıldırım, "Daha da 
güzeli, daha da 
anlamlısı, 1.357 tane 
noktada sadece PTT 
var, bankalar yok. 
Bunun, orada 
yaşayan insan
larımızın finansal 
işlemlerde hayatını 
ne kadar kolay
laştırdığını açıkla
maya lüzum 
bile yok” dedi. 
Yıldırım, PTT'nin 
2003 yılında 2,7 mil 
yon işlem yaparken, 
bugün 21,5 milyon 
işlem yaptığını, 7 

kuruluşla olan işbir
liğinin 144'e çıktığını 
kaydederek, postada 
da yeni teknolojilerin 
getirdiği yenilikleri 
hayata geçirdiğini 
belirtti.
"YILBAŞINDAN 
İTİBAREN UYGULA
MAYA KONULACAK" 
DenizBank Finansal 
Hizmetler Grubu 
Başkanı Hakan Ateş 
de, Türkiye'deki 46 
milyonun üzerinde 
kredi kartı, 68 mily
onun üzerinde banka 
kartı, 27 bin ATM 
bulunduğunu, kredi 
kartı cirosunun 192 
milyar lira olduğunu 
kaydetti.
PTT ile çok kapsamlı 
bir kart ve program 
işbirliği yaptıklarını 
ifade eden Ateş, 
PTT'nin 1,5 milyonun 
üzerinde kapalı devre 
kartı bulunduğunu ve 
kredi kartı, banka 
kartı kullanımı 
isteyen müşterilerin 
ise portföyde yüzde 
6O'ı oluşturduğunu

anlattı.
Ateş, projenin içer
iğinde yer alan 4 ana 
grubu, ortak ATM ağı, 
ortak banka kartı, 
bonus özellikli ortak 
kredi kartı/PTT Kart 
ve ortak ön ödemeli 
kart şeklinde sırala
yarak, şu bilgileri 
verdi:"Ortak banka 
kartının 3 yıl içerisin 
de 2 milyon 200 bin, 
ortak kredi kartının 
760 bin ve ortak ön 
ödemeli kartın 1 mily
on olması hedefi var. 
Bunlar minimum 
rakamlar. Bu da, 4 
milyon PTT müşter
isinin kartlandırılması 
demek. Bunun yanı 
sıra PTT'nin programı 
içerisinde yer alan 
bine yakın ATM, ki bu 
önümüzdeki 2-3 yıl 
içinde 2 bine çıkacak 
ve bankamızın hali
hazırdaki bin, daha 
sonraki 2 bine çıka
cak olan toplam ATM 
işbirliği, PTT Kartla 
rın ortak ATM ağına 
entegrasyonu..."

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Taraflar guruplarınflan anlamlı Kampanya

Gemlikspor taraftar 
gurubu KİOS’un 
önderliğinde 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
destekleriyle

15-16-17 Aralık 
2010 tarihlerinde 
saat 10.00-17.00 
arası kan Bağış 
Kampanyası 
düzenlendi.
Gemlik’te taraftar 
gurubu bulunan 
Bursaspor

Taraftarlar Derneği, 
Beşiktaşlılar 
Derneği, 
Fenerbahçeliler 
Derneği, 
GalatasaraylIlar 
Derneği ile 
kuruluş aşamasın
da olan Gemlik

Trabzonspor 
Taraftar gurubunun 
katkı vereceği 
kan bağışı 
kampanyasına 
katlımın en yüksek 
seviyede olması 
hedefleniyor. 
Çarşı Alışveriş

Merkezi önünde 
bir araya gelen 
taraftar gurupları ile 
Gemlik Belediye 
Başkanı Güler, 
tüm Gemlik halkını 
kampanyaya 
davet ettiler. 
Kan bağışı yapacak

olan her kişinin 
bir can kurtarabile
ceğinin bilinciyle 
kan vererek 
destek olacağı 
kampanyaya 
vatandaşların çok 
büyük ilgi göster
mesi bekleniyor.

B akan Celii'len il fiecel Meclisi ne ziyafet
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik ve Ak Parti Bur 
sa İl Başkanı Sedat 
Yalçın İl Genel Mecli 
sini ve Ak Parti 
Grubuna ziyarette 
bulundu. 
İl Genel Meclisini 
ziyaret eden Devlet 
Bakanı Faruk Çelik’i 
Meclis Başkan Vekili 
Nedim Akdemir, Ak 
Parti Grup Başkan 
vekili Ahmet Er ve İl 
özel İdare Genel 
Sekreteri Kemal 
Demirel karşıladı. 
İl Genel Meclisi Baş 
kanvekili Nedim Ak 
demir 2010 yılı Mecli 
simiz açısından yük
sek bir çalışma tem
posu içinde geçmiştir. 
2011 yılında yine aynı 
çalışma azmi içinde 
Bursa’mıza hizmet 
etmeye devam ede
ceğiz, bu çalış
malarımızda bizlere 
her zaman destek

CezaevlerinıleM sağlık 
somnu Mecliste

olan Sayın Devlet 
Bakanımıza teşekkür 
ediyoruz dedi. 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik ziyaretinde İl 
Genel Meclisi çalış
maları hakkında bilgi 
alırken yaptığı açıkla
mada çağımız bir 
yönü ile küreselleşme 
çağı, bir başka yön
den ise yerelleşme ve 
yerel yönetimlerin 
devlet sistemleri için
deki ağırlıklarının art
tığı bir çağ olmuştur. 
Demokrasi sadece 
seçme ve seçilme reji
mi'olmakla kalmamış,

yönetime katılma ve iş 
birliği rejimine dönüş 
meye başlamıştır. Bu 
katılım ve işbirliğini 
gerçekleştirecek 
temel birimler ise 
yerel yönetimler 
olmuştur. Türkiye’de 
kamusal yaşamı 
ilgilendiren birçok 
diğer konuda olduğu 
gibi, mahalli idareler 
alanında da asıl 
sorun, emokrasimizin 
derinlikten yoksun 
oluşudur. Yapılması 
gereken, katılımcı ve 
çoğulcu demokra 
sinin günümüzde

yaygınlık kazanan ilke 
ve uygulamalarını 
yine günümüz iktisat 
ve kamu yönetimi 
anlayışları çerçeve 
sinde mahalli idareler 
alanına taşımaktır. 
Partimiz bu doğrultu
da Mahalli idarelere 
yerel ihtiyaçlara göre 
yönetim biçimlerini 
geliştirme yetkisini 
vermiştir, bu bağlam
da Bursa İl Genel 
Meclisimizin yaptığı 
çalışmaları yakından 
takip ediyor ve taktirle 
karşılıyorum, açıkla
masında bulundu

TBMM Başkanlığına 
sunulan araştırma 
önergesinin 
gerekçesinde, ceza
evlerinin fiziki 
koşullarından dolayı 
sağlıklı kişilerin bile 
hastalık kaptığı, 
sağlık sorunlarına 
müdahale edebilecek 
yeterli sayıda doktor 
olmadığı savunuldu. 
Bu durumun, yoğun 
başvurular nedeniyle 
TBMM İnsan Hakları 
inceleme Komisyonu 
tarafından da gün
deme alındığı ve yıllık

faaliyet raporuna 
konu edildiği anım
satılarak, "Hükümlü 
ya da tutuklunun 
sağlık hakkı gibi bir 
temel haktan yarar
lanması açısından 
devletin pozitif 
yükümlüğü, dışarıda
ki yurttaşa göre iki 
kat fazladır. Çünkü 
bu hakka ulaşmasın
da mahpusun kendi 
iradesi yeterli olma
maktadır. Devlet bu 
hakkı her koşulda 
sağlamak zorun
dadır" denildi.

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 
27545375660 vergi nolu Araydın Inş. 

SZ Trambolin İşletmeciliği adına 
S Seri A Sıra 4604 ’den 10000 no ya kadar 

olan dip koçanlı Perakende Satış Fişleri 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
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muiiiıiıtıiMiittit HîlTıle yeni sisiem arayışı
Bursa, imalat 
sanayi için önemli 
olan 4 fuara ev 
sahipliği yapacak. 
Eleco 2010, Bursa 
Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı, 
Bursa Hırdavat ve İş 
Güvenliği Fuarı ile 
Bursa Sac İşleme 
Teknolojileri 2010 
Fuarı 2-5 Aralık 2010 
tarihleri arasında 
Tüyap Fuar 
Alam'nda yapılacak. 
Fuarlara 22 ülkeden 
372 firma ve firma 
temsilcisinin katıla
cağını belirten 
Tüyap Bursa Fuar 
cıhk Genel Müdürü 
İlhan Ersöziü, geçen 
yıla göre 30 büyüme 
kaydettiklerini 
söyledi.
6 ayrı salonunun 
tamamının 
dolduğunu, yılın 
son fuarını iyi kapat
mak istediklerini 
söyleyen Ersöziü, 
"2010 yılı 2009'dan 
daha verimli geçti.

Hedeflediğimiz 
2008 yılı verilerini 
yakaladık. Üretim 
güçlü olursa Türkiye 
ekonomisi de güçlü 
olur. Fuarlar, imalat 
sektörünün cazibe 
sini daha da artıra
cak. İmalat sek
törünün kalbi 
Bursa'da artacak. 
2011 yılının çok 
bereketli geçeceğine 
inanıyorum. Finali 
iyi yapacağız" dedi. 
BTSO 23. Komite 
'Hırdavat' Ticareti 
Meclisi Üyesi Özkan 
Özipekler, Hırdavat 
ve İş Güvenliği ve

Bursa Sac İşleme 
Teknolojileri 2010 
fuarlarının sektöre 
olumlu yansıya
cağını söyledi.
TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi Baş 
kanı Remzi Çınar dâ, 
8. Elektrik, Elektro 
nik, Otomasyon, 
Aydınlatma ve 
İletişim Fuarı 2010 
(ELECO) ve sem
pozyumunun 
şehrin tanıtımına ve 
bilimsel gelişmelere 
katkı sağlayacağını 
inandığını dile 
getirdi

Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Motorlu 
Taşıtlar Vergisinde 
(MTV) mevcut siste
mi gözden geçirm
eye hazırlanıyor. 
Yeni dönemde, 
ülkemizde de emisy
ona dayalı bir 
vergileme gündeme 
gelebilecek.
Edinilen bilgiye 
göre, elektrikli 
araçlarla ilgili özel 
tüketim vergisi 
çalışmaları sırasında 
bu tür araçlarda 
motorlu taşıtlar ver
gisi uygulamasının 
nasıl olacağı 
da ele alındı.
Gelir İdaresi, 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinde 
önümüzdeki yıl kap
samlı bir çalışma 
yapılması yönünde 
bir tavır aldı.
Bu çalışmada, halen 
silindir hacmi ve 
yaşı esas alan 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi sisteminin,

yeni bir değer
lendirmeye tabi tutu
lacağı, bu kapsamda 
AB üyesi ülkeler 
başta olmak üzere 
çeşitli ülkelerin 
vergi uygula
malarının da tek tek 
taranacağı belirtildi. 
Sözkonusu çalışma
da, 17 AB üyesi 
ülkede uygulanan 
emisyona dayalı 
vergileme de gün
deme alınacak ve 
buna yönelik bir sis
tem de alternatifler 
arasında bulunacak. 
Gelir İdaresinin 
çalışmalarının ardın
dan mevcut sis
temde değişikliğe 
gidilip, gidilmeye

ceği netleşecek. 
Bu arada Gelir 
İdaresi, yeni sistem 
arayışında en fazla 
oluşturulacak yeni 
sistemin İdare 
Mahkemesi tarafın
dan geçmişte 
olduğu gibi iptal 
edilmesinden 
çekiniyor.
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinde mevcut 
düzenleme 
öncesindeki Vergi 
Kararnamelerinin 
ardarda iptal 
edildiğine dikkati 
çeken yetkililer, 
"Motorlu Taşıtlar 
Vergisi, çok geniş 
bir kitleyi 
ilgilendiriyor.

<zlm& sekeri
——KREŞLERİ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

GEMLİrİHİKÖZEL 
OKUİ ÖNCESİ EĞİTİM 

(USUMU

noıiHiı
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG6 BROK€R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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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Türkiye’nin Gündemi
Birkaç günden beri 

siyasi iktidar yeni 
bir gündem yarat? 
mayı başardı. 8 yıl
dan beri yapay ve 
içeriği incir çekird
eğini doldurmayan 
konular aldı başını 
gitti. Rüzgârın 
yönüne uyup bir
takım değerlendir 
meler yapılarak 
komuoyu meşgul 
edildi.

Ülke yönetimindeki 
başarısızlıklar ve 
işsizlik gölgelendi.

Bir zamanlar 
Kızılay Meydanı’nda 
havaî fişekler atarak 
AB’ye girişimiz kut
landı. Ama nedense 
daha kapısından 
uzanıp da içeri 
bakamadık. 
Anlaşılan o ki içine 
girmemiz de pek 
mümkün gorunmu 
yor. O zaman niçin 

zorlamaya çalışı 
yoruz?

Hiçbir Avrupa 
ülkesinde mesamesi 
okunmayan Sayın 
Erdoğan Lübnan’da 
sultanlar gibi karşı? 
landı. Telekom’u 
Lübnanlı bir şirkete 
vermeseydi acaba 
aynı değeri görür 
müydü?

Lübnan’a giderken 
üç generalin açığa 
alınması ile ilgili 
açıklama yapması 
neyin nesiydi?

Suçu subut bul
mamış kişileri hangi 
gerekçeyle ve kanıt
la suçlu ilan edip 
görevden alabiliyor
sunuz diye birileri 
size bunu sormaz 
mı?

Yandaş medya 65. 
maddeye dayanarak 
bakanlar, generalleri 

görevden alabilir 
diyor; elbette ala
bilir; ancak suçlarını 
belgelersiniz, o 
zaman herkes sizin 
yanınızda olur. Hani 
siz yargıya güveni 
yordunuz, yargı 
kararlarına saygılıy
dınız? Yargı sizin 
istediğiniz gibi karar 
verseydi o zaman 
sorun yoktu.
Beklentileriniz 
gerçekleşmeyince 
yargı taraf tutmuş 
oluyor. Bu durum 
size ters geliyor ve 
kendi yetkinizi kulla
narak ceza vermiyor 
musunuz? Bu 
durum hukukla bağ
daşıyor mu?

Sayın Erdoğan 
Lübnan’da esip gür
lüyor. İsrail’e 
veryansın ediyor. İyi 
hoş da Lizbon’da 
yapılan görüşmeler 

sonunda Füze 
kalkanının 
Türkiye’ye dikilme
sine niçin onay ver
diniz? Avrupa 
ülkelerinin hiçbiri 
buna onay ver
mezken, siz Türkiye 
istediğini aldı, söz
leriyle açıklamalarda 
bulundunuz. Yandaş 
basın AKP’nin zafer 
kazandığını dile 
getirdi. Neydi 
kazanılan zafer? 
Açıklayın da 
halkımız öğrensin.

Bu füze kalkanı 
kime karşı? Herkes 
biliyor ki İran’a 
karşı. Peki kimin 
için? İsrail’in güven
liği için. O halde 
Sayın Erdoğan 
Lübnan’da kime 
karşı esti gürledi? 
Burası biraz karışık. 
Anlaşılan o ki 
Telekom’u satın alan 
şirket Sayın

Erdoğan’a gerekli 
itibarı çıkarları için 
göstermiştir.

Biraz geçmişi 
anımsayalım, one 
minute sözleri 
unutulmadı. Bu 
davranışından 
dolayı yere göğe 
koyamadık Sayın 
Erdoğan’ı. Mavi 
Marmara gemisi 
sözüm ona Filistin’e 
yardım götürürken 
İsrail tarafından 
engellendi. Ondan 
fazla vatandaşımız 
canından oldu. Peki 
sonuç? Sıfıra sıfır, 
elde var sıfır. İsrail 
sizi adam yerine 
koyup özür diledi 
mi? Öldürülen 
vatandaşlarınız için 
tazminat ödedi mi? 
Hayır! Hala siz 
neden bahsediyor
sunuz? Gerçekten 
bu durum 
Türkiye’nin saygın
lığına gölge 
düşürmedi mi? 
Güçlü devlet demek 
haklı olduğunuz bir 
konuda başka 
devletlere iste
diğinizi yaptırmak 
demek değil midir?
Gerçekten AKP 

hükümeti başarıları

na yeni başarılar 
ekliyor. Birkaç yıl 
önce milli gelirimiz 
bir gecede 12 bin 
dolara çıkıvermişti. 
Şaşırdık birden bire 
zengin olmak ne 
güzel şey. 
Mutluluktan 
havalara uçtuk. 
Geçen akşam ne 
sihirdir ne keramet, 
sayın hükümetimiz 
yine bir gecede 
cebimize 2 bin beş 
yüz doları koyuver
di. Şimdi kişi başı 
yıllık gelirimiz 15 bin 
dolar oluverdi.

Allah devlete, 
hükümete zeval ver
mesin! İktidarı 
eleştiren şom ağız 
hlar hala konuşu 
yorlar.

Ayıp yahu! insan 
biraz utanır. Bunca 
zenginlik karşısında 
biraz susar. Ama 
nerde?

Ünlü hukuk 
adamımız kıymetli 
düşüncelerinden 
öğrenciler feyiz 
alsın diye Eskişehir 
Açık Öğretim 
Üniversitesine git
miş. Oda ne! 
Yumurta yağmuruna 
tutulmuş. Çok ayıp 
etmişler!

Binlerce memura tazminat piıaiMdsu NÖBETÇİ ECZANE
Cumhuriyet tarihinin 
en kapsamlı ’af’ kanu 
nu olarak nitelendir! 
len tasarıya 657 
Sayılı Devlet Memur 
lan Kanu nu’nda 
Değişiklik de eklendi. 
Böylece ‘af’ tasarısı, 
torba yasa tasarısına 
dönüştü. Tasarı, eşi 
çalışmayan yaklaşık 
200 bin sözleşmeli 

personele aylık 109 
lira aile yardımı 
öngörüyor. KIT’lerde 
çalışan müdür, 
müdür yardımcısı, 
uzman, daire başkanı 
personele de 560 lira 
ek tazminat getiriyor. 
Sendikalı memurlara 
da Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim 
aylarında olmak 

üzere yılda 4 defa 
45’er lira toplu 
görüşme ikramiyesi 
verilecek. TBMM 
Başkanlığına sunu 
lan Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırıl 
ması ile Sosyal Sigor 
talar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde

Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı, 113madde 
ile 7 geçici madde
den oluşuyor. 
Tasarının en önemli 
düzenlemelerinden 
birini ise 40 yıllık 
Devlet Memurları 
Kanunu’n daki deği 
şiklik oluşturuyor.

1 Aralık 2010 Çarşamba 
MANASTIR ECZANESİ

T£Mj| A “SUYUNU BOŞA ■ 
HARCAMA”

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

Anıtur 
Kamil Koç

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

________ ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

GEREKLİ TELEFONLAR

110
15S
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

513 12 12
513 20 77
512 10 72

Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER
□evlat Hastanesi 
Sahil Dav. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

517 34 00

513 85 29
513 60 40

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
51? 33 94

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. Md. 
Tapu Siel. 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

BELEDİYE

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

Yalnız185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yonikapı 
Yalova 
İDO İmam

'256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

(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 Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET . 
Tuncay Otogaz

Gemlik Körfez UiülHkİlİ

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3825 

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)

ffissmsı 
«TAM 
1I.50.-.I4.00-16.30- 
I9M20.I5-2I.30

I4.l5.-I6.l5
Rezervasyon 

(Tclî5l3332l)
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Varım asırlıt me simgeye Giiıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, kentin 
yarım asırlık simgesi 
olan teleferiği Oteller 
Bölgesi ile buluştura
cak projesinin temeli 
Cumartesi günü 
atılıyor. Başkan 
Altepe, Türkiye’nin ilk 
teleferiğini Oteller 
Bölgesi’ne çıkaracak 
yeni projenin temel 
atma törenine bütün 
BursalIları davet etti. 
Türkiye’nin en önemli 
kış turizm merkez
lerinden biri olan • 
Uludağ’ı yeniden caz
ibe merkezi haline 
getirmek için bir dizi 
çalışma başlatan 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hazırlanan yeni tele
ferik projesinin temeli 
4 Aralık Cumartesi 
günü saat 12.00’da 
düzenlenecek törenle 
atılacak. Proje kap
samında Teferrüç 
istasyonuna yapıla
cak olan yeni makine

dairesiyle ilgili Bursa 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’ndan 
onayın çıkmasının 
projenin de startı ver
ildi. Proje kapsamın
da Teferrüç İstasy- 
onu’na yeni makine 
dairesi inşa edilecek. 
Bu sayede inşaat 
sürerken mevcut 
hatta yolcu taşımaya 
devam edilecek.
Proje kapsamında 
halen çalışmakta olan 
Teferrüç, Kadıyaylâ 
ve Sarıalan istasyon
larına Oteller Bölgesi 
istasyonu da 

eklenecek. Tüm hat
tın yenilenmesinin 
ardından Tereffüç’e 
yeni yapılacak 
makine dairesi sis
teme alınacak.
Toplam 8,84 kilome
treyle dünyanın en 
uzun teleferik hattı 
Bursa’ya 
kazandırılırken, 8’er 
kişi kapasiteli 175 
gondol tipi kabinle, 
sıra bekleme derdi de 
ortadan kalkacak. 
Saattik yolcu taşıma 
kapasitesi yeni pro
jeyle bin 800 kişiye 
çıkarılırken, aile 
kabinlerinin yanında 

VİP kabinler de dev 
reye alınacak. Yap- 
işlet-devret modeliyle 
hayata geçirilecek 
projeyle, Teferrüç 
ile Oteller Bölgesi 
arasında 24 saat 
kesintisiz ulaşım 
sağlanırken, projenin 
iki yıl İçinde tamam
lanması hedefleniyor. 
Temel atma töreni 
öncesi teferrüç istas 
yonunda inceleme 
lerde bulunan Başkan 
Altepe, yüklenici 
firma Şentürkler 
Mühendislik ye inşaat 
Ticaret A.Ş. temsilcisi 
inşaat Mühendisi 
Latif Altay’dan proje 
hakkında bilgi aldı. 
Başkan Altepe, 
projenin detaylarını 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar ve Genel 
Sekreter Yardımcıları 
Bayram Vardar ile 
Mustafa Altın ile bir
likte değerlendirdi.

Meteoroloji'ye göre, 
pazar günü Uşak, 
Afyonkarahisar ve 
Kütahya'da kar 
yağışı bekliyor. 
Sağnak yağış ise 
tüm yurtta 
etkili olacak. 
Meteoroloji Uzmanı 
Bünyamin Sürmeli, 
hurriyet.com.tr'ye 
yaptığı açıklamada 
Aralık ayının ikinci 
yarısından itibaren 
soğuk hava 
dalgası beklendiğini 
belirterek 
şöyle dedi: 
"Ay ortalarında bir 
soğuk bekliyoruz. 
Aralığın 15'inden 
itibaren soğuk hava 
gelecek. Arahk'ta 
ara ara soğuk hava 
dalgası var. Bu dal
galar kar yağışını da 
beraberinde getire
bilir. Kasım ayı gibi 
sıcak bir ay 
geçirmeyeceğiz." 
AVRUPA DONUYOR 
Avrupa'ya kış geldi. 
Karşı yağışı başta

Almanya ve Ingiltere 
olmak üzere Avrupa 
genelinde etkisini 
göstermeye başladı. 
Kar yağışı özellikle 
İngiltere'nin doğu 
kesiminde hava ve 
karayolu ulaşımını 
zora sokarken, 
Londra'da sıcaklık
lar sıfır derecenin 
altında seyrediyor. 
Kar kalınlığının 2 ila 
10 santim arasında 
değiştiği İngiltere'de 
dondurucu soğuk
ların hafta sonuna 
kadar devam etmesi 
bekleniyor.
Kar yağışı 
Almanya'nın birçok 
bölgesinde etkisini 
sürdürürken, 
Fransa'nın doğu 
şehirlerinde sıcak
lıkların -11, Paris'te 
ise -8'e kadar 
düşmesi öngörülüy
or. Kar yağışından 
etkilenen ülkeler 
arasında Polonya, 
Hollanda ve Belçika 
da bulunuyor.

^MİLTON
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.5OO TL’den 
BAŞLA YAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Ç®1*62. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlamr^^^^

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


V-Umut
F * THERMAL RESORT €r SPA

DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kür Merkezi, 
2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, çamur banyoları, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

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

2 Aralık 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

CHP Genel Başkam Kemal Kıhçdaroglu’ndan bir ilk daha

Bayar’ın kabrini ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, dün Umurbey’de bulunan 3. 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kabrini ziyaret 
etti. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada 
“Bayar tarihimizin çok önemli bir şahsiyetidir. 
Bizim Galip Hocamızdır. Celal Bayar, ulusal Kur 
tuluş savaşımızda mücadele vermiş, bizim galip 
hocamız, Cumhuriyetin ekonomisi ile ilgilenmiş 
Cumhuriyetin ilk yıllarının iktisad Bakanı Anado 
lu’yu gezip, Mustafa Kemal’e rapor hazırlayan 
önemli bir şahsiyet, ‘Atatürk’ü sevmek ibadettir’ 
sözü Celal Bayar’a aittir." dedi. Kılıçdaroğlu, 
daha sonra köylülerle sohbet etti. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Kılıçdaroğlu ’nun 
Umurbey ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, dün Umurbey 
Mahallesi’nde bulunan Celal Bayar’ın kabrini 
ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Bayar’ın ölümünden bu yana ilk kez bir CHP 
Genel Başkanı Celal Bayar’ın kabrini ziyaret 
edip saygı duruşunda bulundu.

Bu durum, Kılıçdaroğlu ile başlayan bir ilktir. 
Kılıçdaroğlu, bir çok olayda olduğu gibi bu 

olayda da toplumu şaşırttı.
Rahmetli İsmet İnönü ile Celal Bayar arasın

daki siyasi kavgaların ölümlerinden sonra bile 
devam eden küskünlükleri sona erdirmek için 
bir adım attı. Devamı sayfa 4’de

‘Cömertlik’ konulu kompozisyon ve resim yarışmasının sonuçlan açıklandı

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nın ‘Değerler Eğitimi’ 
projesi kapsamında 
ilçemizde ilk ve 
ortaöğretim kurumlan 
arasında düzenlenen 
kompozisyon ve 
afiş-resim yanşmasında 
derece alan öğrenci 
lerin isimleri belli oldu. 
İlköğretim kom
pozisyonda 8/A 159 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim Okulu 
öğrencisi Gamze Çelik, 
orta öğretim kom
pozisyonda Celal Bayar 
Anadolu Lisesi öğren
cisi Oya Deniz birinci 
oldular. Haberi syf 4’de

. II . "II ' 11 1
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Uluslararası 
standartlarda 
periyodik araç 
muayenesi hiz 
meti veren ve 
Engürücük Mev 
kil yakınlarında 
bulunan TÜV 
TÜRK Gemlik 
Araç Muayene 
İstasyonunun 
resmi açılışı 
bugün saat 
12.oo’de yapıla
cak. Sayfa 2’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

Şahap Aktaş...
Kurumlar ve şirketler ürettiklerinin yanına sosyo* 

kültürel değerler kattıklarında anılır oluyorlar.
Ticari yaşamı sadece “para” olarak aıgılamayanlar 

ülkenin uygarlaşmasına da önemli kilometre taşları 
koyuyorlar.

Bursa’da doğan önce ülkeye sonra da dünyaya 
açılan, Adıyaman’da gerçekleştirdiği yatınm: sosyal 
sorumluluk projesi olarak niteleyen ve “orası için har
cadığım parayı 3 vıl da aldım” diyebilecek kadar da 
açık yürekli olan şahap Aktaş yaptıklarıyla ettikleriyle 
örnek bir işadamı...

Işadamlıgının da ötesinde insansever bir “insan”...*****
Adıyaman’da kurduğu fabrikayla yüzlerce insana aş 

ve işin ötesinde “sosyo-kültürer’değerler de katan 
grup;kent ekonomisinin canlanmasına da önayak 
olmuş.

Öyle ki; 6 yıl önce adım attığı Adıyaman Organize 
Sanayi Bölgesi’nde o dönemde in cin top oynarken 
şimdi yoğun bir hareketlilik var.

Hatta onların sayesinde kent havaalanına ve beş 
yıldızlı otellere bile kavuşmuş.

Eğitime ve gelişime odaklanan Aktaş: önayak 
olduğu kurslarla bölge insanının bilgiyle donatılmasını 
ve mesleki becerilerini geliştirmesini sağlamış...

Kursu bitirenlerin “yevmiyelerine” zam yaparak 
diğer “fabrikatör”lerin de “insan” ın ve “bi lgi”ni n 
değerini algılamasını sağlamış.

Yetmemiş sanayi bölgesinin de planlı bir biçimde 
büyümesi için çabalar harcamış.

Bu doğrultuda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ni 
Adıyaman Sanayi Bölgesi ile Kardeş yapmış ve Bur 
sa’dan Adıyaman’a bilgi ve ilgi ve de teknoloji köprü 
sü kurdurmuş.JBu arada DOSAB Başkanı Ertuğrul 
Kaplan’ı,Yönetim Kurulu’nu.DOSABSİAD Yönetim 
Kurulu’nu,DOSAB’ın geçmiş dönem Bölge Müdürü 
Nezih Ertunga’yı,şimdiki Bölge Müdürü Serhat Şen 
gül’ü ve DOSAB’ın teknik ve idari kadrosunu saygıyla 
anıyor)

Bu kardeşliği Sanayi Bakanlığı’nda da “tescil” ettir
miş, î 1 • •• *****

Bursa’da ve dünyanın dört bir yanında faaliyet 
gösteren AKTAŞ Grup ticari etkinliklerinin yanı sıra 
sosyal projelere de önem veriyor.

İnsanı düşünce sisteminin merkezine yerleştiren 
jrup; kendi sosyal sorumluluk etkinliklerine ek olarak 
>u çerçevede kurulmuş olan İLKYAR Vakfı’yla da 
eğitime destek veriyor.

Böylece AKTAŞ Grup;
Amacını köy çocuklarına “kararlı ve sistemli çalış

mayla hedeflerine ulaşabilecekleri” mesajını vere
bilmek,okuma zevki aşılamak,eğitimlerini ileri nokta
lara taşımak,fırsat ve olanaklar açısından yetersiz kalı
nan noktalarda yardımcı olmak,yetersiz koşullarda 
yatılı okullarda yirmi dört saat görev yapan özverili 
öğretmelere destek olmak biçiminde belirleyen vakfın 
Şonüllü özel ekibiyle, Türkiye’nin dört bir köşesindeki 

atılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO)’na ulaşıyor. 
Aşağıda okuduğunuz sözcükler yatılı bölge 

okullarında eğitim gören kızımızdan. AKTAŞ Grup’un 
desteklediği IlKYAr Vakfı’na gönderilmiş.

"... çok özledim. Biliyor musunuz? Sevgili abi ve 
ablalarım. Her sevginin sonu ayrılıkla bitiyor. İnsanın 
özlediği herkes yanında olmuyor. Dünya neden 
herkese eşit davranmıyor?”

Varoluş nedenini;
“Çocuklar çok daha güzelini ve fazlasını hak ediyor. 

Onların sevgisini ve gülücüklerini korumamız gereki 
yor” biçiminde açıklayan AKTAŞ’lılar çocuklarla yan 
yana durarak ve içlerine girerek bir tespitte bulunuyor 
ve şu soruyu yöneltiyor;

“Bu kadar güzelliklerden ve masumiyetten sonra 
nasıl oluyor da birbirini sevmeyen, saygı gösterme 
yen, farklı olanı ötekileştiren insanlar çıkıyor sorusu
nun yanıtlan arasında kendimize ne kadar sorumluluk 
biçiyoruz acaba?”

Bu sorunun yanıtını verebilmek için de yönetimini; 
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesini Joıran, Asım 
Kocabıyık Vakfı’na danışmanlık yapan Prof. Dr. 
Abdürrahim Korukçu hocamın üstlendiği AKTAŞ 
Eğitim Vakfı’nı çok yakında yaşama geçiriyor.

Ekonomik ve sosyal yaklaşım ve girişimleriyle;
Bursa’dan önce ülkemize oradan da dünyaya açılan 

AKTAŞ Ailesi’ne başarılar...

Uluslararası 
standartlarda 
periyodik araç 
muayenesi hizmeti 
veren, Türkiye’de 
trafik ve araç 
güvenliğine 
katkı sağlamayı 
hedefleyen uzman 
kuruluş TÜVTURK, 
bir süre önce 
hizmet vermeye 
başlayan Gemlik 
Araç Muayene 
istasyonu’nun 
resmi açılışını 
gerçekleştiriyor. 
Periyodik araç 
muayenesi, 
yola elverişlilik 
muayenesi, tadilat 
sonrası muayene,

zorunlu muayene, 
egzoz gazı emisyon 
ölçümü ve tespit 
uygulamalarının 
gerçekleştirileceği 
TÜVTURK Gemlik 
Araç Muayene

İstasyonu Resmi 
Açılış Töreni’ninin 
bugün yapılacağı 
bildirildi. 2 Aralık 
2010 Perşembe 
günü saat 12.00’de 
Tanıtım toplantısı

ve kokteyl ile 
başlayacak 
olan açılış 
töreninden 
sonra kurdele 
kesim töreni 
gerçekleştirilecek.

M İHMİBİI Mil MİM
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in ziyaretinde 
öğrencilerin istediği 
kamelya 100. Yıl 
İlköğretim Okulu 
bahçesine konuldu. 
Gemlik Gübre 
Sanayi tesisleri 
içinde bulunan 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu’nu bir süre 
önce ziyaret eden 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
öncelikli olarak ken
disinden istenilen 
oturma banklarını 
okula göndermişti, 
önceki gün 
Belediye Fen 
İşleri atölyesinde 
yapılan kamelyayı 
okula gönderen 
Başkan Güler, 
yakın zamanda 
okul içinde ve 
bahçesinde

kullanılmak üzere 
çöp kutularını da 
göndereceğini 
bildirdi.
Okul bahçesine 
traktör arkasında
getirilen kamelya,

belediye personeli 
tarafından kepçe 
ile indirilerek 
yerleştirildi.
100. İlköğretim 
Okulu Müdürü
Hayrettin Minare

tarafından teslim 
alınan kamelya 
sayesinde öğrenciler 
ders aralarında 
bahçede daha 
rahat oturma imkanı
bulacaklar.
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İşçi servisi TlR’la çarpıştı
Bursa'da işçi servisi 
ile mermer yüklü 
TIR'ın çarpışması 
sonucu 3'ü ağır 16 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, merkez Nilüfer 
ilçesi Kayapa 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre bir fabrikada 
çalışan işçileri 
evlerinden alarak 
fabrikaya götüren 
Mehmet Ali S.'nin 
kullandığı 16 BPS 98 
plakalı otobüs, tali 
yoldan Kayapa 
Organize Sanayi 
Bölgesi ile İzmir 
yolunu birbirine 
bağlayan anayola 
çıkmak isterken 
Kayapa Sanayi 
Bölgesi'nden gelen 
Ali S. yönetimindeki 
16TY801 plakalı 
mermer yüklü kam 
yon la kafa kafaya 
çarpıştı. Çarpış
manın etkisiyle 
otobüsün ön kısmı 

tamamen hurdaya 
dönerken, 
otobüs sürücüsü 
camdan fırlayarak 
yola düştü. 
Rampadan inen TIR 
ise yol kenarında 
bulunan tarlaya 
girerek durabildi. 
Kazanın etkisi ile 
TIR'ın üzerinde bulu
nan yaklaşık 15 ton
luk mermer kütlesi 
yere düşerken, can 
pazarının yaşandığı 
otobüste bulunan 32 
işçiden 16'sı yara
landı. Kazadan 
sonra olay yerine 5 
adet 112 ambulansı 
sevk edildi. Arka 
daşlarının yardımı 
ile otobüsten

indirilip yol kenarın
daki araziye yatırılan 
yaralılar, olay yerine 
gelen ambulanslarla 
Bursa Devlet, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi ve Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı. Bazı yaralılar 
ise özel araçlara 
bindirilerek hasta 
neye götürüldü.
Durumu ağır olan ve 
hayati teh likesi 
olduğu öğrenilen 
otobüs şoförü ise 
Uludağ Üniversitesi 
Tip Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Kazadan sonra oto
büs içersinde bulu

Işıklı Deresi denizi zehirliyor
Bursa'nın Mudanya 
ilçesindeki Işıklı 
deresine karışan 
zeytin kara suları 
denizi ve çevreyi 
kirletiyor.
Her yıl zeytin 
hasat mevsiminde 
çevresindeki zeytin 
işletmecilerinin 
atıklarının karıştığı 
dere iyice kokmaya 
başlarken, çevre 
sakinleri bu durum
dan şikayetçi.
Vatandaşlar, 
bölgedeki zeytin

işleme tesisleri ile 
Mudanya'ya bağlı 
bazı köylerden dere 
ye salınan ve kara 
su diye tabir edilen 
zeytin suları ve 
sabun yapımından 
arta kalan kostikli 
sıvıların çevreye 
büyük zarar verdiği
ni söyledi.
Ûereye zeytin sala
mura sularının atıl
masıyla zaman 
zaman dayanılmaz 
kokular yayılması 
çevre sakinlerini

Evden para ve 
altın çaldılar

Bursa'da bir 
evden bin 900 
Dolar, 475 TL ve 
5 adet altın 
yüzük çalındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ataevler Mahallesi 
Divan Sokak'ta 
oturan Burhan ö'ye 
ait eve giren kişi 
veya kişiler, bin 

900 Dolar, 475 TL 
ve 5 adet altın 
yüzüğü çalarak 
kaçtı.
Ev sahibi Burhan 
Ö'nün durumu 
bildirmesinin 
ardından güvenlik 
güçleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

nan işçiler, yânların
da göremedikleri 
arkadaşlarını yol 
kenarındaki arazide 
aradı. Kazanın etkisi 
ile arkadaşlarının 
araziye fırlamaları 
ihtimali üzerinde 
duran işçiler, zeytin 
tarlasında arama 
yaptı ancak kimseye 
rastlayamadı. 
Kazadan sonra olay 
yerine gelen Nilüfer 
İlçe Jandarma Komu 
tanlığı Çalı Jandar 
ma Karakol Komu 
tanlığı ekipleri, kaza 
yerinde geniş güven 
lik önlemleri aldı. 
Jandarma herhangi 
bir aksaklığa mey
dan vernıemek için 
kazanın yaşandığı 
yolu bir süre trafiğe 
kapattı. Araçların 
kaldırılması ile 
birlikte yol yeniden 
trafiğe açıldı. 
Jandarma kazayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

canından bezdiriyor. 
Ayrıca derenin 
denizi de kirlettiği 
ifade edildi. Işıklı 
deresinin Mudan 
ya'da yıllardır kana 
yan bir yara olduğu 
nu belirten çevre 
sakinleri, "Bu dere 
nin etrafındaki koy 
lerden ve zeytinyağı 
fabrikalarından bil
hassa zeytin zamanı 
kara sular dereye 
veriliyor. Yetkililer 
den bu fabrikaların 
ve köylerin denetlen

meşini ve gerekirse 
fabrikalara ve köy. 
lerdeki dere çıkışla 
rina arıtma tesisi 
kurulmasını istiyo 
ruz. Işıklı deresi, 
eski Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı merhum 
Hikmet Şahin döne
minde yapılan 
Mudanya derin de 
şarj tesisinin yakı 
nından geçiyor. Hiç 
olmazsa bu tesisler
den istifade edilsin" 
diye konuştu.

Kavgayı ayırmak 
isterken bıçakland
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde iki kişi 
arasındaki kavgayı 
ayırmak isteyen 
genç, bıçakla yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Cuma Mahallesi 
Atatürk Cadde 
si'nde kavga eden 
iki kişiyi ayırmak

isteyen Burhan S. 
(23), bu kişiler tara 
fından bacağından 
bıçaklandı. İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Burhan 
S'nin sağlık duru
munun iyi olduğu, 
olay sonrası kaçan 
iki kişinin arandığı 
bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

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 tamamının 

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 İstiy
orum.

Kıhçdaroğlu seçime kendi ekibiyle gitmek 
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 Kıhçdaroğlu 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 koymalı.
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 ve 
yardakçıları...

Yoksa parti tarihinde kara bir leke olarak 
kalırsınız.....

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

‘Cömertlik’ konulu kompozisyon ve resim yarışmasının sonuçları açıklandı

Deiecew ılreı Hientileı Beli elılıı
Kılıçdaroğlu’nun Umurbey ziyareti

Bu tarihi ziyareti izlemek için dün sabah ameliyatlı 
olmama karşın, Umurbey’e çıkarak gelişmeleri gözlem 
ledim.

Umurbey Meydanı’ndaki çardağın altına Kılıçdaroğ 
lu’nu bekleyen Gemlik İlçe örgütü, bazı Umurbeyliler 
sohbet ediyordu.

Kılıçdaroğlu, medya ordusuyla geldi Umurbey’e. 
Aracından iner inmez çevresindeki herkesin elini sıktı. 
Kılıçdaroğlu’nun gelişi ile meydan hareketlendi. 
Doğrudan Celal Bayar Anıt Mezarı’nın önüne gitti. 
Burada hazırlanan çelengi alarak Anıt Mezara koyup, 

saygı duruşunda bulundu.
Ardından bir demet kırmızı karanfilin yarısını katafaltın 

üzerine koydu, diğerlerini mezara serpti.
Umurbey Kahvehanesi’nde çay molası verilirken köy 

lülen' yanına çağırdı "Bir isteğiniz var mı?” diye sordu.
Kahvehaneye giderken de, otururken de, Umurbey’in 

yeniden belediye yapılmasını istedi Umurbeyliler.
Kılıçdaroğlu iktidarca kapatılan tüm belediyelerin 

yeniden açılacağı sözünü verdi.
Ne zaman?
Kendileri iktidara geldiklerinde...
Umurbeyliler Kılıçdaroğlu’na sıcak yaklaştılar.
Kılıçdaroğlu tüm kahvehanelere girerek vatandaşın tek 

tek elini sıktı.
Halka uzaktan bakan bir lider değil, onlara yakın biri 

olduğunu bir kez daha gösterdi.
Basın mensuplarının sorularının başında tabiiki 

Umurbey’e gelmesinin nedeni soruldu.
Kılıçdaroğlu, ilgili haberde okuyacağınız gibi, Celal 

Bayar’ın önemli bir CHP’li olduğunu, Kurtuluş Sava 
şı’nın Galip Hocası, Atatürk’ün iktisat Bakanı, İş Banka 
sı’nın ilk Genel Müdürü, Atatürk’ün son Başbakanı, 3. 
Cumhurbaşkanı olduğunu, ayrıca "Atatürk’ü sevmek 
ibadettir” diyen ülkeye katkı sağlamış önemli bir siyaset 
adamı olduğunun altını kalın çizgilerle çizdi.

Inönü-Bayar kavgalarından, CHP-DP çekişmelerinden 
hiç söz etmedi.

Bayar’ın DP’liliği dışındaki dönemlerindeki hizmet 
terinden övgüyle söz etti.

Sisasetçinih görevinin geçmişin iyi yönleriyle görüp 
toplumu kaynaştırmak olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, merkez sağın kıblesi olan Umurbey’den 
tüm DP’lilere, eski ANAP’lılara, tüm sağ kesime el uzattı.

Umurbey’den AKP’ye karşı olan eski ve yeni demok 
ratlara barış çubuğunu yaktı.

Bu durumdan memnun olmayan CHP’lilerin olduğunu 
seziyorum.

Eski kavgalarla, kırgınlıklarla, küslükler ve kinlerle ikti
dar olunmaz.

CHP kendi dışındaki seçmenlerden de ilkeli olarak oy 
istemek zorundadır.

Partisinin ilkelerinden ödün vermeden merkezdeki 
Oyları almadıkça, AKP’yi alt edemez.
18 ay sonra yapılacak seçimler çok önemli.
I CHP, Kılıçdaroğlu ile elindeki şansını iyi kullanamazsa, 
âir daha kolay kolay iktidar yüzü göremez.
I CHP toplumun laik kesimleri kadar, emekçi kitleler ile 
kırsal kesimine de umut vermelidir.

Demokrasi ve özgürlükler ile ilgili söylemleri AKP’nin 
elinden alıp, barış, özgürlük demokrasi ve halkça pay
laşım sloganları günümüz gerçekleri ile örtüştürüp pro
gramına almalıdır.

Dün, CHP’nin yeni genel başkanın/ halkın içinde 
görmek gerçekten güzeldi.

Milli Eğitim 
Bakanhğı’nın 
‘Değerler Eğitimi’ 
projesi kapsamında 
ilçemizde ilk ve 
ortaöğretim kurumlan 
arasında düzenlenen 
kompozisyon ve 
afış-resim yarış
masında Gemlik Celal 
Bayar Lisesi kom
pozisyonda birinci 
ve ikincilik resim de 
de bir birincilik 
kazanarak bu 
yıl kültürel yanş- 
malarda elde ettiği 
başarılı sonuçlara bir 
yenisini daha ekledi. 
Kompozisyon yarış
masında birinciliği 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
11-E sınıfı öğrencisi 
Oya Deniz 
Demircioğlu ikinciliği 
aynı sınıftan Hilal Nur 
Anlar alırken, resim 
dalında birinciliği ise 
11-A sınıfı öğrencisi 
Şule Ağan kazandı. 
İlk ve Ortaöğretim 
okulian arası düzen
lenen yarışmanın 
ödül töreni Gemlik 
İmam Hatip Lisesinde 
düzenlendi. Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen dereceye 
giren öğren çileri 
tebrik ederek ödül
lerini verdi. Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Nazım özer de 
derece alan 
öğrencileri tebrik 
ederek başarılarından 
dolayı kutladı. 
Yarışmada dereceye 
giren öğrenciler ve 
okulları şöyle: 
İLKÖĞRETİM

üıhana«rıle »roje »ama eiiMm semineri
Bursa-Eskişehir- 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
Orhangazi’de iki gün 
sürecek olan Proje 
Yazma Teknikleri 
konusunda bir eğit 
im semineri düzen 
leyecek. Orhangazi 
TSO Toplantı salo
nunda 6-7 Aralık ta 
rihlerinde gerçek
leştirilecek olan 
eğitim seminerine

KOMPOZİSYON 
1- 8/A 159 Gamze 
ÇELİK Umurbey 
ABdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
2- 7/B 487 Fatma Nur 
YILMAZ Namık Kemal 
İLköğretim Okulu 
3-8/B155 Metehan 
SAVAŞ Atatürk 
İlköğretim Okulu

ORTAÖĞRETİM 
KOMPOZİSYON 
1-11/e Oya DENİZ 
Celal Bayar Anadolu 

katılmak isteyenlerin 
ise BEBKA’nın res 
mi internet sitesin
den kayıt yaptırma 
lan gerekiyor. Konu 
ile ilgili bir açıklama 
yapan Orhangazi 
TSO Genel Sekreter 
iiği 6-7 Aralık târih
lerinde Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası konferans 
Salonunda Saat: 
09:00-17:00‘de

Lisesi 
2-Hilal Nur ANLAR 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 
3-11/A Merve EKER 
Kız Meslek Lisesi

İLKÖĞRETİM AFİŞ 
SLOGAN YARIŞMASI 
1- 8/A 370 Betül Sena 
DELİAK Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
2-6/B 299 Aleyna
DURU •
Atatürk ilköğretim 
Okulu 

gerçekleşecek Proje 
Yazma Eğitimlerine 
üyelerin 
www.bebka.org.tr 
adresinden kayıt 
yaptırmaları gerek
tiği belirtildi. Öte 
yandan Bursa- 
Eskişehir-Bilecik 
Kalkınma Ajansı’n 
dan yapılan açıkla
mada ise Orhanga 
zi’de 2 gün sürecek 
olan eğitim seminer

3- 7/D 1062 Aslı 
YARNA Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
ORTAÖĞRETİM 
AFİŞ SLOGAN 
YARIŞMASI 
1-11/A 828 Gülizar 
ŞULE AĞAN Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi
2-12/C 27037 Doruk 
Şahin ÖZ Gemlik 
Lisesi
3-10/H 1827 İsmail 
AKLAN Endüstri 
Meslek Lisesi 

inde bir projenin 
hangi formatta yazı 
lacağı, proje yazar 
ken nelere dikkat 
edilmesi gerektiği, 
projenin mantıksal 
çerçevesi, bütçesi 
gibi hususlarda tüm 
kamuoyuna açık 
olmak üzere Ajans 
uzmanları ve danış
manlar tarafından 
eğitim verileceği 
belirtildi. 

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.bebka.org.tr
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu’nclan bir ilk daha

Bayar’ın kabrini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
Umurbey’de 
mezarı bulunan 3. 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın kabri
ni ziyaret ederek, 
saygı duruşunda 
bulunan ilk CHP 
Genel Başkanı oldu. 
Merhum Celal Bayar 
ve arkadaşlarının 
1946 yılında 
CHP’den ayrılarak 
Demokrat Parti’yi 
kurmaylarından ve 
1950 seçimlerinde 
iktidara gelmelerin 
den sonra iki parti 
arasında başlayan 
rekabet ve anlaşmaz 
tıklar 27 Mayıs 
devrimi ve sonrasın
da devam etti. 
CHP’liler ile DP’liler 
arasında kine dönü 
şen siyasi rekabet 
sonrası Celal Bayar, 
22 Ağustos 1986 
yılında ölümünden 
sonra doğduğu yer 
olan Umurbey’de 
toprağa verilmişti. 
Bayar’ın ölümünden 
sonra merkez sağ 
partiler Demokrat 
Parti’nin kuruluş 
yıldönümlerinde ve 
Bayar’ın ölüm 
gününde Umurbey 
deki Anıt Mezarı’nı 
ziyaret ederek 
saygı duruşunda 
bulunuyorlardı. 
CHP’liler Genel 
Başkan ve il 
Başkanı düzeyinde 
bile Celal Bayar’ın 
ölüm yıldönümün- 
lerinde düzenlenen 
törenlere katıl
madılar.

BİR İLK 
GERÇEKLEŞTİ 
Önceki gün Bursa’ya 
gelen CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, yanın
da Genel Başkan 
Yardımcısı Tekin 
Gürsel ve Umut 
Oran, Bursa 
Milletvekili Abdullah 
Özer, CHP Bursa İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Cemil 
Acar, Özkan Ateşli, 
Belediye meclis 
üyeleri, il genel 
meclis üyeleri, kadın 
ve gençlik kolları ile 
ve Umurbeyliler 
katıldı.
Doğrudan Celal 
Bayar’ın Anıt 
mezarına giden 
Kılıçdaroğlu, Celal 
Bayar’ın mozelesinin 
önüne çelenk koya 
rak, saygı duruşun
da bulundu. 
Kılıçdaroğlu, daha 
sonra bir demet kır
mızı karanfili Celal

Bayar’ın mezarı 
üzerine serpti. 
Kılıçdaroğlu ile 
birlikte Celal Bayar 
Anıt Mezarı önüne 
gelenler de saygı 
duruşunda 
bulundular.

MÜZEYİ GEZDİ 
Daha sonra, Celal 
Bayar Müzesi’ni 
gezen Kemal Kılıç 
daroğlu’na Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Güler 
bilgiler verdi. 
Kılıçdaroğlu, 
müzedeki eserlerle 
tek tek ilgilendi. 
Müze anı defterini 
inceleyen Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
şunları yazdı: 
“Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızın
Galip Hocası, İş 
Bankası’nın İlk 
Genel Müdürü, 
Mustafa Kemal'in 
son Başbakanı, ilk 
sivil Cumhurbaşkanı 
Sayın Celal Bayar, 
Sana geldik. Özlemle 
anıyor ve huzurunda 
saygıyla eğiliyoruz. 
Nur içinde yat. 
Kemal Kılıçdaroğlu 
CHP Genel Başkanı"

Umurbey e CHP mil
letvekili seçildikten 
sonra geldiğini, bu 
gelişinin ikinci 
olduğunu söyleyen 
Kernel Kılıçdaroğlu, 
daha sonra 
Umurbeylilerin otur
duğu kahvehanelere 
giderek köylülerle 
tek tek el sıkıştı. 
Bir kahvehanede 
oturan Kılıçdaroğlu, 
ve CHP’liler çay içer 
ken basının soru
larını da yanıtladı. 
Kemal Kılıçdaroğlu 
burada yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi.
“Benim Umurbey’e 
bu ikinci gelişim. 
Birinci gelişim de 
grup başkanvekiliy- 
dim. Bayar tari
himizin çok ömelli 
bir şahsiyetidir. 
Bizim Galip 
Hocamızdır.
Celal Bayar, ulusal 
Kurtuluş savaşımız
da mücadele vermiş, 
bizim galip hocamız, 
Cumhuriyet’in 
ekonomisi ile ilgilen
miş Cumhuriyetin ilk 
yıllarının iktisad 
Bakanı Anadolu'yu 
gezip, Mustafa

Kemal’e rapor hazır
layan önemli bir şah
siyet, ‘Atatürk'ü 
sevmek ibadettir’ 
sözü Celal Bayar’a 
aittir. Bizim üçüncü 
Cumhurbaşkanımız. 
İlk sivil Cumhurbaş 
kanımız. Kendisinin 
kabri burada. Bu 
müze ve kabri ile 
ilgili özel bir yasa 
var. Söyleyip söyle
memekte tereddüt 
ettiğim bir konu ama 
söylemekte sakınca 
görmüyorum.
Yasanın gerekleri 
maalesef yerine 
getirilmiyor. Bizim 
tarihimizin, ulusal 
Kurtuluş 
savaşımızın önemli 
bir parçası olan bir 
şahsiyet için bir 
yasa çıkarıyorsunuz 
ve o yasanın gerek
lerini yerine getir
miyorsunuz. Niçin? 
Yeri geldiği zaman 
Celal Bayar’dan öv 
gü ile söz ediyoruz. 
Yasa da çıkarıyoruz 
ama bir süre sonra 
çıkardığımız 
yasalara uymuyoruz. 
Bu konuda CHP mil
letvekillerinin geçen 
yasama döneminde 
verdikleri soru 
önergeleri var. O 
soru önergelerine de 
beklediğimiz yanıtı 
hiçbir zaman alama 
dik acı ama gerçek” 
Bayar’ın aynı zaman
da önemli bir CHP’li 
olduğunu ve partiye 
önertıli hizmetler 
verdiğini belirten 
Kılıçdaroğlu, 
Türkiye’nin kalkın
ması için büyük 
çabalar harcadığını

belirtti.
Umurbey’e gelmek
ten dolayı son 
derece memnun 
olduğunu ifade eden 
CHP lideri Kılıçdar 
oğlu, geçmişi iyi yön 
leri ile görerek, top 
lumu yönlendirme 
nin tüm siyasetçi
lerin görevi oldu 
ğunu da söyledi.

KAPATILAN 
BELEDİYELERİ 
YENİDEN 
AÇACAĞIZ 
Kemal Kılıçdaroğlu 
bu arada Umurbey 
tilerle de sohbet 
etti.
Umurbeyliler 
Kılıçdaroğlu’ndan 
Belediyelerinin ikti
dar tarafından kapa 
tıldığını, yeniden 
açılmasını istedi. 
Bunun üzerine 
konuşan Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
“Belediye haklan 
elinden alınan tüm 
belediyeleri bizim 
iktidarımızda iade 
edeceğiz. 100 
yıllık belediyeleri, 
Umurbey’deki gibi 
3. Cumhurbaşka 
nının doğduğu 
marka olmuş bir 
belediyeyi kapat
mayı Umurbey 
halkı içine sindireme 
miştir. Buradan 
belediyeyi kaldırırsa 
nız köy olur. 
Belediye olan yerde 
kent kültürü 
gelişir.” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu 
ve CHP’liler daha 
sonra Umurbeyliler 
le vedalaşarak 
Bursa ya döndüler.
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İti nükleer santral ıeHwr
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, "Hem 
Karadeniz'e hem de 
Akdeniz'e birer tane 
nükleer güçle alakalı 
santrali kurmuş ola
cağız. inşallah Aralık 
ayının 15'inde yak
laşık, 2 hafta içinde 
biz proje şirketinin 
kurulmasıyla alakalı 
Türkiye'de bir toplan 
tı yapacağız" dedi. 
Şu Vakfı, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odasının (BTSO) 
desteğiyle düzen
lediği "8. Ulusal 
Temiz Enerji Sem 
pozyumu ve Fuarı" 
törenle başladı. 
Bakan Yıldız, sem
pozyumun açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
dünyadaki 
gelişmelerin, 
Türkiye'deki poli
tikaları etkileyecek 
kadar güçlü olduğu
na dikkati çekerek, 
refahın, dünyadaki 

küreselleşme olgu
larının daha ön 
plana çıktığı bu 
dönemde enerjiyle 
alakalı dağılımın 
homojen olma
masının birtakım 
komplikasyonları 
olduğunu ifade etti. 
Dünyayı kirletmede
ki aktiviteler ve 
çabaların, temizle
mekteki çabalardan 
çok daha fazla 
olduğunu vurgu
layan Yıldız, şöyle 
konuştu:
"O zaman biz de 
şunu söylüyoruz; 
gelişmekte olan bir 
ülke olarak Türkiye, 
tabii ki sanay
ileşmesini, enerjiyle 
ilgili taleplerini ve 
arzını yapmaya 
devam edecek. Şu 
anki büyüme hızları 
itibariyle baktığımız
da Çin'den sonraki 
en fazla büyüyen 
ülke, 31 tane OECD 
ülkesi arasında en 
fazla büyüyen ülke. 
O zaman bizim şunu 
söyleme hakkımız 
vardır diye düşünü 

yoruz. Lütfen 
dünyayı kirletenler, 
dünyayı temizlesin
ler. Dünyayı 
kirletenlerin ayrı, 
temizleyenlerin ayrı 
olduğu bir ortam 
çok adilane bir 
dağıtım olmuş 
olmaz. Hep beraber 
ortak akıl bunu 
söyler; 'Siz 
gelişirken, dünyayı 
kirlettiğiniz kadar 
ben gelişirken aynı 
zamanda temizliyor 
olmamalıyım.' 
Bu bizim milli men
faatlerimize de aykırı 
bir durumdur.
Ama biz gelişmekte 
olan bir ülke olarak, 
değişen, büyüyen 
ve gelişen 
Türkiye'nin dünyaya 
olan mükellefiyetleri 
ne ise biz onu 
yapabilecek bir 
siyasi istikrara ve 
son derece stabil 
hale gelmiş bir ikti
dara da sahibiz. O 
yüzden biz onun 
altında kalmayız. 
Biz onları yapalım." 
dedi.

HiiimiııiMMıaıııtf
İl Genel Meclisi 
Kasım olağan 
toplantılarını 
tamamladı. 
2011 yılı Özel 
idare tahmini 
bütçesi 98 Milyon 
800 Bin TL olarak 
kabul edildi. 
Nurettin Avcı 
Başkanlığında 
toplanan II Genel 
Meclisi olağan 
bütçe görüşmeleri
ni tamamlarken il 
Özel İdaresi 
2011 yılı tahmini 
bütçesini 98 
Milyon 800 
Bin TL olarak oy 
çokluğu ile kabul 
etti. Oylamada 
Ak Parti Grubu

kabul oyu kul
lanırken CHP ve

MHP grubu ise 
red oyu kullandı.

K AŞ€D€ BfKKMEK VOK L—
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 4

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

elmte -sekeri
. . . . . KREŞLERİ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAYLMMSTAF-A OZALELEİYILAK'TAN

GENLİÜ’İN İH ÖZEL 
OEUl ÖNCESİ EĞİTİN 

MIU
VI I

(6»!1
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BROK€R'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 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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İşsizliğe çözüm bulundu
İşsizliğin çözüm
lerinden biri olarak 
görülen ancak 
sendikaların karşı 
çıktığı tele çalışan 
dönemi, af yasa 
tasarısının içine 
dahil edildi. Aylık 
belli bir saati kap
sayan işgücünü bir 
işverenin hizmetine 
sunan işçi evinde 
haber bekliyor. 
Kendisine ihtiyaç 
duyulması halinde 
işveren en az 4 gün 
önceden bildirerek 
kişiyi işe çağırıyor. 
Sözkonusu her bir 
çağrı 4 saatlik çalış
ma saati anlamına 
geliyor Hükümet, tar
ihi af tasarısının 
içine çalışanları, 
memurları ve işv
erenleri ilgilendiren 
çok sayıda düzenle
meyi de soktu ve 
tasarı tam bir torba 
yasaya dönüştü.
Tasarı aynen 
yasalaşırsa Türkiye 
uzaktan çalışma 
olarak da ifade 
edilen tele çalışma, 
parça başına çalışma

gibi yeni çalışma 
biçimleri ile tanışa
cak. Sistem aynen 
taksimetre gibi 
çalışıyor.
Tasarıda Hükümet 
işsizliği azaltmaya 
dönük politikalar 
kapsamında çok 
radikal bir adım attı. 
2023’e kadar işsizlik 
sorununu çözmek 
isteyen Hükümet, ilk 
kez bu yılın ortaların
da Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu’nda (EKK) 
telaffuz edilen ve 
Ulusal İstihdam 
Strateji Belgesi’nin 
temel başlıkları 
arasında yeralan 
esnek çalışma 

hükümlerini af 
tasarısıyla getiriyor, 
işçi sendikalarının 
büyük tepki göster
diği esnek çalışma 
modellerinin yasal 
altyapısını oluştura
cak yasa hükmü af 
tasarısına girdi. 
“Tele-çalışan” döne
mi böylece torba 
yasayla yürürlüğe 
sokulacak.
Tasarıda yeralan en 
kritik maddelerden 
birini, “çağrı üzerine 
çalışma, evden çalış
ma ve uzaktan çalış
ma” başlığı altında iş 
kanununda yapılan 
değişiklik oluşturu 
yor. Tasarının bu 
haliyle yasalaşması 

halinde Türkiye’de 
çalışma hayatına 
“uzaktan çalışma” 
olarak da ifade 
edilen “tele-çahş- 
ma”, “part-time 
çalışma”, “parça 
başı çalışma” gibi 
yeni çalışma biçim
leri girmiş olacak. 
Tasarıyla bu tür iş 
ilişkisiyle çalışmanın 
usul ve esasları 
düzenleniyor. Buna 
göre tele-çalışan da 
denilen çağrı üzerini 
çalışanlar bir iş 
akdiyle işverene 
bağlı olacak. Ancak 
sadece kendisine 
ihtiyaç duyulması 
halinde iş görecek 
ve iş gördüğü kısmın 
parasını alacak, işv
eren, teleçahşan’dan 
iş görme borcunu 
çağrı yoluyla talep 
edecek. Bu çağrıyı, 
aksi kararlaştırıl
madıkça işin yapıla
cağı zamandan en az 
4 gün önce bildire
cek. Çalışana yapılan 
her çağrı en az 4 
saatlik çalışma saati 
anlamına gelecek.

Mitimlsiiw
Antalya 
Defterdarlığı, Alanya 
ve Manavgat 
ilçelerinde Hazine'ye 
ait toplam 22 bin 
240 metrekare 
büyüklüğünde, 2 
milyon 290 bin lira 
değerindeki 18 
parça araziyi iha
leyle satacak. 
Antalya Defterdarı 
Hidayet Mat yaptığı, 
Antalya'da âtıl 
vaziyetteki Hazine 
arsa ve arazilerinin,' 
ekonomiye 
kazandırılması, ikti
sadi kaynakların 
etkin ve verimli kul
lanılması amacıyla 
belirli aralıklarla 
yapılan ihalelere 
Aralık ayı içinde de 
devam edileceğini 
bildirdi.
Mat, Manavgat ilçesi 
Evren Mahallesinde 
18 bin 184 
metrekare büyük
lüğündeki taşın
mazın, ticaret ve 
konut hariç olmak 
üzere, imar planı ile 
getirilecek kullanım 
kararlarına uygun 

olarak, turizm, 
eğitim, sağlık, 
sanayi, sosyal ve 
kültürel amaçlı 
tesislerin yapılması 
amacı ile 49 yıl süre
li bağımsız ve sürek
li nitelikli irtifak 
hakkı ihalesinin 
yapılacağını belirtti. 
SARILARDA SATI
LIK KONUT 
ARSALARI 
Mat'ın verdiği bilgiye 
göre, Sarılar 
mahallesindeki 9 bin 
698 metrekare 
büyüklüğünde, 1 
milyon 468 bin lira 
değerindeki 13 adet 
arsanın satış ihalesi, 
açık teklif usulü ile 
Manavgat Mal 
Müdürlüğünde 9 
Aralık Perşembe 
günü gerçekleştirile
cek. Ayrıca 
Manavgat ilçesi 
Yaylaalan ve Karaöz 
mahallerinde bulu
nan 10 bin 46 
metrekare büyük
lüğünde, 202 bin lira 
değerinde 2 adet 
arazi de aynı gün 
satılacak.

ihracat yüzde 7 arttı NÖBETÇİ ECZANE
TİM verilerine göre, 
Kasım'da 9.4 milyar 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verile 
rine göre, ihracat 
Kasım ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 7,28 artarak, 
9 milyar 452 milyon

dolara yükseldi. 
İHRACAT 100 
MİLYAR DOLARI 
AŞTI - Açıklamaya 
göre, Ocak-Kasım 
döneminde ihracat 
geçen yılın aynı, 
dönemine göre 
yüzde 10.94 artışla 
102 milyar 161.4 
milyon dolara yük

seldi. İhracat son 12 
aylık dönemde ise 
yüzde 12.43 artarak 
112 milyar 216 mily
on dolara ulaştı.
2010 yılında aylara 
göre gerçekleşen 
ihracat rakamları 
şöyle;
AYLAR İHRACAT 
(Milyar Dolar) Ocak

7.85 Şubat 8.28 
Mart 9.90 
Nisan 9.41 
Mayıs 9.82 
Haziran 9.57 
Temmuz 9.42
Ağustos 8.56
Eylül 9.23
Ekim 10.79 
Kasım 9.45 
TOPLAM 102.16

2 Aralık 2010 Perşembe 
NEŞE ECZANESİ

Plâ A “SUYUNU BOŞA ■IF’ 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” a
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın &■'.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 2« 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

Devlet Haetenesl 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

Körfez Taksi 513 18 21

TAKSİLER

Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 813 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

_________RELEDİYE_________

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

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

Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

513 18 46
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
Eskihlsar (262) 655 60 31

__________ DTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Ötobüs 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
Habaşğaz 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 B13 1O 7>
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 26
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3826 

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)

luMili
mssimsı

1I.30.-.14.0046.30- 
l9.00-20.lMl.30

PRİHAM
I4.l5.-I6.l5 
Rezervasyon 

(Tel:5l3352l)
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TEŞEKKÜR
Geçirdiğim rahatsızlık nedeniyle 

Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü’nde 
yaptığı ameliyatla beni sağlığıma kavuşturan 

Prof. Dr. Nusret KORUN9a, 
Asistan Barış GÜLCÜ ve ameliyathane ekibine, 

hastalığımın tüm aşamalarında ilgilerini esirgemeyen ve 
hep yanımızda olan U.Ü. Tıp Fakültesi eski Dekanı, 

Radyoloji veAnabilim Dalı Başkanı,
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Müfit PARLAK’a 

beni bir an bile olsun yalnız bırakmayan eşim Serap GÜLER’e, 
aile büyüklerime, aile yakınlarıma, 

ameliyattan sonra hastaneye gelen, telefonla arayarak, işyerime 
gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten, tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, 
siyasi parti, sivil toplum kuruluş temsilcilerine, esnaf arkadaşlarıma, 

meslekdaşlarıma, kurum ve kuruluş yöneticilerine 
teşekkürü bir borç bilirim.

Kadri GÜLER

Alışveriş Merkezleri 
(ekim ayı ciro 
endeksi, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 24 artarak, 
son 3 yılın en yük
sek değerine ulaştı. 
Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları Derneği 
(AYD) ile 
Akademetre 
Research tarafından 
ortaklaşa oluşturu
lan AVM endeksinin 
ekim ayı sonuçları 
açıklandı. Her ay 
düzenli olarak 
yayımlanan verilere 
göre, ciro endeksi 
geçen yılın ekim 
ayına göre yüzde 24 
oranında, geçen âya 
göre ise yüzde 12 
oranında artış gös
terdi. İstanbul’da 
geçen aya göre 
yüzde 13 oranında 
artış kaydeden 
endeks, geçen yılın 
ekim ayına göre

yüzde 25 artarak 135 
puana ulaştı.
Artış trendini 
sürdüren Anadolu 
ciro endeksi ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 8, geçen yıla 
göre ise yüzde 19 
artış gösterdi.
Ziyaretçi endeksi 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 9 artarken, 
eylül 2010’a göre 
yüzde 3 oranında 
geriledi.
AYD Başkanı Hakan 
Kodal, AVM endeksi 
ekim ayı sonuçlarına 
ilişkin olarak şunları 
söyledi: "Ekim ayın
da, mevsim değişi
minde tüketici 
ihtiyaçlarını yeni 
trendler doğrul
tusunda karşıla
maya başladı ve 
AVM’lerde son 3 
yılın en yüksek ciro 
değerlerine ulaşıldı."

T CM A a “SUYUNU boşa > 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 

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


^j&Umut
r * 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 Saroyköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

TÜV Türk İstasyonlarında 15 milyon araçın muayenesinin gerçekleştirildiği açıklandı

TÜV Türk Araç Taşıt Muayene Gemlik Istas 
yonu düzenlenen törenle dün hizmete açıl 
dı. TÜV Türk Genel Müdürü Naci Başerdem, 
açılışta yaptığı konuşmada, “Trafikte so 
rumluluk projeleri ile Güvenli Taşıt hareketi 
projesi, Can Dostlar Hareketi Projesi ve So 
rumlu Vatandaş Hareketi projesi” başlattık
larını belirterek, 11 milyon 500 aracın 
muayenesinin yapıldığını, ikinci muayene 
ile birlikte 15 milyon araca ulaştıklarını söy 
ledi. Kadri Güler’in haberi sayfa 5’de

Başkana 
Meclisten 
görüşme 

yetkisi çıktı 
Belediye Meclisi, Ara 
lık ayı toplantısında 
Belediye Başkanı Fa 
tih Mehmet Güler’e 
Memur Sendikaları ile 
Toplu Sözleşme gö 
rüşmesi yapması için 
yetki verdi. Syf2’de

Göıe Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TÜV Türk'ün açılışı
Dün, Engürücük Köyü sınırlarında bulunan 

Araç Muayene İstasyonu TÜV Türk’ün resmi 
açılış töreni vardı.

TÜV Türk, yaklaşık 4 aydır yeni yerinde araç 
sahiplerine hizmet veriyordu.

Buna karşın kurum, resmi açılış yapma gere 
ğini görmüş.

Engürücük ve Kurtul Köyleri bölgesi, 5 bin
lik ve binlik imar planlarında, Konut Dışı Kent 
sel Çalışma ve Depolama Alanı olarak belirlen 
di.

Planlar Belediye Meclisi’nden geçti. Ancak, 
18 uygulaması yapılmadığı için ruhsat konu 
sunda uygulamanın başlamadığını biliyorum. 
‘TÜV Türk’ nasıl bir ruhsatla iş yeri açtı merak 
ediyorum. Devamı sayfa 4’de

Ak Parti’de kimin ilçe başkanı olacağı belli değil

Mmi m M Maı inli
Ak Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci yaptığı 
yazılı açıklama
da, kendisinin 
ve yönetimi 
kurulu 
üyelerinin 
istifa ettiğini 
açıkladı.
Kahveci açıkla
masında şun
ları söyledi: 
“15 Kasım 
2008 tarihinde 
yapılan Ak 
Parti İlçe 
Kongresinde 
göreve seçilen

İlçe Başkanı 
olarak ben ve 
diğer yönetim 
kurulu üyesi 
arkadaşlarım, 
29 Kasım 2010 
tarihi itibari ile 
görevimizden 
istifa etmiş 
bulunuyoruz. 
Şimdiye kadar 
olduğu gibi 
bundan sonra 
da partimizin 
önümüzdeki 
seçimlerde 
Gemlik’te 
başarılı olması 
için her türlü

çalışmayı 
yaparak, üzeri 
mize düşen 
sorumluluğu 
yerine getire
ceğimizi 
bütün samimi 
yetimle belirt
mek isterim.
2 yıl boyunca 
bize destek 
veren tüm Ak 
Parti’li hemşeri 
terimize ve 
Gemlik 
kamuoyuna 
teşekkür eder, 
saygılanmı 
sunarım.”

Oktay Kahveci ve Yönetim Kurulu üye 
leri İl Başkanlığının isteği üzerine gö 
revlerinden 29 Kasım günü istifa ettiler.

9._Km._Kokar_Hamam_Mevkii_Saroyk%25c3%25b6y/DCN%25c4%25b0ZL%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısında Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’e 
Memur Sendikaları ile Toplu Sözleşme görüşmesi yapması için yetki verdi.

Çuvaldızla iğne...
Ahlak sükut etti. Fırsatçılık ayrıcalık... 

Kural tanımazlık farklılık...
Şimdi iktidarı elinde bulunduranlar uzun 

soluklu bir çabanın ya da toplumsal 
aymazlığın sonucunda yönetime geldiler.

Biz de gerçekleştirdiği ve gerçekleştir 
meye çalıştığı icraatlarıyla tepki toplayan 
AKP iktidarını eleştiriyoruz. Ancak 
eleştirilerimizde hiç de haklı değiliz.

Çünkü onlar her ne kadar kabul etme 
seler de bir ideolojiyi yaşama geçirmek 
üzere seçildiler ve iktidar koltuğuna otur
dular.

Seçim öncesi siyasal çalışmaları sıra 
sında gelecekte ne yapacaklarını çok da 
saklamadılar.

Laflarıyla icraatları arasında farklı bir 
profil oluşturmadılar.

özellikle türbanı çok ciddi bir seçim 
malzemesi olarak kullandılar.

Sonuç itibarıyla seçimde oy kullanan 
seçmenin yüzde 40’ının oyunu alarak ikti
dar oldular.

Şimdi de parlamentodaki sayısal çoğun
luğuna güvenerek ve dayanarak, avlarını 
da ürkütmemek için üfleyerek sistemi 
değiştirmeye dönük girişimlerde 
bulunuyorlar.

Kendilerini akladılar aklamaya devam 
ediyorlar.

Bu durumda AKP’yi doğal olarak 
eleştirmek gerekir de...

Asıl... Eleştirilecek olan eyyamcı, kader
ci, bana neci bir seçmen profili yaratan 
işbirlikçi ve grup çıkarları gözeterek 
ülkeyi yöneten geçmiş dönemlerin 
siyasal otoritesi.

Türkiye Cumhuriyetinin ipini çekenler 
onlar.

Görmeyen, duymayan, karışmayan bir 
kitle yaratmak içih ellerinden geleni art
larına koymadılar.

Yediler, İçtiler, yakın çevrelerine peşkeş 
çektiler. Kendi deyimleriyle ülkeyi 30 
sente muhtaç ettiler.

Ekonomiye sosyal yaşama etkileri ve 
katkıları tartışılmaz olan Kamu iktisadi

Kuruluşlarına siyasal yandaşlarını 
doldurarak arpalığa çevirdiler ve güçsüz 
leştirdiler.

Özelleştirme adı altında üç otuz paraya 
satılığa çıkardılar.

Dinsel değerleri politikanın ayrılmaz 
parçası haline getirdiler.

Gelinen noktada, yurttaşın sorumluluğu 
yok mu? Elbette ki var.

Sormadılar, sorgulamadılar. Günü kur
tarmaya baktılar.

Dünyada ve yurtta olup bitenin farkına 
varmak için çaba göstermediler, öğren
mediler.

Dolayısıyla bugün yaşananların ve 
yaşanacak olanların zemini elbirliğiyle 
hazırlandı.

Gemlik Belediye 
Meclisi, 2010 yılı 
son toplantısını 
Meclis Başkan 
vekili Cemil Acar’ın 
başkanlığında 
gerçekleştirdi. 
Toplantıda 
geçtiğimiz hafta 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile görüşen Memur 
sendika temsilci
lerinin, toplu 
sözleşme yapmaları 
daveti görüşülerek 
karara bağlandı. 
Meclisin MHP’li 
üyesi Suat 
Laçinok’un red oyu 
kullanmasına 
karşılık oy çokluğu 
ile Belediye 
Başkanı’na toplu 
sözleşme görüşme
si yapma yetkisi 
verileli.
AKP’li Turan 
Alkış’ın mazereti 
nedeniyle katıl
madığı toplantının 
ilk maddesi 
olan Memur 
sendikalarının toplu 
sözleşme isteği 
görüşüldü.
MHP’li Mehmet 
Çelik, bunun bir 
toplu sözleşme 
görüşmesi 
olamayacağını, 
sadece denge 
sözleşmesi 
olabileceğini ve

plan bütçe 
komisyonuna 
havalesi gerektiğini 
savundu.
Yine MHP’li Suat 
Laçinok ise, 
yapılacak toplu 
sözleşmede 
yetkinin tamamen 
başkanın yetkisinde 
olduğunu ve 
meclisin bunu 
görüşmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Meclis Başkan 
vekili Cemil Acar’da 
yaptığı açıklamada; 
Memur sendikaları 
ile toplu sözleşme 
görüşmelerinin her 
ülkede kabul edil 
mekte olduğunu, 
ülkemizde de 
bunun örneklerinin 
bulunduğunu 
söyledi.
Yapılan oylamada 
MHP’li Suat 
Laçinok red oyu 

kullanırken diğer 
üyelerin kabul 
oylarıyla başkana 
görüşme yetkisi oy 
çokluğuyla kabul 
edildi.
Gündemin 
2-3-4 maddeleri 
görüşülmek üzere 
oy birliği ile İmar 
Komisyonu’na 
havale edilirken 
5. maddesi imar 
komisyonunun 
görüşü doğrul
tusunda oy birliği 
ile kabul edildi. 
Meclis komisyonlar
dan gelen mad
delerin birincisi 
olan BUSKİ tarafın
dan Adliye binası 
karşısında 
bulunan yeşil alana 
jeneratör konulması 
istemini oy birliği 
ile kabul etti. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu

Karataş’ın yaptığı 
açıklamalar ile 2. ve 
3. maddeler 
MHP’li üyelerin 
çekimser oylarına 
karşılık oy çokluğu 
ile kabul edilirken, 
4. madde ise oy 
birliği ile kabul 
gördü.
Kumla İskele 
Meydanı’ndaki 
binanın kamulaştır
ma kararı MHP’li 
üyelerin çekimser 
oylarına karşılık 
oy çokluğu ile 
kabul görürken 6. 
madde yeniden 
görüşülmek üzere 
İmar Komisyonu 
tarafından geri 
çekildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi 2011 yılı 
ilk toplantısını 5 
Ocak 2011 Çarşam
ba günü saat 
15.00 de yapacak.

MTM ABONE OLDUNUZ MU?
—WI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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îllıeli şahıs eşini hastanelik etli
Bursa'da eşi tarafın
dan darp edildiği 
öne sürülen bir 
kadın, hastaneye 
yüzünü çarşafla kap
atarak geldi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi Çapa 
Sokağı'nda meydana

ettiği eşi Ö.B.'yi (23) 
darp etti. Yaralı kadı
na ilk müdahale, 112

geldi. Öfkesine 
hakim olamayan 
A.B. (25), kavga

ekipleri tarafından 
yapıldı. Hemen 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Ö.B.'nin 
yüzünü çarşafla kap
atması dikkati çekti. 
Öfkeli koca ifadesi 
alınmak üzere 
karakola 
götürülürken, olayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Wikileaks!...

Bursa'da gece yarısı 
yolunu kestiği kadı
na, penisiyle korku 
tup çantasını gasp 
ettikten sonra 
tecavüz ettiği iddia 
edilen zanlının 
yargılanmasına baş
landı. Mağdur kadın, 
elinde pantolonuyla 
polise sığınarak kur
tulduğunu söyler 
ken, sanık ise, "Ken 
dişiyle ilişkimiz var 
dı. Olay geçesi kav 
ga ettik. O yüzden 
bana iftira atıyor" 
diye konuştu.
4. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde, "cinsel 
saldırı ve gece vakti 
yağma" suçlarından 
toplam 27 yıla kadar 
hapsi istenen tutuk
lu sanık H.Ö. (28), ilk

kez hakim karşısına 
çıktı. Hakkındaki 
iddiaları yalanlayan 
H.Ö., "Mağdure T.K. 
ile bir yıldır arkada 
şız. Zaman zaman 
bir bayan arkadaşı 
nın evinde buluşup 
birlikte oluyorduk. 
Olay akşamı, ken
disini Tekel bayiinin 
önünde beklerken 
gördüm. Yanında bir 
bayan vardı, iki 
erkek de içeriden 
bira alıyordu. Beni 
görünce bayan 
arkadaşını bırakıp 
yanıma geldi. Bir 
süre sohbet ettik, 
alkollüydü.
Aramızda tartışma 
çıktı ve yanımdan 
bağırarak uzaklaştı. 
Benim ona yönelik

cinsel veya gasp 
amaçlı bir saldırım 
olmadı. Bana iftira 
atıyor" dedi. 
Bir mağazada tez
gahtarlık yapan mağ 
dure T.K. ise yaşa 
dığı dehşet gecesini 
şöyle anlattı: 
"Tekel bayiinde bek
lerken bayan 
arkadaşımla tartışıp 
ayrıldım. Tek başıma 
evime giderken 
arkamdan yaklaşan 
birisi boynumdan ve 
saçlarımdan tutup 
beni karanlık bir 
sokağa doğru sürük
ledi. Korkup 
bağırdım. Ama 
kimse yoktu. Önce 
duvara dayadı, 
sonra yere yatırıp 
üzerime çıktı.

Göğsümün üzerine 
oturup pantolonumu 
çıkardığı sırada ken
disine tekme atıp, 
elinden kurtuldum. 
Pantolonumu elime 
alıp kaçarken yolda 
rastladığım polislere 
sığındım. Çantamda
ki cep telefonu ve 30 
lira kadar paramı da 
çaldı. Polislerle olay 
yerine geldiğimizde, 
çantamdakilerin yola 
döküldüğünü, cep 
telefonumun 
kırıldığını gördüm. 
Kaçarken unut
tuğum ayakkabı 
larım da olay 
yerindeydi." Mahke 
me, sanığın tutuklu
luk talebini redded
erek duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi.

Bursa'da 
tarihi eser 

operasyonu
SiWMli 

jetint aramana talktılar
Bursa'da polis 
tarafından gerçek
leştirilen tarihi 
eser operasyonun
da, Roma dönemine 
ait adak steli ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, merkez 
Osmangazi ilçesin
deki bir eve baskın 
düzenledi. Bir 
kişinin gözaltına 
alındığı operasyon
da evi didik

didik eden ekipler, 
üzerinde 2 erkek, 
1'er kadın ve 
hizmetli ile masa 
kabartmalarının 
bulunduğu 
mermerden adak 
steli ele geçirdi. 
Kültür Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
incelemede 
kabartma taşın 
Roma dönemine 
ait tarihi eser 
olduğu belirlendi. 
Adliyeye sevk 
edilen zanlı serbest 
bırakıldı.

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
2 kişi izinsiz kazı 
yaptıkları gerekçe
siyle gözaltına 
alındı.
Fethiye Mahallesi 
Mudanya
Caddesi'nde define 
arayan iki kişinin 
olduğu yönündeki 
ihbar üzerine olay 
yerine giden polis 
ekipleri,

Muhammed P. ve 
Ramazan A.'yı 
gözaltına aldı. 
Kazma ve kürekler
le yakalanan iki 
zanlının define 
aradıkları öğrenildi. 
Zanlılar, emniyette
ki işlemleri tamam
landıktan sonra 
'İzinsiz kazı yap
mak' suçundan 
adliyeye sevk 
edilecek.

BM ABONE OLDUNUZ MU?
cEiunı lıı ılıılı ilmi tuıttıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Başbakan Erdoğan “Eteklerindeki taşları 
bir döksünler bakalım" dedi

Wikileaks belgeleri için.
Bence yanılıyor. Eteklerdeki taşlar o kadar 

da önemsiz değil.
O taşlar dökülürken kendiside hasar göre

bilir ...
Belgelerde “İsviçre’de 8 bankada gizli 

hesabı olduğu söyleniyor.
Bakalım bu “kripto" larda neler çıkacak 

?...
Sayın Bülent Arınç için söylenen; “Tayyip 

Erdoğan’ın “Buldog köpeği" benzetmeleri 
siyaset ağızlarının çirkinliğini gösteriyor.

Bu üzücü noktayı geçelim.
Şu anda olay çok taze ve belirsiz, bu 

nedenle her yazılana inanmak da karşı çık
mak da yanlış olur.

Sayın okurlarım biliyorsunuz, Wikileaks 
belgeleri denilenler “kriptolardan" oluşan 
“değerlendirmeler" manzumesidir...

Kripto, elçiliklerin bakanlıklarına ya da 
ilgili birimlere gönderdikleri her türlü gizli 
bilgi, belge ve değerlendirmesidir...

- Burada kanıt aranmaz... Belki gerek de 
yok.

Çünkü aslında bu tür bilgiler ve değer
lendirmeler

O hükümetler için kanıtlardan bile daha 
önemli.

Wikileaks belgeleri tamamen doğru da 
olabilir.

Çoğunun yanlış ya da kasıtlı olduğu 
düşünülebilir, bir kısmının düzmece olduğu 
da iddia edilebilir.

Şimdi resmi haber ajansları, iktidar 
yalakası gazeteler, televizyonlar haberleri 
sansür edip, işlerine gelenleri yayınlayıp, 
gelmeyenleri gizlemeye çalışacaklardır..

Çok açık bir gerçek ki, dünya siyaseti çok 
kirlendi.

Global ekonomik ilişkiler de bu kirliği kat
merleştiriyor.

Bu belgeler sayesinde her ülkede temizlik 
yapılması, normal yollardan gitmesi 
sağlanamayan birçok siyasetçinin tarihin 
çöplüğüne atılması gündeme gelebilir.

Biz siyasi çekişmeleri, kalitesizliği, 
demokrasi ve hukuk konusundaki eksiklik
leri ve kasıtlı tutumları sadece kendimize 
özgü sanıyoruz.

Şu anda doğal olarak Wikileaks’in sadece 
Türkiye ile ilgili belgelerine bakıyoruz.
Oysa Avrupa, Asya, Amerika ülkelerinin 

yüzünü kızartacak pek çok iddia ve değer
lendirme var bu belgelerde.

Nitekim Amerika zaten bu yüzden bütün 
ülkeleri uyararak “Aman bunlar aramızı 
bozmasın" mesajı veriyor.

Sonuçta Amerika bir kenara çekilir eninde 
sonunda.

Ama bu belgelerde adı geçen tüm ülkeler 
de “ahlâki" açıdan bir temizlik yapılması 
gündeme gelir.

Umarım...

mailto:ozcanvural1933@hotrhail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
II

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

TÜV Türk’ün açılışı
Bize ulaşan ilk bilgilerde, açılışa Bakan ve Genel Mü 

dürün katılacağı doğrultusundaydı.
Bakan ve Genel Müdür gelmedi, Vali Yardımcısı ise 

programın başlamasını bekleterek gelebildi.
Sonuçta güzel bir tören düzenlendi. Bilgilendik.
Doğuş ve Alman TÜV ortaklığında ve diğer ortaklarla 

birlikte, 1 milyar dolarlık yatırımla gerçekleşen Türkiye 
nin 97 noktasında açılan muayene istasyonlarının Gem 
lik ayağı 6 kanallı.

Yani aynı anda 6 araç birden fenni muayene olabiliyor.
Daha önce Orhangazi yolunda açılan, konum itibarıyla 

yetersiz kalan, 2 kanallı istasyon kapatılmış, yerine 
Engürücük Köyü sınırlarında, Kapalı Cezaevi girişinde 
yenisi hizmete açılmıştı.

TÜV’ün ne olduğunu 1981 yılında Almanya’ya gittiğim 
de öğrenmiştim.

Satın aldığımız bir minibüsü TÜV’e götürmüştük.
TÜV’ün görevi aracın bizdeki fenni muayenesini yap

maktı.
Biz de bu işi Karayolları Genel Müdürlüğü yapıyordu. 
Güya araçların fenni muayenesi yapılıyordu!
Muayene falan yapıldığı yoktu.
Aracın birçok eksiği olan araç, avanta verildiğinde 

(rüşvet) kontrolden sağlam çıkıyordu.
Gemlik’te bu iş uzun yıllar Karsak Deresi’nin kenarın

da, mezbaha önünde yapıldı.
Araçlar kuyruğa girer, kaputu açılır, elinde bir feneri 

olan görevli aracın motorunun numarası ile şasi numa 
rasına bakar, “farları yak, frene bas, ilk yardım kutusunu 
göster” der işi bitirirdi.

Ne kaportanın durumu, ne frenlerin tutup tutmadığı, ne 
farların ayarı hiçbirşey kontrol edilmezdi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası veya Şoförler Derneği 
görevlileri de bu işe yardımcı olanlardı.

Araçların belki yüzde 50’si muayeneden geçmeyecek 
araçlardı ama tümü kontrolden geçerdi.

Geçmeyenler bile geçirilirdi.
Binleri buradan avantayı toplar gider bu avanta sonra 

bölüşülürdü.
Hükümetin aldığı bir kararla Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün teknik malzeme kullanmadan ilçelerde 
yaptığı bu hizmet özelleşti.

Almanya’nın TÜV’ü ile bizim şirketler, açılan ihalede bu 
hizmete üstlendiler.

Gemlik’te dün resmi açılışı yapılan TÜV Karayollarının 
yaptığı, daha doğrusu yapmadığı hizmeti şimdi adam 
gibi yapıyor.

Aynı Almanya’daki gibi...
TÜV Türk Genel Müdürü İsmail Demirhan, yaptığı ko 

nuşmada istasyonlara gelen araçların yüzde 47’sinin 
muayeneden geçtiğini, yüzde 53’ünün ikinci muayeneye 
eksiklerini tamamlayarak geldiğini söyledi.

Bu da şunu gösteriyor.
Türkiye’deki araçların büyük çoğunluğu teknik yönden 

eksikli.
Güvenli olmayan araçlarla trafiğe çıkılıyor.
Kazalarda bunun payının ne kadar olduğu belli değil.
TÜV Türk Araç Muayene İstasyonları, araçlardaki 

teknik bozuklukları sıfıra indirmese bile, büyük çoğun
luğunun eksikliğini tamamlatacak.

Artık avanta devri kapandı.
Kimin aracı olursa olsun, önce teknik donanımları 

trafiğe çıkmaya uygun olacak.
Bu hizmet geç de olsa iyi ki geldi diyorum.

3 Aralık Dünya 
Engelliler günü 
dolayısıyla açıklama 
yapan CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 
Güler; "AKP Hükü 
meti özel sektörde 
%3, kamuda % 4 olan 
engelli çalıştırma 
yasa hükmünü çiğne 
yerek, atama bekle 
yen 56 bin engelliyi 
atamıyor" dedi. Cem 
Güler açıklamasında : 
"Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak; engel 
İllerimizin sorunlarına 
bir gün değil, yaşa 
mın akışı içinde her 
gün sahip çıkılması 
gerektiğine inanıyor 
ve halkın iktidarında 
yani Cumhuriyet Halk 
Partisi 'nin iktidarın
da bu sorunlan çöz 
me sözü veriyoruz. 
Ne yazık ki Türkiye 
mizin her sorunu 
gibi, engelli kardeş
lerimizin sorunları da 
günümüzde artmıştır, 
ağırlaşmıştır, çözüle
memiştir. Bir örnek

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü, 3 Aralık 
Dünya Engelliler 
Günü’nü kutladı. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında, 
“3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü, 
engellilere karşı olan 
sorumluluklarımızı 
bir kere daha 
hatırlatıyor” dedi. 
Kayaoğlu, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü:
“Engeliilik bir sorun 
değil bir durum 
olarak bilinmeli ve bu 
vatandaşlanmızı 
özürlü değil, engelli 
olarak görmeliyiz. 
Dünya nüfusunun 
yüzde 10’u Türkiye 
nüfusunun ise yüzde 
12 si engelli yani yak
laşık 7,5 milyon 
vatandaşımızın çeşitli 
engelleri var. Bu

vermek gerekirse, 
yasada açık hüküm 
olmasına rağmen, 
özel sektörde % 3, 
kamuda % 4 engelli 
çalıştırma hükmü 
hala uygulanmamak
tadır. Bugün için 
kamuda engelli 
kardeşlerimizin hakkı 
olan 56 bin civarında
ki memur ve işçi 
kadrosu boş tutul
maktadır. öte yandan, 
2006yılında çıkartılan 
“Sağlık Raporu 
Yönetmenliği”nin 

vatandaşlarımızdan 2 
milyon 230 bini 
konuşma, bir milyon 
274 bin 900’ünün 
eğitebilir zeka gerili 
ği, 127 binin görme 
engelli, 382 bininin 
işitme engelli, 892 
bininin ortopedik 
engelli 637 bininin ise 
sürekli hastalığı var. 
1,5 milyon engelli 
çocuğumuzdan da 
yalnızca 45 bini özel 
eğitim imkanlarından 

yarattığı kargaşa 
nedeniyle engelliler, 
eğitim, sağlık, ulaşım, 
emeklilik, sosyal 
yardım sağlanması, 
diş tedavisi, araç 
alımı vb konularında 
büyük sıkıntı ve 
mağduriyetler 
yaşamaktadırlar. 
CHP'li Gemlik 
Belediyesinin; 
Gemlik'teki genel 
tuvaletlerin işletilme 
sini engellilere 
verdiğini, Gemlik 
kaldırımlarında da 

faydalanabiliyor. 
Engelli vatan
daşlarımızın yaşamını 
kolaylaştıracak 
imkanları sağlamak 
devletimizin öncelikli 
görevleri arasında yer 
almalıdır, özel eğitim 
imkanları çoğaltıl
malıdır. Konut plan
lan, mobilyalar tasar
lanmalı, toplu taşıma 
araçlarına inme- 
binme imkanlan, yolu 
karşıdan karşıya

birtakım iyileştirmeler 
yaptığını, yeniden 
baştan aşağıya 
değiştirilecek olan 
İstiklal Caddesi 
'ndeki kaldırımların 
bedensel engellilerin 
tekerlekli sandalyeyle 
engele takılmadan 
gidebileceği, aynı 
zamanda görme 
engellileri için de 
kaldırım başlarında 
ilk kez özel kaldırım 
taşı uygulaması 
yapılacak” 
Güler, ayrıca çocuk 
oyun parklarında 
engelli çocuklar için 
özel oyun aletleri 
konulacağını da 
söyledi.
Güler, “Bu gerçekler 
gösteriyor ki; sorun
lan ancak bizler 
sizlerle el ele vererek 
çözebiliriz. Bu 
duygu ve düşünceler
le engelli kardeşle 
rimize ve ailelerine 
sevgilerimi saygıla 
nmı sunuyorum” 
dedi.

geçmelerini sağlaya
cak düzenlemeler 
yapılmalıdır. Var 
olan imkanlar yeterli 
hale getirilmelidir. 
Engelli bireylerin 
temel haklardan 
yararlanmalan 
konusundaki düzen
lemeler çoğaltılmalı 
ve hız kazandırıl
malıdır. Engellilerin 
durumlanna göre 
kendileri için aileleri 
için ülkemiz için 
üretime katkıları için 
geleceğe güvenle ve 
umutla bakabilmeleri
ni sağlamak için 
sosyal sorumluluk 
taşıyan her vatan
daşa, iş olanakları 
sağlayan her kurum 
ve kuruluşlara 
görev düşüyor. 
Unutmamalıyız ki, 
doğuştan engelli 
olmasak ta, bir gün 
hayatımızın herhangi 
bir döneminde biz de 
engelli olabiliriz”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TUV Türk İstasyonlarında 15 milyon araçın muayenesinin gerçekleştirildiği açıklandı

TÜV Türk’ün açılışı yapıldı

TÜV Türk Araç 
Taşıt Muayene 
Gemlik İstasyonu 
düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.
Dün, saat 13.oo de 
TÜV Türk’ün Engürü 
cük Köyü’ndeki 
istasyonunda düzen
lenen törene, Bursa 
Vali Yardımcısı 
İsmail Demirhan, 
Gemlik Kaymakam 
vekili Orhangazi 
Kaymakamı Ertan 
Peynircioğlu, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ulaşım Daire 
Başkanı Yılmaz 
Kılavuz, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Refik 
Yılmaz, AK Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, Gemlik 
Belediye İdari 
Başkanı Cemil Acar, 
Teknik Başkan 
Özkan Ateş, Gemlik 
Jandarma Bölük 
Komutanı Kıd. 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
TÜV Türk Genel 
Müdürü Naci 
Başerdem, Genel 
Müdür Yardımcısı 
Bernhard Horak, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Başkan Yardımcısı

S -'f Al , ’ 

Belediye Meclisi 
üyeleri, Kaymakam 
hk Yazı işleri Müdürü

İbrahim Ay, TÜV 
Türk Gemlik perso 
neli, S.S. Gemlik 145 
Nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Recep Ergün, S.S. 
66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan, 
Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu ve 
davetliler katıldılar. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile 
başlayan açılış 
töreninde konuşan 
TÜV Türk Genel 
Müdürü Naci 
Başerdem yaptığı 
konuşmada TÜV 
Türk çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
TÜV Türk’ün 1 mil
yar dolarlık yatırım 
ile Türkiye’de 179 
sabit noktada 481 
muayene kanalı ile 
araç sahiplerine 
hizmet verdiğine 
dikkat çekerek, 
“Bünyemizde 520 
amir ve yardımcısı, 
400 müşteri tem
silcisi, 480 güvenlik 
görevlisi 3 bin 
kişiyle hizmet sağla 
dıklarını, 2 milyon 50 
bin aracın güvenli 
hali getirdik. TÜV 
Türk ilk muayenele 
line giren araçların 
yüzde 47’si sağlam 
olarak çıktı. Kalan 
araçların ikinci 
muayenelerinde 
araçlarındaki eksik
leri tamamlayarak

Naci Başerdem 

oranı yüzde 97’ye 
ulaştırdık. Bu da 
TÜV Türk’ün seyir 
güvenliğine olan 
katkısıdır’’ dedi. 
11 milyon 500 aracın 
muayenesinin 
yapıldığını, ikinci 
muayene ile birlikte 
15 milyon araca 
ulaştıklarını 
söyleyen Başerdem, 
“Trafikte sorumluluk 
projeleri ile Güvenli 
Taşıt hareketi proje
si, Can Dostlar 
Hareketi Projesi ve 
Sorumlu Vatandaş 
Hareketi projesi’’ 
başlattıklarını 
söyledi.
Daha sonra söz alan 
Ulaştırma Bakanlığı 
ulaşım Daire 
Başkanı Yılmaz 
Kılavuz ise, Trafikte 
güvenin sağlan
masının görevleri 
arasında olduğuna 
dikkat çekerek, 
şunları söyledi. 
“Türkiye’de 6 bin 
kilometre olan

Yılmaz Kılavuz 

bölünmüş yol ağı, 
19 bin kilometreye 
çıktı. Araçların 
muayene istasyon
larını özelleştirerek 
moderleştirdik. ” 
Kılavuz, bunun son 
yılların en önemli 
projelerinden biri 
olduğunu söyledi. 
Sürücülerin eğitimi, 
araçların güvenliği, 
vatandaşın bilinçlen 
dirilmesinin çok 
önemli olduğuna 
değinen Kılavuz, 
“Bu konuda TÜV 
Türk çok önemli 
bir işlevi yerine 
getiriyor” dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ise, 
son 10 yılda 45 bin 
vatandaşımızın 
trafikte hayatını 
kaybettiğini, 1 buçuk 
milyon kişinin ise 
kazalarda yara
landığına dikkat 
çekerek, “Bir dönem 
özel bir firmada 
nakliye işleriyle

F. Mehmet Güler 
uğraştık. Türkiye’de 
muayeneden geçirdi 
ğimiz TIR larımız 
Almanya’ya girdiğin 
de TÜV denen 
kurumun zorluk 
çıkardığını, 
muayeneli araçları 
yeniden muayene 
ederek büyük mas
raflar çıkardığına 
kızıyorduk. Anladık 
ki bizdeki muaye 
neler muayene 
değilmiş. Umurbey 
Belediye Başkanlı 
ğım dönemimde TÜV 
Tür bizim belediye 
sınırlarımızda 2 
kanallı ilk Gemlik 
istasyonunu kurdu. 
Bugün 6 kanallı 
Bursa Gemlik istas 
yonunun açılışını 
yapıyoruz. Gemlik’in 
Büyükşehir sınırları
na alındığını Nilüfer 
gibi, Yıldırım gibi, 
Osmangazi gibi bir 
merkez ilçe 
olduğunu kabullene
miyor. Bunu Üniver
sitenin Gemlik’e

kurulması aşamasın
da da gördük. TÜV 
Türk bizi Bursa 
olarak algıladığı için 
onlara teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ise, konuş
masında şehirlerin 
yaşanabilir olması, 
konfor içinde vatan
daşların yaşamasını 
sağlamanın görev
leri olduğunu 
belirterek, “Motorlu 
araçlar artık bizim- 
vazgeçemeye- 
ceğimiz araçlardır. 
Hepimiz şoförüz. 
Onun için bu 
tesisten hepimiz 
istifade edeceğiz. 
Hayırlı ölsün” 
dedi.
Vali Yardımcısı 
İsmail Demirhan ise, 
çağdaş muayene 
istasyonlarının açıl- j 
masının önemine 
değindi. Devletin 
görevinin insanı 
yaşatmak olduğunu 
söyleyen Demirhan 
“Bu müesseselerde 
muayene olarak 
trafiğe çıkan araçlar
da güvenlik sorunu 
yaşanmayacaktır. 
Çağdaş ülkelerin 
20 yıl önce başlattığı 
bu işi biz yeni 
başlatı yoruz ama 
onları geçeceğiz” 
dedi. Daha sonra 
muaye ne istasyonu 
protokolün 
kurdele kesmesi 
ve tesisi 
gezmesiyle açıldı.

»
Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. YÜKSEL SOLMAZGÜL (TÜRE)
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7. sınıflara ila SBS
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
2010-2011 öğretim 
yılında yapılacak 7. 
sınıf Seviye 
Belirleme Sınavının 
(SBS) yürütmesinin 
durdurulmasına 
yapılan itirazı kabul 
etti. Buna göre, 
2010-2011 öğretim 
yılında 7. sınıflar 
için SBS yapılacak. 
Bir öğrenci velisi, 
10 Temmuz 2010 
tarihinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB) İlköğretim 
Kurumlan 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik'in, 
Seviye Belirleme 
Sınavı'nın (SBS) 
kademeli olarak 
kaldırılmasını 
öngören bazı 
hükümlerinin iptali 
ve yürütmesinin 
durdurulması 
istemiyle Danıştay 
da dava açmıştı.
Danıştay 8. Dairesi, 
2010-2011 öğretim 
yılında yapılacak 7.

sınıf SBS'nin 
yürütmesini durdur
muştu.
Davalı MEB, daire 
kararına itiraz 
ederek, kararın 
kaldırılmasını istedi. 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
MEB'in itirazını oy 
çokluğuyla kabul 
etti.

SBS TARİHLERİ 
BELLİ OLDU 
Milli Eğitim 
Bakanlığı,

Danıştayın kararının 
ardından, ilköğretim 
7. sınıflara yönelik 
Seviye Belirleme 
Sınavı'nı (SBS) 5 
Haziran 2011'de 
yapacak.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğınca hazırlanan 
sınav takviminde 7. 
sınıflara yönelik 
SBS'nin 5 Haziran 
2011'de yapılması 
kararlaştırıldı. 8. 
sınıflar için SBS ise 
4 Haziran 2011'de 
yapılacak.

İtama bekleyen sözleşmeli 
öğretmene müjde
Milli Eğitim 
Bakanı Nimet 
Çubukçu, atama 
ve kadro bekleyen 
sözleşmeli öğret
menlere müjde 
verdi. Çubukçu, 
sözleşmeli 
öğretmenlerin 
görevlendirile 
ceğini açıkladı. 
Milli Eğitim 
Bakanı, ağustos 
ayında ataması 
gerçekleşmeyen 
2010 yılı 30 bin 
kadrolu öğretmen 
ataması işleminin 
tamamlandıktan 
sonra kadrolu 
öğretmenliğe 
atanan sözleşmeli 
öğretmenlerin 
yerine sözleşmeli 
öğretmen 
görevlendirile 
ceğini açıkladı. 
CHP İzmir 
Milletvekili

Selçuk Ayhan'ın 
soru önergesini 
yanıtlayan Milli 
Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
2010 Ağustos ayı 
atamasında 30 bin 
adet kadrolu öğret
men ataması 
planlandığını, 
başvurulan 
alındığını, ancak 
atamaların erte
lendiğini hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı, 
2010 yılı kadrolu 
öğretmen atama 
işlemi tamam
landıktan sonra 
kadrolu öğretmen
liğe atanan 
sözleşmeli öğret
menlerin 
yerine sözleşmeli 
öğretmen 
görevlendirilmesi 
yapılacağını 
açıkladı.

sekeri
KREŞLERİ

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ö ZA L P

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

GEHLİfİNİLKÖZEL 
OUUl ÖNCESİ KİIİH 

HUŞUMU
V| ı 

(GWI21
“Kaliteli bîr okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında
önemli bir fark yaratır”

ES EŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUNLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI NUTLU BİR EYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

5I719 bJ telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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 6f 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.Ku?nla’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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Mara lift ini wlwnlw
Memurun görev ve 
sorumluluğu art
madan, aylıklarının 
artmasını sağlayan 
kademe iler
lemesinde, 6 yıllık 
sicil notu kaldırılarak 
yerine, memurun son 
10 yıl içinde disiplin 
cezası almamış 
olması şartı geliyor. 
Memurun görev ve 
sorumluluğu art
madan, aylıklarının 
artmasını sağlayan 
kademe iler
lemesinde, 6 yıllık 
sicil notu ortala
masının 90 ve üzeri 
olma şartı 
kaldırılarak yerine; 
memurun son 10 yıl 
içinde herhangi bir 
disiplin cezası 
almamış olması şartı 
getiriliyor.
Meclise sunulan Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair

getiriliyor.Kanun Tasarısı ile 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nda yer alan, 
"Devlet memurların
dan 6 yıllık sicil notu 
ortalaması 90 ve 
daha yukarı olanların 
aylık derecelerinin 
yükseltilmesinde 
dikkate alınmak 
üzere bir kademe 
ilerlemesi uygulanır" 
maddesi değiştiril
erek, onun yerine 
"Son 10 yıl içinde 
herhangi bir disiplin 
cezası almayan 
memurlara, aylık 
derecelerinin yük
seltilmesinde dikkate 
alınmak üzere bir 
kademe ilerlemesi 
uygulanır" hükmü

ATAMALARDA EK 
GÖSTERGE SINIRI 
650'DEN 5300'E 
ÇIKARILIYOR 
Mevcut yasada, 
eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfı 
hariç, sınıfların 1, 2, 
3 ve 4'üncü dere
celerindeki kadroları
na, derece yük
selmesindeki süre 
kaydı aranmaksızın, 
atanmasındaki usule 
göre daha aşağıdaki 
derecelerden atama 
yapılabilir hükmü 
bulunuyor. Ancak bu 
şekilde bir atama 
yapılabilmesi için 
aranılan şartların 
yeniden yapılandır

ma paketinde 
değiştirilmesi 
öngörülüyor. 
657 Sayılı Kanunun 
68. Maddesi ile bir 
atamanın yapıla
bilmesi için gerekli 
şartlar belirtildi. 
Buna göre eski yasa
da yer alan, "Ancak 
bu şekilde bir atama 
yapılabilmesi için 
yetkilinin; 1. Dereceli 
görevlerden ek 
göstergesi 650 ve 
daha yukarıda 
olanlar için en az 
12 yıl, 1. ve 2. 
Dereceli görevlerden 
ek göstergesi 
650'den az olanlar 
için en az 10 yıl; 3. 
ve 4. dereceli 
görevler için en az 8 
yıl, 08/06/1984 tarih 
ve 217 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin 2. 
maddesi kapsamına 
dahil kurumlarda 
fiilen çalışmış olması 
ve yüksek öğrenim 
görmüş bulunması 
şarttır" ifadelerinde 
yer alan 650 ek 
gösterge, 5300 
olarak değiştirildi

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2011 yılında emlak 
vergisine tabi değer
lerin artırılmaya
cağını, bina maliyet 
bedellerinde de 
artış yapılmaya
cağını bildirdi. 
Maliye Bakanı 
Şimşek, emlak ver
gisine tabi metre 
kare birim değer
lerin yeni yılda 
artırılmayacağını

NÖBETÇİ ECZANE
3 Aralık 2010 Cuma 
TUĞBA ECZANESİ

bildirdi.
Şimşek, Bakanlar 
Kurulunun bu 
yöndeki yetkisinin 
kullanılarak, 
emlak vergisine 
tabi metre kare birim 
değerlerin 2011 
yılında yük- 
seltilmemesine 
dönük bir 
Kararname Taslağı 
hazırlanarak, 
Başbakanlığa gön
derildiğini söyledi.

LPfi I wallania 20 kunslukzam
Türkiye'de halkın 
ucuz yakıt olarak 
araçlarında kul
landığı LPG'ye 
bugün itibariyle zam 
geldi. Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
uluslarası 

piyasalarda petrol 
fiyatlarının artma
masına hatta düşme
sine rağmen 
Türkiye’de akaryakıt 
ürünlerine 6-8 kuruş 
zam yapılmıştı 
Zamlar kırsal 

motorine 10 kuruş 
olarak yansımıştı. 
Dünyanın en pahalı 
benzinini kullanan 
Türkiye'de akaryakıt 
zammının üzerinden 
henüz 4 geçti ve 
LPG'ye de ciddi zam

geldi. Ankara'da 
2,17 lira olan LPG'ye 
20 kuruş, İstanbulda 
2,12 lira olan 
LPG'ye 18 kuruş, 
İzmir'de 2,11 lira 
LPG'ye 18 kuruş 
zam geldi.

KfiŞCM B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

î
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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol -is 10 7,
MAR-PET S13 3O „
Tuncey Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol 513 Q1 03

B 
E

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

H HASTANELER

B 
E 
R 
i

Devlet Hastan**! 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Safi.Ocağıı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

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: 3827 

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)

gAMiıi
mssimsı 

mom 5 me 
11.30.-.14.00-16.50-

19.00-20.15-2I.30 
PRİHAM

1445.-I6.l5

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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Gücümspor hız Kesmiyor
Gemlik Gücümspor, 
Nilüfer Eğitim 
Kuramlarının maça 
gelmemesiyle 20-0 
hükmen galip geldi. 
Bursa minik erkekler 
C grubu ilk maçında 
28 Kasım 2010 Pazar 
günü 12.30 da 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonır’ndaki maçta 
Gücümsporlu bas- 
ketçilerin rakibi 
sahaya çıkmayarak 
hükmen yenik 
sayıldı.
Gücümspor 
antrenörleri Tuğan 
Büyükbaşaran ve 
Abbas Özer ilk maçta 
böyle kolay bir gali
biyet almalarının 
puan açısından 
önemli olduğunu vur
guladılar.
Kalan 11 maçı da 
kazanarak play offa 
çıkarak en iyi şekilde 
Gemlik’i temsil ede
ceklerinin sözünü 
verdiler.
GÜCÜM HIZ 
KESMİYOR. 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler Nilüfer Bele

diyespor karşısında 
2. periyod geriye 
düşmelerine rahmen 
3. periyod gösterdik
leri üstün oyunla 50- 
36 yenerek, küçük 
erkekler C grubu 7. 
maçında 6. galibiyet
lerini aldılar.
Gemlik Kapalı Spor 
salonunda 29 Kasım 
2010 Pazartesi 19.:00 
da oynanan mücade
lenin 1.periyodu 12-8, 
2. periyod 4-18, 3. 
periyod 19-9, 
4.periyod 15-1 olarak 
tamamlandı. Maç 
basketbol severlerin 

büyük ilgisi ve 
desteğiyle kazanda 
rak seri bozulmadı. 
Maçta Batuhan Ayan 
19, Batuhan Kurtlu 
10, Anıl Adıbelli 
10, Ozan Zadeoğlu 
7 , Tufan Erken 2, 
Alp Özanadolu 
2 sayı kaydederek 
takımlarına galibiyeti 
getirdiler.

GÜCÜM TAM YOL 
İLERİ PLAYOFT 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler, Gemlik 
Belediyespor’a karşı 
maç boyunca üstün 

bir oyun sergileyerek 
fark attı 73-12 Gücüm 
spor antrenörü 
Abbas özer bu 
karşılaşmanın grubta 
liderlik açısından 
önemli olduğunu 
alınan puanlar ve 
averaj ilerde rakip 
lerinin üzerlerine çık
masını engelleyerek 
play off yolunda 
engel tescil etmeye
ceğini vurguladı. 
Kulüb Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran da 
çalışmaların yoğun 
bir şekilde devam 
ettiğini belirterek, 

“Sezona söz 
verdiğimiz gibi 
başladık ve devam 
ediyoruz. Gemlik’te 
basketbol adına 
önemli adımlar atı 
yoruz. 04 Aralık 2010 
ve 05 Aralık 2010 
günleri Bursa’da 
gerçekleşecek olan 
yıldız B milli takımı 
seçmelerine 2 tane 
oyuncularının davet 
edildi. Bu davet 
Gemlik adına önemli 
bu gelişme gurur 
vericidir” dedi. 
Karşılaşmanın 1. 
periyodu 17-0, 
2.periyodu 9-5, 
3.periyodu 21-2, 
4.periyod 26-5 
tamamlandı. Maçta 
mili takım seçmeler
ine çağrılan Batuhan 
Kurtlu 28, Batuhan 
Ayan 23 sayı attı. 
Anıl Adıbelli 9, Alp 
Özanadolu 8, 
Batuhan Yurt 2 
Batuhan Cengiz 2 
Fatih Büyükkıdan 2 
Ozan Zadeoğlu 2 
sayı atarak skora 
katkıda bulundular.

Bursa’da 
4 fuar 
birden

TÜYAP Bursa Fuarcılık 
tarafından, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası desteği ve TİAD 
Takım Tezgahları Sana 
yici ve iş Adamları 
Derneği işbirliği ile plan
lanan 4 fuar, 4 gün 
boyunca yerli ve yaban 
cı üreticilerle buluşacak. 
Bursa Metal işleme 
Teknolojileri Fuarı, 9. 
Metal İşleme Makineleri, 
Kaynak, Kesme, Delme 
Teknolojileri, El Aletleri, 
Pnömatik ve Hidrolik 
Fuarı, TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi işbirliği ile 
hazırlanan 'ELECO 2010, 
8. Elektrik, Elektro nik, 
Otomasyon, Aydın latma 
ve İletişim Fuarı ve 
Sempozyumu, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 
23. Komite Hırdavat 
Ticareti ve TİGİAD 
Türkiye İş Güvenliği İş 
Adamları Derneği işbir
liği ile hazırlanan Bursa 
Hırdavat ve İş Güvenliği 
Fuarı ve Bursa Cac İşle 
me Teknolojileri 2010, 2. 
Sac, Boru, Profil İşleme 
Teknolojileri ve Yan Sa 
nayileri fuarlarının açı 
lışı düzenlenen törenle 
yapıldı.

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 gösterile^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yaymlanır^^^d

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


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. Kokor Komam Mevkii Soroyköy/D€NİZLİ WWW.umutthermal.com

4 Aralık 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com iiifo@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜC86TSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

10 Aralık günü yapılacak olan ihaleye Balıkçı Kooperatif veya Birlikleri katılabilecek

KbişiiiiIö Halikı Barınağı i&ale eılilp
Kurşunlu Mahallesi’ndeki 
Balıkçı Barınağı geçen 
yaz ihale edilmediği için 
sorunlar yaşanmıştı. 22 
bin 90 metrekare yüzöl 
çümlü Balıkçı Barınağı 5 
yıllığına yıllığı 96 bin lira 
muammen bedel ile kiraya 
çıkarıldı. Kadri Gülerin 
haberi sayfa 2’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

WikiLeaks ve ötesi..

DenizcilikTonlulugıı'ndan 
sosvalvediBarlılıknroiesi

Gemlik Denizcilik Topluluğu sosyal ve sorumluluk, 
duyarlılık projesi kapsamında 7 Aralık 2010 günü 
kan bağışı kampanyası düzenledi. Sayfa 4’de

Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri engellileri
^evindirmek için “Mavi Kapak Toplama Projesi” başlattı

Öğrenciler engellilere Besielt eli azatlı
İletişim devrimi dünyayı sarsmaya devam 

ediyor.
Bilgisayarın icadı ve ardından internet ağı 

nın bilgisayarlarda kullanılması dünyayı 
küçülttü.

Mektup ve faks ile iletişim neredeyse tarihi 
birer gereç olurlarken, bunun yerini internet 
ve cep telefonları aldı.

Dünya bilgisayar devi ABD, elindeki tüm ola 
naklara karşın WikiLeaks adlı bilgisayar sitesi, 
ABD diplomatlarının yazışmalarını ve askeri 
yazışmaları içeren bilgileri dünya ile paylaşın
ca yer yerinden oynadı.

WikiLeaks’m yayınladığı belgelerde birçok 
ülke payını alıyor. Tabii Türkiye’de bunlar 
arasında. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
başlattığı “Mavi Kapak Toplama Proje 
si” ile engellilere destek olacak. Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, "Bu projeyle engelli 
vatandaşları miza bir nebze de olsa 
katkıda buluna bilmek, doğada yok 
olması 400 yılı bulan atıkların faydalı 
bir iş için geri kazanılmasını sağlayıp 
çevreci bir projeye katkıda buluna 
bilmek amacıyla yola çıktık.” dedi. 5’de

Bursa’nın deprem 
haritası çıkarılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokolle zemin 
ve sismik tehlike değerlendirmesi yapılarak, şehrin 
deprem riski haritası çıkarılacak, imzalanan protokol ile 
3 yıllık bir çalışma hedeflenirken, bu çalışma sonucunda 
şehirdeki jeolojik ve jeofizik veriler ortaya çıkacak. 6’da

9._Km._Kokor_Komam_Mevkii_Soroyk%25c3%25b6y/D%25e2%2582%25acN%25c4%25b0ZL%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:iiifo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bulutlar...

Güneşli bir kış günü... Doğaya ışıkla 
ısı yayılıyor. Bir yavru köpek...

Hazan yapraklarını dökmüş ağaçların 
arasında yolunu arıyor...

Mahzun...
Kederli...
Ülkemin kara yazgılı insanları gibi...
Gelecek puslu...
Umutlar kırılgan...
Yaşam durgun...
Hedefler şaşmış...
Hesaplar karışmış...
Doluya koysan taşıyor... 
Boşa koysan almıyor... 
Odun...
Kömür...
Aş kaygısı...
Geçim derdi...
Orman talanı...
Üç beş kişinin heveslerine kurban 

edilen hava, su, toprak...
70 milyonun hakkı...
Kendini bilmez siyasetçinin beceriksiz 

ligiyle talan ediliyor...
AB ipine sarılmış “girelim” diye çırpın

mış olmamış ABD’yle iş tutmuş o da 
olmamış şimdi rotasını radikal İslamcı 
ülkelere çevirmiş bir siyasal erk...

Ulusun geleceğine hançerini saplıyor... 
Kendini kurtarıyor...
Toplumu batırıyor... 
Ne var ki...
Umutsuz insan...
Direnmiyor...
Çırpınmıyor... 
ölü toprağını üzerinden atmak için 

çabalamıyor...
Bazı şarkılar vardır her zaman yaşamı 

anlatır...
örneğin ‘Nereye Payidar’ şarkısı gibi... 
Tam da bugünkü Türkiye'nin duru

munu anlatıyor.
Hep birlikte anımsayalım. 
“Nereye payidar nereye... 
Seninkiler direnişte... 
Bir sen yoksun içlerinde... 
Çıkmaz bu yol bir yere 
Nereye payidar nereye 
Gönlün yoksa ezilmeye 
Sen de katıl direnişe ö 
İşçilerle el ele...” 
İçinizi çok kararttık... 
Onun için, 
Bu yazıyı şöyle sonlandırahm: 
Hadi gülümse bulutlar gitsin...

10 Aralık günü yapılacak olan ihaleye Balıkçı Kooperatif veya Birlikleri katılabilecek

HIMİIIMİIİIIİÜI
Kurşunlu Mahallesindeki Balıkçı Barınağı geçen yaz ihale edilmediği için 

sorunlar yaşanmıştı. 22 bin 90 metrekare yüzölçümlü Balıkçı Barınağı 
5 yıllığına yıllığı 96 bin lira muammen bedel ile kiraya çıkarıldı.

İlçemize bağlı 
Kurşunlu 
Mahallesi’nde bulu
nan Balıkçı Barınağı 
10 Aralık 2010 
Cuma günü 5 yıllığı* 
na kiralanacak. 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü tarafın
dan kiralama 
ihalesinin 
ilanları yapıldı. 
Yapılan ilana göre, 
22 bin 90 metrekare 
yüzölçümlü Balıkçı 
Barınağı mülki 
idare sınırları içinde
bulunan ve ortakları 
orada ikamet eden 
en az 12 aydır 
faaliyette bulunan 
ve su ürünleri ile 
uğraşan Su Ürünleri 
Kooperatifleri veya 
Kooperatif Birlikleri 
ne pazarlık usulü 
ile kiralanacak. 
10 Aralık 2010 
Cuma günü 
Hükümet

KAŞCDC B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER

GUL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tal : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Konağı’n da oluştu
rulan komisyon 
huzurunda yapıla
cak olan Kurşunlu 
Balıkçı Barınağı 
ihalesi, 
5 yıllığına kiraya 
verilecek.
Birinci yıl için 
kiranın muammen 
bedelinin 96 bin 
lira, geçici temi
natının 28 bin 800

lira olduğunu belir
tilen ihale ilanında, 
ihaleye katılmak 
isteyenlerin ihale 
başlangıç saatine 
kadar yatıracakarı 
geçici teminatın 
makbuzu veya temi
nat mektubu ile 
kooperatif veya 
birlik adına ihaleye 
gireceklerin noter
den alınan yetki

belgesini, sicil 
kaydı ve imza sirkü
lerini komisyona 
vermeleri gerekiyor. 
Konuyla ilgilenen 
balıkçı kooperatif 
veya birliklerinin 
daha geniş bilgiyi 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü Milli 
Emlak Servisi’ nden 
edinebilecekleri 
belirtildi.

Gemlik Belediyesi 
mücavir alan 
sınırları içinde 
yaklaşık 600 adet 
başıboş sokak 
hayvanlarının 
toplanması, 
tedavisi ve dezen- 
feksiyonu hizmet 
alım ihalesi yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda açık 
olarak yapılan 
hizmet alım 
ihalesine 
şartname dosyası 
alan iki firma 
katıldı.
İhaleye katılan 
Kerem Kimya 
Ticaret Halk 
Sağlığı ve İlaç 
Cihazları firması ile 
Sis Tarım Halk 
Sağlığı Ürünleri 
01.01.2011 ile

31.12.2011 
tarihleri arasını 
kapsayan 365 gün 
(bir yıl) için yapılan 
ihalede Kerem 
Kimya firması

339.000.- TL. 
teklif verirken 
Sis Tarım firması 
335.800.- TL. 
teklif verdi.
İhale Komisyonu

ihale dosyalarını 
yeniden 
inceledikten 
sonra ihaleye 
katılan taraflara 
kararını bildirecek.
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Bursa’da tefeci operasyonu YazıYORUM
Bursa’da, faizle 
para verdikleri 3 
işadamı nı zorla bir 
çiftlik evinde tuttuk
ları öne sürülen ve 
aralarında 
Bursaspor 
tribün liderinin de 
bulunduğu 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, şikayet ve 
ihbarlar üzerine ha 
re kete geçen Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne

Evlenmek için kaçtığı arkadaşı 
tarafından başkalarına satıldı
Bursa Osmanga 
zi'de, evlenmek için 
kaçtığı İ.A. tarafın
dan başkalarına 
satıldığı ileri sürülen 
G.A. isimli bayan, 
annesinin şikayeti 
üzerine Jandarma 
ekiplerinin çalışması 
sonucu kurtarıldı.
İ.A. tarafından 
başkalarına satıldığı 
ileri sürüldü.
G.A. ile ilişkiye giren 
C.P., M.D., A.G. ve 
N.D. isimli şahıslar 
yakalanarak gözaltı
na alınırken, 
firarda olan İ.A.'nın

Vaşlı nine h ıvalaniıımı hoslugunı diişerek iiltlii
Bursa’da ziyarete 
gittiği oğlunun evin
de havalandırma 
boşluğuna düşen 
yaşlı kadın hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Harmancık 
ilçesine bağlı 
llıcaksu köyünde 
ikamet eden Meh 
met ve Cemile Asa 
çifti, merkez Osman 
gazi ilçesi Hamitler 
Mahallesi'nde otu
ran oğullarının evine 
misafirliğe gitti.

İti otomobil carpışu: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da, 5 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Tekin Çekici'nin kul

bağlı ekipler, tefeci
lik yaptıkları öne 
sürülen 4 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Suçlamalara karış 
tıkları iddia edilen 2 
kişinin ise halen 
Bursa E Tipi Ceza 
evi'nde başka suç
tan tutuklu bulun
duğu öğrenildi.
Aralarında 
Bursaspor tribün li 
derlerinden M.G.'nin 
de bulunduğu 6 kişi 
nih, 2008-2010 
yılları arasında 3 

yakalanması için 
araştırmalar 
devam ediyor.
M.A. isimli bayan, 23 
Ekim 2010 günü, kızı 
Ğ.A.'mn 21 Ekim 
2010 tarihinden beri 
kayıp olduğunu ve 
İ.A. isimli şahısla 
gitmiş olabileceği 
şeklinde Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ekiplerine müra
caatta bulundu.
Soruşturma başla
tan Jandarma, yap
tıkları araştırmalar 
neticesinde; G.A.'nın 
R.Ö. isimli kişiyle

Teras katındaki sak
sılarda ekili soğan
ları sulamaya çıkan 
80 yaşındaki Cemile 
Asa, eşinin seslen
mesi üzerine 
aşağıya inmek 
istedi. Bu sırada 

landığı 16 KBU 65 
plakalı otomobil ile 
Akın Akev yöneti
mindeki 16 PJ 109 
plakalı otomobil, 
Ankara-Bursa 

işadamına faizle 
para verdikleri, 
bu parayı geri 
ödeyemeyen işadam 
larını Balabancık 
köyündeki bir çiftlik
te zorla tutarak darp 
ettikleri iddia edili 
yor. Polisin operas 
yonuyla gözaltına 
alınan tribün lideri 
M.G., oto kiralama 
şirketi sahipleri G.Y., 
E.Y. ve kuyumcu 
T.K., sorgularının 
ardından, "tefecilik, 
yağma, kişiyi hür

Yalova'da birlikte 
olduğunu tespit etti. 
Ardından yapılan 
çalışma ile 30 Kasım 
2010 günü kayıp 
olan G.A. kurtarılır 
ken, R.Ö. ise gözaltı
na alındı. Soruştur 
mayı derinleştiren 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
21 Ekim 2010 günü 
G.A.'nın arkadaşı 
I.A.'nın kullandığı 
araca bindiğini 
tespit etti. Ardından 
İ.A. tarafından ilişki 
ye zorlanan G.A. 
isimli kız, daha son 

dengesini kaybeden 
yaşlı kadın, 3. kattan 
havalandırma 
boşluğuna düştü. 
Yaklaşık 9 metreden 
yere çakılan 
Cemile Asa, olay 
yerinde hayatını 

karayolu İnegöl 
yakınlarında 
çarpıştı. Kazada, 
sürücüler ile 
araçlarda bulunan 
Tezcan Kabak, 

riyetinden mahrum 
bırakma, ruhsatlı 
silah taşıma ve 
adam yaralama" 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.
Öte yandan çiftlik 
sahibi F.K. ile işçisi 
H.B. ise, başka bir 
suçtan tutuklu 
bulundukları 
Bursa E Tipi 
Cezaevi'nden alı
narak söz konusu 
suçlamalarla ilgili 
ifade vermek üzere 
adliyeye getirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Ben diyorum ki...

ra C.A.'ya teslim 
edildi. C.A. ise bun
dan sonra G.A.'yı 
para karşılığı sat
maya başladı. Bu 
süre zarfından 
C.A.'nın evinde 
kalan G.A., jandar
manın yaptığı çalış
ma ile kurtarıldı. 
G.A. ile ilişkiye giren 
C.P., M.D., A.G. ve 
N.D. isimli şahıslar 
yakalanarak 
gözaltına alınırken, 
firarda olan İ.A.'nın 
yakalanması için 
araştırmalar 
devam ediyor.

kaybetti.
Yaşlı kadının 
yakınları, hemen 
durumu 
112 ekiplerine 
bildirdi. Gelen 
sağlık ekipleri, 
Cemile Asa'nın h 
ayatını kaybettiğini 
tespit etti. Savcılık 
olayla alakalı soruş
turma başlattı. Yaşlı 
kadının cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Ali Koca ve 
Vedat Akbulut yara
landı. Yaralılar, 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

CHP 33 yıldır iktidar olamıyor.
Baştaki yerleşmiş yaşlı ekip muhalefeti 

seviyorlar.
Bunun birçok nedeni var.
Parti içinde yıllardır bir kör dövüşü sürü 

yor.
Neyi paylaşamıyorlar?..
Koltukları, yararlarını..
Bu kargaşaya rağmen, seçmenine gaz 

vermek için “ilk seçimde iktidara gele
ceğiz” diyorlar.

Peki, nasıl olacak bu laf ebeleri ?...
Söyleyin..

Her şey değişti diyorlar..
O zaman ben derim ki;
CHP’nin yeni projeleri, halka umut vere

cek yeni mesajları olmalı.. Mutlaka olmalı..
Eski söylemlerini tekrarlarlarsa oy ala 

mazlar.
CHP’ye oy vermeyi düşünen ama tered

dütleri olan kitlelerin kafaları karışık, zihin
leri allak bullak!..

CHP’nin ne yapacağı ya da neler yapabile
ceği konusunda bir açıklık göremiyorlar.

Görünen sadece iç çekişmeler ve koltuk? 
makam kavgaları...

CHP türban, din, Kürt sorunu gibi konu
lara girerken, mayınlarla dolu bir tarlada 
dolaştığının bilincinde olmalıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, adı dürüstlükle 
özdeşleşmiş, düzgün, güvenilir bir 
siyasetçi.. Tamam, Tamam da...

Kadrosu güven veriyor mu?..
Bu belli değil...
CHP din ile sorunu olmadığını göstermeli 

ama dinci kisvesine bürünmemeli...
Kürt sorununu çözme çabalarını 

sürdürmeli ama
BDP ile ittifak gibi saçmalıkların tuzağına 

düşmemeli...
Din ve PKK, Türkiye’nin en hassas konu

larıdır.
CHP, oy için bunlara göz kırparken unut

masın ki, birden dayandığı taban altından 
kayabilir.

CHP’yi paramparça eder!..
Bu da sonları olur...
Kemal bey, polemiği seviyor, herkese, 

özellikle Tayyip Erdoğan’a iyi laf yetiştiriyor 
ama polemiklerle bir yere varılmaz ki...

Millet aç, işsiz, gençler geleceğine güvene 
miyor..

Bugün yeni şeyler söylemek lazım!..
Yeni ümitler...
Karamsar kitlelere yeni umutlar vermeli.
Onu gören, dinleyen Türk insanının yaşa

ma sevinci coşmalı...
CHP’nin başarılı olması Türkiye’nin 

kazancı olur.
Siyasette en azından denge sağlanır.
8 yıldır AKP, boş sahada tek başına top 

oynuyor.
Aralık günleri toplanacağı belirtilen
“CHP Olağanüstü Kurultayı”nın büyük bir 

hesaplaşmaya sahne olacağı ve bir mey
dan savaşı halinde geçeceği kesin!

Başarılı olamazsa, hem kendisi, hem CHP, 
hem de ülke kaybeder.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcah
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

WikiLeaks ve ötesi..
WikiLeaks Sitesi’nde yayınlanan belgelerin büyük 

çoğunluğu diplomatların kişisel yorumlan, düşünceleri, 
duyumlarından oluşuyor.

Bunlar bile kıyametlerin kopmasına neden oldu.
Bizdeki en büyük gürültü, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın İsviçre’nin 8 ayrı bankasındaki hesaplarda 
parasının olduğunun açıklanmasından çıktı.

Başbakan küplere bindi.
Bunu manşetten haber yapan basına ve sözünü eden 

siyasetçiye “Alçaklar” diyecek kadar sinir krizlerine 
girdi.

Kasımpaşalı Recep oluverdi.
Dünyanın neresinde olursa olsun, eline böyle bir 

belge geçiren basın bunu büyük haber yapar.
Fransa’nın en muteber gazetelerinden Le Monde, 

Cumhurbaşkanı Sarkozi için aynı ilgiyi gösterdi.
Sarkozi, basına “Alçaklar” demedi.
Bizim Başbakanımız ise hiddetle bu sözü kullandı.
Ne demeli “kem söz sahibine aittir.”
Bunu geçelim, ama WikiLeaks’ta yayınlanacak belge 

ler dünyada daha büyük sıkıntılar yaratacak.
ABD gibi bir dünya devinin gizli belgelerini koruyama

ması sıkıntının büyüğüydü.
Başbakan soracağı soruyu ABD’ye sormalı..
Benim asıl ilgimi çeken ise, WikiLeaks Sitesi’nde 

yayınlanan belgelerin saklandığı sığınaktaki duvar 
kağıtlarının birinde, Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının 
bulunması!

Peki, WikiLeaks sitesinde açıklanan belgeler bir 
kopmplo ürünü mü?

Bu birçok ülkenin karışmasına yol açacak ABD veya 
İsrail’in ortaya koyduğu oyunun bir parçası mı?

Bugün tartışılan bu.
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı basına yaptığı açıkla

malarda bu işin arkasında İsrail’in olduğunu sezdikleri
ni söylüyorlar.

Neden?
Çünkü belgeler İsrail’in işine geliyormuş!
WikiLeaks Sitesinde yayınlanan belgeler somut bel

geler değil, iddialar, söylemler, düşünceler, varsayım- 
ı far...

Bunlara neden kızılıyor?
Türkiye iki yıldır Ergenekon ile yatıyor, Ergenekon ile 

kalkıyordu.
Ergenekon belgelerinin gerçek olup olmadığı hala 

ispat edilmedi.
Ama 2 yıldır, içeride yatan siyasetçiler, gazeteciler, 

ordu mensupları ne olduğu belirsiz belgeler ve düzme 
ce gizli tanık ifadeleri ile içeride yatıyorlar.

Bizim ülkemiz öyle bir ülke ki, katilleri belli olan kişi
lerin bile yargılamasını yıllarca sürdürebiliyor.

Kahpe bir suikast sonucu öldürülen rahmetli DİSK 
eski Genel Başkanı Kemal Türker’in cinayetiyle ilgili 
dava tam 29 yıldır görülüyordu.

Sonunda dava 30 yıllık zaman aşımına sokularak katili 
serbest kalabildi.

WikiLeaks Sitesi’ndeki belgeler, AKP iktidarını yık
mak, Recep Tayyip Erdoğan’ı tasviye etmek için 
ABD’nin ortaya koyduğu bir dış odaklı komplonun 
parçası mıdır?

Şu bir gerçek kİ, Türkiye gibi demokrasi gelişmemiş 
ülkelerde, sandıktan çıkan her sonuç, iç dinamiklerin 
zaferi değildir. Bunda dış güçlerin payını unutmamak 
gerektiğini artık bilmemiz gerekir.

Gemlik Denizcilik 
Topluluğu sosyal ve 
sorululuk, duyarlılık 
projesi kapsamında 
kan bağışı kam 
panyası düzenledi. 
Gazetemize yapılan 
açıklamada, kan 
bağışı kampanyasının 
7 Aralık 2010 Sah 
günü 10.oo-16.oo 
saatleri arasında 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Okuma 
Salonu’nda yapıla
cağı belirtildi.
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Yönetim 
Kurulu Başkanı Çağrı 
Yüksel, Kızılay 
tarafından gerçek
leştirilecek olan kan 
bağışı kampanyasına 
üniversite öğrenci

3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle ilçemizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti 

RasMIııı, m t İlileli anıMı
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
“3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü” 
nedeniyle Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
Engelli Çocukları 
Rehabilitasyon Mer 
kezlerini ziyaret etti. 
Burada engelli 
çocukların aileleriyle 
bir araya gelen Baş 
kan Güler, yılda 
sadece 1 gün değil, 
365 gün hayata 
tutunmaya çalışan 
engelliler için haya 
tın, engeli olmayan 
lardan çok farklı ol 
duğunu belirterek, 
"Çünkü onlar, ram
pası olmayan yerler
den geçemiyor, dev 
let dairelerini kendi
lerine uygun tasarlan
madığı için kullana 
mıyor. Tüm olanak 
sızlıklara rağmen siz 
engelli çocukların 
aileleri olarak takdir 
edilecek in sanlarsı 
nız" diye konuştu. 
Bilgi Bahçesi özel 
Eğitim ve Rehabili 
tasyon Merkezi, Emir 
can özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Mer * 
kezi ile özel Türe 
Eğitim ve Rehabilitas 
yon Merkezi'ne ziya 
rette bulunan Başkan

lerinin ve Gemlik 
halkının duyarlı 
davranacağını 
belirterek, kan 
bağışında bulunmaya 
davet etti.
DENİZ VE LİMAN 
İŞLETME 
ÖĞRENCİLERİ 
SEMİNERDE 
BULUŞTU

Güler, il Genel Meclis 
Üyesi Ahmet Hulusi 
Aydın, Belediye 
Meclis Üyeleri Necdet 
Ersoy ve Gürhan 
Çetinkaya ile birlikte 
yönetici ile ailelerin 
sıkıntılarını dinledi, is 
teklerini not alarak 
yardımcı olmaya ça 
lışacaklarını söyledi. 
Toplum olarak engelli

Gemlik Denizcilik 
Topluluğu tarafından 
geçtiğimiz günlerde 
seminer düzenlendi. 
Seminerde, Deniz ve 
Liman İşletme öğren
cileri ile Türkiye 
Seyahat Acenteleri 
Birliği (TURSAB) 
Samsun Feribotu 
Kaptanı Hüseyin Sarı 

insanların yaşamları 
konusunda bilgilen 
dirilmesi gerektiğini 
söyleyen Başkan 
Güler, park çalışması 
yapılacak yerlerde 
engelliler için de 
oyun alanları yapa 
caklarını bildirdi.
Gemlik'te çeşitli iller
den gelen insanların 
yaşadığını söyleyen 

biraraya geldiler. 
Hüseyin Sarı, 
öğrencilere aldığı 
eğitim ve görevleri 
anlatarak, bilgiler 
verdi, Öğrencilerin 
sorduğu soruları 
yanıtlayan Hüseyin 
Sarı, daha sonra 
öğrenciler ile hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Başkan Güler, bir kişi 
nin mutsuzluğunu 
tüm yaşayanların 
çekeceğini belirterek 
"Gemlik'in mutlu 
luğu hepimizi 
ilgilendiriyor" dedi. 
Özürlü kişilerin 
bulundukları yerlerde 
kamu hizmetine gire
bilmeleri gerektiğini 
de hatırlatan Başkan 
Güler, "Ne yazık ki 
yasa gereği insan
ların bulunduğu ika 
metleri dışında alın 
dıkları için engelli 
vatandaşlarımız işe 
giremiyorlar. Kamu 
kurumlan yetkililerine 
engelli alanlarında 
yetki verilmesi gere 
kir. Bu isteklerinizin 
Milletvekilleri aracılı 
ğıyla parlamentoya 
taşınmasını sağla
malıyız" dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, rehabilitasyon 
merkezlerine yaptığı 
ziyarette kendisine 
Ebruli tablo hediye 
edildi. Başkan Güler, 
engellilere verilmek 
üzere bir adet teker
lekli sandalye 
hediye ederken 
engelli çocuklarla 
şarkı söyleyip 
sohbet etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri engellileri 
sevindirmek için “Mavi Kapak Toplama Projesi” başlattı 

Öğrenciler engellilere 
destek eli uzattı

Türk Kadınına seçme 
seçilme hakkının 

verilişinin yıldönümü
kutlanıyor

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
başlattığı “Mavi 
Kapak Toplama 
Projesi” ile 
engellilere 
destek olacak. 
Konuyla ilgi açıkla
ma yapan Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, 
"İlk olarak İstanbul’
da başlatılan bu 
projeyi duyunca 
çok sevindik. Bu 
projeyle engelli 
vatandaşları miza 
bir nebze de olsa 
katkıda buluna 
bilmek, doğada yok 
olması 400 yılı bulan 
atıkların faydalı bir 
iş için geri kazanıl
masını sağlayıp 
çevreci bir 
projeye katkıda 
buluna bilmek 
amacıyla yola 
çıktık. Kısa 
sürede öğrenci ve

velilerimizden çok 
büyük destek 
gördük. Şimdi 
bu proje için tüm 
Gemlik’li hemşerile 
rimizden destek 
bekliyoruz. Engelli 
vatandaşla rımız için 
bir umut ışığı 
olan "Mavi Kapak 
Toplama Projesi" 
ile her 250 kilogram 
kapağa bir tekerlekli 
sandalye alınıyor. 
Unutmayalım..
Her sağlıklı insan 
(bizler) bir 
engelli adayıdır. 
Yolda yürüyorsunuz 

bir pet şişe gördü 
nüz eğilin ve 
kapağını alın. 
Evinizde bir 
torbaya doldurun. 
100 tane, 50 tane 
500 tane, ne kadar 
olursa olsun, bir 
engelliyi mutlu 
etmiş olacaksınız. 
Biraz duyarlı olalım 
ve mavi kapakları 
biriktirip bir engelli 
kardeşimizi de 
olsa sevindirelim. 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Öğrencileri 
Gökçe Özbay ve

Ismigül Öztürk, 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu’ndan da 
proje için destek 
istediler.
Mavi Kapak toplama 
kutularından 
üniversiteye de 
koyarak üniversite 
öğrencilerinin de 
desteklerini 
beklediklerini 
söylediler.
Kampanyada 
son tarih 30 Aralık 
2010 dur. Bu tarihe 
kadar topladığınız 
kapaklan markası, 
rengi ve büyüklüğü 
önemli değil tüm 
plastik kutu kapak
lan olabilir okulu
muza getirerek 
sizde bu güzel 
projeye destek 
verebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için 
212 03 03 notu 
telefonumuzu 
arayabilirsiniz."

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın 
Kolları 5 Kasım 1934 tarihinde 
kadınların seçme ve seçilme 
hakkı verilişinin yıldönümünü 

bugün panelle kutlayacak.
5 Aralık 1934 'de 
Türk Kadınına 
Seçme ve Seçilme 
hakkının verilişinin 
76. yıldönümü, 
bugün Cumhuriyet 
Halk Partisi Kadın 
Kolları tarafından 
düzenlenecek panel 
ile kutlanacak. 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu, üyeleri 
bugün saat 13.oo 
de, 11 Eylül Düğün 
Salonu’nda

O. Gemlik Nüfus Müdürlüğünden
5: aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.
4 Hükümsüzdür.
00 UĞUR KADİR BULUT

Av. Nilgün Berk 'in 
konuşmacı olarak 
katılacağı bir 
panele katılacaklar. 
5 Aralık 1934 
tarihinde 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emriyle, 
bir çok Avrupa 
ülkesinde o tarihte 
kadınlara veril 
meyen seçme ve 
seçilme hakkı, 
TBMM’nde kabul 
yasayla edilmişti.

10I. yıl Htöğteiim Okulu'nda model uçul kursu
100. Yıl İlköğretim 
Okulu, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ve Türk Hava Kuru 
mu işbirliğinde 
açılan Model Uçak 
Kursu öğrencilerin 
ve velilerin ilgi 
odağı oldu. 
Havaların güzel 
gitmesini fırsat bilen 
Okulun izci Lideri 
Mustafa Bahar çalış
maları bahçeye 
taşırken kurs çalış
maları okula ziyarete 
gelen velilerin de ilgi 
sini çekiyor. Veliler 
çocukları ile birlikte 
çalışmalara 
katılıyorlar.
Okul Müdürü Hay 
rettin Minare, bu tür

sosyal faaliyetlerin 
zamanla artacağını 
belirterek; “İhtiyaç 
duyulan malzemeler 
in tamamının Türk 
Hava Kurumu tara 
fından karşılandığı 
kursa halen 14 
öğrencimiz devam 
ederken, zaman 
zaman velilerin de 
katılması kursu daha 
anlamlı kılmakta ve 
okul veli birlikteliğini 
güçlendirmektedir. 
Bunun yanı sıra 
çocuklar babalan ile 
model uçak tasarım
larını gerçekleş 
tirirken, birlikte 
zaman geçirmenin 
de keyfini çıkartıyor
lar.” dedi.

100 Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri ile 
Türk Hava Kurumu’nun ortaklaşa başlattık
ları Model Uçak Kursu havaların güzel 
olması nedeniyle okul bahçesinde yapılıyor.
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Bursa’nın deprem haritası çıkarılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi 
arasında imzalanan 
protokolle zemin ve 
sismik tehlike değer
lendirmesi yapılarak, 
şehrin deprem riski 
haritası çıkarılacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve TÜBİTAK - 
MAM Başkan 
Yardımcısı Dr. 
Mehmet Demirel 
arasında imzalanan 
protokol ile 3 yıllık 
bir çalışma hede
flenirken, bu çalışma 
sonucunda şehirdeki 
jeolojik ve jeofizik 
veriler ortaya çıka
cak. Altepe, sağlıklı 
bir şehir inşa etmek 
istediklerini söyledi. 
Türkiye'nin 1999 
yılında Marmara 
Depremi gibi büyük 
bir felaketi yaşadığı 
m hatırlatan Başkan 
Altepe, "Hedefimiz 
aynı sıkıntıları bir

daha yaşamamak. 
Büyük depremden 
sonra Türkiye'de 
birçok şey değişti. 
İnşaat firmaları 
yeniden yapılanmaya 
gitti. İmar yönet
melikleri ve planla
malar yeniden elden 
geçirildi. Bizler de 
alınacak gerekli acil 
tedbirleri aldık. 
Konusunda uzman 
kişilerle çalışarak, 
deprem öncesi ted
birlerle ilgili gerekli 
çalışmaları başlattık. 
Bugün de bir adım 

daha ileriye giderek 
kentin geleceğini 
etkileyecek inceleme 
leri TÜBİTAK- 
MAM ile birlikte 
başlatıyoruz" dedi. 
Bu protokolün 
imzalanmasıyla 
Bursa için zemin 
sınıflaması ve 
sismik tehlike değer
lendirme projesinin 
startının verildiğine 
dikkati çeken 
Başkan Altepe, 
"Bu proje ile tehdit 
oluşturabilecek kırık 
zonları ve belir

lenecek olan derin 
ana kaya yapısında 
incelemeler yapıla
cak. Deprem senar 
yoları, sismik tehlike 
değerlendirme çalış
ması yapılacak. 910 
bin dolar değerinde
ki bu projenin 700 
bin doları Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, 210 bin 
doları ise TÜBİTAK- 
MAM tarafından 
karşılanacak. Çalış
malar için gerekli 
alet ve gereçler 
sağlanacak. Şehrin 
jeolojik ve jeofizik 
verileri ortaya çıka
cak" diye konuştu. 
TÜBİTAK ■ MAM 
Başkan Yardımcısı 
Dr. Mehmet Demirel 
ise bu projenin 
Bursa'da bir ilk 
olduğunu belirterek, 
Türkiye'nin diğer 
bölgelerinde yapıla
cak çalışmalara da 
örnek olacağına 
inandığını kaydetti. 
TÜBİTAK - MAM

Enstitü Müdürü Doç. 
Dr. Sedat inan da 
projenin teknik 
detayları hakkında 
bilgiler verdi. 
Projenin 3 yıl 
süreceğini anlatan 
Doç. Dr. İnan, 
Marmara'nın birinci 
derece deprem 
bölgesi olduğunu 
hatırlatarak, özellikle 
il ölçeğinde Bursa'yı 
tehdit eden fay ve 
kırıklara dikkat çekti. 
Marmara 
Bölgesi'nde insan
ların hissetmediği 
100'lerce depremin 
olduğunu belirten 
İnan, "Bursa'da 
İnegöl'den gelen 
fay kırığı var. 
Çalı - Mustafake 
malpaşa yönündeki 
fay kırığı ve İznik - 
Gemlik fay hattı var. 
En önemlisi de 
Marmara Denizi'nin 
ortasından geçen 
Marmara ana fay 
hattı var. 6,5 şid
detinden büyük bir 

deprem yaşandığın
da Bursa'yı ciddi 
derecede etkiler. 
Ancak nereyi nasıl 
etkileyeceğinin 
cevabı yok. Yapıla 
cak bu araştırma ile 
Bursa'da hangi 
zeminin hangi 
deprem dalgasıyla 
ne kadar etkilene 
ceğini tespit 
edebileceğiz.
3 yıllık bir çalışma 
sonucunda 
Bursa'nın deprem 
risk haritası ortaya 
çıkacak. Ayrı bu 
çalışmalar sayesinde 
Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
deprem konusunda 
tecrübeli bir ekip 
oluşacak" şeklinde 
konuştu.
Başkan Altepe ve 
Dr. Mehmet Demirel, 
konuşmaların 
ardından 3 yıl süre
cek projenin pro
tokolünü imzala
yarak hayırlı 
olmasını dilediler.

‘Gemlik Körfez9 internette vvww.gemlikkorfezgazetesi.cöm x
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—KREŞLERİ . . . . . . .

GENLİrİNİLKÖZn. 
OKUL ÖKESİ KİÎİH 

KURUMU
vı ı

“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 BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİN E SAHİP.

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

51719 bl telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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İş hlıal etmeyenin yeşil hm iptal
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, yeşil 
kart ile ilgili çalışma 
yaptıklarını, 3 kez iş 
teklifi yapılan kart 
sahibinin çalışmayı 
kabul etmemesi 
durumunda kartın 
iptal edileceğini 
bildirdi.
Dinçer, alt komisyo 
na sevk edilen 
"Torba Tasan"nın 
bakanlığını ilgilen 
diren bölümleri ile 
ilgili TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonuna 
sunumunda, tasarı 
ile kısa vadede istih
damı teşvik edici ted
birler alındığını ifade 
etti.
Daha önceden vak
tinde ve düzenli prim 
ödeyen işverenlere 
uygulanan 5 puanlık 
indirimden yarar
lananların, kadın ve 
gençlerin istihdamı 
ile ilgili teşviklerden 
yararlanamadıklarını 
anımsatan Dinçer, 
tasarı ile bunun müm 
kün hale getirildiğini 
söyledi. Dinçer, 
"Bunun gençleri

Enflasyon sürpriz yaptı

mizin ve kadınlarımı 
zın istihdamında 
önemli bir katkı 
sağlayacağına 
inanıyoruz" dedi. 
Tasarı ile özürlü 
çalıştırmaya yönelik 
birtakım kolaylaştır
malar yaptıklarını 
kaydeden Dinçer, 
belirli sayıda özürlü 
çalıştırma uygula
masını anımsattı. Bu 
konuda sıkıntılar 
yaşandığını ifade 
eden Dinçer, birden 
fazla iş yerine sahip 
işverenlerin, yaptığı 
bir işte özürlü 
çalıştırma sıkıntısı 
olması durumunda 
diğer işletmede daha 
fazla özürlü çalıştıra
bileceğini anlattı.

Dinçer, böylece özür
lülerin istihdamını 
kolaylaştırdıklarını, 
işverenlere de esnek
lik sağlandığını dile 
getirdi. Meslek lisesi 
ve meslek yüksek 
okulunda okuyan 
öğrencilerin staj 
imkanlarının kolay
laştırıldığını da kayd
eden Dinçer, staj 
yaptırma arzını artır
mak amacıyla 20 kişi 
çalıştıran işletmelere 
yönelik olan staj 
yapma zorunluluğu
nun 5 kişi çalıştıran 
işletmeleri kapsar 
hale getirildiğini 
söyledi. Dinçer, 
"Böylece daha büyük 
bir çapta staj yapma 
imkanı getiriyoruz" 

diye konuştu. 
Annesi ve babası 
üzerinden Genel 
Sağlık Sigortasından 
yararlanamayan 
meslek lisesi ve 
meslek yüksek okulu 
öğrencilerinin prim
lerini bakanlık olarak 
ödeyeceklerini 
belirten Dinçer, 
böylece staj yapan 
bütün öğrencilerin 
Genel Sağlık 
Sigortası kapsamına 
alınmasını temin ede
ceklerini kaydetti. 
Dinçer, meslek lisesi 
ve meslek yüksek 
okulu mezunlarının 
istihdamını teşvik 
edici uygulamaların 
da tasarı da yer 
aldığını anlattı. 
Kısmi süreli çalışan
ların ay içinde eksik 
kalan sürelerini 
tamamlamaları 
şartıyla işsizlik sigor
tasından yararlan
maları için imkan 
tanıdıklarını ifade 
eden Dinçer, kısa 
çalışma ödeneğini 
bugüne kadar çok 
başarıyla uyguladık
larını söyledi.

liM ismi imi nHnf

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunda, yıl
lar önce uygulan
maktan vazgeçilen 
bölgesel asgari 
ücret uygulaması 
gündeme geldi. 
2011'de geçerli ola
cak asgari ücretin 
belirlenmesi için 
yapılan toplantıda, 
asgari ücret uygula
masına yönelik 
yapılması düşünülen 
değişiklikler işçi 
ve işveren 
kesiminin değer
lendirmesine 
sunuldu.
Çalışma Genel 
Müdürü Ali Kemal 
Sayın, komisyonda, 
asgari ücretin 
tespitinde dikkate 
alınan yaş sınırının 
16'dan 18'e yük
seltilmesine ilişkin 
önerinin sosyal 
tarafların da görüş
leri alınarak gün
demden çekildiğini 
söyledi.

Bölgesel asgari 
ücret uygulaması 
konusunda da 
işçi ve işveren 
kesiminin karşı 
çıkması nedeniyle 
düzenleme yapıla
madığını dile 
getiren Sayın, 
asgari ücretin 
yüzde 20 oranında 
esnetilebilmesine 
imkan sağlayacak 
uygulamanın bir kez 
daha düşünülmesini 
ve bu konuda 
bir fırsat tanınmasını 
istedi.
Komisyondaki 
işveren temsilcisi 
TİSK Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali 
Nafiz Konuk, 
bölgesel asgari 
ücretin ekonomik, 
sosyal ve kültürel 
boyutları bulun
duğunu vurgula
yarak, "Ancak bu 
konudaki görüş
lerinizi öğrenmek 
isteriz" dedi.

Gıda fiyatlarındaki 
artışın etkisiyle yük
selişe geçen enflas 
yon ekimden sonra 
Kasim ayında da yıl
lık bazda düşüş 
kaydetti. Gıda fiyat
larındaki gerileme, 
enflasyondaki 
düşüşte etkili oldu.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, enflas 
yon Kasım ayında 
TÜFE^de yüzde 0.03 
arttı, ÜFE'de yüzde 
0.31 düştü. 
TÜFE'nin yüzde 
0.96, ÜFE'de yüzde 
0.48 arttığı 

öngörülüyordu. 
Yıllık enflasyonda 
hızlı düşüşler 
görüldü. Enflasyon 
TÜFE'de yüzde 
7.29'a, ÜFE'de yüzde 
8.17'ye geriledi. Bu 
veriler, Merkez 
Bankası'nın yüzde 
7.5'lik yıl sonu

enflasyon tahmi 
niyle paralel bir tablo 
ortaya koydu. 
TÜFE'de ana harca
ma grupları itibariyle 
bir ay önceye göre 
en yüksek artış 
yüzde 3.87 ile giyim 
ve ayakkabı grubun
da gerçekleşti.

NÖBETÇİ ECZANE
4 Aralık 2010 Cumartesi 
MARMARA ECZANESİ

Iı GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

TEK Arıza 513 2o 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
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 Tes. 513 23 84

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 
mar-pet s13 3O ;3
Tuncay Otogaz S13 25
Beyza Petrol S13 O1 03

R 
E

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

1 1

[ »

1 1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr. Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

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 : 3828 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııuitaiiııii
«SİMASI 

mm 5 Mira
1İ.30.-.14.00-16.30-

l9.00-20.l5-2l.30
PRİIİAMA

I4.l5.-I6.l5
Rezervasyon

(Tel:5l3332l)



4 Aralık 2010 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 8

Be$ittaş maçına hazırlanan
Bursasnor'u seırenleri yalnız tnrakmanı

Tarihi İpek Yolu 
Yeniden Canlanıyor

Spor Toto Süper 
Lig'de pazar günü 
deplasmanda 
Beşiktaş ile 
karşılaşacak olan 
Bursaspor, bu 
maçın hazırlıklarını 
sürdürüyor, 
özlüce Tesisleri'nde 
yapılan idman öncesi 
yeşil - beyazlı takım 
ziyaretçi akınına 
uğradı. Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam ve 
futbolcular ziyaretçil
erle bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
Pazar günü Fiyapı 
İnönü Stadı'nda 
oynayacağı Beşiktaş 
maçı hazırlıklarını 
sürdüren Bursaspor 
bugün ziyaretçi 
akınına uğradı. İlk 
olarak Nilüfer İş 
Okulu öğrencileri, 
yeşil - beyazlı takımı 
ziyaret ederken 
ardından Bulgaristan

Cebel'den gelen 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Cebel 
temsilciliğinden 
gelen grup, 
Bursaspor 
Ertuğrul Sağlam ve 
talebelerini ziyaret 
etti. Cebel'den gelen 
grup Bulgar kaleci 
Ivankov ile 
sohbet etti. 
Hüseyin özdilek

Meslek Lisesi öğren
cileri de Sağlam ve 
futbolcuları ziyaret 
etti. Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hemototoloji 
bölümünden bir grup 
öğretim üyesi ve 
hasta da 
Bursaspor'u ziyaret 
ederek zorlu 
Beşiktaş maçı öncesi 
takıma moral verdi. 

ilk 20 dakikalık 
bölümünün basına 
açık olduğu antren
manda futbolcular 
açma germe 
çalışmalarından 
sonra 5'e 2 
çalışması yaptı. 
Kaleciler ayrı 
çalışırken Ertuğrul 
Sağlam, 
kalecilerle özel 
olarak ilgilendi, 
özellikle Beşiktaş'ın 
yan toplardan 
bulduğu golleri 
dikkate alan 
Sağlam, kalecilere 
yan top 
çalışması yaptırdı. 
Sercan Yıldırım 
Kayserispor maçının 
ardından ilk kez 
takımla birlikte 
çalıştı. Antrenmanın 
basına kapalı 
bölümünde ise 
Bursaspor, Beşiktaş 
maçının taktik 
provasını yaptı.

Bursa'da düzenlenen 
"OsmanlI'da İpek 
Yolu Çalıştayı"nda, 
Tarihi İpek Yolu, 
ekonomik, siyasi ve 
kültürel açıdan 
masaya yatırıldı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi işbirl iğiyle 
düzenlenen çalıştay- 
da, Çin'den başla
yarak Anadolu ve 
Akdeniz aracılığıyla 
Avrupa'ya kadar 
uzanan meşhur 
ticaret yolunun 
Osmanh döneminde
ki durumu ele alındı. 
Gökdere Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen çahştaya, 
Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Doç. Dr. Fırat Purtaş, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Araştırma 
ve Eğitim Genel 
Müdürü Mahmut

Evkuran, Unesco 
Türkiye Milli 
Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Nabi 
Avcı'nın yanı sıra çok 
sayıda akademisyen 
katıldı.
Sadece tüccarların 
değil, aynı zamanda, 
doğudan batıya ve 
batıdan doğuya bil* 
gelerin, orduların, 
fikirlerin, dinlerin ve 
kültürlerin de geçtiği 
yol olan İpek 
Yolu'nun bütün yön
leriyle masaya 
yatırıldığı çahştayda, 
İpek Yolu'nun 
OsmanlI döneminde
ki önemi üzerinde 
duruldu. İlki 
Antalya'da yapılan ve 
bundan sonra İpek 
Yolu üzerindeki diğer 
şehirlerde de yapıl
ması planlanan çalış- 
tayla, tarihi İpek Yolu 
güzergahında tur
izmin artırılması ve 
güzergah üzerindeki 
tarihin yeniden 
canlandırılması 
hedefleniyor.

SjGoŞ> 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 
Çfpez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterile^^J

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windovvslive.com


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 
€ski fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Komam Mevkii Soroyköy/DCNİZlI WWW.umutthermal.COm

■
 İOiBilli ıriTl . o_ _ nlık Körfez

,® GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Aralık 2010 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

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

Görüntüler, Gemlik Kent Güvenlik Merkezi Yönetim Odası’ndan izleniyor

Gemlik Belediyesi’nin maddi sponsorluğunu üst 
lenerek gerçekleştirdiği MOBESE sistemi faaliyete 
geçirildi. Gemlik’in çeşitli bölgelerinde 41 noktada 
62 belirlenen yere yerleştirilen kameraların 4’ü 
plaka tanıma sistemine, 20 adedi hareketli sisteme 
ve 38’i de Megapiksel Dijital sisteme sahip kablo
suz MOBESE sistemi Kent Güvenlik Merkezi 
Yönetim Odası yetkilileri tarafından izleniyor. 
MOBESE sisteminin 1 milyon 542 bin 900 liraya 
mal olduğu belirtildi. Haberi sayfa 2’de

Milan
mwstcHine 

İntan

Türk Kadınına Seç 
me ve Seçilme Hakkı 
nın verilişinin 76. yıl 
dönümünü CHP Gem 
lik Kadın Kolu’nca 
düzenlenen panelle 
kutlandı. Av. Nilgün 
Berk’in konuşmacı 
olarak katıldığı panele 
450 kadın katıldı. 5’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

MOBESE’ler çalışıyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası binasının onarılması arayışları sürdürülüyor

lil İM IM mH
Dün, gazeteyi hazırlarken, işyerine iki bayan 

girdi.
“Kayıp ilanı vereceğiz. Pasaport, nüfus cüz

danımız ve banka cüzdanlarımızın içinde 
olduğu çantamız çalındı." dediler.

İlaveten, emniyete başvurduklarında, polisin 

MOBESE kameralarından hırsızları belirlediği
ni söylediler.

Evet, MOBESE kamareları Gemlik’te de çalış 
tırılmaya başladı.

Türkiye de çok az sayıda Belediyenin 
MOBESE kameraların kurumuna yatırım yap
tığı biliniyor.

Bunlardan biri de Gemlik Belediyesi.
Mehmet Turgut döneminde başlatılan bu giri 

şim sonuçlandı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Tibel Otel’in 
onarılması için başlatılan 
girişimler sürerken ilçemi 
ze bir açılış için gelen 
Büyükşehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe’ye ko 
nu ile ilgili Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet Güler 
ve ISO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt bilgi 
verdiler. Binayı gezen 
Altepe, ilgililerin bir an 
önce konu ile ilgili çalışma 
başlatmasını istedi.
Kadri Güler’in haberi 4’de

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

WikiLeaks denilen site iplikleri pazara çıkarttı.
Aslında yaptığı eskilerin deyimiyle malumun 

ilanı...
Ülkeleri yönetemeyenlerin hep başvurdukları 

yollar yordamlar.
Bilinen ama söylense de pek dikkate alınmayan.
Cayırtıyla, patırtıyla, dünyanın ilgisini çekerek 

internet ağına düşünce kulaklara nakşedildi...
Böl, parçala, 
Onu kazıkla, 
Bunu kandır, 
Ötekini yaftala...
Dünyada en sevimsiz iş siyasal eğilimlerden, 

ekonomik yoksunluklardan yararlanarak dümen 
çevirmek.

Ama ne yazık ki bizim bir kısım siyasetçi takımı 
bu işi hep yapıyor.

özellikle ticarette siyasetin içine harmanladıktan 
dini imanı pek bir güzel kullanıyorlar.

Yapıyorlar yaptıkları da yanlarına kar kalıyor, 
Allahtan da korkmuyorlar...
Düzenlerini bir güzel çeviriyorlar ya.
İşi kitabına uydurmayı da çok iyi beceriyorlar, 
örnek mi ?
Çoookkkk...
Din motifli ticaret şebekeleri memleketin 

ekonomisine de, kandırdıkları insanların dar 
bütçelerine de darbe üstüne darbe vurdular.

Işın baronları bu dünyada malı götürdüler.
Onlara üç kuruşluk tasarruflarını verenler ise 

sürünüyorlar.
Yakın çevremizde görüyoruz...
Duyuyoruz.
İhale mi olacak?
Bir kurum ya da topluma bir malzeme mi alı

nacak?
Üç kuruş fazla da olsa kendi yandaşları arasın

da işi bitiriyorlar.
Yapılacak ya da yaptırılacak işin gereklerine 

uymasa da olur.
Bizden olanlar götürsün yeter.
Bu mantık aslında ne dine sığıyor ne imana.

I Fark etmiyor ki...
Onlar dünyalıklarının peşinde koşturup duruyor

lar.
Din iman...
Zinhar yalan. .
Kılıf.
Melek postuna bürünmüş şeytanların yalan 

dünyada bitiremeyecekleri iş yok.
Toplumun kaderci ve şükürcü yapısından öyle 

bir yararlanıyorlar ki değme gitsin.
Ona buna çamur atmayı da ihmal etmiyorlar.

Bektaşi'nin biri her nasılsa camiye gitmiş, yani 
başında namaz kılan adam.

-Allah’ım! Beni dinden, imandan eksik etme, 
diye dua ediyormuş. Bektaşi’de başlamış duaya.

- Allah'ım bana bir şişe rakı parası ihsan eyle... 
Bunu duyan adam.

- Bre dinsiz imansız herif, hiç Allah’tan rakı 
parası istenir mi?.

Bektaşi
- Kızma be İmanım, herkes kendinde olmayanı 

ister. Sen biraz daha din, iman istiyorsun. Benim 
dinim, îmanım tamamdır, onun için bende rakı 
parası istiyorum. *****

Bektaşi’ye sormuşlar:
- Dünyanın en zor ve en kolay şeyleri nedir?
Bektaşi söyle demiş:
-En kolayı, nasihat vermek, en zoru kendini 

bilmektir. *****
Bektaşinin birini ramazanda içki içtiği için yaka 

paça kadıya götürürler.
Çakırkeyif Bektaşi'yi görür görmez kadı:
- Behey kafiri Bu yaşta hala içiyorsun bu 

zıkkımı.Utanmıyor musun? Bilmiyor musun 
haram olduğunu?, der.

- Sırtınızdaki ipek kaftan da haramdır, diye 
kargılık verir Bektaşi.

- Bunun içine pamuk katarlar.
Bektaşi:
- Dünyada doğru adam mı kaldı, şaraba da yarı 

yanya su katıyorlar...

Görüntüler, Gemlik Kent Güvenlik Merkezi Yönetim Odası’ndan izleniyor

MIHIIİI liml MU
Gemlik Belediyesi’nin maddi sponsorluğunu üstlenerek gerçekleştirdiği 

MOBESE sistemi faaliyete geçirildi. Gemlik’in çeşitli bölgelerinde 41 noktada 
62 belirlenen yere yerleştirilen kameraların 4’ü plaka tanıma sistemine, 20 adedi 
hareketli sisteme ve 38’i de Megapiksel Dijital sisteme sahip kablosuz MOBESE 

sistemi Kent Güvenlik Merkezi Yönetim Odası yetkilileri tarafından izleniyor.

Türkiye’de ilk kez 
Gemlik Belediye 
si’nin 1 milyon 542 
bin 900 TL, maddi 
sponsorluğunu 
üstlenerek gerçek
leştirilen MOBESE 
sistemi, Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
hazırlanan Gemlik 
Kent Güvenlik 
Merkezi Yönetim 
Odası’nda görün
tüler alınarak 
faaliyete geçti. 
Gemlik’te şehrin 
ana caddeleri ile 
giriş çıkışlara 
yerleştirilen 
MOBESE karne 
raları, suçun önlen
mesi ve suçlunun 
yakalanmasında 
büyük rol oynaya
cak. Asayiş olay
larının önlen
mesinin yanı sıra 
MOBESE, trafikte 
terör estiren 
sürücülerin de 
korkulu rüyası 
olacak.
Sistem ayrıca; 
şehir giriş ve 
çıkışlarına konan 
kameralı plaka 
tanıma sistemi ile 
çalıntı veya aran
ması olan otomobil
leri anında tespit 
edecek.
Hız ve kırmızı 
ışık ihlali yapan 
sürücüler kamer
alarla tespit edile
cek, ceza tutanağı 
fotoğrafı ile birlikte 
adrese gönderile
cek.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in desteğiyle 
24 Nisan 2010 tari
hinde direkler için 
ilk kazma vurulan 
ve Gemlik’in çeşitli 
bölgelerinde 
41 noktada 62 
belirlenen yere 
yerleştirilen karne 
raların 4’ü plaka 
tanıma sistemine,

20 adedi hareketli, 
sisteme ve 38’i de 
Megapiksel Dijital 
sisteme sahip 
kablosuz MOBESE 
sistemini Fiteltus 
İleri Teknoloji A.Ş. 
firması yaptı. 
Gemlik’in daha 
yaşanabilir ve 
güvenli bir kent 
olma yolunda 
MOBESE sisteminin

gerekli olduğunun 
altını çizen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Gemlik’te yaşayan 
her kişinin daha 
rahat etmeleri ve 
mutlulukları için 
çaba gösterdiklerini 
ve göstermeye 
devam edeceklerini 
söyledi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Cinnet ww mm MtııMm wm YazıYORUM
Bursa'da bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
cinnet geçiren baba, 
evde bulunan çocuk 
larını bıçakladı. 
Baba, çocüklarını 
bıçakladıktan sonra 
intihar etmek istedi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Başaran Mahallesi 
Huzur Sokak'ta mey
dana geldi. İddiaya 
göre akşam saat
lerinde çocukları ile 
birlikte sohbet eden 
baba, eşinin evde 
olmadığı sırada 
bilinmeyen bir 
sebepten dolayı cin
net geçirdi. Sinir 
krizleri geçiren baba 
ilk önce evde bulu
nan 3 çocuğu ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine

Hırsızlık için keşfe gitti kaza yaptı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, çok sayı
da hırsızlık suçun
dan sabıkası bulu
nan bir kişi kaza 
yapınca yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa ve

Mae öncesi taraftarlar birbirine girdi
Spor Toto Süper 
Lig'de bugün 
14.00'te başlayacak 
Beşiktaş-Buraspor 
maçı öncesinde 
gerginlik en 
yükseğe tırmandı. 
Çok sayıda Bursa 
spor taraftarı aynı 
anda stada ulaşınca 
olaylar patlak verdi. 
Güvenlik güçleri 
engel olmaya 
çalışsa da, Beşik 
taşlı taraftarlar elle

83 yasındaki yaslı kabını dolandırdılar
Bursa'da 83 yaşında 
bir kadın, evine 
gelip yardım 
derneğinde görevli 
olduğunu öne süren 
bir kişi tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Alemdar 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Rukiye

baba A.D. çocukları 
ile kavga etmeye 
başladı. Kendisini 
kontrol altına ala
mayan baba A.D,, 
mutfaktan aldığı 
bıçağı çocukları T.D. 
(3), T.D.(12) ve 
T.D.'ye (16) sapladı. 
Çocuklarını 
yaralayan baba daha 
sonra bıçağı kendi 
karnına batırarak 
canına kıymak iste
di. Çocukların çığlık
larını duyan komşu
ları ise hemen olay 
yerine koştu. Kanlar 
içinde yatan çocuk
ları gören mahalle

Mustafakemalpaşa* 
da 46 hırsızlık suçu 
işleyen H.Ş. (50), 
Karacabey'e geldi. 
Karacabey'e keşif 
maksadıyla geldiği 
iddia edilen H.Ş., 
ilçeden ayrılırken, 

rine ne gelirse Bursa 
sporlu taraftarlara 
doğru attılar. Polis 
kordonunu da bu 
yolla, yani taşlar- 
sopalar-şişelerle 
delen Siyah-Beyaz 
lılar, Bursa spor 
taraftarına sal dırdı. 
Karşılık verme ye 
çalışan Bursa sporlu 
taraftarlar ile Beşik 
taşlılar arasında 
adeta meydan sava 
şı yaşandı.

Ceylan'ın (83) evine 
gelen bir kişi, 
kendisini yardım 
derneğinde görevli 
olarak tanıtıp içeri 
girdi. Zanlı, Rukiye 
Ceylan'a, "Ölen 
kocanın hesabında 
20 bin TL birikti. Bu 
parayı alabilmen 
için bana bin TL 

sakinleri hemen 112 
Acil Sağlık Ekipleri 
ve polise haber 
verdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
yaralı olan 3 yaşın
daki T.D. ile 12 
yaşındaki T.D.'yi 
Dörtçelik Çocuk 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Ancak has
tane, çocukların 
sağlık durumlarının 
ciddi olduğu gerek 
çesi ile yaralıları 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
etti. Hastanede 
tedavi altına alınan 

kullandığı plakasız 
motosikletle 
Canbolu 
köprüsünün korku
luklarına çarparak 
kaza yaptı. H.Ş. 
kazayı hafif sıyrıklar
la atlatırken, olay

Polis ile birbirine 
giren taraftarlar da 
oldu. Dehşet saçan 
taraf farların kav
gasından çok sayıda 
yaralı oluştu.
Kan kaybı yaşayan 
taraftarlardan hayati 
tehlike yaşayanların 
da olabileceği 
bildirildi. Olayları 
dindirmek için polis 
biber gazı da kul
lanırken, yaklaşık 20 
otobüs ile gelen 

para vermen 
gerekiyor" dedi. 
Ceylan, o kadar 
parasının olmadığını 
söyleyerek, 
dolandırıcıya 300 TL 
ile 4 adet küçük 
altın verdi.
Kendisine hiçbir 
belge verilmemesi 
üzerine

3 yaşındaki 
T.D.'nin kolundan 
12 yaşındaki 
T.D.'nin ise bacağın
dan yaralandığı 
öğrenildi. Cinnet 
geçirerek çocuk
larını yaralayan 
baba A.D. ise 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Karnından yaralanan 
A.D. hastanede 
ameliyata alınırken, 
babanın sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Vücudunun 3 
değişik yerinden 
bıçaklanan 16 yaşın
daki T.D. ise Çekirge 
Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı. T.D. 
nin ise sağlık durü- 
munun iyi olduğu 
belirtildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmaif.com 
www.milliyet/blog/özcan vûral

Sayın Oktay Kahveci...

yerine giden polis 
ekipleri, yaptıkları 
incelemede şahsın 
46 ayrı hırsızlık 
suçundan kaydı 
olduğunu tespit etti. 
Olayla alakalı tahki 
kat devam ediyor.

1200 kadar 
Bursaspor taraftar
ları ile binlerce 
Beşiktaş taraftarının 
karşı karşıya gel 
meşinden kaynakla 
nan olaylarda 
bıçaklı saldırı da 
yaşandı. Bıçakla 
yaralanmalardan 
dolayı kan kaybı 
yaşayanlara stadın 
önünde tıbbi müda
hale yapılmaya 
çalışıldı.

Türkiye’nin siyasi hayatı hızlı bir şekilde 
değişmeye başladı.

Bu kadar dert yetmezmiş gibi birde 
kimyamızı değiştiren Wikileaks denen 
gayya kuyusu ortaya çıktı..

Olaylar üst üste geldikçe iktidarda olan
ların, devlet tecrübesi olmaması sırıtmaya 
başladı.

Başbakan’ın en ufak bir eleştiriye bile 
tahammülsüzlüğü, sadece dinci diye 
adlandırılan kesimi veya eşi dostu en 
mühim yerlere atama inadı, medyayı 
karşısına alıp, basına sürekli laf yetiştirme 
derdi, AK Parti’yi uçurumun kenarına 
getirmeye, seçimi kaybettirecek duruma 
sokmaya yetecek gibi..

Şimdi ne olacak?.. Türk halkı hangi par
tiye yönelecek..

Benim bu yazım belki bazı militanları 
kızdıracaktır ama, düşündüklerimi 77 yılın 
birikimleriyle söyleyeyim,

Kaliteli kişiler olmalı derken Gemlik bir 
değerini kaybetti.

AKP ilçe başkanı Sayın Oktay Kahveci.. 
Dönen dolaplar nedir bilmiyorum.?.
(Aslında biliyorum )
Benim bildiğim yerini fazlasıyla dolduran, 

değerli bir kişi, siyasi oyunlarla, işlerine 
gelmediği için, dürüst olduğu için harcanı 
yor..

Bence Ak parti de bu kara lekedir..
Sayın okurlarım;
iktidarda olanların yaptıkları ve yapa

madıkları köşe yazarı için birer konudur.
Gereğinde sert, kırıcı tenkitlerde yapılır. 

Bende yapıyorum.
ilçe başkanı olduğu devrede Sayın 

Kahveci’den gereksiz bir söz ve müdahale 
görmedim. Daima saygılı, ne yaptığını 
bilen kişi idi..

Ben hayatım boyunca “İktidar partilerinin 
ilçe başkanlarını sevmedim..

Çünkü çoğunluğu küçük işlerle, öğret
men, memur tayinleri ile uğraşır..

Küçük menfaatlerin peşinde koşarlar" 
dedim...

Geçmişte Gemlik’te de bunlardan 
gördüm.

Sayın Diş Hekimi Oktay Kahveci bunlar
dan değildi.

Değerini bilemeyenlere yazıklar olsun 
derim..

Benden bu kadar..

dolandırıldığını 
anlayan yaşlı kadın, 
hemen polisi ara
yarak şikayetçi 
oldu. İfadesi alın
mak üzere Merinos 
Polis Merkezi'ne 
getirilen yaşlı 
kadının eşinin 10 yıl 
önce öldüğü öğre
nildi

KnŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (Q.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası binasının onarılması arayışları sürdürülüyor

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MOBESE’ler çalışıyor
MOBESE kameralarının çalıştığı kentlerde, suçlar aza

lırken, suçluların belirlenmesi ve yakalanması kolayla 
şıyor.

Trafik kurallarına uymayanlar kameraya takılıyor, 
bedelini ikametlerine gelecek para cezalarıyla çıkıyorlar.

Trafik kurallarına uyum da ister istemez artıyor.
Araç sürücüleri artık kolay kolay kırmızı ışıkta geçe

meyecekler, park yasağı olan yerde park yapamayacak
lar...

MOBESE kamera sistemi yaklaşım 1 milyon 500 bin 
liraya mal oldu.

Emniyet Müdürlüğü binası içinde “Kent Güvenlik 
Merkezi” yönetim odası oluşturuldu.

Gemlik 41 noktada, 62 yere yerleştirilen kameralarla 
gözlenecek.

Gözlemler bilgisayar ortamında kayda alınacak.
62 kameranın 4 tanesi ise plaka belirleme işinde kul

lanılacak.
Sürücüler kameralı bölgelerde trafik kurallarını ihlal 

etmemek zorundalar, dikkatli olsunlar.
62 kameranın 30 tanesi hareketli, 38 tanesi ise 

mega piksel dijital sisteme sahip.
Sizin anlayacağınız ileri dijital teknoloji ile artık izlene 

çeksiniz.
Bunun iyi yanı sokakta caddede izleneceksiniz.
Binlerinin gibi, evinizin içinde, büronuzda, çalışma 

alanında gizli bir izleme yapılmayacak.
Aleni, apaçık, şeffaf bir izleme olacak bu.
Emniyet ilgilileri, MOBESE kameralarının çalışmasın

dan sonra ilçede hırsızlık başta olmak üzerine, trafik gibi 
bir çok suçlarda azalmanın yaşanacağını söylediler.

Bu durum yaşamımızı sürdürdüğümüz kentimizde 
daha güvenli yaşayacağımız anlamına geliyor.

Gemlik’te en çok sıkıntısı çekilen konuların başında 
hırsızlıklar geliyordu.

Yıllardır neredeyse soyulmadık ev kalmadı.
Bir çoğunun faili yakalanmadı.
Benim işyerim soyuldu, 6 fotoğraf makinam, bilgisa

yarım götürüldü.
2002 yılında oturduğum dairenin çelik kapısını kıran 

hırsızlar evde altın aramışlar her yeri darmadağın ederek 
kaçmışlardı.

Bir kez Bursa Gemik oto yolunda park halinde bırak
tığımız aracımızın arka camını kırdılar içinde eşimin çan
tasını çaldılar.

Bu kadar hırsızlarla başı dertte olan bir kişi MOBESE 
kamera sisteminin ilçemize kurulmasına sevinmez mi?

Ben hem seviniyorum, hem de övünüyorum.
Çünkü, Türkiye genelinde çok az sayıda ilçede kamera 

ile izleme yapılıyor.
Bu konuda belediyeyi kutlamak gerekir.
Geç de olsa sonunda sistem çalışmaya başladı.
Emniyet Teşkilatı da bundan sonra suçluları yakalama

da daha rahat hareket edecek.
Güvenlik açısından kameraların alanı dışındaki alan

lara daha önem verecekler.
Kameralar her noktayı görmüyor.
Suç işlemeyi alışkanlık haline getirenler, MOBESElerin 

dışındaki alanlara yönelecekler.
Ama bundan sonra işleri daha zorlaşacak.
Torbada keklik olacaklar.
Ağa daha çabuk takılacaklar balık gibi.
Kamera sistemi kent güvenliği için çok önemliydi, hepi 

mize hayırlı olsun.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Tibel Otel’in onarılması için başlatılan gi 
rişimler sürerken ilçemize bir açılış için gelen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye konu ile ilgili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt bilgi verdiler. Binayı gezen Altepe, 
ilgililerin bir an önce konu ile ilgili çalışma başlatmasını istedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
mevcut binasının 
güçlendirilerek, 
onarılması konusunda 
Oda Meclisi ve 
Yönetimince başlatılan 
çalışmalar devam 
ederken, geçtiğimiz 
günlerde ilçemize 
gelen Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye yapılan 
çalışmalar ile 
ilgili bilgi verildi. 
Geçtiğimiz günlerde 
bir açılış için Gemlik’e 
gelen Bursa 
Büvüksehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
ile Ticaret ve Sanayi 
Odası binası 
konusunu görüşen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
kendilerine binayı 
gezdirmek istediler. 
Altepe, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili, Büyükşehir ve 
Gemlik Belediye 
Meclis üyesi Refik 
Yılmaz ile birlikte 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na gelerek bina 
konusunda bilgi aldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
1964 yılında hizmete 
açılan binanın 
yarısının Gemlik 
Belediyesi’nin diğer 
yarısının ise Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
ait olduğunu 
belirterek, Otelin 
çalışamaz hale geldiği
ni, Gemlik’in en güzel 
binasının bakımsızlık 
nedeniyle onanma 
ihtiyacı olduğunu 
söyledi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt ise işlem kapa
sitesinin Gemlik’te 
artmasına karşın 
mevcut çalışma 
alanlarının kendilerine 
yetmediğini, 
binanın hali hazırda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ticaret ve Sanayi 
Odası binasında TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt ve 

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’den bilgi aldı.

durumunun güçlendi 
rilme yapılmadan 
kullanılamayacağını 
belirtti.
Akıt, "Yaptırdığımız 
incelemelerde 
bina çürük çıktı. 
Güçlendirme 
planlarını yaparak 
Belediyeye 
sunduk. Sonuç 
alamıyoruz. Güvenli 
olmayan bir binada 
çalışmak zorundayız. 
Kısa zamanda istem
lerimizin sonuçlandırıl
ması için sîzlerden 
yanıt bekliyoruz’1 
dedi.

ÇALIŞMA 
BAŞLATILSIN 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, konuş
maları dinledikten 
sonra Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’a, 
"Bu konuda 
arkadaşlarımızla 
görüşünüz. Bir çalış
ma başlatsınlar ve 
kısa zamanda getir 
sinler durumu değer
lendirelim" dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Belediyesi’ne

ait Tibel Otel’in 
bulunduğu alan 
geçtiğimiz dönem 
belediye tarafından 
yeşil alan olarak 
ilan edilmişti. Bu 
nedenle Ticaret 
ve Sanayi Odası mev
cut bina korunarak 
güçlendirme ve içte 
değişiklik yapmak 
istiyor. Diğer yandan 
da iyice eskiyen Tibel 
Otel’in yeniden ele 
alınarak, odalarının 
ve restaurantının yeni 
lenerek hizmete açıl
ması düşünülüyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

Yaşamdan 
Çizgiler

ULAŞMAK VARABİLMEKTİR

Ulaşım, bir yerden bir yere gidiş geliş 
anlamına gelmektedir.

Ulaşım insanlar için gerekliliktir. Okula, 
eve gitmek, başka yerlere de varabilmek 
için ulaşım araçlarından faydalanmak 
zorundadır.

Halkın en önemli sorunlarından biri de 
ulaşımdır. Çünkü ağır ekonomik koşullar 
seyahat hakkını yok saymaktadır.

Bir çok yerde belediye gündemine bile 
almamaktadır. Ulaşımı hak olarak değil 
gelir kapısı olarak görmektedirler. Ulaşım 
konusu da yağma ve rant kapısı haline 
getirildiği için halktan yana çözüm 
üretilmemektedir.

Ulaşımı, finans açısından sorun haline 
getiren anamalcı düzendir.

Bu düzen, halkın, eğitim, sağlık, konut, 
ulaşım hakkından bütçen kadar yarar
lanılan hizmet olarak görmektedir. Bu 
dCırum insanca yaşam hakkının zorlaştırıl- 
masıdır.

Toplu taşıma araçlarını kullanmaksa ayrı 
bir derttir. Yoksul semtlere giden otobüs 
sayısı da azdır. Sık aralıklarla otobüs 
bulunmamaktadır.

Büyükşehirlerde, bir yere gitmek için 
bazı durumlarda iki üç araç değiştirmeye 
sebep olur. Ya gitmekten vazgeçilir zorun
luysa yapılan ödeme bütçeye yük 
getirmektedir. Bu durumda yıllarca semtin
den dışarı çıkmama söz konusu olmak
tadır.

Oysa, insan doğası gereği sosyal bir var
lıktır. Bunun bir aşaması da ulaşımdan 
geçer. Burada yapılması gereken alternatif 
ulaşım artırararak sembolik fiyatlarda 
kalınması sağlanmalıdır.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

h Gemlik Nüfus Müdürlüğümden aldığımız 
nüfus cüzdanlarımız ve pasaportlarımız

■X çalınmıştır. Hükümsüzdür.
3b gülen buğdayci • azra ela buğdayci

CHP Gemlik Kadın Kolu’nca düzenlenen panel büyük ilgi gördü

Türk Kadınına 
Seçme ve Seçilme 
Hakkının verilişinin 
76. yıldönümünü 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu’nca düzenle
nen panelle kutlandı. 
Av. Nilgün Berk’in 
konuşmacı olarak 
katıldığı panele 
yaklaşık 450 
kadın katıldı. 
Panel öncesi 
konuşan CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler, ataları 
mızın Orta Asya'da 
anaerkil toplum 
düzeninde kadın ve 
erkek eşitliği ilkesini 
yaşama geçirdiği ve 
gerek toplumsal 
yaşamda gerekse 
devlet yönetiminde 
kadının yönetici 
konumunda olduğu 
nu,ancak 
OsmanlI'nın özellikle 
son 500 yıllık döne
minde, kadını dört 
duvar arasına sıkış 
tırdığını, kadınların 
peçe takmasının 
zorunlu olduğunu, 
eğitim görme, evlen
me, boşanma ve 
miras haklarından 
yoksun olduğunu 
söyledi. Güler, kadın 
ların bu dönemde 
devlet memuru ola
madığını, hatta 
nüfus sayımlarında 
bile dikkate alınma 
dığını belirtti. 
Kurtuluş Savaşı'm 
erkeğiyle birlikte 
büyük fedakarlıklar
la kazanan Türk 
Kadınının, bu duru
munun Atatürk'ün 
içine sinmediğini ve 
onu yeniden erkekle 
eşit koşullarda yaşa
ma katacak olan 
kararlar aldığını 
belirten Güler, 
“Atatür, bu doğrultu
da önce 1926 yılında

Medeni Kanun ile 
kadınlara sosyal 
haklarını kazandırdı. 
5 Aralık 1934 yılın
daki yasayla da Türk 
Kadınına seçme ve 
seçilme hakkı pek 
çok Avrupa ülkesin
den bile önce verile 
rek siyasal haklarına 
kavuşturuldu. 
Bugün Türkiye'yi 
yöneten siyasi ikti
darın başı olan 
başbakanın, kadın
lara "en az üç çocuk 
yapın" diyerek kadın 
lan sadece evde 
çocuk bakan, dört 
duvar arasına sıkıştı 
rılmış ve toplumsal 
yaşamdan soyutlan
mış bir konuma 
itmeye çalışmak- ; 
tadır, "dedi.
Cem Güler, başbaka 
mn geçtiğimiz gün
lerde bir konuş
masında 
"başörtüsüz kadın 
perdesiz eve benzer, 
perdesiz ev de ya 
satılıktır ya da 
kiralıktır" dediğini 
anımsatarak, bu 
sözle din sömürüsü 

yapan AKP'nin 
bilinç altında yatan 
çirkin zihniyetin 
açığa çıktığını, 
AKP'nin, başı açık 
kadınları dinsiz, 
ahlaksız gibi göste 
rerip, kadınların 
üzerinde sosyal ve 
siyasal baskı kura 
rak kadını yeniden 
peçe ve çarşafa sok
mayı amaçladığını, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak; başör 
tülü ya da başı açık 
tüm kadınların başla 
nnın tacı olduğunu, 
Türk Kadınının 
cumhuriyet devrim
ler! ile kazandığı 
hakları geriye götür 
meye kimsenin 
gücünün yetmeye
ceğini söyleyerek 
"Ne mutlu Mustafa 
Kemal Atatürk'ü 
yetiştiren Türk . 
kadınına, ne mutlu 
ona sahip çıkan 
Türk Milleti'ne" dedi. 
Daha sonra panelist 
Avukat Nilgün Berk 
yaptığı konuşmada, 
kadın haklarının 
batıda çok uzun ve 

kanlı mücadeleler 
sonrasında kazanıldı 
ğını, hamile kadın
ların erkeklerden 
daha düşük ücretle, 
köle gibi günde 18 
saat çalıştırıldığı, 
insan yerine konul
madığı, itilip kakıl 
dığı günlerden bu 
gün erkek ile eşit 
koşullarda yaşam 
standartlarına ulaş
mak için kadınların 
büyük bedeller 
ödendiğini söyledi. 
Cumhuriyet devrim- 
lerinin, batının 500 
yılda akıl ve bilim 
rehberliğinde 
yakaladığı gelişimi 
ve ilerlemeyi kansız 
ve sancısız biçimde 
gerçekleştirerek, 
Türk Toplumuna ve 
Kadınına insanca 
bir yaşam sunmayı 
hedeflediğini 
söyledi.
54 İslam ülkesi için 
de kadın hakları açı 
sından en ileri ülke
nin Türkiye olması 
mn nedeninin Ata 
türk ve Cumhuriyet 
devrimleri olduğu 
nu, bu yüzden 
kadınların cumhuri 
yet devrimleriyle 
gelen hak ve kaza 
mmlarının değerini 
bilip sahip çıkarak, 
eğitimlerini artırma 
larını, meslek ve iş 
sahibi olmaları 
gerektiğinin altını 
çizen Avukat Nilgün 
Berk, “Ancak bu 
sayede kadınların 
sosyal ve siyasal 
yaşamda hak ettiği 
yeri 
alabilecektir, "dedi. 
Daha sonra CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler, Avukat 
Nilgün Berk'e panele 
katılımı için teşekkür 
ederek çiçek verdi.

MHP yönetim kurulu 
ziyaretlerine başladı
Milliyetçi 
Hareket Partisi 
genişleyen 
Yönetim 
kurulu ile ilk 
ziyaretlerini 
yaptı

MHP İlçe Başka 
m Mehmet 
Kayaoğiu 
ve genişletilmiş 
yönetim 
kurulu, geç- 
timiz günlerde

Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya 
Bayazıt ile İlçe 
Emniyet 
Müdürü Kemal 
Kerdige’yi

makamlarında 
ziyaret ederek 
tanıştılar, soh
bet ederek, 
bilgi alış 
verişinde 
bulundular.

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Orhangazi Yıldız 
Düğün Salonunda 
yapılan toplantıda 
sivil toplum kuru* 
tuşları temsilcileri 
tarihi kararlar aldılar. 
Orhangazi Güç Birliği 
Platformunun düzen
lediği toplantıya 
Orhangazi Belediye 
Başkanı İsmail Tartar, 
Bursa Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Doç Dr. 
Ertuğrul Aksoy, 
TMMOB İl 
Koordinasyon Kurul 
Sekreteri Fikri 
Düşünceli, Doğader 
Başkanı Murat 
Demir, Doğader 
Mustafakemalpaşa 
temsilcisi Seyit Ali 
Geçici, Bursa Makine 
Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurul Üyesi 
Ercüment Çervatoğiu, 
Mustafakemalpaşa 
Kültür Sanat Derneği 
Başkanı Kekil 
Şimşek, Tema gönül
lüsü Rasim Balaban, 
Tüm Bel Sen

Orhangazi Temsilcisi 
Nurettin Kırdemir, 
Yalova’da yürüttüğü 
çevre mücadelesiyle 
başarılı çalışmalar 
yapan Av. Ayşe 
Aydemir başta olmak 
üzere Orhangazi Güç 
Birliği Platformu 
üyesi sivil toplum 
kuruluşları, Muhtarlar 
ve basın kuruluşları 
temsilcilerinin hazır 
bulunduğu toplantıda 
aşağıdaki kararlar oy 
birliğiyle alındı.
1 - İstanbul - İzmir 
otoyol güzergâhının 
tarım arazileri ve 
doğal dengeyi 

gözetecek şekilde 
yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiği, 
Orhangazi geçiş güz
ergâhının daha önce
den de planlandığı 
gibi İznik Göl Havzası 
yerine Küçük Sanayi, 
Gedelek, Çeltikçi ve 
Orhangazi üzerindeki 
kıraç hazine arazi
lerinden geçir
ilmesinin Orhangazi 
ve çevre faktörleri 
açısından hayati 
önem arz etmektedir. 
2 - otoyolun birinci 
derece tarım arazileri 
olan İznik Göl havza
sından geçirilmesinin 

planlanması 
nedeniyle Üreğil ve 
Yeniköy’de ormanlık 
alanlarda taş ocağı 
ruhsatı alınmış olup, 
sırf yola dolgu 
malzemesi çekmek 
için bölgenin ekolojik 
dengesini bozacak 
olan bu kararın bir an 
önce durdurulması, 
Üreğil, Yeniköy, 
Hamzalı gibi bölge 
lerde su kaynaklarını 
ve tabii dengeyi göz 
ardı eden taş ocağı 
ruhsatlarının iptal 
edilmesine 
3 - Otoyol güz
ergâhının Gemlik 

ayağının Umurbey 
altındaki tarım arazi
lerini yok edecek 
şekilde değil, Bursa 
Büyük Şehir 
Belediyesin kent 
planlamasına uygun 
olarak Umurbey 
arkasından ahn 
masına, 
4 - Dünyanın sayılı 
doğa harikalarından 
olan İznik ve Uluabat 
Gölünün ve de 
çevresinin otoyol 
vahşetinden korun
ması için gerekli güz
ergâh değişiminin 
yapılmasına 
5 - Yalova -

Orhangazi - Bursa ve 
çevresindeki çevresel 
sorunların bir 
bütün olarak değer
lendirilmesine, yapıla
cak çalışmalara 
bölgedeki çevre 
hassasiyeti taşıyan 
tüm Sivil Toplum 
Kuruluşlarının dâhil 
edilmesine
6 - Orhangazi Güç 
Birliği Platformunun 
çalışmalarını daha 
sağlıklı bir şekilde 
yürütebilmesi için 
bir yürütme kurulu
nun seçilmesine 
Oybirliğiyle karar 
verilmiştir.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

sekeri
KREŞLERİ . . . . . . . .

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MOSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

GENLİrİNİUÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
VI I

(GIW12.VII
"Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 Y*Ş> NEN YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE REGLİ, 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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BROKCn l

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 içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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TuttHmıatlanası
Türk Ticaret Kanunu 
ve Borçlar Kanunu 
yapılacak değişiklik
lerle şehirlerarası 
otobüslerde yumur
ta, soğan, lahmacun 
yenemeyecek, 
balkonda mangal 
yakmak yasak
lanacak.
Nikahsız eş ya da 
sevgili için de sürp 
riz bir düzenleme 
var. Bu durumda 
olanlara da tazminat 
hakkı tanınacak.
Borçlar Kanunu pek 
çok çağdaş yenilik 
içeriyor. En önemli 
yeniliklerden biri 
evsahibi - kiracı iliş 
kişine dair olacak. 
Uyarıya rağmen yük
sek sesle müzik din
lemeye devam eden 
ya da balkonda man
gal yapan kiracının 
sözleşmesi feshedile 
bilecek.
Kiracının vereceği 
güvence bedeli 3 
aylık kira bedelini 
aşamayacak. Kira

Konut satışı düştü, krediler artıyor
Konut satışlarındaki 
ciddi daralmaya kar 
şın konut kredilerin 
de artış gözleniyor. 
DD Mortgage Genel 
Müdürü Murat 
Aysan, yaptığı açık
lamada, Kasım ve 
Aralık ayları artış 
tahminleriyle bera 
ber, konut kredisi 
stoklarında 2010 yıl 
sonu kapanışının 57 
milyar lira seviyesin 
de olacağının tah
min edildiğini belirt
ti. 2010 yılı veri
lerinin hem miktar, 

bedeli yabancı para 
olarak belirlendiyse 5 
yıl boyunca kiraya 
zam yapılamayacak. 
İşyerinde psikolojik 
taciz yani "mob 
bing" de Borçlar 
Kanunu'nda düzen
leniyor. İşveren 
çalışanları psikolojik 
tacize karşı korumak
la görevlendiriliyor. 
Yeni Ticaret Kanunu 
tasarısındaki en 
önemli düzenleme 
ise tüketicinin korun
masına yönelik. 
Haksız rekabetin 
önlenmesi için evin 
kapısına gelerek 
veya yoldan çevire 
rek yapılan satışlar 
saldırgan satış yön
temi sayılarak kural
lara bağlanacak. 
"Sorumluluk sigor
tası" kavramı hukuk 
sistemine girecek. 
Yanlış tedavi uygu
layan doktor, yanlış 
savunma yapan 
avukat, kötü yönetim 
sergileyen şirket 

hem de adet olarak 
kullandırılan konut 
finansmanı kredi
lerinde bir patlama 
olduğunu ortaya 
koyduğunu, oysa 
yeni açıklanan konut 
satış rakamlarının 
yine aynı dönem
lerde konut 
satışlarının yüzde 25 
oranında düştüğünü 
gösterdiğini ifade 
eden Aysan, konut 
satış adetlerinde 
yaşanan düşüşe 
rağmen konut kredi
lerinde oluşan net 

yetkilisi tazminata 
mahkum olabilecek. 
Davalı ya da davacı, 
hakimin kötü niyetli 
davrandığı iddiasıyla 
devlet aleyhine 
tazminat davası aça
bilecek. Devlet bu 
tazminatı gerek
tiğinde hakimden 
alabilecek.
Tazminat talebinde 
bulunacakların kap
samı da genişletili 
yor. Ağır bedensel 
zarar veya ölüm 
halinde zarar görenin 
veya ölenin yakınları
na da tazminat 
ödenebilecek.
Ayrıca resmi nikahı 
olmayan, nişanlı ve 
sevgililerin tazminat 
istekleri de yasal 
dayanağa kavuşa
cak. Yolcu taşı
macılığında da çağ
daş kurallar gözetile
cek. Şehirlerarası 
yolculuklarda, 
yumurta, soğan, 
pide ve lahmacun 
yenilmeyecek; oto

artışın her ne kadar 
paradoksal olsa da 
gelişen Türkiye 
ekonomisinin bir 
sonucu olduğuna 
işaret etti.
Aysan, "Bu artışın 
arkasında yatan bir
inci sebep konut 
finansmanında 
finansal sektörün 
konut kredileri ile 
aldığı payın her 
geçen yıl artması. 
Bunun da en önemli 
dayanağı düşen faiz 
oranları ile alınabile
cek kredi miktarının 

büslerde canlı hay
van taşınamayacak. 
Avrupa Biriği ticaret 
hukuğu ile uyumu 
hale getirilmesi için 
yeniden düzenlenen 
Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) Tasarısı 
yasalaştığında, Toplu 
taşıma araçlarının 
dış yüzeyinin sade 
bir görünümde 
olması kamyoncu
ların arka yazıları da 
tarihe geçecek. 
Kamyon ve dol
muşlarda sık 
görülen, “Kamyon 
çeker 10-20 ton, 
gönlüm çeker Paris 
Hilton", “Rampaların 
ustasıyım, gözlerinin 
hastasıyım", 
“Aşıksan vur saza, 
şoförsen bas gaza", 
“Aşk çekenin, yol 
gidenin", “Yaklaşma 
toz olursun, geçme 
pişman olursun", 
“Sollama beni, 
mahcup ederim seni’ 
şeklindeki yazılar 
kaldırılacak.

göreli olarak yük
selmesi ve 
geçtiğimiz yıllarda 
kredi seçeneğini 
düşünmeyen 
kitlelerin finans sek
törünün yeni kredi 
müşterisi olmaları" 
dedi. Aysan, 2010 
yılı sonu tahmin
lerinin kullandırılan 
konut kredileri 
rakamının 30 milyar 
liraya, yeni kredi 
adedinin ise 400 bin 
adede ulaşması şek
linde olduğuna 
işaret etti.

Cezayir'in satış fiya 
tını artırması ve 
döviz kurundaki 
yükselme nedeniyle, 
LPG, Kasım'da 
yüzde 15.7 ile 
ÜFE'de fiyatı en 
fazla artan ürün 
oldu. Otogazın litre 
fiyatı 2,37 liraya, 
mutfak tüpünün 
satış fiyatı 58.50 
liraya kadar çıktı. 
Likit Petrol Gaz 
Otogaz ve Tüp 
Gazcılar Bayileri 
Derneği 
(LİKPETDER) 
Başkanı Ergun 
Şahin, fiyatların art
masında, Avrupa'nın 
soğuklar nedeniyle 
LPG stoklarını artır
maya yönelik fazla 
ürün talebinin de 
etkili olduğunu 
söyledi.
Belirlemelerine göre, 
Kasım ayına kadar 
1.76-1.86 lira seviye 
sinde seyreden 
otogazın perakende 
litre satış fiyatı, 
bugünlerde, illere ve 
firmalara göre 
değişiklik göster

NÖBETÇİ ECZANE
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mekle birlikte 2.10- 
2.37 lira seviyesine 
çıktı. 12 kg'lık mut
fak tüpünün perak
ende fiyatı ise yıl
başında 46 lira 
düzeyinde iken, 
bugünlerde 58.50 
liraya kadar yüksel
di. Mutfak tüpündeki 
yıllık fiyat artışı, 
ortalama yüzde 26 
düzeyinde gerçek
leşti.
Türkiye LPG 
Derneği'nin konuyla 
ilgili değer
lendirmesinde, LPG 
Piyasası Kanunu 
uyarınca, "LPG alım 
satımlarında fiyat
ların, erişilebilir 
dünya serbest 
piyasa koşullarına 
göre oluştuğuna" 
işaret edilerek, 
Türkiye için 
kanunun bu madde
sine uygun 
erişilebilir dünya 
serbest piyasasının 
Cezayir olduğu ve 
sektörde temin fiyatı 
olarak Cezayir fiyat
larının baz alındığı 
belirtildi

GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 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

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 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 10 7>
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 26
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3829 

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)

lUMİ
âsim 

nWTASIME 
1IM0H6S 
IMMI.50 

FRİMA
I4.l5.-I6.l5

Rezervasyon 
(Tcl:5l3332l)
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Uludağ 12 ay türüme fcazandınlacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
kentin yarım asırlık 
simgesi olan telefer
iği Oteller Bölgesi ile 
buluşturacak pro
jesinin temeli düzen
lenen törenle atıldı. 
Başkan Altepe, 
Türkiye’nin ilk tele
feriğini, Türkiye’nin 
en modern teleferiği 
haline getirecek pro
jeyle aynı zamanda 
dünyanın en uzun 
hatlı teleferiğinin 
inşa edileceğini 
söyledi.
Türkiye’nin en önem
li kış turizm merkez
lerinden biri olan Ulu 
dağ’ı yeniden cazibe 
merkezi haline getir 
mek için bir dizi çalış 
ma başlatan 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından hazır
lanan yeni teleferik 
projesinin temeli, 
teferrüç istasyonu 
yanında düzenlenen 
törenle atıldı. Törene, 
Büyükşehir Belediye 
Bakanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra

Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, AK Parti 
Milletvekilleri 
Hayrettin Çakmak, 
Mehmet Emin Tutan, 
Canan Candemir 
Çelik, Mehmet 
Tunçak, Ali Kul ve 
Mehmet Ocakden ile 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, belediye meclis 
üyeleri, Büyükşehir 
Belediye bürokratları 
ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe, törende 
yaptığı konuşmada, 
Uludağ’ı sadece 
kış aylarında değil, 
12 ay kullanılabilen 
bir değer haline 
getirmekte kararlı 
olduklarını belirterek, 
yeni teleferik pro
jesinin bu anlamda 
büyük önem 
taşıdığını ifade etti. 
Mevcut teleferiğin 
1955 yılında proje
lendirildiğini ve 1963 
yılında çalışmaya 
başladığını hatırlatan 
Başkan Altepe, baş
tan sona modernize 
edilecek olan hattın 
Oteller Bölgesi ista
syonuyla da 
dünyanın en uzun 
hatlı teleferiği ola
cağını kaydetti.

Mevcut kapasitenin 
10 katına çıkarıla
cağını hatırlatan 
Başkan Altepe, 
“Mevcut 30-35 kişi 
kapasitesi kabinlerle 
özellikle lodoslu 
havalarda Uludağ’a 
ulaşım sağlanamıyor. 
Yeni yapılacak gon
dol tipi kabinler her 
türlü hava koşulunda 
çalışabilecek. Sıra 
bekleme derdi de 
olmadığı için yerli 
ve yabancı turistler 
tarafından yoğun 
olarak kullanılacak. 
Şuanda Uludağ’a 
çıkanların büyük 
bölümü karayolunu 
kullanıyor. Ancak 
yeni teleferik devr
eye alındığında 
karayolunun yükü 
önemli ölçüde 
azalacak. Bunun 
yanında istasyonlara 
yapılacak konaklama 
ve yeme içme 
mekanları ile Ulu 
dağ’ın kent ekonomi
sine sağladığı 
katkı da artırılmış 
olacak” dedi.

Güzelyalı-Kursunlu
Yolu trafiğe kapalı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdare
si (BUSKİ) tarafın
dan Kurşunlu’da 
yapılacak altyapı 
çalışmaları sebe
biyle Güzelyah - 
Kurşunlu Devlet 
Karayolu 40 gün 
süresince belirli 
saatler arasında 
trafiğe kapatılacak. 
BUSKİ yetkilileri 
tarafından yapılan 
açıklamada, Gemlik 
İlçesi Kurşunlu 
Beldesi’nin su 
ihtiyacını karşılaya
cak olan içme suyu 
ana iletim hattının 
inşaatının Güzelyah 
- Kurşunlu Devlet

MM ABONE OLDUNUZ MU?
«Kirli lu «iııiı ilmi ıınttıi 

CMA i “SUYUNU BOŞA jjflA Q HARCAMA”
*»' ................. * .

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

Karayolu’nda 
başlayacağı bildiril
di, inşaatın başlaya
cağı 5 Aralık Pazar 
günü ile 15 Ocak 
Cumartesi tarihleri 
arasında 40 gün 
boyunca Güzelyah 
- Kurşunlu Yolu, 
08.00 ile 17.00 
saatleri arasında 
araç trafiğine 
kapatılacak.
Yetkililer, çalış
manın süreceği 
tarihlerde ve 
belirlenen saatler 
arasında sürücü
lerin dikkatli 
olmaları ve alter-* 
natif güzergahları 
kullanmaları 
konusunda uyardı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Piyanist

Pasta

»MİITON
DU6IİN salonu
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.5OO TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Nikah Masası ve ekipmanlar

Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:ltongazinosu@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 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 Saroyköy/DCNİZlI WWW.umutthermal.com
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öztUrk
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SC8VİS HİZMCTİ
Her çeşit ova flok işleri yapılır 

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
Emniyet Müdürlüğü Arkası

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Orhangazi Caddesi Çevre Yolu kavşağında meydana gelen kazada işçi Ali Yiğit yaşamını yitirdi

Ms Mlıı allayan i sciııı kamyon wn
Gemlik Borusan Kampüsü Borçelik 
Kampüsü’nde bulunan EURST adlı taşeron 
firmasında temizlik işçili olarak çalışan Ali 
Yiğit (37) adlı işçi, vardiyasından çıktıktan 
sonra Servis Aracıyla geldiği Gemlik’te 
araç hareket halindeyken yola atlayınca 
arkadan gelen kamyonun önüne düştü. 
Kamyonun çarptığı genç işçi başüstü 
olarak sert bir şekilde asfalta çakıldı. 
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Yiğit, tüm çabalara karşın kur
tarılamadı. Kadri Güler’in haberi 4’de

Ml 
ıııteı

IIİISIİM
Meclis Başkanlığı 
na sunulan teklife 
göre, memurlara 
evde çalışma 
imkanı geliyor. 
Özürlülere de farklı 
mesai uygulana 
bilecek. Sayfa 7’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Gençlerden korkuyorlar
AKP iktidarı sınav üzerine sınav veriyor.
Demokrasi havvarisi kesilenler, gençlerin en 

demokratik haklarını yine polis copuyla kul
landırmadılar.

Türkiye’deki demokratik yaşamı beğenme 
yip, "ileri demokrasi’’ sözcükleriyle yola çıkan 
ların ne menem demokrasi aşağı olduğunu 
dün de gördük, bugün de görüyoruz.

Demokrasiyi kendi amaçları için kullananlar, 
başkalarının demokratik istemlerin karşısında 
devletin gücünü kullanıyorlar.

Anayasayı yargıyı kuşatmak için değiştire
ceksin, sonra bunların demokrasiyi ve özgür
lükleri arttırdığını iddia edeceksin.

Kimseyi kandıramazsınız. Devamı syf. 4’de

Kardeş Şehir Navodan’ya Tankut Öktem 
atölyesinde 2 heykel yapılacak

Gemlikten Navoıian’ye 
kahramanlık heykelleri

Gemlik’in kardeş şehri olan Romanya 
nın Köstence ili Navodarı Belediyesi ken 
tin çeşitli yerlerine konacak heykelleri 
ünlü heykeltıraş merhum Tankut Ök 
tem’in Gemlik Küçük Kumla mahallesin
deki atölyesinde yaptıracak. Haberi 2’de

Gemlikspor otobüsü 
Burnaz maçından sonra 

saldırıya uğradı

Süper Amatör Lig B Grubunda zirve takipçisi 
Burgazspor, üst sıralan hedefleyen Gemlikspor’u 
4-0 mağlup ederek liderin berabere kalmasıyla 
aradaki puan farkını 1’e indirdi, maçının ardından 
Gemlik’e giden Kırmızı-Beyazlı takımın otobüsü 
taşlı saldırıya uğradı. Futbolculardan Kemal 
Yıldınm’ın başına 5 dikiş atıldı. Sayfa 8’de

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

Kardeş Şehir Navodarı’ya Tankut Öktem atölyesinde 2 heykel yapılacak

Özgürlük Oyunu

Adem Atar’ın yazdığı, Zeki Gürdal 
Karaoğlu’nun yönettiği, Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu sanatçılarının sahneye koyduğu 
oyunun adı.

Olay hapishanede kadınlar koğuşunda 
geçiyor.

Aralarında bir oyun oynamaya karar 
veriyorlar...

Adını da birlikte Özgürlük Oyunu koyuy
orlar:

Kıdemli,
Malın Gözü, 
Zimmetçi, 
Entelektüel, 
Kandık, 
Cazgır, 
Eli çabuk, 
Siyasi, 
Suçsuz, 
Eşantiyon ilgi alanları doğrultusunda 

hayallerini oynuyorlar daha doğrusu 
oynamıyorlar inadına yaşıyorlar.

Protestocu öğrencilerin, düzeni 
eleştirenlerin, muhaliflerin seslerinin kısıl
mak istendiği bir ortamda Özgürlük 
Oyunu oyun bile olsa umut veriyor, 
yüreklere ışık serpiyor.

Dört duvar arasında bile...
Tıpkı Nazım Hikmet gibi, 
Tıpkı Mustafa Balbay gibi, 
Tıpkı Doğu Perinçek gibi, 
Tıpkı Tuncay Özkan gibi üretmeyi 

sürdürmek...
İçinde bulunulan ortamın dayattığı zor

luğa boyun eğmemek...
Yaşamak için çabalamak...
Yaşam değirmeninin taşları çok acı

masız.
Değerleri bir bir öğütüyor.
İnsanlar ağır koşulların altında eziliyor. 
Ancak..
Yaşam devingen her şeye rağmen sürü 

yor.
Onun için umutsuzluğa kapılmak yok. 
Dertler çok...
Sıkıntılar bitmiyor...
Günler birbiri ardına buruşup eskiyor... 
Yorgunsunuz...
Belki yeniksiniz...
Teslim mi olacaksınız peki? 
Hayal kurmayacak mısınız? 
Ağaçlara bakmayacak mısınız? 
Denizlerin iyot kokusunu içinize çek

meyeceksiniz?
Ani ve nedensiz sevinçleriniz olmayacak 

mı?
Olacak...
Her şey rağmen olacak...
İnadına olacak...
Çünkü;
Yaşam diye bir şey var. 
Hem de, 
Elinizin altında...
Yazımızı Nazım Hikmet’le bitirelim...
“Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşa

mayı, yetmişinde bile, meselâ, zeytin dike
ceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır 
diye değil, ölmekten korktuğun halde 
ölüme inanmadığın için, yaşamak, yani 
ağır bastığından.’’

Gemlik Küçük 
Kumla’da bulunan 
Tankut Öktem 
Heykel Atölyesi’nde 
yapılacak olan anıt 
heykeller için ilk . 
adım atıldı.
Gemiik’in kardeş 
şehri olan 
Romanya’nın 
Köstence ili 
Navodarı Belediyesi 
kentin çeşitli yerleri 
ne konacak heykel
leri ünlü heykeltıraş 
merhum Tankut 
Öktem’in Gemlik 
Küçük Kumla ma 
hailesindeki atol 
yesinde yaptıracak. 
Navodarı Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Florin Kelaru, Türk 
asıllı Navodarı’lı iş 
adamı Aydın Tiryaki 
ve Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi Aydın 
Bayraktar, merhum 
Tankut Öktem’in 
Kumla’daki atol 
yesinde kızı Pınar 
Öktem ile bir 
araya geldi.
250 bin euro’ya mal 
olacak anıt heykel 
ler için taraflar 
görüştüler.
Romanya’nın kahra
manlarından Mihai 
Viteazul’un 5 metre 
yüksekliğindeki Atlı 
Kahramanlık heyke
li, 7 metre boyunda 
Mitolojik Balıkçı 
anıtı ile 10 adet 
Denizkızı heykeli 
yapımı için son 
detaylar görüşüldü. 
Anıt heykellerin 
Navodari

Yapılacak 
olan Deniz 
Kızı Heykeli

ıRomehlerini ulusal kahra 
manı Mihai Viteazul’un * 
yapılacak heykeli.. ;

Meydam’na konula
cağı, Denizkızı 
heykellerinin ise 
kent girişi olan 
köprü üzerinde 
dikileceği öğrenilidi. 
Eserlerin Cumhuri 
yet Destanını yeni 
nesillere anlatan ve 
Türkiye’nin dört bir 
yanında kent mey
danlarını tanım
layan anıtların 
büyük ustası Tankut 
Öktem’in atölyesin 
de tamamlanacak 
olması ayrı bir 
zevk yaratıyor. 
Öte yandan, 
Merhum Devlet 
Sanatçısı Prof. Dr. 
Tankut Öktem’in 
Retrospektif Büyük 
Sergisi İş Bankası 
Kuleleri Kibele 
Sanat Galerisi’nde 
2 ay gibi uzun bir 
süredir devam 
ettiğini bildiren 
kızı Pınar Öktem, 
vefatının 3. yılına 
gelen 5 Aralık 2010 
günü İş Sanatta 

yapılan bir törenden 
sonra sona ereceği, 
sergilerin ise 
Ankara İzmir gibi 
eserleriyle adeta 
Cumhuriyet 
Müzesine 
dönüştürdüğü 
şehirlerimizde 
devam edeceğini 
duyurdu.
Cumhuriyetin 
büyük ustası 750 
figürlü Kara Harp 
Okulu, Atatürk ve 
Harbiyeli Anıtı ile 
dünyanın en çok 
figürlü anıtını mey
dana getirmiş ve bu 
eserle Time dergi

sine kapak olmuş, 
65 metre yüksek
liğinde Kuvai Milli 
Anıtı ile dünyanın 
en yüksek 10 anıtın
dan birine imza 
atmış,1988 Seul 
olimpiyatlarında 
dünyanın en iyi ilk 
10 heykeltıraşı 
arasına seçilerek 
Seul Olimpiyat 
binası önüne eseri 
yerleştirilmiştir. 
Kastamonu 
Kurtuluş Savaşı ve 
Şerife Bacı Anıtı, 
İstanbul Kurtuluş 
Anıtı, Manisa Milli 
Egemenlik Anıtı, 
Amasya Tamimi 
Anıtı, Kıbrıs Özgür
lük Anıtı, Zonguldak 
Maden İşçileri Anıtı, 
Uşak Kuvai Milli 
Anıtı, İzmir Türk 
Denizcileri Anıtı, 
Çanakkale 
Heykelleri, Ankara 
Sabiha Gökçen ve 
Atatürk Heykeli, 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Meçhul 
Asker Anıtı gibi 
eserlerin yanı sıra 
Anıtkabir'i, Büyük 
Taarruz Şehitliği, 
Dumlupınar 
Şehitliği gibi onlar
ca şehitliğimizi 
eserleriyle tanım
lamıştır.
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alkol kazaya nenen oldu: 1 ölü YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
alkol aldıktan sonra 
trafiğe çıkan 3 genç 
kaza yaptı. Kazada 
bir kişi kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi

Bıçaklı saldırganlar yakalandı
Fi-Yapı İnönü 
Stadı'nda oynanan 
Beşiktaş-Bursaspor 
maçı öncesi çıkan 
olaylara karışan 6 
kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan

CeneııineslBlıartsılıaıtenwlMlani
Bursa'da, cezaevine 
sokulmak istenen 
sim kart, yapılan 
kontrolde ele geçiril
di. Alınan bilgiye

Üzerine Portmanto Düsen 
Çocuk Ağır Yaralandı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
evinde oynayan 
çocuk, üzerine 
bağlı ipi çekince 
devrilen pormanto- 
nun altında kalarak 
ağır yaralandı.
Şükraniye Mahallesi

Beton mikserinin altında kalarak öldü
Kaza, merkez 
Nilüfer ilçesi İzmir 
yolu Ertuğrulkent 
mevkiinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Fatma Kaya (88), 
kızı Gülizar 
Gençoğlu (50) ve 
oğlu Nairn Kaya (60) 
ile birlikte Yüzüncü 
Yıl Mahaliesi'ne git
mek için yaya 
geçidinden 
geçerken Ali Yıldız 
(56) idaresindeki 16 

Yunuseli Mahallesi 
Fuat Kuşçuoğlu 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Alkol aldıkları iddia 
edilen Ahmet K. (24), 
İbrahim M. (31) ve 
Adil Ç. (24), Ahmet 
K.'nın kullandığı oto
mobille evlerine git

şüphelilerden 
İbrahim A.'nın bıçak
lama olayını gerçek
leştirdiği iddia 
ediliyor.
Diğer 5 şüphelinin 
ise darp ve yaralama 

göre, Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 
dolandırıcılık 
suçundan tutuklu 
bulunan S.T'ye,

Yeni Sokak'ta 
ikamet eden E.Ç.'nin 
3 yaşındaki oğlu 
F.Ç., evinde Oyun 
oynadığı sırada 
portmantoya 
bağladığı ipi çekti. 
Çekmenin de et 
kişiyle portmanto

CNF 16 plakalı 
beton mikserinin 
altında kaldı. Sürücü 
Yıldız, yaralıları olay 
yerinde bırakıp 
kaçtı. Yaralanan 
Gülizar Gençoğlu ve 
Nairn Kaya Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırıldı. Ağır 
yaralanan Fatma 
Kaya ise 112 
Acil Servis ekip
lerinin yaptığı 

mek için yola çıktı. 
16 BYL 55 plakalı 
otomobil, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki 
ağaca çarptı. 
Araç içerisinde 
sıkışan 3 genç 

olaylarına karışan 
şüpheliler olduğu 
ifade ediliyor.
Gözaltına alınan 
şüphelilerin 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nde 

eşi S.T. tarafından 
koli gönderildi. 
Cezaevinin açma 
komisyonu tarafın
dan yapılan aramada

3 yaşındaki F.Ç.'nin 
üzerine devrildi.
Ağır yaralanan F.Ç., 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp fakültesi 
Hastanesine 

tüm müdahalelere 
rağmen olay 
yerinde 
hayatını kaybetti. 
Olay yerine gelen 
Kaya'nın yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Yoldan geçen 
mahalle sakinleri 
aynı yerde bir ay 
içerisinde 
gerçekleşen 
kazalardan dolayı 
isyan etti. Ertuğrul 
Mahallesi sakinleri, 

sağlık ekiplerince 
kurtarıldı. Hastaneye 
kaldırılan yaralılar
dan Adil Ç., 
kaldırıldığı Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde hayatını kay
betti. Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Diş Hekimi

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

sorguları devam 
ediyor.
Polis kaynakların
dan alınan bilgiye 
göre gözaltı 
sayısının artacağı 
öğrenildi.

koli içinde bir 
adet sim kart ele 
geçirildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

kaldırıldı. F.Ç.'nin 
sağlıkdurumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenilirken 
baba E.Ç., polise 
ifade verdi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

aynı yerde ikinci 
kazanın olduğunu, 
yetkililerin topu 
birbirlerine attık
larını söyledi. 
Defalarca üst 
geçit yapılması için 
ilgili mercilere 
müracaat ettiklerini 
belirten çevre 
sakinleri, yetkililerin 
'üst geçit yapılması 
için 12 kişinin 
ölmesi gerekiyor' 
dediğini ileri sürdü.

Bilinen oldu, ağlama!...
Ulusal bazı adı büyük, kendi küçük gaza- 

telerin,
Anlı şanlı ama yalaka köşe yazarları... 
Ne oldu, vicdanlarınız şimdi mi sızladı, 
Hiç kimse sahte demokratlığa oynamasın. 
Bunun böyle olacağı işin başından belli 

değil miydi?
Yargı bir güzel hükümetin emrine girdi..
Yargı bağımsızlığı sizlere ömür oldu..
Yani kısaca beklenen oldu, şimdi 

gözyaşı döküyorlar.
A muhteremler birtakım “statükocu” 

dediğiniz insanlar aylardan beri yırtınıp 
durmuyor mu?
“Bu gidiş hukuk devletinin canına ot tıkar 

diye...”
Yeni mi aklınız başınıza geldi?
Sizler değil miydiniz “Bu paket bir 

devrimdir” diye bağıran.
“Bu paket büyük bir demokrasi adımıdır” 

diye köşe yazıları döşeyen.
“Türkiye’de her şey daha iyi, daha güzel 

olacak” diye her gün yazan.
Sizler değil miydiniz “Evet... Evet...

Evet...” diye yırtınan..
Ne oldu da yana yakıla günah çıkarmaya 

çalışıyorsunuz...
Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu silme 

hükümet yanlısı oldu.
Yakında Anayasa Mahkemesi de olma 

yolunda.
Şimdi mi görmeye başladınız gidişatın 

demokrasiden başka yerlere doğru 
yöneldiğini, Türkiye’de bağımsız bir 
yargının ortadan kalkacağının endişesini 
duymaya başladınız?

Geçmiş olsun...
Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti.
Bakın bakanlık kendi adamlarının hepsini 

HSYK’ya seçtirdi.
Bakanlığın listesi tulum çıktı.
Bunların içinde bir türlü yargılaması 

başlamayan Deniz Feneri savcısı bile var.
Sizin istediğiniz demokrasi, hukuk devleti 

bu mu?
Buyurun gönül rahatlığıyla kullanın.
Yaşanacak hukuksuzlukları bir güzel 

içinize sindirmeye başlayın.
Sakın vicdanınızı temizlemek için ağlayıp 

sızlanmayın.
Bu ülkeye, bu topluma karşı işlediğiniz 

günah ödenecek gibi değil..
HSYK’nın yeni üyeleri yargıç ve savcıların 

atamalarını yapacak olan bir kuruldur.
Onlar bu ülkenin bir hukuk devleti olarak 

kalıp kalmayacağına karar verecek olan 
insanlardır. Bundan sonra orada kalmak 
için, Bakan’ın önlerine koyduğu atama lis
telerini onaylayacaklardır...

Şunu iyi bilsinler ki, diyet ödemek 
anlayışıyla görev yaparlarsa bu hem onları, 
hem de hukuk devletini yok edecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
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

Gençlerden korkuyorlar
Başbakan geçtiğimiz günlerde İstanbul’da üniver

site terin rektörleri ile biraraya geldi.
Üniversite gençleri çeşitli yerlerden hareket ederek 

Dolmabahçe'ye yürüyüşe geçerek demokratik hak
larını kullanmak isteyince kızılca kıyamet koptu.

Polis gençlere geçit vermedi.
Onların özgür üniversite, YÖK’ün kaldırılması, toplu 

taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto edecekler
di edemediler..

Yerine dayak yediler.
Şiddet gördüler, devletini polisine karşı güvenlerini 

yitirdiler.
Bu görüntüleri geçtiğimiz yıllarda Ankara’da öğret

menlerin yaptığı bir gösteride de görmüştük.
Polis gençlerin gözüne biber gazı sıkıyor.
Copları haince her yanlarına indiriyorlar, yetmiyor 

düşenleri düşmana bile yapılmayacak şekilde tekmeli 
yortar.

Polisin kullandığı güç yasal gücü değildir.
Polis, İstanbul olaylarında aşın güç kullanmıştır.
Sanki bu vatanın değil, iktidarın polisi oldular.
Sorarım size, izinsiz gösteri yapan türbanlı gençlere 

nasıl davrandılar bizim polisimiz.
Hizbul Tahrir ve diğer İslamcıların cami çıkışlarında 

yaptığı gösterilere neden ses çıkarmadılar.
İktidar gibi düşünmeyen gençlik, ellerinde pankart

larla demokratik haklarını kullanmak için yürüdüler.
Kızgınlık bundan..
Bu gençler sağ tandanslı olsalardı.
Polis seyrederdi.
Aşırı şiddet göstermezdi.
Bunlar başka ülkenin çocukları değil.
İleri demokrasi diyeceksin, demokratik açılım diye

ceksin, daha demokratik Anayasa diyeceksin, sonra 
gençleri ölesiye döveceksin.

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs kutlamalarında yaşananlar, 
öğretmenlerin eylemlerinde yaşanlar, dün de genç
lerin protesto yürüyüşlerinin kana bulanması iktidarın 
demokrasiyi yalnız kendileri için istediğinin kanıtıdır.

Bu böyle gitmez.
Daha önceleri bu ve buna benzer iktidarlarda geldi.
Hepsi tarihin çöplüğünde yok oldular.
Halk yapılanları unutmaz..
Dayak yiyen gençlerde yaşamları boyunca polisi 

daya ğını unutmaz.
Bizim gençlik yıllarımızda “Furuko Polis” dediğiniz 

polisler vardı.
Düşünüyorum da o günlerde sosyal olaylar daha 

çok tu ama bugün gençlere yapılan muamele aynıydı.
Üzücü olaylar bunlar.
Televizyonlarda dayak yiyen gençleri gördüğümde, 

kendi çocuklarım dövülüyor gibi oluyorum.
Televizyonda CHP milletvekili Muammer İnce..
İnce, Can Dündar’ın sorularını yanıtlıyor.
“Gençleri dövecek polisler özel olarak görevlendiril 

miş.
Hiçbirinin kalkanlarında yaka numaralan yok. Aşırı 

güç kullandıklarına kim oldukları belli olmasın diye 
bilerek yapıyor bunlar. Ayıptır, günahtır. Bunlar kimin 
çocukları.

İstanbul Emniyet Müdürü hemen istifa etmelidir” 
diyor. Bu konu daha çok konuşulacak.

AB ülkelerindeki komiserlerde bu manzaraları mut
laka seyredip, Tayyip’e gerekli dekmokrasi notunu 
vereceklerdir. Ama benim notum kırık.

Biline.

Orhangazi Caddesi Çevre Yolu kavşağında meydana gelen kazada işçi Ali Yiğit yaşamını yitirdi

Gemlik Borusan 
Kampüsü Borçelik 
Kampüsü’nde 
bulunan EURST adlı 
taşeron firmasında 
temizlik işçili olarak 
çalışan Ali Yiğit (37) 
adlı işçi, vardiyasın
dan çıktıktan sonra 
Servis Aracıyla 
geldiği Gemlik’te 
araç hareket 
halindeyken yola 
atlayınca arkadan 
gelen kamyonun 
önüne düştü. 
Kamyonun çarptığı 
genç işçi başüstü 
olarak sert bir 
şekilde asfalta 
çakıldı.
Olay dün saat 
16.10 sıralarında 
Orhangazi Caddesi 
Çevreyolu kavşağın
da meydana geldi. 
İşyerinin 08-16 
vardiya işçileri, 
işten çıktıktan sonra 
servis otobüsü ile 
Gemlik’e hareket etti. 
Araç, Orhangazi 
Caddesi Çevre Yolu 
kavşağından 
dönerken, işçilerden 
Ali Yiğit, aracın 
arka kapısını 
açtırarak yola atladı. 
Arkadaşlarının engel 
olmaya çalıştıkları 
genç işçi yola atlar 
atlamaz, arkadan 
gelen ve Gemlik 
Küçük Kumla 
yönüne gitmekte olan 
Osman Karagöz’e 
adlı sürücünün 
kullandığı 43 VE 017 
plakalı yüklü kamyon 
işçiye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 
baş üstü yere düşen 
Ali Yiğit, başından 
ağır yaralandı. 
Çok kan kaybeden 
işçinin hastaneye 
kaldırılması için 
ambulans bek
lenirken, işçiler 
ambulans gecikti 
diye tepki 
gösterenler.
112 Acil Ambulansı 
ile Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılan Ali 
Yiğit, burada tedavi 
altına alındı. Genç 
işçi tüm çabalara 
karşın kurtarılamadı.

ŞOFÖRLERE 
ALKOL MUAYENESİ 
Kazadan sonra olay 
yerine giden trafik 
polisleri, servis 
otobüsü sürücüsü 
Mücahit Görücü ile 
kamyon sürücüsü 
Osman Karagözü 
gözaltına alarak, 
alkol muayenesi

Ölüme neden olan kamyon

Şoförler alkol muayenesinden geçirildi

yaptılar. Olay yerinde 
kazanın oluş biçi
minin tutanağa 
geçirilmesinden 
sonra sıkışan yol 
trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.
Kazanın olduğu 
yerdeki MOBESE 
kamera kayıtları da 
incelemeye alındı.

Milimle Hanım ftnaokulu’ndan havanlar tan
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Okul Aile 
Birliğinin düzenlemiş 
olduğu Bayanlar çayı
na büyük katılım sağ
landı. Velilere, çocuk
lara eğlenceli yarış
malar düzenlendi. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulunun eski 
öğrencilerinden 
Yunus Emre Çelik'in 
katılımıyla daha bir 
güzelleşti. Okul 
müdiresi Şenel 
Çağlayan Okul Aile 
Birliği Başkanı Yonca 
Turan'a. Okul Aile 
Birliği Üyelerine,

dan büyük mutluluk 
duyduğunu belirtip, 
bu tip sosyal etkinlik
lerin devam ettirilerek

velilere, öğretmen 
Arkadaşlarına, okul 
personeline teşekkür 
ederek, katılımlann-

Okul Öncesi Eğitimin 
önemini halka duyur
maya çalışaklarını 
söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öte yandan,erkek takımı, rakibi lerini beklediklerini

Bursa erkekler 
basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik Bele 
diyespor Yıldız 
erkekler Basketbol 
takımı Gemlik 
Atatürk Spor 
Salonu’nda oynanan 
maçta güzel bir 
oyunla galibiyeti 
hak etti. Bu sezon 
sekizinci maçında 
altıncı galibiyetini 
alan Belediyesporlu 
basketbolcular gru 
bunda ilk ikiye kal 
ma şansını devam 
ettirdiler. Maçta 
Evrim (27 sayı), 
Yiğit (21 sayı),

Mehmet (7 Sayı), 
Hasancan (4 Sayı), 
Atalay (4 Sayı) 
Tolgahan (2 Sayı), 
Akın (2 Sayı), Ferit 
(1 Sayı) ile oynadı. 
Maçın yıldızı 27 
sayıyla Evrim 
olurken, diğer 
oyuncularında 
ortaya koyduğu per
formansta skorun 
farklı olmasında 
etken oldu. Takım 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Gruptaki 
şansımızın devam 
etmesi bizim açımız
dan sevindirici. 
Önümüzdeki hafta 
14 Aralık Salı günü 

saat 18.00 de 
Oksijen Spor’un 
Yıldız takımıyla 
maçımız var o maçı 
alıp son maçımıza 
morelle çıkmak 
istiyoruz. Son 
maçımız Mudanya 
Gençlik Spor ile 
olacak ve gruptaki 
sıralamamızı 
belirleyecek. Bu 
maça ve diğer 
maçlara basketbol- 
severleri davet 
ediyoruz. Amacımız 
iyi oyun iyi sonuç 
elde etmektir.
Bütün oyuncularımı 
kutluyorum." 
dedi.

Yunes Spor 
Kulübü’nün maça 
gelmemesi 
nedeniyle 20-0 hük
men galip sayıldı. 
Pazar günü Gemlik 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıla
cak olan maça çıkan 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler, rakibinin 
gelmemesi üzerine
C gurubundaki 2. 
maçını da kazanmış 
sayıldı.
Gücümspor Külübü 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran ve 
Antrenör Abbas 
Özer, Gücümsporlu 
basketçilerin 
maça çok iyi

ye rakibin maça 
gelmemesi 
nedeniyle hükmen 
galip geldiklerini 
söyledi.
Talha Toklu, Mustafa 
Turhan, Efe Çavdar, 
Barış Can Güler, 
Berenay Aydın, 
Ayberen Ocak, 
Ozan Gazi Erdoğan, 
Ömer Faruk
Aydoğan, Canpolat 
Kurtiş, Hasan Kaan 
Okay, Tifan Erken, 
Çağrı Samanlı, 
Atakan Kaya’dan 
oluşan Gücümspor 
Minik Erkek 
Takımı basketçi- 
lerinin antrenman
larının sürdüğü

Gücümspor küçük 
erkekler gurup 
maçlarının finali 
8 Aralık 2010
Çarşamba günü 
Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
saat 19.45’de 
yapılacağını 
söyleyen Kulüp 
Antrenörü 
Abbas Özer, tüm 
basketbol severleri 
karşılaşmayı izle 
meye davet etti. 
Özer, 9 maçtan 8 
maçı galip bitirdik
lerini belirterek, 
gurupta lider 
durumda olduk
larını, 4 maçlarının 
kaldığını söyledi.

anteni “Beslenme Dostu Okul Belgesi ’aldı
özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
“Beslenme Dostu 
Okul” belgesi aldı. 
Milli Eğitim Bakan 
lığı ile Sağlık Bakan 
hğı’nın, koruyucu 
sağlık hizmetleri kap 
samında, okullarda 
sağlıklı beslenme, 
obezitenin önlen
mesi ve hareketli 
yaşam konusunda 
duyarlılığın arttırıl
ması ve bu konuda 
yapılan iyi uygula
maların desteklen
mesi amacıyla ortak
laşa düzenlediği 
“Beslenme dostu 
okul” projesine 
katılan Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 5 
ayrı başlık altında ve

100 puan üzerinden 
yapılan değer
lendirme sonucu 
92 puan alarak, 
Beslenme Dostu 
Okul olmaya hak

kazandı. Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
“Öğrencilerimize 
kaliteli eğitim- öğre
tim vermemizin 

yanı sıra, onların 
sağlıklı, hijyen ve 
temiz ortamda bulun 
maları ve beslen
meleri için de 
her türlü özen ve 
çabayı gösteriyoruz. 
Nitekim temizlik ve 
hijyen konusunda 
Sağlık Bakanlığı 
ile Milli Eğitim 
Bakanlığının ortak
laşa projesinde 
2007 yılında 
Gemlikte “Beyaz 
Bayrak” almaya 
hak kazanan ilk 
okul olduk.
2009 yılında yapılan 
denetimlerde bu 
bayrağı kullanmaya 
devam etmeye 
layık bulunduk. 
Bu yıl yine Milli

Eğitim Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığının 
ortaklaşa projesi 
olan “Beslenme 
Dostu Okul" 
projesine 
başvurduk.
Yönetim faaliyetleri, 
Eğitim faaliyetleri, 
Fiziki koşullar, 
Kantin hizmetleri ve 
Yemekhane hizmet
leri olarak 5 ana 
başlıkta belirlenen 
kriterlere göre 
yapılan inceleme ve 
denetleme sonucu 
toplam 100 puan 
üzerinden 92 puan 
alarak “Beslenme 
dostu okul” belgesi 
ve plaketi almaya 
hak kazandık.
Geleceğimiz olan 

çocuklarımızın 
sağlıklı, temiz 
ve hijyen 
ortamlarda eğitim 
öğretimlerini 
sürdürmeleri 
bizlerin öncelikli 
görevidir. Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu olarak 
bu konuda gereken 
titizliği gösteriyoruz. 
Aldığımız belgelerle 
bu kanıtlanmış 
oldu” dedi.
“Beslenme Dostu 
Okul” belge 
ve plaketini 
önümüzdeki gün
lerde Bursa’da 
düzenlenecek 
törenle, belge 
almaya hak kazanan 
okullara verilecek.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Spor karşılaşmalarında ve sonrasında 
rakip taraftarlara, hakemlere ya da futbol
culara taşlı sopalı saldırıyı yapanlar kim
lerdir.

Hiç merak edip araştıran olmuş mudur?
Eğer araştıran olursa altında takıma çok 

yakın olanlar çıkacaktır.
Her taraftar, her yönetici takımına 

yakındır ancak taşlı saldırı yaptırmazlar.
Pazar günü Güzelyaiı’da oynanan 

Burgazspor-Gemlikspor arasındaki maç 
güvenlik açısından tam bir rezaletti..
Taraftarlar maça küfürlü tezahürat 

yaparak geliyor ancak güvenlik güçleri 
sadece bakmakla yetiniyorlar.
Tribünlerden rakip takım kalecisine her 

türlü küfür rahatça yapılmasına rağmen 
yine ses yok, müdahale yok.

Peki, kaleciye Mandalina meyvesi atıl
masına ve kalecinin kaçtığını görmenize 
rağmen yine mi müdahale yok.

Pes doğrusu...
Bu kadarı da olmaz dedirten türden maç 

güvenliği.

TARAFTARIN TAŞ 
ATMASINA SEBEP 

KİMLERDİR?

Tamam maç bitti anladık.
Stresli ve olaylara gebe maçı bitiyor ve 

siz olay çıkarması mümkün olan ev sahibi 
takımın taraftarlarını salıyorsunuz.

Neden?
Önce misafir takımı neden göndermiyor

sunuz?
Ev sahibi taraftar gidiyor ve evinde bek

liyor.
Rakip taraftar gelecek taş atayım diye. 
Ama oltaya futbolcu otobüsü takılıyor. 
Taş atılması düşünülen yerde pusu kuran 

birkaç kendini bilmez taraftara kimler 
yardımcı oluyor.

Bu taraftarların taş atacağını bilen kişiler 
otobüsü görmekle bulundukları cafe’den 
çıkıyorlar.

Taş atılacağını bilerek.
Taş atanlara engel olmak için değil.
Otobüsün arkasında kalan ve eskort 

olduğu söylenen ancak üzerinde polis yaz
mayan, caydırıcı ışıkları olmayan bir araç 
geliyor.

Taş atanları görmesi ve araçtan inerek 

onları yakalamaları gerekmez mi?
Hayır, o araç futbolcu otobüsünü takip 

etmekle yetiniyor.
Uzun zamandır Güzelyalı sahasında bir 

güvenlik sorunu yaşanıyor.
Bunu rakip takım taraftarı, idareci ve fut

bolcularından sürekli duyuyoruz.
Bir takımın futbolcularını taşıyan otobüse 

saldırının önlenememesi ne kadar 
düşündürücüyse, bunları yaptıranların ya 
da yapanların düşünceleri ise sporsever
likle bağdaşmıyor.
Atılan taş futbolcunun başına 5 dikiş 

attırdı.
Ya daha kötüsü olsaydı.
Altında nasıl kalkılacaktı.
Ben bunda asıl suçlu olarak rakip takımın 

yorumlayan ancak kendi seyircisinin yap
tığını görmeyen idarecileri görürüm.

Birkaç yıl önce Gemlik’te talihsiz bir olay 
yaşanmıştı. Maçın hakemi tribünden atılan 
taşla yaralanmıştı.

Taşı atan kişi başarılı çalışma sonunda 
kısa zamanda bulundu.

O tarihten sonra Gemlik ilçe sahasında 
olay yaşanmadı.

Futbolcu otobüsünün taşlandığını ise hiç 
hatırlamıyorum.

Bakalım Mudanya Emniyeti taşı atan 
fanatik taraftarı bulacak mı?

Taşın atıldığı yer belli.
Eğer maçın oynandığı zamanda taraftar 

gurubu videoya çekildiyse bulunur.
Büyük ihtimalle içlerinden biri 

çıkacaktır.

‘Gemlik Körfez9 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

elmfc sekeri
GENLİK’İNİllÖZEl 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUNU

«21
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE NAZIRLIK 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 SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC BROK€R'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engüriide 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Otomotiv satışlarında patlama
Türkiye otomotiv 
pazarında 2010 yılı 
Ocak-Kasım dönemi 
otomobil ve hafif 
ticari araç toplşm 
pazarı, geçen yılın 
aynı döneme göre 
yüzde 30,83 oranında 
artarak 612 bin 
544 adet olarak 
gerçekleşti.
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği'nin 
(ODD) 2010 yılı Ocak- 
Kasım ayı verilerine 
göre, Türkiye 
Otomotiv pazarında 
2010 yılı Ocak-Kasım 
dönemi otomobil ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarı 612 
bin 544 adet olarak 
gerçekleşti.
468 bin 203 adet olan 
2009 yılı 11 aylık oto
mobil ve hafif ticari 
araç pazar toplamına 
göre satışlar yüzde 
30,83 oranında arttı.
2009 yılı Ocak-Arahk 
dönemi binek ve 
hafif ticari araç top 
lam pazarı ise 557 
bin 126 adet olmuş
tu. 2010 yılında oto
motiv sektörü bek
lentilerin üzerinde bir 
talep ile karşılaştı. 
Ekonomik aktivitenin

ve büyümenin hızlan
ması, kredi 
piyasalarındaki nor
malleşme, krizden 
çıkış sinyalleri ve 
güven ortamındaki 
iyileşme, düşük faiz 
ortamı, Türk 
Lirası'ndaki değer
lenme, düşük avro 
kuru ve şirketlerin 
yoğun kampanyaları 
gibi etkenler bir 
araya gelerek yılın 
genelinde sek
törümüzde bekle
nenin üzerinde talep 
oluşmasına yol açtı. 
Kasımda, geçen yılın 
aynı ayına göre oto
mobil satışları yüzde 
181,54 oranında 
artarak 50 bin 61 
adet olarak gerçek
leşti. 2010 yılı Ocak- 
Kasım döneminde 
toplam otomobil 
satışları geçen yılın 

aynı dönemine oran
la yüzde 31,24 
artarak 410 bin 323 
adet oldu. 2010 yılı 
Kasım ayında, hafif 
ticari araç pazarı ge 
çen yılın Kasım ayına 
göre yüzde 134,76 
oranında artarak 23 
bin 901 adet oldu. 
Ocak-kasım toplam 
hafif ticari araç 
satışları da aynı 
dönem için geçen 
yıla oranla yüzde 
29,99 artarak 202 bin 
221 adet olarak 
gerçekleşti.
AB VE EFTA 
ÜLKELERİ 
ACEA tarafından 
açıklanan en son 
veriler doğrultusun
da; AB (27) ve EFTA 
ülkeleri toplamına 
göre, 2010 yılı Ekim 
ayında, 2009 yılının 
aynı ayına göre 

yüzde 16,1 daralma 
yaşandı ve 1 milyon 
61 bin 977 adet 
seviyesinde otomobil 
pazarı gerçekleşti. 
2010 yılı Ocak-Ekim 
dönemi toplam 
Avrupa satışları 
(AB27 EFTA) bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 5 azalışla 11 
milyon 628 bin 571 
adet olarak gerçek
leşti. Ekim ayı oto
mobil satışları ile 
Türkiye, Avrupa oto
mobil satışlarında 6. 
sırada yer aldı. 
Ocak-Ekim döne
minde ise otomobil 
satışları ile Türkiye, 
Avrupa otomobil 
satışlarında sırala
masında yine 8. sıra
da yer aldı.
ACEA tarafından 
açıklanan en son 
veriler doğrultusun
da; AB (27) ve 
EFTA ülkeleri 
toplamında, 2010 yılı 
Ekim ayında 2009 yılı 
Ekim ayına göre 
yüzde 7,3 artış 
yaşandı ve 130 bin 
39 adet seviyesinde 
hafif ticari araç 
pazarı gerçekleşti.

Meclis Başkanlığı'na 
sunulan teklife göre, 
memurlara evde 
çalışma imkanı 
geliyor. Özürlülere 
de farklı mesai 
uygulanabilecek. 
Memurlara evde 
çalışma imkanı geti 
ren, özürlü memur 
lara farklı mesai 
uygulanmasını 
düzenleyen ve 
yüzde 25' i ödenen 
idari para cezaları 
nın yüzde 75'inden 
vazgeçilmesini 
öngören kanun tekli
fi TBMM Başkanlı 
ğı'na sunuldu. 
AK Parti Bolu 
Milletvekili Fatih 
Metin ve 
arkadaşlarının imza
sının yer aldığı tek
lif, Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası 
Kanunu'nun "kanun
lar gereğince 
görevden uzak- 
laştırılanlar, tutuk- 
lananlar veya 
görevine son 
verilenlerin sigor
talılıkları ve prim
leriyle ilgili" mad
desinde de değişik
lik öngörüyor.

Buna göre, bu 
durumdaki sigor
talıların aylıksız izin-1 
li oldukları süreler 
için prime esas 
kazanç alt sınırının 
altında olmamak 
kaydıyla aylıksız 
izne ayrıldıkları 
tarihteki prime esas 
kazançları, 
üzerinden yüzde 
12 genel sağlık 
sigortası primi 
işverenlerince 
ödenecek. Ancak 
askerlik hizmeti 
nedeniyle aylıksız 
izne ayrılanların 
genel sağlık sigor
tası priminin öden
mesinde ise bir yıllık 
süre sınırı uygulan
mayacak.
Ayrıca, Kanun 
gereğince alınacak 
prim ve verilecek 
ödeneklerin hesabh 
na esas tutulan 
günlük kazancın alt 
sınırında "sigor
talıların yaşlarına 
uygun asgari ücret" 
esas alınacak.
Üst sınırda da "18 
yaşından büyük" 
sigortalıların 
kazancına göre 
hesaplanacak.

Bakı zam şampiyonu oldu NÖBETÇİ ECZANE
Kasım ayında fiyatı 
en çok artan ürün 
yüzde 19,22 ile rakı 
oldu. Rakıyı yüzde 
18,29 ile bayan man
tosu, yüzde 16,15 ile 
bira ve yüzde 13,14 
ile erkek kabanı izle
di. Tüketici fiyatları 
açısından Kasım'da 

fiyatı en çok düşen 
ürün ise yüzde 25,12 
portakal oldu. Geçen 
ay fiyatlar domateste 
yüzde 22,03, limonda 
yüzde 20,11, 
salatalıkta yüzde 
18,60, tavuk etinde 
yüzde 10,73, balıkta 
yüzde 9,93 oranında 

geriledi..
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
verilerine göre, TÜFE 
bazında, en yüksek 
fiyat artışları rakı, 
bayan mantosu, bira 
ve erkek kabanının 
dışında yüzde 12,67 
ile salçada, yüzde

9,47 ile vapur ücret
lerinde (şehir hatları), 
yüzde 9,16 ile bayan 
çizmesinde, yüzde 
7,13 ile belediye oto
büs ücretinde, yüzde 
7,12 ile çocuk botun
da, yüzde 5,44 ile de 
LPG dolum ücretinde 
gerçekleşti.

7 Aralık 2010 Sah 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
513 20 05 GEMLİK

ır GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR-FERİBOT
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

iN
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM' ee 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
j 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
Totalğaz • 514 17 00

u HASTANELER

B
F

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

RELEDİYE

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

1 A
S 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 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 zs
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3830 

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)

MM 
HWA5NM 
ll.30.-.l4.0046> 

19.00-20.15*21.30
PRİıım 

14.15.-16.15
Rezervasyon 

(Tel: 513 3321)
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VII IItrolllMm ttowisi lnw »at ıntaı sun sana Mrrt
Konuk ettiği Gemlik 
spor’u 4-0 mağlup eden 
Mavi-Yunuslar, liderle 
arasındaki puan farkını 
tek haneye indirerek zir 
veye adeta göz kırptı. 
Süper Amatör Lig B 
Grubunda zirve takipçisi 
Burgazspor, üst sıraları 
hedefleyen Gemlikspor’u 
4-0 mağlup ederek liderin 
berabere kalmasıyla 
aradaki puan farkını 
1’e indirdi, 
iki takım taraftarlarının 
da takımlarını yalnız 
bırakmadığı maçta ilk 
tehlikeli atak Gemlik 
spor’dan geldi. Henüz 
6.dakikada topu önüne 
alan Hasan Efe’nin 
vuruşu dışarı çıktı.
Maçın 17.dakikasında 
tansiyonu yükselten 
olaylar başladı. Bu 
dakikada tribünlerden 
üzerine atılan 
Mandalinalardan kaçmak 
isteyen Gemlikspor kale
cisi Ufuk, gelişen atakta 
geç kalınca Arif topu 
filelere göndererek 
Burgaz’ı 1-0 öne geçirdi. 
31.dakikada Burgazspor 
ceza sahasında düşürü 
len Kemal Yıldırım 
penaltı beklerken yanıltı 
cı hareket deneniyle orta 
hakem tarafında sarı 
kartla cezalandırıldı, 
ikinci sarı kartını gören

Kemal Yıldırım kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalarak takımını 10 kişi 
bıraktı. 43.dakikada kale
ci Ufuk’un kısa topunu 
yakalayan Fuat topu boş 
kaleye göndererek 
Burgaz’ı 2-0 öne geçiren 
golü attı ve ilk yarı bu 
skorla kapandı.

SAKİN BAŞLAYAN MAÇ 
OLAYLI BİTTİ 
İkinci yarıda eksik 
kalmasına rağmen rakip 
kaleye yüklenen 
Gemlikspor yakaladığı 
fırsatları gole çeviremedi. 
69.dakikada sağdan ceza 
sahasına giren Arif 
kalecinin yanından topu 
filelere göndererek 
farkı 3’e çıkardı.
Maçın 78.dakikasında 
ikinci sarı kartını gören 
Ahmet’in kırmızı kartla 

oyun dışında kalmasıyla 
Burgazspor’da 
sahada 10 kişi kaldı. 
İki takımında 10 kişi 
kalmasının ardından fut
bolcular arasında yaşan
maya başlanan tatsız 
olaylar, teknik heyet 
tarafında engellenmeye 
çalışılmasına rağmen 
sahada olaylar 
tırmanmaya başladı. 
Gemlikspor’un 
oyundan düştüğü anlar
da 78.dakikada sağdan 
kaleye bindirme yapan 
Şahvelet’in çaprazdan 
vurduğu topu tamam
layan Faruk skoru 4-0 
yaptı ve maç bu skorla 
biterken, futbolcuların 
birbirine girmesini yine 
hocaları ve bazı 
futbolcular önledi.

SAHA: Güzelyalı

HAKEMLER:
Hakan Yemişken 6, 
Halil Özer (3) Emrullah 
Uğur Helvacı (4) 
BURGAZSPOR: Ahmet 
(6), Şahvelet (7), Osman 
(5), Berat (5) (Eşref 1), 
Ahmet (5), Yakup (6), 
Fuat (6) (Ceyhun 1), Emir 
(6), Arif (7) (Sadık 1), 
Faruk (6), Can (5) 
GEMLİKSPOR: Ufuk (3) 
(Bilal 2), Kemal (5), Fatih 
(5) (Şeref 4), Yılmaz (5), 
Hüseyin (5), Oğuz (5), 
Sinan (4), Murat Yarar (5), 
Ahmet (5) (Emrah 2), 
Hasan Efe (5), Gürkan (4) 
GOLLER: Dk.17-69 Arif, 
Dk.43 Fuat, Dk.78 Faruk 
KIRMIZI KART:
Dk.31 Kemal 
(Gemlikspor), Dk.72 
Ahmet (Burgazspor) 
Burgazspor maçının 
ardından Gemlik’e giden 

Kırmızı-Beyazlı takımın 
otobüsü taşlı saldırıya 
uğradı. Futbolculardan 
Kemal Yıldırımdın başına 
5 dikiş atıldı.
Burgazspor ile Gemlik 
spor maçı sonrasında 
Güzelyalı içinden 
geçmekte olan 
Gemlikspor’un futbolcu
larını taşıyan otobüs 
taşlı saldırıya uğradı 
Maçın bitmesiyle birlikte 
rakip taraftarları taşıyan 
otobüsün gönderilmeme
si ise sıkıntı yarattı. 
Her maçta önce rakip 
seyircinin gönderilme
sine rağmen Güzelyalı 
Sahası’nda önce ev 
sahibi taraftarın bırakıl
ması olayların başlangıcı 
oldu. Kent merkezinden 
geçmekte olan futbolcu 
otobüsüne taşlı saldırıda 
bulunulması maçtan 

erken çıkmalarıyla 
gerçekleşince yaşanma
ması gereken olaylarda 
ne yazık ki kan akmasına 
neden oldu.
GÜVENLİK SORUNU 
YAŞANDI
Güzelyalı Sahası’nda 
oynanan birçok maçta 
yaşanan güvenlik 
sorunu yine tekrarlandı, 
iki takım taraftarlarının 
da küfürlü tezahüratları
na ses çıkarmayan 
güvenlik güçleri, takım 
otobüsünün çıkışında 
gerekli eskort tedbirini 
alamayınca kan aktı. 
Bazı kendini bilmez 
fanatik taraftarın taşlı 
saldırısına uğrayan oto
büste camın kırılmasıyla 
başına taş ve cam 
parçacıkları isabet eden 
futbolculardan Kemal 
Yıldırım başından yara
landı. İlk müdahalesi 
otobüs içinde 
Gemlikspor hocası Murat 
Gültekin tarafından 
yapılan Kemal Yıldırım, 
Mudanya Şaziye Rüştü 
Devlet Hastanesine 
götürülerek başına 
5 dikiş atıldı. Gemlikspor 
futbolcuları daha sonra, 
Mudanya Emniyet 
Müdürlüğü’ne giderek 
ifadeleri alındı ve taş 
atan kişinin bulunması 
için şikayetçi oldular.

MILTON
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ CÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.5OO 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 gösterileriPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


X—Tımıt
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 
Eski fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km, Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DENİZlI WWW,Umutthermal,COm

8 Aralık 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

0ZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCACTSİZ StftVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovşrlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Aylığı 40 bin 550 liradan kiralanan İş Merkezi Şubat ayında kapılarını halka açacak

IIVII hinası Mracıyıı teslim eıBMi
Gemlik Belediyesi tarafından 
yaptırılarak ihale ile kiraya 
çıkarılan Ahmet Dural Meyda 
m’ndaki Alışveriş Merkezi’ni 
kiralayan firma yetkilileri 
belediye ile sözleşme imzala 
dı. Alya Petrol Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Can Selek, “Marka firmalarla 
görüşerek onları Gemlik’e 
davet edeceğiz” dedi.
Kadri Güler*in haberi 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AVM’de sona gelindi
Gemlik Belediyesi’nce Ahmet Dural 

Meydam’nda yaptırılan Alışveriş M er 
kezi’ni kiralayan Alya Petrol Ltd. önceki 
gün Belediye ile kira sözleşmesini 
imzaladı.

Böylece Gemlik’te yeni bir iş merkezi 
nin açılışına doğru bir adım daha 
atılmış oldu.

İlçenin en güzel yerinde, dev bir alış 
veriş mağazası, ilçeye ne kazandıracak 
bunu zamanla göreceğiz.

Br yıla yakın bir zamandır eksiklikleri 
nin tamamlanması beklenen binanın 
boş kalması, kamunun zararınaydı. 
Neyse ki firma kiralamadan vazgeçme
di, Devamı sayfa 4’de

Mııralıimmı

Gemlik Lions Kulübü, ilçemizde bulunan 
ilköğretim okulu 1. sınıf ve ana sınıflarında göz 
sağlığı taraması yaptırdı. 2 gün süren tarama 
sırasında 525 minik öğrencinin ve 30 öğret
menin göz taramasının yapıldığı belirtildi. 5’de

Belediye Zabıtası denetimlerde açıkta gıda satanların fotoğrafını çekiyor

iılıhaııaıtııaMiıııııııı

Salı Pazarı’nda yönetmenliklere aykırı olarak, açıkta gıda 
maddesi satan esnafı uyaran Belediye Zabıtası, işyerlerinin 
durumunu gösteren fotoğraraflarını çekiyor. Açıkta gıda 
maddesi satan esnafı uyaran Belediye Zabıtası, halk 
sağlığını yakından ilgilendi ren gıdaların satılmasında uyula
cak kuralların belli olduğunu söylediler. Haberi sayfa 2’de

Bursa

turizmi 
başkenti 
oluyor

İstanbul'da düzen 
lenen 3. Sağlık 
Turizmi Kongre 
si'ne katılan 20 
ülkeden 80 kişiye, 
Bursa'nın sağlık 
turizmi alanındaki 
zenginlikleri ve 
potansiyeli tanıtıl 
dı. Vali Şahabettin 
Harput, Bursa'nın 
ekonomik anlam
da kalkınmışlığına 
dikkat çekti. 2’de

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

Belediye Zabıtası denetimlerde açıkta gıda satanların fotoğrafını çekiyor

MlilMMlHISpor mu?
Gerilim tırmanıyor.
Yurttaş karşı karşıya geliyor. 
Son derece tehlikeli bir durum. 
İtişme kakışma üniversite önünde... 
Toplumun yaşadığı her yerde...
Futbol seyircisinin spor karşılaşması Öncesi, 

sırası ve sonrasında yaptıkları medyadan 
evimize tüm dehşetiyle yansı yor.

Trafik kazasına karışan iki aracın sürücüleri 
taşlı, sopalı, bıçaklı, tabancalı birbirine giriyor.

Hırsızlık, arsızlık, kapkaç vaka-i adiyeden 
oldu.

İpin ucu kaçmış durumda..
Geçtiğimiz Pazar günü Beşiktaş ile

Bursaspor arasında oynanan maç öncesinde 
yaşananlara spor denilebilir mi?

Yapılanlar spor adına mı?
Gerginlik tüm değerlerin önüne geçiyor ve 

aynı ülkenin insanları kıyasıya birbirine giriyor.
Yazık.
Çok yazık...
Beşiktaş’la Bursaspor’un geçmişte kalması 

gereken bir hesabı var.
Bu hesap ne hikmetse bir türlü görülmüyor.
Federasyon...
Aradaki buzların eridiğini düşünerek olumlu 

bir adım atıyor.
Bursaspor taraftarlarının maça girmesine izin 

veriyor.
Güzel bir yaklaşım.
Ancak...
Göz ardı edilen bir durum var.
Güvenlik.
Bilindiği halde... 
önlemler eksik. 
İstanbul polisi araya kadife duvarı öremedi, 
örmediği gibi...
Olaylar çıkınca şaşırdı.
Önceden okuyamadı...
Bıçaklar çekilince...
Stad önü kana bulanınca
Çareyi “cop” lamakta ve “gaz” lamakta 

buldu.
Öncesinde tablo zaten çok acıtıcıydı.
Sonrasında drama dönüştü.
Ambulanslar da hazır ve nazır olmayınca...
ön müdahale yoldan geçenlere ve taraftarlara 

düştü.
Allahtan “ölüm” olmadı.
İkinci yarıda;
Yeşil Timsahlar Bursa’da Kara Kartal’ı ağır

layacak.
Federasyon a çok önemli ödev düşüyor. 
Tabiî ki basın olarak bizlere de...
Bugünden itibaren;
Suçluyu aramak yerine zafiyetleri saptamak 

ve gerekli önlemleri almak için çaba harcamak.
Çünkü; İşin boyutları çok kapsamlı.
Siyasal, sosyolojik, psikolojik derinlikleri var.
Aile yapısı ve aile içi etkileşimler işin lokomo

tifi.
Eğitim kalitesi önemli bir etken.
Günümüzde televizyonlarda saldırganlığı ve 

şiddeti kanıksatan bir kültür hakim.
Gençler arasında yaygınlaşan şiddet, bu 

kültürün sonucu.
Bilimsel verilerle atılan adımlar kuşkusuz 

olumlu sonuçlar verecek.
Sabır ve inatla olayların nedenlerini sorgula

mak sonuçlarını ortaya koymak belki kısa vade 
sde sonuç vermeyecek ama uzun vadede 
toplum kazanacak.

Salı Pazan’nda 
yönetmenliklere 
aykırı olarak, 
açıkta gıda maddesi 
satan esnafı 
uyaran Belediye 
Zabıtası, işyerlerinin 
durumunu gösteren 
fotoğraraflarını 
çekiyor.
Salı Pazan’nda dün 
denetleme yapan 
Belediye Zabıta 
ekipleri, Zabıta ve 
gıda yönetmelik 
lerine uymayan 
esnafı uyarırken, 
esnafın kurallara 
uymasını istedi. 
Zabıta, pazarda 
peynir, kuru çerez 
gibi halk sağlığını 
yakından ilgilendi 
ren gıdaların satıl
masında uyulacak 
kuralların belli 
olduğunu söyleyen 
ilgililer, esnafı 
uyararak gıda mad
delerin üzerine 
camekan koy
malarını istedi. 
Bu tür maddeleri 
satan esnafın işyer
lerinin fotoğ rafını 
da çeken Zabıta 
görevlileri, gelecek 
haftaya kadar eksik
liklerin tamamlan
masını yoksa yasal 
işlem yapacaklarını 
söylediler.

Bursa sağlılı tıırizmi başienti oluyo
İstanbul'da düzenle
nen 3. Sağlık 
Turizmi Kongresi'ne 
katılan 20 ülkeden 
80 kişiye, Bursa'nın 
sağlık turizmi 
alanındaki 
zenginlikleri ve 
potansiyeli tanıtıldı. 
Bursa Valiliği 
tarafından ağırlanan 
heyet, Merinos 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde 
"Bursa'nın sağlık 
turizmi potansiyeli" 
adlı kongreye 
katıldı. Kongrenin 
açılış konuşmasını 
yapan Vali 
Şahabettin

Harput, Bursa'nın 
ekonomik anlamda 
kalkınmışlığına 
işaret ederek, 
"Bursa tarih ve 
kültür başkentidir, 
OsmanlI'ya 130 yıl 
başkentlik yapmış 
tarihi değerleri 
yüksek bir turizm 
şehridir" dedi. 
Bursa'nın kış 
sporları, termal tur
izm, kongre turizmi 
gibi alanlarda 
büyük potansiyeli 
olduğunu belirten 
Harput, "Hristiyanlık 
inancının ve Incil'in 
bugünkü şeklini 
aldığı İznik, inanç 

turizmi açısından 
Efes değerinde bir 
yerdir" şeklinde 
konuştu.
Valilik olarak 
termal kaynaklara 
önem verdiklerini, 
dünyanın en 
önemli termal 
merkezlerinde 
birisi olmaya aday 
tesis kurmak için 
çalışmalara 
başladıklarını 
ifade eden Harput, 
"Termal kaynaklara 
valilik olarak 
büyük önem 
veriyoruz. Sürekli 
yeni termal kuyular 
açmaktayız, çok 

yakında yeşillikler 
içinde olan 
bir termal tesis 
kurucağız. Bu 
tesis dünyanın 
en önemli termal 
merkezlerinden 
biri olacak" dedi. . 
Valiliğin termal 
alanda yaptığı 
çalışmalar 
sayesinde yatırım
cıların ilgisini 
Bursa'ya çektikleri
ni kaydeden 
Harput, büyük 
otellerin termal 
tesis kurmak 
için kendilerine 
başvurduğunu 
söyledi.
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Kendisini internetten rahalsız eien memuru
Diş Hekimi

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

YazıYORUM

Bursa'nın 
İnegöl ilçesinde, 
kendisini 
internetten 
rahatsız ettiği 
gerekçesiyle 
belediye başkanına 
şikayet eden kadını 
darp eden memur, 
jandarma

Tinerle bayıltıp kabloyla 
bağlayarak tecavüz etti
Bursa'da, evden 
kaçan 15 yaşındaki 
kıza tiner koklatıp 
tecavüz ettiği iddia 
edilen madde 
bağımlısı bir genç 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 
merkez Yıldırım 
ilçesinde, 20 yaşın
daki madde bağım
lısı K.G. yolda 
yürürken evden

Otomobil l$ verine daldı
Bursa'da kullandığı 
kiralık otomobilin 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den sürücü iş yerine 
daldı. 2 kişinin yara
landığı kazanın 
ardından sürücü 
olay yerinden kaçtı. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, dün gece 
22.30 sıralarında 
Ankara Caddesi 
Arabayatağı

50 Melrelik kulede teci ölüm
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, mısır 
kurutma makinesine 
bağlı motora kayış 
takmak isteyen 
şahıs, iki çark 
arasında sıkışarak 
hayatını kaybetti. 

tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Kurşunlu beldesinde 
meydana geldi. 
Kurşunlu 
Belediyesi'nde 
memur olarak 
çalışan H.Ö. tarafın

kaçan N.T. (15) ile 
tanıştı. K.G., yardım 
etme bahanesiyle 
evine götürdüğü 
kızı tinerle bayılttı. 
Şahıs, daha sonra 
kabloyla bağladığı 
kıza tecavüz etti. 
Olay, sabah saat
lerinde elbiseleri 
yırtık halde evden 
kaçan N.T.'yi gören 
vatandaşların

Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, sürücüsü 
tespit edilemeyen 16 
L 9008 plakalı kiralık 
otomobil, aşırı hız 
sebebiyle önce 
önünde ilerleyen 
Ahmet Erpolat 
idaresindeki 16 LAS 
80 plakalı araca 
çarptı. Kaldırıma 
çıkan otomobil, 
elektrik diğerine

Edinilen bilgiye 
göre, Tophisar 
köyünde bir fabrika
da çalışan A.Y, mısır 
kurutma makinesine 
bağlı motora kayış 
takmak için 50 
metrelik kuleye 
çıktı. A.Y., 

dan internetten 
rahatsız edildiğini 
öne süren İ.Ç. 
isimli kadın, durumu 
belediye başkanına 
şikayet etti. 
Belediye başkanının 
kendisini ikaz 
etmesi üzerine 
sinirlenen şahıs, 

polisi araması 
üzerine ortaya çıktı. 
Ekiplerin gözü yaşlı 
halde bulduğu 
küçük kızın ifadeleri 
doğrultusunda 
zanlının evine 
operasyon düzen
lendi. Şok bir 
baskınla gözaltına 
alınan K.G., "küçük 
çocuğa cinsel 
saldırı" suçundan 

zarar verip bir iş 
yerine girerek dura
bildi. Kazada 
16 LAS 80 plakalı 
otomobilde bulunan 
sürücü Ahmet 
Erpolat ve Melih 
Ergün yaralandı. 
Yaralılar 122 ambu
lansı ile Şevket 
Yılmaz Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kiralık 
otomobilin 
sürücüsü ise 

dikkatsizlik ve ted
birsizlik neticesinde 
motorun iki çarkı 
arasında sıkışarak 
yaralandı.
Olay yerine gelen 
itfaiye ve arama 
kurtarma ekipleri 
tarafından kuleden 

evine giderek 
İ.Ç.'yi darp etti. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, şikayet 
üzerine H.Ö.'yü 
gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma devam 
ediyor.

adliyeye sevk edildi. 
Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan zanlının, 
"Ben bir şey yap
madım ağabey" 
demesi dikkat çekti. 
Şüpheli, sevk 
edildiği adli makam
larca tutuklanırken, 
küçük mağdurenin 
ise Sosyal Hizmetler 
Yurdu'na teslim 
edildiği öğrenildi.

olay yerinden 
firar etti.
Polis ekipleri 
aracın kiralandığı 
şirketle görüşerek 
sürücünün kimliğine 
ulaşmaya çalıştı. 
Otomobilde 
ve iş yerinde 
maddi hasar 
meydana gelirken, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

indirilen şahıs, 
Karacabey 
Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Rüşvet !...
MEMLEKETTE rüşvetten bol bir şey yok!
Nerede işiniz olsa, hangi kuruma gitseniz 

gölge gibi etrafınızda hayasızca dolaşıyor..
Küçük miktarlar sanki normal yasal hak

larıymış gibi utanmadan, hatta bazen küstahça 
isteniyor.

Büyüklerin raconu başka..
Şeytanın bile aklına gelmeyecek öyle numar

alar, öyle yollar buluyorlar ki aklınız durur..
İçleri çıfıt, kirli bu adamların dış görünüş

lerinde azametten yanlarına yaklaşamıyor
sunuz..

Son birkaç gündür gazetelerde, televizyonda 
rüşvet haberleri iyice çoğaldı. ABD’nin güçlü 
şirketlerinden 3M, Türkiye’de belediyelere 
büyük rüşvetler dağıtmış...

Şirketin Amerika’daki merkezi “Bizim 
Türkiye’deki temsilciliğimiz belediyelere rüşvet 
vererek ihaleler almış!’’ diye bizzat açıklama 
yapmak zorunda kaldı.

3M ne sattı, kime sattı? Alanda verende orta
da..

Bunlar elbette ki kayıtlarda var.
Peki, sonuç ne olacak derseniz ?
Hiç ses seda yok!
Yakında kapatılır, unutulur gider..
Sayın okurlarım; Ya yargıdaki rüşvet olayına 

ne demeli?
Televizyonda gördünüz, gazetelerde okuyor

sunuz, Üç gün önce, aralarında Yargıtay eski 
Daire Başkam’mn da bulunduğu 37 kişi, “yargı
da rüşvet” iddiasıyla gözaltına alındı.

Büyük rüşvet skandalına, İstanbul Ticaret 
Odası Başkam’mn da adı karıştı.

İddialar arasında, rüşvetin Ankara’ya araç 
bagajında götürüldüğü, pantolon cebinden 
rüşvetler taştığı söylemleri de var.

Aslında rüşvet de, fahişelik gibi, insanlık tari
hi kadar eskidir!

Her devirde bin bir türlü rüşvet olayı yaşan
mıştır.

Ama yaşıma, başıma bakarak söyleye yim;
Bu kadar çok olduğu, bu kadar pespaye 

olduğu devri görmedim, yaşamadım.
Eskiden arada bir olurdu, duyardık, kulaklara 

fısıldanın dı.
% 10 aldığı söylenen Dışişleri bakanları, 

maliye bakanları, yakınımızda da % 15 alan 
Belediye başkanları dedikoduları kulaklarımız
da..

Rüşvet olayları, delik deşik eder toplumları..?
Çürütür, yozlaştırır, ahlaki değerleri bitirir!
Türk insanı yıllardır aldatıldıklarını bilir...
Bilir ama artık alışmış, kanıksamıştır!
Bu ülkede güvenip de aldatılmayan kim var 

ki?
Ufacık beldelerde, her şeyin ortada olduğu 

küçücük belediyelerde görüyorsunuz ne 
numaralar dönüyor..

Sonrada sizi soyanlar arsızca karşınıza çıkı 
yor.

Yüzlerine tükürseniz,yağmur yağıyor diyorlar.
Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet haberleri sürüsüne 

bereket! Adamlarda utanma yok, fazla etki yap
mıyor!

Ne ailesinin içine düşeceği durumu düşünü 
yor, Ne de torununun. Yüzünde k o karayı 
utanmadan taşıyor.

Yönetime kim gelirse gelsin sistem halkı 
pestile çeviriyor.

70 yıldır değişmeyen gerçek bu.
Rüşvetin dönmediği, yolsuzluğun olmadığı 

kurum sayısı parmakla gösterilecek kadar az.
Benden bu kadar, ne yazsam boş..
Adamların surat derisi kalınlaşmış.. Kösele..

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

AVM’de sona gelindi

Aylığı 40 bin 550 liradan kiralanan İş Merkezi Şubat ayında kapılarını halka açacak

»»Millili
Alya firma yetkilileri, sözleşme hüküm

lerine göre binanın demirbaşları ve kira 
lama ile ilgili teminat mektuplarını Bele 
diye’ye verdi.

AVM nin açılışı ile ilgili olarak düğmeye 
böylece basilmiş oldu.

Alış veriş Merkezi 1 Şubat tarihi itibariy 
le firmaya geçmiş olacak.

Firma bu arada kiralanacak 40 işyeri ile 
üst katta bulunan sinema, restaurant, 
kuaför ve cafe mağazalarını kiralamak 
için girişimleri başlatacak.

Alya Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Can Selek ile dün akşam üzeri telefon ile 
görüştüm. Alış Veriş Merkezi’nindeki 
yasal işe başlama tarihlerinin 1 Şubat 
2011 olduğuna dikkat çekerek, üst katta 
star park, ünlü markaların mağazaları, 
ünlü kafeleri Gemlik’e davet edeceklerini 
söyledi.
Ali Can Selek, “Amacımız bu güzel bina 

yı Gemliklilerin en iyi şekilde hizmetine 
sokmaktır. İki gün Gemlik’te kaldım, şim 
di durum değerlendirmesi yapıyoruz. 
Neler yapacağız bu konuları görüşüyo 
ruz.” dedi.

Belediye İdari Başkanı Cemil Acar, Alya 
firmasının yalnız ikinci ve üçüncü katını 
kiraya vereceğini, ancak, binanın tümü 
nün işletmesinden sorumlu olacağını 
belirtti.

Bunların içinde güvenlik biriminin oluş
turulması, ısıtma, aydınlatma, temizlik, 
havalandırma, aktivasyonlar geliyor.

Gemlik ilk kez Özdilek’ten sonra daha 
değişik büyük bir alış veriş mekezine 
sahip oluyor.

Burada bulunan ve kiralarını belediye 
ye verecek olan eski Çarşı Esnafı bu 
işten nasıl etkilenecek, Merkezin 
bütününden doğacak masrafları kaldıra
bilecek mi ?

Bunları zaman içinde göreceğiz.
Ama birkaç esnafın kura da çekmiş ol 

masına karşın Alış Veriş Merkezi’ne git
meyeceğini öğrendim.

Giriş katında çok küçük mağazalar var. 
Bunlar esnafın tepkisine neden oluyor.

Esnaf aldatıldığını, küçüçük dükkanlar
da nasıl iş döndüreceklerini söylüyorlar.

Yaklaşık 7 milyon liraya mal olan 
Belediye Alış Veriş merkezi yılda Alya 
firmasından 487 bin lira gelir elde ede
cek.

Eski çarşı esnafından da 100 bin lira 
gelirleri olsa, ortalama 600 bin lira 
belediye kasasına para girecek.

Bu inşaatın 10 yılda kendini amorti 
etmesi anlamına gelir.

Gemlik birkaç ay sonra yeni bir alışve 
riş mağazısıyla karşılaşacak.

Bu sosyal yaşantımızı nasıl etkileyecek 
birlikte göreceğiz.

Hayırlı olmasını diliyorum.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yap
tırılarak ihale ile 
kiraya çıkarılan 
Ahmet Dural 
Meydanındaki Alış 
veriş Merkezi’ni 
kiralayan firma 
yetkilileri belediye 
ile sözleşme 
imzaladı.
Gemlik Belediyesi 
tarafından 16 Kasım 
2010 günü yapılan 
kira ihalesine katılan 
ve aylık 40 bin 550 
lira bedel ile ihaleyi 
kazanan Alya Petrol 
Ltd. Şti. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Can Selek, sözleşme 
imzalamak için 
Gemlik’e geldi. 
Belediye yetkilile 
riyle biraraya 
gelen kiracı firma, 
sözleşmeyi okuyarak 
imzaladı ve kira 
teminatı olarak 
219 bin 191 lira, 
demirbaşlar teminatı 
olarak da 243 bin

İrtiH
Hafta sonu 
oynanan Beşiktaş- 
Bursaspor 
karşılaşması 
öncesi iki takım 
taraftarları arasında 
çıkan ve birçok 
kişinin yaralandığı 
olaylarla ilgili 
gözaltına alınan 
10 kişi adliyeye 
getirildi. 
Turkcell Super 
Lig'de Beşiktaş- 
Bursaspor maçı 
öncesi iki takım 
taraftarları arasında 
çıkan kavga

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

Adana'da kaybettim. Hükümsüzdür.
S İZZEDDİN TOPRAK

300 liralık teminat 
mektuplarını 
Belediye Hesap 
İşleri Müdürlüğü 
yetkililerine 
teslim etti. 
Tarafların hayırlı 
olması dileklerinin- 
den sonra Alışveriş 

nedeniyle gözaltına 
alınan 10 
şüphelinin 
Asayiş Şube 
Müdürlüğümdeki 
işlemleri tamam
landı. Adliyeye 
sevk edilen 
şüpheliler 
Sultanahmet'teki 
İstanbul Adliyesi'ne 
getirildi. 
Gözaltındaki 
taraftarlarının 
adliyeye alınışları 
esnasında ellerinin 
kelepçeli olduğu 
görüldü.

Merkezi’nde 
inceleme yaptı. 
Şubat ayında alış 
veriş merkezinin 
hizmete açabilecek
lerini söyleyen Ali 
Can Selek, “Marka 
firmalarla görüşerek 
onları Gemlik’e

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
bütçeyle ilgili yıl 
sonu işlemlerinin 
sağlıklı yürütülmesi 
için 24 Aralık 2010 
tarihinden sonra 
hiçbir ödeme 
emrinin işleme 
konulmayacağını 
bildirdi.
Bakan Şimşek imza
sıyla yayımlanan 
"2010 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Uygulama 
Genelgesinde, genel 
bütçe kapsamındaki 
kamu idareleri ve 
özel bütçeli 
idarelerin bütçe 
giderlerinin 
zamanında gerçek
leştirilmesi ve yıl 
sonu işlemlerine 
dönük usul ve 
esaslar düzenlendi. 
Genelgeye göre: 
"-idareler, ödeme 
emri belgesine 
bağlanarak 
muhasebe yetkililer
ine ulaştırılan per
sonel giderleri (ek 
ders ve sınav ücreti, 
fiili hizmet zammı, 
ek ödeme, ikramiye, 

davet edeceğiz” 
dedi.
Selek, “Amacımız 
Alışveriş Merkezi’ni 
geliştirerek Gemlik 
lilere yakışır bir 
yer haline getirmek 
olacaktır.” 
şeklinde konuştu.

kıdem tazminatı 
dahil) ile Sosyal 
Güvenlik Kurum 
larına devlet primi 
giderleri, zamanında 
ödenecek.
Muhasebe yetkili 
leri, yaptıkları bu 
ödemeler sonucu 
ortaya çıkacak ilave 
ödenek taleplerini 
en kısa zamanda ve 
en seri vasıtayla 
(faks vs.) ilgili mali 
hizmetler birimle 
rine bildirecek.
Bu kalemlerin 
hiçbirinden 
2011 yılına borç 
bırakılmayacak. 
-Bütçelerin tüm 
ekonomik kodların
dan yapılmış olan 
giderlere ilişkin 
ödeme emri bel
geleri, herhangi 
bir gecikmeye 
meydan verilmek
sizin kuramların 
harcama birimleri 
tarafından en geç 
24 Aralık 2010 
Cuma günü mesai 
bitimine kadar 
ilgili muhasebe 
birimlerine 
ulaştırılacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


8 Aralık 2010 Çarşamba GemlikKHrfez Sayfa 5

IMUl i SİİI liMSI IWMılııi|iM»

Gemlik Lions Külü 
bü, 1-2 Aralık tarih
lerinde ilçemizde 
bulunan ilköğretim 
okulu 1. sınıf ve ana 
sınıflarında göz 
sağlığı taraması 
yaptırdı. Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nda başlayan 
göz sağlığı taraması 
daha sonra Çınar ve 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu’n 
da okuyan 1. Sınıf 
öğrencilerine de 
yapıldı. 2 gün süren 
tarama sırasında 
525 minik öğrenci 
nin ve 30 öğret
menin göz tara
masının yapıldığını 
söyleyen Gemlik 
Lions Kulübü 
Başkanı Mehmet 
Cesur, “Yapılan 
sağlık taramasında 
100 den fazla öğren
cide göz kusuru 
tespit edildi. Yüksek 
göz kusuru tesbit 
edilen ama ekono 
mik durumu iyi 
olmayan 5 öğrenci 
nin tedavilerinin 
yapılması amacıyla 
sponsor teminini

kulübümüz 
üstlendi” dedi. 
Göz hekimlerinin 
yaptığı kontrollerde 
öğrencilerin miyop, 
hipermetrop, astig
mat derecelerinin 
tesbiti ve göz kay
ması, göz şaşılığı 
gibi kusurların da 
kontrol edildiğini 
söyleyen Mehmet 
Cesur kontrollerin 
kulüp üyesi ve 
Esentepe Tıp Merke 
zi yetkilisi Dr. Anıl 
resmi ve ekibince 
yapıldığını belirterek 
konuşmasına şöyle 
sürdürdü.
“Amacımız ülkemi 
zin geleceği olan 
çocuklarımızın

yaşamlarını sürdür 
mede en büyük 
etkenlerden biri 
olan görme bozuk
lu klan nı küçük yaş 
la rd a tesbit ederek 
gerekli tedavilere en 
kısa sürede başla
mak ve problemleri
ni çözerek sıkıntısız 
bir şekilde yaşam
larının devam etme 
sini sağlamaktır. 
Bu etkinlikte görev 
alan sağlık ekibine, 
katkı ve katılımları 
nedeniyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
ve okul görevlileri 
ne, katılım sağlayan 
Honiara destekleri 
için Kulübüm adına 
teşekkür ederim”

Kentin vitrini 
Atatürk Cadde si’n- 
deki sağlıklaştırma 
çalışmaları ile 
bölgedeki görüntü 
kirliliğini güzelleş 
tiren ve çağdaş 
görünüme kavuştu
ran Büyükşehir 
Belediyesi, Orhan 
gazi Alt Geçidi’ne 
de yürüyen merdi 
ven ile engelli asan
sörü inşa ederek 
eksikliği çekilen bir 
sıkıntıyı daha 
ortadan kaldırıyor. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Orhangazi 
Alt Geçidi’nde 
incelemelerde bulu
narak Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanı 
Fehmi Ökten’den 
çalışmalarla ilgili 
bilgiler aldı.
Bursa’nın her 
yönüyle daha 
sağlıklı ve çağdaş 
bir kent olması için 
çalıştıklarını kayde
den Başkan Altepe, 
“Bursa’nın en 
önemli cad
delerinden olan 
Atatürk Caddesi’nde 
binaların dış cephe 
düzenlemeleri 
devam ediyor.
Bunun yanı sıra 
çarşı bölgesindeki 
eksikleri gidermeye 
çalışıyoruz. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
yıllardır söylenme

T MA A “SUYUNU BOŞA «.JLawwaat'W HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

sine rağmen tamam
lanmayan ve ihmal 
edilen işleri tamam
lıyoruz” dedi 
Atatürk Caddesi 
üzerindeki Orhan 
gazi Alt Geçidi’nin 
de bu kapsamda ele 
alındığını ifade eden 
Başkan Altepe, 
“Atatürk Cadde 
si’nde kuzeyden 
güneye, Ulucami 
den Postane’ye 
geçişi sağlayan 
Orhangazi Alt 
Geçidi’nde büyük 
sıkıntılar yaşanıyor
du. Özellikle engelli 
vatandaşlar, yaşlılar 
ve çocuklu bayanlar 
karşıdan karşıya 
geçerken zorluk 
çekiyordu. Bu 
nedenle Orhan 
Cami’nin önünde 
başlayan Orhangazi 
Alt Geçidi’ride bu 
amaca yönelik pro
jeyi başlatarak, 
engelli asansörü ve 
yürüyen merdiven 
yapımına start 
verdik. Projeye göre 

merdivenler 1’er 
metre genişletilerek 
3,15 metreye 
artırıldı. Buna göre 
2 adet inişli çıkışlı 
yürüyen merdiven 
ve bunların arasına 
da 1,5 X 1,5 boyu
tunda asansör 
yapılarak engelli, 
yaşlı ve çocuklu 
vatandaşların kul
lanımına sunulacak” 
diye konuştu. 
Çalışmaların bir 
haftadır devam 
ettiğini kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Deplase çalış
malarının yapıldığı 
alt geçitte, çalış
malar yaklaşık 60 
gün içinde tamam
lanacak. BursalIlar 
bu sayede bu kon
fordan yarar
lanacak” şeklinde 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin kentin her 
köşesindeki tüm 
eksikleri giderdiğini 
de sözlerine ekledi.

Bursa'nın İmar anayasası ilkeleri ll Genel Mecllsi’nıle
Bursa Kent Konseyi 
tarafından oy birliğiyle 
kabul edilen ‘1/100000 
ölçekli ll Çevre Düzeni 
Planı’ ilke kararları, Bursa 
Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala 
tarafından İl Genel Meclis 
üyelerine anlatıldı.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih 
Pala, İl Genel Meclisi 
üyelerinin büyük ilgi gös
terdiği toplantıda Valilik, 

belediyeler, resmi kurum
lar, üniversite, akademik 
meslek odaları, partiler, 
sendikalar, vakıflar, 
dernekler ve bireysel 
katılımcıların bulunduğu 
çok önemli bir sivil 
toplum kuruluşu olduk
larını söyledi. Çevre 
düzeni planının hazırlık 
aşaması hakkında bilgi 
veren Pala, “Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne, Bursa’da bir

plan çahştayı için çalışma 
yapılması yönünde 
önerge verildi. Bu önerge, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
tarafından yazıyla Bursa 
Kent Konseyi’ne havale 
edildi. Bunlar Türkiye’de 
ilk kez yaşanan şeyler. 
Belediye başkanı çalışma 
yapılması için konuyu 
demokratik toplum kuru
luşu olan kent konseyine 
havale ediyor” dedi.
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Eğitimde Fatih Projesi

Yıllarını öğretmenlik 
mesleğine adamış 
biri olarak “Fatih” 
projesi nedir, ne anla
ma geliyor diye 
düşündüm. Yapılan 
konuşmaları ve 
basında çıkan yazıları 
değerlendirmeye 
çalıştım. Hele Sayın 
Erdoğan’ın konuş
malarını dinlerken 
kendimi düşünmek
ten alamadım.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, “Eğitim ve 
öğretimde niteliği 
artırmak ve fırsat 
eşitliğini sağlamak” 
iddiasıyla yola çıktı. 
Ancak söylenenleri 
yani “Fırsatları artır
ma,Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi” 
adıyla bilinen bu 
projenin gerçekleşme 

olasılığı var mı, diye 
düşündüm.

Sayın Erdoğan 
“Fatih” ismine takıl- 
mayın.içeriğine bakın 
diyor.Öyle anlaşılıyor 
ki bu adı çıkarabil 
mek için çok uğraş 
mış olmaları gerekli.

Eğitimde gerçekten 
fırsat eşitliğini 
yakalayabildik mi ki 
fırsatları artırmayı 
düşünüyoruz? Özel 
okullarla devlet 
okulları arasında 
büyük bir uçurumun 
olduğunu görmüyor 
muyuz? Öğretmen 
açığının 100 binleri 
bulduğu bir dönemde 
hangi projeyi uygu
larsanız uygulayın 
başarılı olamazsınız.

Bu proje 
çerçevesinde okul 

öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretimde 570 
bin dersliğe dizüstü 
bilgisayar, projeksi 
yon ve her okula 
fotokopi makinesi 
verilerek internetin 
alt yapısı oluşturula
cakmış. Böylelikle 
eğitimde kaliteyi 
yakalayacakmışız! 
Bir zamanlar bir 
muhterem çağ atlat
mıştı, şimdi de 
eğitimde kaliteye 
atlayacağız. Ne güzel 
değil mi?
“Fatih” projesiyle 

öğrenciler ve öğret
menler tebeşir tozu 
yutmayacak, internet 
kanalıyla bilgileri 
yutup eğitimde 
kaliteyi artıracaklar. 
Bunlarla da 
yetinilmeyip 600 bin 

öğretmenin yüz yüze 
ve uzaktan eğitim 
yöntemleriyle hizmet 
içi eğitim etkinlikleri 
ne katılması 
sağlanacak.

Böylelikle öğret
menlerimizin kendi
lerini geliştirmiş ve 
eğitim teknolojileri 
konusunda bil
gilendirilmiş olmaları 
gerçekleşecek. Bir 
zamanlar milli eğitim 
mektupla öğretmen 
yetiştirmişti. Ne 
kadar yararlı 
olduğunu zaman 
içinde hep birlikte 
görmedik mi?

Bu projede en 
önemli aşama inter
netten yararlanma... 
Bizim eğitimden 
anladığımız sadece 
bilgiyi öğrencinin 

kafasına şırınga 
etmek. Gerçekte 
eğitim bu mu?

Çocuğun yetenek
lerini ortaya çıkar
mak, onun becerileri
ni geliştirmek, yararlı 
birtakım alışkanlıkları 
kazandırmak nerede? 
Hele hele gençlere 
düşünmeyi, sorgula
mayı öğretmedikçe o 
eğitimde kaliteden 
söz edemeyiz.
Sadece diplomalı 
ahmaklardan söz 
edebiliriz.

Siyasi iktidarlar 
gençlerin düşün
mesini pek istemez 
ler, her söylenene 
inansını isterler. Bu 
onlar için en 
doğrusudur. Bin yıl
lar önce geçleri 
yoldan çıkarıyor diye 
baldıran zehiriyle 
öldürülen Sokrates’i 
nasıl unuturuz? 
Bugün kaçımız 
Sokrates’in adını 
biliyor?

Okullarımızda 
felsefe, mantık ders
leri nerede? Düşünen 
bir gençlik ya da 
toplum istiyorsak bu 
derslere ağırlık ver

meliyiz. Yapamayız 
bizim için varsa 
yoksa “Din kültürü 
ve Ahlak” dersi..... 
Bu derste ne 
yaparlar, öğrenciye 
hangi beceriyi 
kazandırır, hangi 
yeteneği geliştirirler?

öğrenciye 
sosyalleşmeyi 
kazandıracak müzik, 
resim ve beden eğiti
mi gibi derslerin 
saatlerini azaltıp din 
kültürü derşlerinin 
saatlerini çoğalmakla 
nasıl kaliteli eğitimi 
gerçekleştireceğiz ?

Nasıl gençleri 
yaratıcı kılacağız? Bu 
yolla ancak kafa 
yapısı doğmatik 
gençler yetiştirilir.

Büyük önder’in 
dediği gibi “Hayatta 
en gerçek yol gös
terici bilimdir, fendir.” 
sözünü ilke olarak 
benimseyip geliştire- 
mezsek eğitimi de 
bilimsel temellere 
oturtmazsak daha 
çok ipe sapa gelmez 
boş düşüncelerle 
eğitim yaptığımızı 
zannederek debelenir 
dururuz.

‘Gemlik Körfez9 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

sekeri
-KREŞLERİ

GMİITÖZEI
OWL ÖNCESİ [fitlin 

MU

€ĞhİMD€l2.YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI HUYLU 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
MOfiTGAGe 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Yılbaşı turları kapış kapış
Yaklaşan yılbaşı 
öncesi tüketicilere 
cazip kampanyalar 
sunan seyahat acen
telerinin turlarının 
büyük bir bölümünü 
doldurdukları ve 
yoğun taleplere 
yetişmek için yeni 
turlar koyarken, ek 
uçak seferleri için de 
anlaşmalar yapmaya 
başladıkları bildirildi. 
Tur Operatörleri 
Platformu Sözcüsü 
Cem Polatoğlu, yap
tığı açıklamada, 
seyahat acenteleri 
tarafından yılbaşı 
tatili için tüketicilere 
cazip yurt içi ve yurt 
dışı tur paketlerinin 
hazırlandığını 
belirterek, gelen tale
plerin sektör temsil
cilerinin yüzünü gül 
dürdüğünü söyledi. 
Yurt içinde yılbaşı 
eğlence program
larının olduğu 
Antalya ve İzmir gibi 
kentlerin tercih 
edildiğini ve burada
ki rezervasyonların 
dolduğunu belirten 
Polatoğlu, yurt dışın
da ise KKTC'nin yanı 
sıra Paris, Palermo,

Roma, Amsterdam 
ve Moskova gibi 
kentlerin yanı sıra 
Dubai, Puiget ve Koh 
Samhi adaları gibi 
egzotik destinasyon- 
ların rağbet 
gördüğünü bildirdi. 
Yurt içindeki 3 gece 
4 gündüz paketi olan 
otellerin uçak dahil 
kişi başı 600 liradan 
başladığını ifade 
eden Polatoğlu, 
KKTC'deki otellerin 
fiyatının ise kişi başı 
800 lira civarında 
olduğunu bildirdi. 
Polaoğlu, yurt dışın
da ise 4 gece 5 
gündüz turların ter
cih edildiğini ve 
roma turunun fiy
atının kişi başı 249 
avro, Paris turunun 
399 avro, Amsterdam 
turunun 249 avro,

Moskova turunun 
499 avro, Dubai turu
nun 399 avro 
olduğunu belirtti. 
Yılbaşı tatilini egzotik 
Puiget adasında 
geçirmek isteyenlere 
kişi başı 699 avro- 
dan, Koh Samhi 
adası turlarını ise 
799 avrodan sattık
larını söyleyen 
Polatoğlu, otobüsle 
gerçekleştirilen 
Selanik turlarının ise 
199 avrodan 
satıldığını bildirdi. 
Polatoğlu, yurt için
deki Uludağ ve 
Kartalkaya'ya düzen
ledikleri yılbaşı balo
su da dahil 3 gece 4 
gündüz kayak 
turlarının da kişi başı 
750 liradan 
başladığını kaydetti. 
KAÇAK TUR

UYARISI 
Turların büyük 
bölümünü doldur
duklarını belirten 
Polatoğlu, "Yoğun 
taleplere yetişmek 
için ek turlar koyarak 
ardından ek uçak 
seferi anlaşmaları 
yapmaya başladık. 
TÜRSAB'a bağlı 
seyahat acenteleri 
aracılığı ile yaklaşık 
65 bin kişinin yurt 
dışı, 95 bin kişinin de 
yurt içinde tatile 
çıkacağını tahmin 
ediyoruz" dedi.
TÜRSAB'a yapılan 
şikayetlerin yüzde 
80'ini kaçak turların 
oluşturduğunu 
belirten Polatoğlu, 
tüketicileri kaçak 
turlara ve internetten 
yapılan satışlara 
dikkat etmeleri 
konusunda uyardı. 
Polatoğlu, "Tatil 
paketleri mutlaka 
TÜRSAB'a bağlı 
seyahat acen
telerinden alınmalı. 
Tüketiciler, ucuz diye 
kaçak turlardan tatil 
satın alıp sonradan 
mağdur olduklarında 
ağlamasınlar" dedi.

Kamuda genel 
müdür olabilirsiniz!
Görüşmeleri devam 
eden Torba Tasarı 
ile, kamuda kariyer 
yapma sisteminin 
kökten değişmesi 
öngörülüyor. Özel 
sektörde ve serbest 
meslekte 12 yıl 
çalışan her üniver
site mezunu devlette 
müsteşarlık, genel 
müdürlük ve 
başkanlık kadroları
na atanabilecek. 
TBMM Plan-Bütçe 
Alt Komisyonu’nda 
görüşmeleri süren 
Torba Tasarı’ndan, 
kamuda üst 
görevlere yükselme 
sistemini kökten 
değiştiren bir düzen
leme çıktı. Buna 
göre, özel sektörde 
12 yıl görev yapan 
her üniversite 
mezunu, devlette 
müsteşarlık, genel 
müdürlük ve 
başkanlık kadroları
na atanabilecek. 
'Kamuda çalışmış 
gibi’ Devlet 
Memurları Yasa 
sı’nın 68’inci mad

desini değiştiren 
düzenlemeye göre, 
Başbakanlık ve 
bakanlıkların bağlı 
ve ilgili kuru
luşlarının müsteşar 
ve müsteşar yardım
cılığı ile en üst 
yönetici konu
mundaki genel 
müdür ve başkan 
kadrolarına 
atanacaklara bazı 
istisnalar tanınacak. 
Bu kişilerin, yasama 
organı üyeliğinde, 
belediye başkan
lığında, belediye ve 
il genel meclisi 
üyeliğinde, fonlarda, 
askerlikte, ulus
lararası kuruluşlar
da, özel kuramlarda 
veya serbest olarak 
çalıştıkları sürenin 
tamamı kamuda 
geçmiş gibi sayıla
cak. Böylece özel 
sektörde ve serbest 
meslekte çalışanlar 
da “kamuda 
12 yıl çalışmış" 
gibi sayılacak ve 
en üst görevlere 
atanabilecek.

Telef onsuz flDSL'de sona gelindi NÖBETÇİ ECZANE
Maliye Bakanlığı'nın 
vergi oranlarını 
belirlemesiyle 
birlikte "telefonsuz 
internef'in önünde 
hiçbir engel kalmadı. 
Ancak kullanıcılar 
internet servis 
sağlayıcılarına 
başvurduklarında 

hala "çalışmaların 
devam ettiği ve 
bu uygulamaya 
geçilmediği" 
yanıtını alıyor. 
Telefonsuz ADSL'in 
önündeki son 
engel de ortadan 
kalktı ve Maliye 
Bakanlığı'nın "tele

fonsuz internet" 
üzerindeki vergi 
oranını belirleme
siyle birlikte kul
lanıcılar telefon hat
larını iptal ettirip 
ADSL hizmetinden 
faydalanabilecek. 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi

Başkanlığı, Türk 
Teiekom'un sabit 
telefonu devre dışı 
bırakan "telefonsuz 
internet" hizmetinde 
uygulanacak 
Özel İletişim 
Vergisi (ÖİV) oranını 
yüzde 5 olarak 
belirledi.
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ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 1/B 

Tel: 5133716 GEMLİK
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5,14 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu 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-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol si3 1o 79
MAR-PET 513 30 33
TUncay Otogaz 513 14 2S
Beyza Petrol 513 01 031

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. 5-13 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3831 

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)

tEoıinuslııiii
VMS SİMASI 

myomASNME 
ll.30.J4.0046.l5- 

18.30-20.45 
AV NEM 

ll.0044.0046.45-l9.30

Rezervasyon 
(Tel; 513 33 21)
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Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
2011 yılında 33,'sü 
düzenlenecek olan 
TRT Uluslararası 
Çocuk Şenliği'nin, 
11-28 Nisan tarihleri 
arasında Bursa'da 
yapılacağını 
açıkladı.
Vali Harput, konuyla 
ilgili açıklamasında, 
Bursa Valiliği ve 
TRT Genel 
Müdürlüğü'nün, 
şenlikler için ortak 
çalışma yaptığını 
belirtti. Harput, 
"Her sene 23

Nisan'da yapılan 
programın TRT 
Genel Müdürlüğü ile 
yaptığımız 
görüşmeler sonu
cunda 2011 yılında 
Bursa'da düzenlen
mesi kararlaştırıldı. 
33 ülkeden 800 
civarında yabancı 
çocuklarımız ilim
izde misafir edile
cekler. Bursa'nın 
böyle bir projeyi 
üstlenmesi bir onur
dur." dedi.
Bursa'nın, bu 
hizmeti gururla 
yapacağına 

inandığını belirten 
Vali Harput, 
"Projenin, Bursa'nın 
tanıtımında etkili 
olacağına inanıyo
rum. Program, 
Türkiye'de olduğu 
gibi birçok ülkede 
de canlı olarak 
yayınlanacak. 
TRT Genel 
Müdürlüğü'nden ve 
ilimizden katılan 
kurum yetkilileri ile 
bu işe dört elle 
sarılıyoruz. Bursa, 
bunu başaracak 
güçtedir." ifadesini 
kullandı.

Bursa’da açıldığı 
günden bu yana 
çok sayıda ulusal 
ve uluslar arası 
organizasyona 
imza atarak kentin 
nabzını tutan 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi, 22 - 
31 Aralık tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek olan 
‘Avrasya El 
Sanatları Hediyelik 
Eşya Fuarı’ ile özel 
bir etkinliğe daha 
adını yazdıracak. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
hazırlıklarına 
başlanan ‘Avrasya 
El Sanatları 
Hediyelik Eşya 
Fuarı’, ‘Bursa Yeni 
Yıla Merhaba’ 
temasıyla düzen
lenecek. BursalIlar, 
fuar sayesinde yıl
başında sevdiklerine 
farklı ülkelerden 
gelen el sanatları 
ürünlerini hediye 
edebilecek. Merinos 
Fuar Alam’nda 
beğeniye sunulacak

olan fuar, 10 gün 
boyunca ziyarete 
açık kalacak. 
Hindistan, Endo 
nezya, Tayland, 
Mısır, Pakistan, 
Kenya, Rusya, Afga 
nistan, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, 
Etiyopya, Gürcistan, 
Filistin, Kazakistan, 
Kırgızistan, 
Makedon ya, 
Moğolistan, Özbek
istan, Senegal, 
Sudan, Tacikistan, 
Türkmenistan, 
Başkurdistan,

Gagavuz, KKTC, 
Saha Yakut, 
Tataristan, Güney 
Afrika, Bahreyn, 
Ürdün, Filipinler, 
Irak, Iran, Doğu 
Türkistan, Çin, 
Bangladeş, 
Tanzanya, Uganda, 
Nepal ve Birleşik 
Arap Emirlikleri gibi 
dünyanın 40 
ülkesinden fir
maların katılacağı 
fuarda, her ülkeye 
özgü özellikler 
taşıyan ürünler 
sergilenecek.

MİLTON
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.5OO 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: 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 banyoları, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

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

"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ StRVİS HİZMCTİ
Her çeşit owlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 2009 yılı Nisan ayında görevden ayrıldı, 
13 Temmuz 2009 günü Kumsaz’da bir boğulma olayından sorumlu tutuldu 

MehmetTurgutailgisizsorusturma
Bursa’dan 13 Temmuz 2009 günü Kumsaz 
mevkiine gelerek denize giren bir grup genç 
arasında bulunan ve yüzme bilmemesi 
nedeniyle boğulan 16 yaşındaki Cihan Çırak’ın 
ailesi oğullarını toprağa verdikten sonra gerekli 
önlemi almadıkları için Bursa Valisi ve Gemlik 
Belediye Başkanı hakkında dava açtı. Boğulma 
olayı ile ilgili gerekli önlemleri almadığı için İç 
İşleri Bakanlığı müfettişleri, eski Başkan 
Mehmet Turgut’un savunma yapmasını isteyen 
bir yazı gönderdi. Turgut, o tarihte görev yap
madığını belgelemek için uğraşıyor. Syf4’de

lnftıınnıiııiM
Ankara Üniversitesi 
Siyasal bilgiler Fakül 
tesi’nden düzenlenen 
Anayasa paneline 
katılan AK Parti mil
letvekili ve TBMM 
Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan Kuzu 
protesto edildi. 
Konuşmasına daha 
başlamadan pankart 
açarak slogan atan 
öğrenciler Burhan 
Kuzu’ya yumurta, kon 
feti ve tuvalet kağıdı 
attı. Kuzu, koru

maların açtığı şem
siye ile korundu. 
Kürsüde korumaların 
açtığı şemsiyenin 
altında bekleyen 
Kuzu, bu sırada 
üniversite yönetimini 
istifaya davet etti. 
Kuzu daha sonra 
öğrencilerin 
prostestolarının 
sürmesi üzerine 
konuşmasını yapa
madan korumalar 
eşliğinde salondan 
ayrıldı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mı aim m win
Meclis üyelerinin 

savunması konusu...
İçişleri Bakanlığından önceki gün 

belediye meclis üyelerine gelen yazı, 
meclis üyelerini şaşırttı.

Yazının özü, meclisin 2009 ve 2010 
tarihinde Katlı Otopark, Çukurbahçe 
Hah Sahası ve Sosyal Yaşam Merkezi’ 
nin Gemlikspor, Körfezspor ve Gemlik 
Belediyespor’a kiraya verilmesi olayı.

Belediye Meclisi’nde üç karar, değişik 
tarihlerde, kimi oybirliği ile, kimi bir iki 
üyenin çekimser oylarıyla alınmış.
Anladığım kadarıyla Gemlik Belediye 

sinde olan olayları İçişleri Bakanhğı’na 
ve Cumhuriyet Savcıhğı’na şikayet 
eden meclis üyesi, şikayet işini meslek 
haline getirmiş. Devamı sayfa 4’de

Küçük Kumla 
Postahanesi’nde 
sahte para ile ha 
vale göndermek 
isteyen Botan G. 
adlı şahsı sorgu 
ya alan Jandar 
ma, İstanbul’dan 
getirilen 100 lük 
banknotlar halin 
de 5 bin liraya 
piyasaya sürülme 
den el koydu. 
Botan G. adlı 
şahıs, Pazartesi 
günü İstanbul’dan 
piyasaya sürmek 
üzere aldığı bank 
notları Küçük 
Kumla Postahane 
si’nde havale ile

gönderirken, 
paraların sahte 
olduğu görevlisi 
anlaşılınca, para 
lar delinerek 
sahibine iade 
edildi. Olaydan 
haberdar olan 
Jandarma, Botan 
G. yi gözaltına 

aldı. Sahte parala 
rı Bülent A. adlı 
şahıstan aldığının 
itirafı üzerine, şa 
his Küçük Kum 
la’da üzerinde 41 
adet sahte 100 
lira ile yakalandı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

BeleLiıe 
Meclis 

iHelerinHen 
saınınma 
İstemli

Gemlik Belediye 
Meclis üyelerin 
den 2009 ve 2010 
yılında aldığı üç 
karar ile ilgili 
savunmalan 
istendi. Belediye 
Meclis üyesi ve 
CHP Meclis Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, meclis 
üyelerinin hatalı 
bir davranışta 
bulunmadıklarını 
söyledi. Syf4’de

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

İşin içinde iş var...
Üniversite ayakta...
İşçi örgütleri sıkıntılı...
İş dünyası tedirgin...
Ama;
AKP yani ülkeyi yöneten iktidarın partisi

Mustafakemalpaşa Ovaazath’da Belediye Başkanlığı seçi- 
mini kazanıyor.

Çelişkinin daniskası...
İşin içinde bir iş var ama ne?
Açıkçası şapkanın içinden cin çıkarabilen dünyanın en 

iyi sihirbazı bile bu işin içinde kalır.
*****

Dün;
Kısa adı MAKSİFED olan Marmara ve Kuzey Anadolu 

Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonumun 
toplantısındaydık.

Toplantıda 2001-2010 yılları arası Türk Lirası’nda 
yaşanan değerlenmeyi ölçen bir de rapor açıklandı.

Raporu Uludağ Üniversitesinden üç değerli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Lale Erdem Karabıyık, Dr. Özer Arabacı ve 
Dr. Kadir Yasin Eryiğit hazırlamış.

İstatistiklere ve teknik verilere dayanılarak hazırlanan 
raporun verdiği fotoğraf çok net.

Ama;
O rapordan bakıldığında Türkiye’nin ekonomik fotoğrafı 

çok flu...
Bu durumu;
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif özer,
GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır özgün, 
Orhangazi Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Savaş Çıngır da sahada 
yaşananlardan örnekler vererek dile getirdiler.

*****

Anlaşılan;
Paranın aşırı değerlenmesi iyi bir şey değil.
Neden?
Çünkü büyük sanayici yatınm ara girdileri için parası 

daha değersiz olan ülkelere yöneliyor.
Dolayısıyla;
Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelip gelmemesi bir 

yana,asıl yerli sanayici çok etkileniyor. Ürettiğini değer
lendiremiyor. Daha doğrusu uluslararası oyuncularla reka 
bet edemiyor.

Sonra;
İstihdam ciddi yara alıyor.
Derken sosyal denge bozuluyor.

Gerçi Başbakan Lübnan’da “sıcak para akışını kontrol 
altına almak şart. Kontrol dışı tutarsanız ondan sonra siz 
kontrole girersiniz. Sizin durumunuz daha felaket olur” 
diyerek gerçeği yansıtan bir açıklama yapıyor.

Yapmasına da...
Ele verirken talkımı içeride de yutturuyor salkımı.
Hani bir söz vardır... Yazıdan dışarı; “Kıpti şecaat arze 

derken sirkatin söylermiş” diye...
Sözle eylemin çeliştiğini de MAKSİFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Günal Baylan’ın şu sözleri net olarak ortaya 
koyuyor;

“Ülke ekonomisi sadece rant ve hizmet sektörüyle 
değil, Üretim ve ihracat ile büyümelidir.

önemli olan sıcak paradan ziyade kalıcı yatırım yapan 
ve istihdam yaratan yabancı sermayenin Türkiye’ye getiril 
mesidir. Bunun için de mikro reformlar yapılarak yatırım 
iklimi oluşturulmalıdır.

TİM yani Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından her ay 
açıklanan ihracat rakamları ihracatçıları motive etmekte
dir. Fakat önemli olan ihracat rakamlarındaki artışla birlik
te karın artmasıdır. Kar olacak ki yatınmlar yapılabilsin, 
istihdam yaratılabilsin, arge ve innovasyona bütçe ayrıla- 
bilinsin.

Ekonomik sürdürebilirliğin temel noktası budur.”
Baylan’ın bu sözlerinin siyasal iradeyi temsil edenlerce 

değerlendirilmesi ve somut adımlar atılması olmazsa 
olmaz koşul.

Yoksa; GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı’nın altını kalın 
puntolarla çizdiği gibi; “sömürülürüz”

Belediye Düğün Salonu’nda yapılan ihaleye 4 firma katıldı

Mİ MtSİ WlMl
Gemlik Belediyesi 
sınırları dahilinde 
01.01.2011 ile 
31.12.2012 tarihleri 
arasında 731 gün 
süre ile evsel atık
ların toplanması 
(kalorifer külleri 
dahil) nakliye, 
cadde ve sokakların 
elle süpürülmesi, 
atıkların toplanması, 
nakliyesi, 
Pazar yeri temizliği 
ve atıklarının 
toplanması hizmet 
alım ihalesi yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda ihale 
komisyonu huzu
runda yapılan açık 
ihaleye 4 firma 
katıldı.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
ihale öncesi yaptığı 
konuşmada; 
şeffaf bir ihale 
yaptıklarını, bu 
konuda sıkıntısı

olanın görüşlerini 
açıkça söyleyebile
ceğini belirterek 
“Yasal rekabet 
koşulları içinde 
ihale yapılmasını 
bekliyorum” dedi. 
İhaleye teklif 
dosyası veren 
Temiz İş Temizlik, 
Gintem, Çevtem 
ve Yavuz Selim

Er firmalarının 
dosyaları açılarak 
evraklarının 
tamam olduğu 
görüldü.
Açılan zarflarında 
1- Temiz İş 
Temizlik Firması 
6.096.000.- TL.
2- Gintem Firması 
4.437.000.- TL.
3- Çevtem

Firması 
5.256.000.- TL.
4- Yavuz Selim Er 
Firması 4.699.000. 
TL. teklif verdiler.
İhale sonucu 
ihale 
Komisyonu’nun 
yapacağı son 
incelemelerden 
sonra taraflara 
bildirilecek.

ftğac dilmıe kampanyasına daııet
Çevre Koruma 
Hizmetleri Derneği 
Dergisi tarafından 
geleneksel hale 
getirilen ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenle
nen “HEDEF DAHA 
YEŞİL BURSA” adlı 
ağaç dikme kampan 
yası bu yıl da 
yapılacak.
9 Aralık 2010

günü Orhangazi 
Kavşağı’nda 
saat 12.oo de 
toplanacak olan 
ağaç sevenler, 
saat 13.oo den 
itibaren ise 
ağaç dikmeye 
başlanacak. 
Dikilecek ağaçların 
ifidanlarını 
Gemlik Belediyesi 
sağlayacak.

KBŞÎDÎ KM9 fOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bürsa na 20 tilıgram esrar ele geçirilli YazıYORUM

Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından düzenle
nen operasyonda 20 
kilogram esrar ele 
geçirildi, 5 kişi 
gözaltına alındı. 
II Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar

But sa'da porno cd operasyonu
Bursa'da polis 
tarafından düzenle
nen operasyonda 
çok sayıda porno 
CD ve görüntü ele 
geçirilirken, 3 kişi de 
gözaltına alındı.

İnegöl'de ceset ftuluntlu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, ormanlık 
alanda bir erkek 
cesedi bulundu. 
Yanında ve sırt çan
tasında iki tüfek 
bulunan şahsın yak
laşık iki ay önce 
öldüğü ya da 
öldürüldüğü tahmin 
ediliyor.
İnegöl-Bozüyük yol

Mananda kursunu öldürdü
İzmit'ten otomobil 
almak için geldiği 
Bursa'da başına isa
bet eden maganda 
kurşunuyla ağır 
yaralanan adam, 
tedavi gördüğü 
hastanede 
hayatını kaybetti.

Onrtiı cıMm Ibü Wm laM
Bursa'da bir kişi, 
onarmak için çıktığı 
çatıdaki eternetin 
kırılması üzerine 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez

Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, 4 Aralık 2010 
tarihinde 
Diyarbakır'dan esrar 
maddesi getirileceği 
ihbarını aldı. 
Osmangazi ilçesinde 
bulunan bir ikamete 
yapılan operasyon
da, 3 kişi gözaltına 
alındı. Şahısların

İl Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Yıldırım 
ilçesinde porno CD 
satıcılarına yönelik 
operasyon düzenle

unun Mezitler mevki
inde inşaatı devam 
eden tünelin bekçi
leri, odun toplamak 
için gittikleri orman
lık alanda, su kanal
larının geçtiği yerde 
bir erkek cesedi ile 
karşılaştı. Bekçilerin 
ihbarı üzerine bölg
eye jandarma ekip
leri geldi. Biri

Edinilen bilgiye 
göre, 30 Ekim'de 
İzmit'ten iki arkadaş 
internet üzerinden 
beğendikleri otomo
bili almak için 
Bursa'ya geldi. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Oto

Osmangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi 
Pelin Sokağı 
üzerindeki bir 
tekstil fabrikasında 
meydana geldi. 
Onarmak için 
çatıya çıkan 3 çocuk 

üzerinde, ikametinde 
ve araçlarında 
yapılan aramada, 19 
kilogram 295 gram 
esrar ele geçirildi. 
Olayın peşini bırak
mayan ekipler, 
soruşturmayı 
genişleterek Yıldırım 
ilçesinde 2 şahsı 
daha gözaltına aldı.

di. 3 kişi gözaltına 
alınırken, 17 adet 
porno CD ele geçiril
di. Operasyonda, bin 
170 adet porno 
görüntünün kayıtlı 
olduğu taşınabilir 

cesedin yanında, 
diğeri sırt çantasın
da olmak üzere iki 
tüfek, giyecek ve 
yiyecek eşyaları 
bulundu.
Yaklaşık iki ay 
önce öldüğü ya da 
öldürüldüğü tahmin 
edilen şahsın cese
di, savcının 
incelemesinin ardın

Sanayi Sitesi'ndeki 
otomobile 
bakmaya giden 53 
yaşındaki Necmi 
Kolaylı, henüz nere
den geldiği tespit 
edilemeyen serseri 
bir kurşunun 
başına isabet 

babası Fuat Eren 
(26), bastığı eter
netin kırılması 
neticesinde 10 
metre yükseklikten 
düştü. 6 yıllık çatı 
ustası olan Eren, 
olay yerinde

Şahısların üzerinde 
bulunan 1 kilogram 
290 gram esrar 
maddesine el 
konuldu. Operas 
yoniarda gözaltına 
alınan 5 kişi adli 
makamlara sevk 
edilirken, 20 kilo 585 
gram esrar madde
sine el konuldu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Alternatif Tedaviler...

harici hard diske de 
el konuldu. Zanlılar, 
Emniyet 
Müdürlüğümdeki 
sorgularının ardın
dan adli makamlara 
sevk edildi.

dan Adli Tıp 
Kurumu'na gön 
derildi. Kimliği 
bulunamayan şahsın 
üstündeki montun 
yakasında 'Resul 
Arslan' yazdığı öğre
nildi. Şahsın kimliği 
araştırılırken, 
olayla ilgili soruştur
ma çok yönlü olarak 
devam ediyor.

etmesiyle ağır 
yaralandı.
Arkadaşı 
tarafından Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Kolaylı, , 
36 gündür süren 
ölüm kalım savaşına 
yenik düştü.

hayatını kaybetti. 
Acı haberi duyarak 
olay yerine koşan 
Eren'in yakınları 
fenalık geçirdi.
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Uzmanlık alanım dışı olmasına rağmen, 
Akupunktur tedavisi için bilgi vermek 

istiyorum..
Bu tedavinin temeli,Organlar ile 

derinin hemen altında bulunan 14 ayrı 
enerji kanalının üzerindeki direnç nokta
ları arasındaki ilişkiyi dayanak alır.

Akupunkturu destekleyenler diyorlar 
ki;

İnsan gücünün kendi kendisini onarım 
gücü çok yüksektir.

Vücudumuzda bu gücü harekete 
geçiren bazı noktalar uyarılabilir ve bun
lar akupunktur noktalarıdır.

Bu noktalara müdahale edildiğinde 
uyarı gönderilerek hastalığın nedenleri 
ortadan kaldırıldığı için enerji akışının 
normale dönmesi sağlanır.

Böylece tedavi edilir.
Bu tedaviyi kabul etmeyen hekim 

çoğunluğu da var..
WHO (Dünya Sağlık Örgütünün) kabul 

ettiği 150 nin üzerinde hastalığın 
tedavisinde ve bazı ameliyatlarda yan 
etkisi olmadığı için anestezi olarak uygu
lanmaktadır.

Akupunktur tedavisinde en çok kul
lanılan noktalar olarak

kulaklar ve eller seçilmiştir.
Bunun sebebi çok fazla uyarı nok

tasının bulunmasıdır.
Bunun dışında sırt, boyun gibi birçok 

kullanılan farklı uzuvlarda vardır, önemli 
olan hangi hastalığa karşı hangi uzvun 
kullanılması gerektiğidir.

Bu bölgelerdeki uyarılar sinir iletimi ile 
beyne kadar ulaşır ve beyin bu uyarıları 
algıladığında hastalıkla ilgili olan bölg
eye ulaştırarak gönderdiği enerji ile 
bozukluğu düzeltir.

Bu uyum vücudumuz içerisinde de 
mevcuttur.

Hatta farklı enerjili çevrelerde 
yaşadığımız için her bireyin uyumu da 
farklıdır.

Bu bağlamda her şey bir enerji bütünü 
olduğuna göre psikoloji ve beden de bir 
bütündür.

Bedensel bir hastalık psikolojiyi etk
ileyebileceği gibi, psikolojik bir rahatsı
zlıkta organların iç ve dış enerjisini 
bozarak organsal bir rahatsızlık mey
dana getirebilir.

Tabi bu rahatsızlıklar enerji akışının 
direnç noktalarında tıkanması olarak 
ortaya çıkar ve akupunktur ile bu nokta
lardaki tıkanıklıklar açılarak rahatsızlık 
giderilebilir.

Akupunkturu destekleyenler böyle 
diyor.

MW ABONEOLDUNUZMU?
GEILİCİII İli ehlOl Sitili GAZETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 2009 yılı Nisan ayında görevden ayrıldı, 
13 Temmuz 2009 günü Kumsaz’da bir boğulma olayından sorumlu tutuldu

Mehmet Tüiguf a ilgisit sorustuıma
Güne Bakış

Meclis üyelerinin 
savunması konusu..

Bu meclis üyesinin kimliğini herkes bili 
yor.

Bu konuda yargıda olan konu sona erdi 
ğinde mutlaka birileri çıkıp bir şeyler söy 
leyecektir.

Yolsuzluklarla ilgili soruşturmayı anla 
dim da, Belediyenin mülklerini meclis 
kararı ile kiraya verilmesinin yasal bir 
sakıncası olmadığı yine belediye yasaları 
belirtiyor.

Üç konuda meclis üyelerinin Belediye 
ler yasasının 18/e ve 78/d maddelerine 
göre savunması istendiğine göre şimdi 
bu maddelere bir göz atalım.

Madde 18/e
e) Taşınmaz mal atımına, satımına, taka 

sına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştiril 
meşine veya tahsisli bir taşınmazın ka 
mu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması 
halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıl
dan fazla kiralanmasına ve süresi yir- 
mibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar 
vermek

Madde 75.
d) Kendilerine ait taşınmaz malları, aslî 

görev ve hizmetlerinde kullanılmak üze 
re bedelli veya bedelsiz olarak mahallî 
idareler ile diğer kamu kurum ve kuru
luşlarına devredebilir veya süresi yirmi 
beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. 
Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya 
da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis 
amacı dışında kullanılması hâlinde, tah
sis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi so 
nunda, aynı esaslara göre yeniden tah
sis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına beledi 
yeler, bağlı kuruluşları ve belediye şir
ketlerince devir veya tahsis edilen taşın
mazlar, kamu konutu ve sosyal tesis ola 
rak kullanılamaz.

Türkçesi olan bu maddeleri iyi okusun
lar ve karar versinler.

Belediye Yasası belediyelerin amatör 
kulüplere maddi ve ayni yardım yapa
biliyor.

Gemlik Belediyesi de ilçedeki tüm ku 
lüplere yardım yaptı.

Bu konu şimdi soruşturma malzemesi 
yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 
katlı otoparkı Bursaspor yıllardır kullan
mıyor mu?

Bursa Belediyespor, Bursa Büyükşehir 
belediyesinin mülklerinden yararlan mı 
yor mu?

Yararlanıyor.
Demek birileri, öküz altında buzağı 

arıyor.
Ne de olsa seçimler yaklaşıyor.

13 Temmuz 2009 
günü Kumsaz 
mevkiinde 
Bursa’dan gelen bir 
grup genç denize 
girerek serinlerken, 
aralarında bulunan 
Cihan Çırak (16) 
yüzme bilmediği için 
boğulmuştu. 
Oğullarını toprağa 
veren acılı Çırak 
Ailesi, gerekli önlemi 
almadıkları için 
Bursa Valisi ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı hakkında 
dava açtı.
Vali ve Belediye 
Başkanlarına dava 
açılabilmesi için 
İçişleri 
Bakanlığından izin 
istendi. Bakanlık 
dava açılmasına 
sakınca bulmayınca, 
bu kez de İçişleri 
Bakanlığı müfettiş
leri de idari soruş
turma başlattı.

Gemlik Belediye 
Meclis üyelerinden 
2009 ve 2010 
yıhnda aldığı üç 
karar ile ilgili 
savunmaları 
istendi.
İçişleri Bakanlığı 
müfettişlerinden 
Süleyman Yıldırım 
imzasıyla gönderilen 
savunma istemi 
yazısında 6 Haziran 
2009 tarih ve 234 
nolu Belediye 
Meclis kararı ile 
Gemlik katlı 
otoparkını 
Gemlikspor 
Kulübü’ne ayda 
100 lira aylık ile 
kiraya verilmesi, 
14 Aralık 2009 tarih 
ve 32 sayılı Meclis 
kararı ile Çukur- 
bahçede bulunan 
Halı Sahasının 
Gemlik Körfezspor’a 
aylığı sembolik 10 
liradan kiralanması, 
yine 12 Ocak 2010 
tarih ve 32 sayılı

29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinde Gemlik 
Belediye Başkanlı 
ğını CHP adayı Fatih 
Mehmet Güler 
kazanmıştı.
Güler, eski başkan 
Mehmet Turgut’tan 
5 Nisan 2009 günü 
görevi devraldı.
13 Temmuz 2009 
günü Kumsaz’da

Belediye Meclis 
kararı ile belediyeye 
ait sosyal Yaşam 
Merkezi’nin 
Gemlik 
Belediyespor’a 
aylığı 3 bin liradan 
kiraya verilmesinin 
Belediyeler 
Yasasının 18/e ve 
78/c maddelerine 
aykırı davranıldığı 
belirtilerek, bu 
konularda kabul

meydana gelen 
boğulma olayı ile 
ilgili gerekli önlem
leri almadığı için 
İç İşleri Bakanlığı 
müfettişleri, eski 
Başkan Mehmet 
Turgut’un savunma 
yapmasını isteyen 
bir yazı gönderdi. 
Dün, Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 

oyu kullanan 
üyelerin 18 Aralık 
tarihine kadar 
savunmalarını 
göndermeleri 
istendi.
Belediye Meclis 
üyesi ve CHP 
Meclis Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, müfettişlerin 
belirttiği maddelerde 
belediye meclisine 
belediye mülklerini 

eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, o tarihte 
görev yapmadığını 
belirten belgeleri 
aldı. Mehmet Turgut, 
şimdi İçişleri 
Bakanlığı müfettiş
lerine 13 Temmuz 
2009 tarihinde 
Gemlik Belediye 
Başkanı olmadığını 
belgelemek için 
uğraşıyor.
İç İşleri Bakanlığı 
müfettişlerinin 
2008 ve 2009 
yıllarındaki 
sahillerdeki boğul
malardan Belediye 
Başkanlarını 
sorumlu tuttukları, 
aynı soruşturma 
kapsamında 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e de soruştur
ma açıldığı ve 
ifadesinin istendiği 
öğrenildi.

kiralama ve 
tahsis yetkisinin 
verildiği 
belirtildiği meclis 
üyelerinin hatalı 
bir davranışta 
bulunmadıklarını 
söyledi.
Ersoy, “Biz yasalara 
uygun kararlar 
aldık. İstenen 
savunmamızı da 
buna göre 
yapacağız.” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ADALETİNİZİ GÖRDÜK...

Bir hafta on gün 
kadar Gemlik dışın
daydım.

Döndüğümde 
Gemlik’te ne var, ne 
yok diye gazetemiz 
“Gemlik Körfez”e 
bir göz atayım 
dedim. Bana haber 
olarak en önemlisi 
AKP İlçe Başkanı ile 
ilçe yönetiminin isti
falarının istenmesi 
idi.

AKP ilçe Başkanı 
Sayın Oktay 
Kahveci ve yönetim 
kurulu üyeleri 
arkadaşlarının 
görevlerini bırak
maları istemi ile 
yerel yönetim 
seçimlerinde 
başarısız oluşları 
kanaatına varıyoruz.

Niçin mi?
Daha önce yur

dun bir çok 
yöresinde seçimleri 
yitiren AKP’nin 
yöneticileri 
görevden alındılar 
ya da Gemlik’te 
olduğu gibi istifaya 
mecbur bırak
tırıldılar.

Şimdi seçimlerin 
öncesi duruma bir 
göz atalım.

AKP’li Belediye 
Başkanı kimdi? 
Sayın Mehmet 
Turgut. Dürüstlüğü 
ve iş bitiriciliği ve 
mücadeleciliği ile 
tanınmış, AKP’li 
olmayan bir çok 
seçmenin oyunu 
alarak belediye 
Başkanlığını açık 
farkla kazanmış. 
Gelin görün ki, 2009 
seçimlerinde tekrar 
aday gösterilmemiş, 
kimler tarafından ? 
Üst düzey AKP 
yöneticileri tarafın
dan. Çünkü Sayın 
Mehmet Turgut 
inandığını, aklının 
kestiğini yapıyor, 
haksız ve yersiz 
istemlere, usulsüz 
lüklere karşı koyu

m Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 02.11.2010 tarih ve 
10160400EX066816 sayılı gümrük çıkış beyannamesi zayi ol 

muştur.Hükiimsüzdür. SKE KALIP VE OTO YAN SAN TİC LTD ŞTİ

yor, direniyordu.
Kimilerinin, iste

dikleri gibi at oynat
malarına izin ver
miyordu. 
Uzaklaştırılması 
gerekiyordu. Peki 
efendimci evet 
efendimci dedikleri
ni yapacak adam 
gerekliydi. Belediye 
Başkanlığına aday 
gösterilmedi.

2009 yerel seçim
leri öncesi AKP İlçe 
Başkanı Sayın 
Enver Şahin idi. O 
da belediye başkanı 
olabilmek için 
AKP’den aday 
adaylığına başvur
du.

Sayın Enver 
Şahin, AKP İlçe 
Başkanlığı döne
minde partisine 
Gemlik’te seçim 
kazandırmış İlçe 
Başkanıydı.

Arkasında 
Giresunlu, 
Tarbzonlu hemşehri
lerimizin büyük 
çoğunluğunun 
desteği vardı. Örgüt 
içinde güçlü idi. 
Onun da icabına 
bakılması gerekiyor
du..

Üst kademe AKP 
yöneticilerinin dil
lendirdikleri adayın 
kamu oyunda tutul
madığı, aday göster
ilmesi halinde 
seçimlerin kaybe
dileceğine dikkat 
çekiyordu. Kim 
dikkate alırdı 
uyarıları. Üst düzey 
AKP yöneticilerine 
yakın Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 
imar Komisyonu 
Başkanlığı görevini 
yapan zat Gemlik 
Belediye 
Başkanlığına her 
türlü ikaz, uyarı ve 
direnmelere karşı 
aday gösterildi.

Sonuç? 
Seçimlerin 
yitirilişi....

2009 yerel seçim
lerinde AKP İlçe 
Başkanı olarak 
Sayın Oktay 
Kahveci ve yönetim 
kurulu kahve, 
kahve, köy köy 
dolaşıp partisinin 
başarısı İçin 
çalışmıştır. 
Efendiliği, terbiyesi 
ile temayüz etmiştir.

Bir çok kişi bu 
gerçeği teslim ettiği 
gibi; CHP‘li olarak 
CHP’yi destekleyen 
biri olarak ben de 
gereği gibi 
çalışıldığını, bir 
hakkın teslimi için 
beyan ederim. 
Sosyal demokrat 
olmanın gereğidir 
bu.

Hak, adalet 
tabelalarda değil, 
yüreklerdedir sosyal 
demokratların.

Ayıptır beyler, 
ayıptır.

Hem de günahtır. 
Sizin hatalarınızın 
günahlarınızın 
vebalini bir başkası
na yıkmak insafla 
bağdaşmaz.

Ben rakibiniz bir 
partinin mensubu 
olarak uygulana 
gelmiş olayları 
içime sindiremiyo
rum da. Partisi için 
işini, gücünü bırak
mış, para harcamış 
ter dökmüş, nefes 
tüketmişler sizleri 
nasıl affetsinler ki;

Bütün yaşanmış 
bu gerçekler 
karşısında, sizlerin 
emir erleri gibi her 
dediğinizi yapmak 
insanları arayıp, bul
manız biraz zor ola
cak. Bulamayınca 
saltanatınız son 
bulacak.

Baksanıza, henüz 
AKP ye başkan ve 
yönetim kurulunu 
oluşturamadınız.

Bakalım giyotin 
altına kim başını 
koyacak.

Gemlik Belediye 
binasının önünde 
bulunan parkın 
ışıklandırılması 
isteniyor.
Gemlik 
Belediyesi’ne
Pazar Caddesi’nden 
girişi bulunan 
belediye dükkan
larının önünde 
bulunan küçük 
havuzlu parkın 
geceleri çok 
karanlık olduğunu

M mı saliplerine Wwı
Hafif ticari araç ve 
kamyonetler için 
yıldızlı K1 ve K2 
Yetki Belgesi'nin yıl 
sonuna kadar yüzde 
93 indirimli olduğu 
belirtilerek, araç 
sahiplerinden 
bu fırsatı kaçırma
maları istendi. 
TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Konya Ticaret Odası 
Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, yaptığı 
açıklamada, son yıl
larda kullanımı hızla 
yaygınlaşan hafif 
ticari araçların da 
aralarında bulun
duğu, ticari olarak 
satın alınan "kamy
onet" sınıfı araçlar 
için K1 ve K2 Yetki 
Belgeleri'nin 31 
Aralık 2010 tarihine 
kadar yüzde 93 
indirimli alınabildiği
ni belirtti.
1 Mayıs 2010 tari
hinden itibaren yurt 
genelindeki araçlara 
yıldızlı K1 ve K2 
belgesi sorulması 
işleminin 
başladığını anımsa
tan Üzülmez, yetki 
belgelerinin 31 

söyleyen esnaflar, 
Belediyeden parkın 
belirli yerlerine 
alışveriş merkezi 
önüne konduğu 
gibi aydınlatma 
lambalarının 
konmasını istediler. 
Halkın günün her 
saatinde havuzun 
çevresinde bulunan 
banklarda oturarak, 
dinlendiğini 
söyleyen çevre 
esnafı, konunun

Aralık'tân Önce alın
masının önemli bir 
avantaj sağlaya
cağını söyledi. 
Üzülmez, kamyo
netler için Yıldızlı K1 
ve K2 yetki belgeleri 
almak isteyen kişi
lerin, son günü 
beklemeden bağlı 
bulunulan Ticaret 
Odasına giderek 
belgelerini 
almalarının kendi 
menfaatlerine ola
cağını ifade ederek, 
şunları kaydetti: 
"27255 sayılı Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Karayolu 
Taşıma Yönetmeliği 
gereğince; toplam 
yüklü ağırlığı 3,5 
tondan az kamyo
netlerle; ticari 
amaçla şehir içi 
eşya taşımacılığı 
veya ticari amaçla 
olmamak ve sadece 
kendi esas iştigal 
konusu ile ilgili 
olmak kaydıyla eşya 
taşımacılığı yapan 
gerçek veya tüzel 
kişilerin 31 Aralık 
tarihine kadar 
kendilerine uygun 
yetki belgelerini 

birkaç kez belediye 
yetkililerine 
iletildiğini ancak 
aydınlatma lam
balarının konma
masından 
yakındılar.
Belediye önündeki 
park içinde 
hiç aydınlanma 
lambası bulun
madığı için 
geceleri parkta 
oturmak cesaret 
işi oluyor.

temin etmeleri 
gerekmektedir. 
Söz konusu tarihe 
kadar yetki belgesi 
ücretlerinde yüzde 
93 oranında indirim 
uygulanacak. 
Odamız tarafından 
şu ana kadar 21 
binden fazla K bel
gesi verilmiştir. 
Henüz belgesini 
alamamış olanlar 
bu fırsatı 
kaçırmamalı." 
Üzülmez, Ulaştırma 
Bakanlığı Kara 
Ulaştırma Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yayınlanan 
yönetmelikle 
nakliyecilik işiyle 
iştigal eden şirket 
ve kooperatiflere 
Orta Düzey Yönetici 
(ODY) mesleki 
yeterlilik belgesi 
bulunması şartı 
getirildiğini de 
anımsatarak, 
"Odamız üyelerinin 
mağdur olmaması 
açısından en 
kısa sürede ODY 
belgelerini 
tamamlamaları 
gerekiyor" diye 
konuştu.
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IIIIWtellllSMBMlllllia
Günün 4 saatten 
fazlasını TV ya da 
bilgisayar karşısın
da oturarak 
geçiren 
kişilerin kalp 
rahatsızlıklarından 
ölme ihtimalinin 
yüksek olduğu 
bildirildi.
Yapılan bir araştır
maya göre, 
televizyon 
izlemenin yanı sıra 
bilgisayar başında 
ya da 
sırada dört saatten 
fazla oturmak 
kalp rahatsızlığı 
riskini yüzde 80 
oranında artırıyor. 
Haftada birkaç 
saat yapılan 
egzersizlerin 
bu riski 
azaltmadığını 
belirten uzmanlar, 
bu ve buna bağlı 
sorunların 
çözümünün 
hareket etmekten 
geçtiğini bildirdi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ofiste oturulan 
süre boyunca, 
saat başı ortalama 
5 dakika ayakta 
durmaya özen 
gösterilmesi 
gerektiğini 
kaydeden uzmanlar, 
sadece ayakta 
durarak 
oturulandan 
3 katı fazla kalori 
yakılacağını

kaydettiler.
Büro ortamında 
çalışmak durumun
da olanların şeker 
ve yağ alimini 
sınırlaması gerek
tiğini ifade eden 
uzmanlar, fazla 
yağın eklemlerin 
etrafında birikerek 
hareket kısıtlılığına 
neden olabileceğini 
söyledi.

Mı aentler Bursa 
fabrikalarında yetişecek
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ndeki 
meslek liselerinde 
okuyan öğrenciler, 
Bursa'daki sanayi 
kuruluşlarında 
staj yaparak 
pratik bilgilerini 
pekiştirecek. 
KKTC Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Nazım 
Çavuşoğlu, eğitim 
alanındaki iş birliği 
için Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u 
ziyaret etti. 
Çavuşoğlu, ana
vatan Türkiye'nin 
sıcaklığını yıllardır 
hissettiklerini, 
birçok alanda 
iş birliği yapmak 
istediklerini kaydet
ti. Çavuşoğlu, 
bakanlık olarak 
mesleki eğitime 
önem verdiklerinin 
altını çizdi. Bursa 
gibi sanayi büyük 
olan bir şehrin,

mesleki eğitim 
gören öğrencilerin 
yetiştirilmesi için 
büyük önem 
taşıdığını söyleyen 
Çavuşoğlu, 
Kıbrıs'ta meslek 
liselerinde eğitim 
gören öğrencilerin 
Bursa sanayini 
görmesinin önemli 
olduğunu dile 
getirdi.
Vali Şahabettin 
Harput ise Kıbrıs'ın 
Türkiye'nin ruhu, 
kanı, canı ve her 
şeyi olduğuna 
dikkat çekerek, 
iki ülkenin duygu, 
düşünce ve 
ideallerinin aynı 
olduğunu ifade 
etti. Harput, eğitim
den ekonomiye 
kadar birçok alan 
Kıbrıs'la çok yönlü 
iş birliği yapmanın 
herkesin arzusu 
olduğunu bildirdi. 
Bursa'nın teknik 

eğitim konusunda 
Türkiye'nin bir 
numarası olduğunu 
anlatan Vali 
Harput, "Türkiye 
genelinde öğrenci
lerin yüzde 65'i 
genel lisede, 
yüzde 35'i de 
meslek lisesinde 
okuyor. Bu rakam 
Bursa'da ise 
tam tersidir. 
Öğrencilerin yüzde 
4O'ı düz lisede, 
yüzde 65'i mesleki 
lisesinde eğitim 
görüyor. Bursa 
sanayinin 
büyük olması 
sayesinde buradaki 
eğitim Avrupa 
standartlarında. 
Öğrencilerimiz 
nazari eğitimle 
kalmıyor, aynı 
zamanda sanayide 
pratik eğitimlerini 
de pekiştiriyor" 
şeklinde 
konuştu.

elm& sekeri
GM'İH İLİ ÖZEL 

OKUL ÖHCESİ KİTİN 
KURUMU

fflBM
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YCTİŞTİRİYORUZ

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC 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: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Kanı eti fiKaiı hit ayda yiizae 33 arm il ilmi iiM ııili
Kurban Bayramı 
öncesinde 18-19 
liraya satılan karkas 
kuzu etinin kilosu
nun 24-26 lira 
aralığına yükseldiği 
bildirildi.
Bursa Kasaplar 
Odası Başkanı 
Muhsin Yıldız, yaptığı 
açıklamada, yaklaşık 
bir ay öncesinde 
kasapların, karkas 
kuzu etini kilosu 18- 
19 lira aralığında 
aldığını belirtti.
Bayramın kırmızı 
etin ateşini 
düşürmesini bek
lerken aksine artış 
yaşandığını ifade 
eden Yıldız, 
"Şimdilerde ise 
karkas kuzu etinin 
kilogram fiyatı 
24-26 lira aralığına

E$ durumundan tayinde memura külli haber
Tayin talebinde bulu
nan memurun eşinin 
de memur olma şartı 
aranmaya devam 
edecek. Danıştay 5. 
Dairesi, Devlet 
Memurları Kanunu 
nun memurların eş 
yönünden tayin 
olmalarını düzenle 
yen maddesinin iptal 
istemini reddetti. 
Danıştay 5. Dairesi, 
binlerce memuru 
yakından ilgilendiren 
bir karara imza attı. 
Daire, Devlet 
Memurları Kanunu 
nun memurların eş 
yönünden tayin 
olmalarını düzenle 
yen maddesinin iptal

yükseldi. Yaklaşık 
yüzde 33’lik artış 
söz konusu" 
dedi.
Küçükbaş hayvan 
üretimiyle önde 
gelen Bandırma’nın 

istemini reddetti. 
Buna göre, memurla 
rın tayin istemeleri 
durumunda, eşinin 
de memur olma şartı 
aranmaya devam 
edilecek. Bir sendika, 
Devlet Memurlarının 
Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmala 
rina İlişkin Yönetme 
lik'in bir memurun 
atanması için eşinin 
de memur olma 
şartını düzenleyen 
maddesi ile Gümrük 
Müsteşarlığı Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliği'nin bazı 
maddelerinin iptali 
istemiyle Danıştay'da 
dava açmıştı.

Kasaplar Odası 
Başkanı Göksel 
Karlahan da ilçede 
damızlık koyun ve 
kuzu sıkıntısının 
yaşandığını 
vurguladı.

Yönetmeliğin, eş 
durumu tayinini 
düzenleyen bölümde, 
"Özür grubuna daya
narak memurun yer 
değiştirme isteğinde 
bulunabilmesi için; 
eşinin Devlet 
Personel Dairesi 
Kurulması Hakkın 
daki 13/12/1960 tarih 
ve 160 sayılı kanuna 
tabi bir kurumda 
memur statüsünde 
çalıştığını, görev yeri 
belgesi ve nüfus 
kâğıdı örneği ile bel
gelendirmesi gerekir. 
Ayrıca, eşlerden 
birinin bağlı olduğu 
nüfus idaresinden 
alınacak evlilik duru

Yaşanan sıkıntıdan 
dolayı karkas kuzu 
eti fiyatlarında 
ciddi artışların 
olduğunu bildiren 
Karlahan, şöyle 
konuştu: "Karkas 
kuzu eti fiyatları 
26 liraya kadar 
çıktı. Oda yönetim 
kurulumuz, aldığı 
bir kararla ilçedeki 
tüm celep ve üreti
cilere dişi kuzu ve 
koyunlarını 
kesmemeleri 
konusunda çağrıda 
bulundu. Bu 
açığın kapatılması 
bizim oda olarak ala
cağımız tedbirlerle 
kısmen çözülebilir 
asıl önemli olan 
bakanlığın bu 
konuda alacağı 
tedbirlerdir." 

munu kanıtlayan bel
genin de eklenmesi 
gerekir." ifadesi 
yer alıyor. Davayı 
görüşen Danıştay 5. 
Dairesi'nin kararında 
Devlet Memurları 
Kanunu'nda yer alan 
"Kurumlarda yer 
değiştirme suretiyle 
atamalar, hizmetlerin 
gereklerine, 
Türkiye'nin ekono 
mik, sosyal, kültürel 
ve ulaşım şartları 
yönünden benzerlik 
ve yakınlık gösteren 
iller gruplandırılarak 
tespit edilen bölgeler 
arasında adil ve den
geli bir sistem içinde 
yapılır.

konut kredisi kul
lananların sayısı 
eylül sonunda 10

kişiye, 24.8 milyar 
liralık tüketici 
kredisi ve konut

milyon barajını aştı.. 
Tüketicinin 
bankalardan aldığı 
kredinin büyüklüğü 
110 milyar lirayı 
geçti. Pastanın 
yarıya yakını ihtiyaç 
kredisinden oluştu 
Türkiye Bankalar 
Birliği'nin (TBB) 
yayımladığı 'Tüketici 
Kredileri ve Konut 
Kredileri Eylül 2010' 
raporuna göre 
tüketici kredisi ve 
konut kredisi kul
lanan toplam kişi 
sayısı eylül itibariyle 
10.4 milyona ulaştı, 
kredi miktarı ise 
110.6 milyar liraya 

NÖBETÇİ ECZANE
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VEZİROĞLU ECZANESİ 
Eşref Dinçer Mah. Irmak Sok. 

Tel. 513 60 49 GEMLİK

kredisi kul
landırılırken, kredi 
kullanan kişi sayısı 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 19 arttı. 
TBB'nin açıkladığı 
verilere göre bir 
önceki üç aylık 
döneme göre 
karşılaştırıldığında 
ise yüzde 1 azalan 
kredi kullanaların 
sayısına karşın 
söz konusu 
dönemde kul
landırılan kredi 
miktarı ise bir 
önceki yılın aynı 

dönemine göre 
yüzde 45 arttı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

İtfaiye «0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
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

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 554 17 00

H HASTANELER

B 
[

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

BELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol e13 1o 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3832 

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)

lUÜIIIIIİİ
âsi»

Ill-.IW-Ili.l5- 
m 
AVMEVSİMİ 

11.00-14.00-I6.45-I9.50

Rezervasyon 
(Tel: 513 3321|
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SieaihMar 16 derece atisecelı SpırTııtoSiiııiirlla'ılehaleınleracıMı
Haftayı güneşli 
geçiren Marmara 
Bölgesi'nde hava 
sıcaklıkları cuma 
gününden itibaren 
hissedilir derecede 
düşecek. Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlü ğü'n- 
den alınan bilgiye 
göre il il hava sıcak
lıkları şöyle: Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
İstanbul'da hava 
sıcaklıklarının 18 
dereceden 7 dere 
ceye, Çanakkale'de 
19 dereceden 4 
dereceye, 
Balıkesir'de 17 
dereceden 3 derec
eye, Bursa'da ise 18 
dereceden 2 derec
eye düşmesi ve kar 
yağışının olması 
bekleniyor.
Bölgede gece 
sıcaklıklarının da 
eksi 3 dereceye 
kadar düşeceği 
tahmin ediliyor. 
MARMARA: Parçalı 
ve az bulutlu geçe
cek. Güney ve doğu

kesimlerinde yer yer 
pus olayı görülecek. 
EGE: Parçalı ve az 
bulutlu geçecek. 
Bölgenin iç kesim
lerinde bu sabah 
saatlerinde yer yer 
pus ile birlikte 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
AKDENİZ: Parçalı ve 
az bulutlu geçecek. 
Bölgenin iç kesim
lerinde bu sabah 
saatlerinde yer yer 
pus görülecek. 
İÇ ANADOLU: 
Parçalı bulutlu geçe
cek. Bu sabah ve 
gece saatlerinde yer 
yer pus ile birlikte 
hafif buzlanma ve 
don olayı görülecek. 
BATI KARADENİZ:

Parçalı ve az bulutlu 
geçecek. Bölgenin 
iç kesimlerinde bu 
sabah ve gece saat
lerinde yer yer pus 
ile birlikte hafif 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
ORTA ve DOĞU 
KARADENİZ: Parçalı 
bulutlu geçecek. 
Bölgenin iç kesim
lerinde bu sabah ve 
gece saatlerinde yer 
yer pus görülecek. 
DOĞU ANADOLU: 
Parçalı bulutlu geçe
cek. Bu sabah ve 
gece saatlerinde 
bölgenin kuzey ve 
doğusunda yer 
yer pus ile birlikte 
buzlanma ve don 
olayı görülecek.

Spor Toto Süper 
Lig'de hafta sonu 
maçları yönetecek 
hakemler belli oldu. 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
16. hafta maçlarını 
yönetecek 
hakemler şöyle: 
10 Aralık Cuma 
20:00 Eskişehirspor 
- Beşiktaş: 
Bünyamin Gezer

Tirtilt IIKMttl ntriıtzi ılnot
ABD'nin iş ve 
ekonomi çevrele 
rinin gazetesi Wall 
Street Journal 
(WSJ), Türkiye'nin 
otomobil yapımında 
giderek güçlendiğini 
belirterek çarpıcı bir 
öngörüde bulundu, 
otomobil sanayisi 
tahminlerine göre 
bu yıl Türkiye'nin, 
otomobil yapımında 
Doğu Avrupa'nın en 
büyük araba üreti
cisi Çek Cumhuri 
yeti'ni geride bıraka

11 Aralık Cumartesi 
13:30 K.
Karabükspor- 
MP Antalyaspor: 
Süleyman Abay 
17:00 Bucaspor - 
Manisaspor: 
Barış Şimşek 
19:00 Galatasaray - 
Gençlerbirliği: 
Yunus Yıldırım 
12 Aralık Pazar 
14:00 Sivasspor - 
Konyaspor: 

cağı bildirildi. 
Haberde Türkiye'nin 
bu yıl, geçen sene 
ürettiği otomobilin 
üçte biri kadar daha 
fazla araba ürettiği 
vurgulanarak bu 
durumun ülkenin 
ekonomi sinin küre
sel mali krizin ardın
dan ne kadar etki
leyici şekilde topar
landığını gösterdiği 
belirtildi. Gazete 
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD) tarafından

Abdullah Yılmaz 
16:00 İstanbul BB • 
Trabzonspor: 
Bülent Yıldırım 
17:00 Gaziantepspor 
- Kayserispor: 
Hüseyin Göçek 
19:00 Ankaragücü • 
Fenerbahçe: 
Kuddusi Müftüoğlu 
13 Aralık Pazar 
20:00 Bursaspor - 
Kasımpaşa: Halis 
özkahya 

dün açıklanan verile 
re göre, ülkenin oto* 
motiv pazarında 20 
10 yılı Ocak-Kasım 
dönemi otomobil ve 
hafif ticari araç top 
lam pazarının, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 31 
oranında artığı hatır
latılarak Türkiye'de 
otomotiv pazarında 
üreticilerin pazarda
ki tale bi karşılamak 
için canla başla 
çalıştıklarını söyle 
dikleri de kaydedildi.

^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 
ÇfP€Z. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

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 Sr SPA

DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kür Merkezi, 
2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, çamur banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/D€NİZLİ WWW.umutthermal.com
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"Halı yıkamak bir sanattır” 

ÜCRCTSİZ S€RVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ov^rlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Gevre Yolu na 4 hin fidan dikildi
Çevre Koruma Hizmetleri Derneği 
Dergisi tarafından geleneksel hale 
getirilen ve Gemlik Belediyesinin 
katkılarıyla düzenlenen “HEDEF DAHA 
YEŞİL BURSA” adlı sonbahar fidan 
dikim kampanyası Gemlik girişinde 
yapıldı. Gemlik Orhangazi kavşağında 
hazırlanan bölüme 4 bin adet akasya 
ve sedir ağacı fidanları dikildi. Ağaç 
dikim töreninden sonra, kampanyaya 
katılarak destek veren kurum ve kuru
luşlara plaket verildi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Peyami Çağlar Başkanlığındaki Türkiye Partisi Gemlik ilçe yönetimi 
umduklarını bulamadıkları için partilerinden ayrıldılar

Rafadan demokrasi
Son bir aydır günlük gazetelerime bir 

yenisini ekledim.
Radikal.
Radikal gazetesi Doğan Grubunun.
Ama, genel gazetelerin büyüklüğü yeri 

ne bizim Körfez gibi boyutunu küçültüp, 
dergi biçimde yayınlanan tek gazete 
oldu.

Okuma kolaylığı sağladığı için ve her 
gün değişik görüşteki yazarları da oku
mak için Radikali de alıyorum artık.

Dünkü Radikal’in manşetine bayıldım.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde AKP mil

letvekili Burhan Kuzu’nun öğrencilerce 
yumurta yağmuruna tutulmasını 
“Rafadan demokrasi” başlığı ile ver
mişler. Devamı sayfa 4’de

Comlll irde lonln istila
Gemlik siyasetinde 
genel seçimler 
öncesi sular 
durulmuyor.
Peyami Çağlar 
başkanlığındaki 
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı topluca 
partilerinden istifa 
etti. Düzenlediği 
basın toplantısı ile 
istifasını açıklayan 
Peyami Çağlar, 
işlerinin yoğun
luğunu gerekçe 
gösterdi.
Haberi sayfa 4’de

Internet 
sitemiz 

yenilendi
Gazetemize ait inter
net sitemiz www. 
gemlikkorfezgazete- 
si.com yeni düzen
lemesiyle okurları 
mızın hizmetine 
girdi. Yeni internet 
sitemizde artık 
haberler ile ilgili 
daha çok fotoğraf 
kullanma olanağı 
olabileceği gibi, seri 
ilanlar bölümünde 
kiralık, satılık, iş 
arama ilanlarınızı 
ücretsiz olarak 
yayınlayacağız.

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

Dik durmak, ilkeli olmak...
Galiba bizim ulusal problemimiz dik durabilmeyi 

becerebilmek. Gerçi dik durmanın birçok ölçütü 
var.

Güçlü ekonomi... Sağlıklı yapı...
Eğitim... Hukuk...
Güvenlik temel taşlar.
Ne hikmetse çok uzun yıllardan bu yana ülke 

yönetiminin başına temel taşları ağırlığınca yerine 
koyabilecek “dik durabilen” bir politikacı gelmedi.

Gelmediği için de ülke bir sağa bir sola yalpaladı 
durdu.

Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı 2002 seçimlerinde 
aradığı delikanlı başbakanı buldu...

5 yılın kendini kanıtlaması ve düşündüklerini icra 
etmesi için az olduğunu düşünerek 2007 seçim
lerinde bir kez daha oyunu verdi.

Başbakan adayı ne de olsa Kasımpaşalıydı...
Boyu poşu da yerindeydi... 
İçeriye de girip çıkmıştı...

$ “Hah” dedi seçmen “aradığım bu.” 
Ama zarfla mazruf arasında boşluk vardı. 
Ve bu boşluk hoşluğun etkisini gideriyordu. 
Dolayısıyla Türkiye...
Bir bilinmezliğe doğru sürükleniyordu.
Kabilenin pardon kabinenin üyeleri geçmiş

lerindeki kötü kokuları af losyonlarıyla silmeye 
çalışıyorlardı.

Ama losyonun kokusu maalesef geçiciydi.
Lafla peynir gemisi yürümüyor bel bağlanan 

Avrupa Birliği’nin üyesi etkin ülkeler bu kokulara 
pek aldırmıyorlardı.

Ülkenin iç işlerine müdahale ediyorlar liboş aydın
larla medya kalemşorları da çanak tutuyorlardı.

Oysa dik durma becerisi gösterilebilseydi, ne AB 
ne ABD ülkenin işine burnunu sokamazlar bırakın 
sokmayı akıllarının ucundan dahi geçiremezlerdi.

Kafasını türban gibi dinsel motiflere takmayan bir 
tek başına iktidar masaya yumruğunu vurur iste
diğini de fazlasıyla koparırdı.

Görünen ve gelinen noktada;
Dış politika zafiyet içinde...
Ekonomi kredi kartlarıyla, otomobil ve konut 

kredileriyle ve dahi kaynağı belirsiz yeşil ser
mayeyle ayakta durmaya çalışıyor.

Hukuk rafa kaldırılmış, eğitim Allaha havale 
edilmiş, sağlık bir ileri ama daha çok geri.

Bu durumda sağlıklı bir yönetimden söz etmek 
olanaklı mı?

Elbette ki değil.
Aslında yapılması gereken gerçekten sütten çık

mış ak kaşık politikacılarla yola devam etmek.
İlkeli olmak.
Kararlı yürümek.
Ulusal çıkarları kabile çıkarlarının önünde tutmak.
Bu yapılmadığı sürece ne desek boş.
Çünkü dünya durmadan dönüyor.
ABD’yle Avrupa dönen dünyada yeni düzenler 

kurmanın yollarını arıyor.
Azalan kaynakların tümünü ele geçirmek için 

uğraşıyorlar.
Akıl ve izan şimdi her zamankinden daha çok 

gerekli..
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir an önce sözde de 

özde de “delikanlı duruşu” gerçekten gösterecek 
bir iktidara gereksinimi var.

CHP mi?
Kemal Kıhçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesi 

umut verdi vermesine de...
O da ne yazık ki parti içi meselelerden başını 

kaldıramıyor.
Belki doğal bir süreç.
Ne var ki;
Bir an önce içerideki meselelerini çözüp ulus 

meselelerine yönetse çok iyi olacak.
Çünkü zaman denilen kavram hızlı akıyor. 
Seçimlere şunun şurasında ne kaldı ki?

Alt yapı çalışmaları 
tamamlanan 
Gemlik Osmaniye 
Mahallesi’nde 
sokak düzenleme 
çalışmaları başladı. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü yol 
yapım müteahhidi 
tarafından 
başlatılan çalış
malarda eski taşlar 
sökülmeye 
başlandı. 
Daha önce 
Demirsubaşı 
Mahallesi’nin bazı 
sokaklarında 
yapılan ve özellikle 
iş yeri olan 
esnafların büyük 
beğenisini alan 
sokak yenileme 
çalışmalarına 
devam eden 
Gemlik Belediyesi 
şimdi de alt yapı 
çalışmaları son
rasında bozulan 
yollara el attı. 
BUSKİ tarafından 
yapılan içme suyu 
alt yapı çalışmala 
rımn geç tamamlan
ması sonucu yol 
yapımı başlatıla
mayan Osmaniye 
Mahallesi Sümer ve 
İpek sokaklarda 
yaşayan vatan
daşlar evlerine 
gitmekte zorluk 
çekiyorlardı.

GEMLİK BELEDİYES 
b ^ÇALIŞMASI

_ i|B rj*'mı ÜRpu

aimrijçin ÇdfaıyenM

Alt yapının tamam
lanmasının ardın
dan düzenleme 
çalışmaları 
başlatılan sokaklar
da eski taşlar

Gemlik Belediyesi 
iş makineleri 
tarafından 
sökülüyor.
Sümer ve İpek 
Sokak’tan başlayan

yol düzenleme 
çalışmaları ara 
sokaklarla birlikte 
Gemlik Belediye 
binasına kadar 
yenilenecek.

Ulaşım ana planı teni floıiklerivle camlaşıltı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan başlatılan 
‘Bursa Kent İçi ve 
Yakın Çevre Ulaşım 
Ana Planı’ çalış
masını yürüten Dr. 
Brenner AVG fir
ması yetkilileri, 
Bursaiı sanayici ve 
işadamlarının yanı 
sıra akademik ve 
meslek odalarının 
temsilcileriyle bir 
araya gelerek fikir 
alışverişinde bulun- 
du.Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
düzenlenen toplan
tıda, firma hakkında 
bilgi veren Genel

Müdür Yüksek 
Mühendis Dr. 
Manfred F. Brenner, 
uluslararası platfor
mda önemli işlere 
imza attıklarını, 
Bursa’da da güzel 
bir ulaşım ana planı 
gerçekleştirmek 
istediklerini söyledi. 
Artık ülkelerin değil,

şehirlerin yarıştığını 
belirten Brenner, bu 
yüzden ulaşım ana 
planların daha fazla 
önem taşıdığını dile 
getirdi. Yüksek 
yaşam kalitesini 
sağlayan, ileri 
teknoloji olanakları 
sunan global 
şehirlerin yarışı

kazandığını ifade 
eden Brenner, 
“Ulaşım ana planı, 
bu yüzden bir 
omurga görevi 
görmektedir. 
Bursa’da gerçek
leştirmek iste
diğimiz planın, 
vatandaşlar, iş 
adamları ve sivil 
toplum kurumlan 
tarafından kabul 
görmesi, hatasız ya 
da az hatayla uygu
lanması önemlidir. 
Bu yüzden 
belediyemizle, 
BursalI işadam 
larıyla ve Bursa 
halkıyla konuşarak 
bir sonuca varmak 
istiyoruz” dedi.
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Bir fındık hayalına mal oldu
Bursa'da 5 yaşında 
bir kız çocuğu, 
dedesinin aldığı 
çerezleri yerken 
boğazına takılan 
fındık yüzünden 
hayatını kaybetti. 
Küçük Zeynep'in ani 
ölümü ailesini yasa 
boğdu.
Edinilen bilgiye göre 
merkez Yıldırım 
ilçesinde, babaan
nesi ve dedesinin 
kabuklarını soyup 
verdiği çerezleri 
yiyen 5 yaşındaki 
Zeynep Diril'in 
boğazına takılan 
fındık, hayatına mal 
oldu. Aniden 
sararan küçük kız, 
olay yerine çağrılan 
ambulansla Şevket 
Yılmaz Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Nefes 
borusuna fındık 
kaçtığı belirlenen 
küçük Zeynep, 
yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı. Savcılık olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, ölümü 
şüpheli bulunan 
küçük Zeynep'in 
cesedi kesin ölüm 
sebebinin tespiti için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Zeynep'in ölümü,

ailesini yasa boğdu. 
Anne Sibel Diril sinir 
krizleri geçirirken, 
gözyaşlarına boğu
lan mobilyacı baba 
Adem Diril'i yakınları 
teselli etti. Olayı 
anlatırken gözleri 
dolan dede Metin 
Diril ise, "Torunum 
için çerez aldık. 
Ninesiyle birlikte 
kabuklarını 
çıkardığımız çerez
leri kırıp kırıp ona 
yediriyorduk.
Boğazına takılan bir

Akıma kapılan ıscı nefes 
kesen operasyonla kurtarıldı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde elektrik 
akımına kapılarak 
yaralanan işçi, çatı
dan itfaiyenin nefes 
kesen operasyonuy
la kurtarıldı.
Muradiye Mahallesi 
Kaynarca 
Caddesi'nde bir 

apartmanın çatı tadi 
latını yapan Halim 
Uludoğan, metal 
olukları iple yukarı 
çekmeye başladı. 
Ancak oluklar 
binanın önünden 
geçen yüksek 
gerilim hattına 
temas etti.

Bursa'da bıçakla yaralama
Bursa'da, bir kişi 
bıçakla yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Yiğitler Mahallesi 2. 
Sanayi Caddesi'nde 
yürüyen H.K.E. (14)

ile tanımadığı iki kişi 
arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi

Bursa'da Şüpheli Ölüm
Bursa'da, bir kişi 
evinde ölü bulun
du. Alınan bilgiye 
göre, Şükraniye 
Mahallesi Türkgücü 
Sokak'taki bir evde 
tek başına yaşayan 
Hasan Kömü'nün 
(61) uzun süre 
ortalarda görün
memesinden 
şüphelenen komşu
ları, durumu polise- 

bildirdi. Eve gelen 
polis ekipleri, 
kapıyı açtıklarında 
Hasan Kömü'nün 
cesediyle karşılaştı. 
Kömü'nün cese
dinin otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldığı, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

fındık yüzünden 
hayatını kaybetti" 
dedi.
Küçük Zeynep, 
Doğu Camii'nde 
kılınan cenaze 
namazıyla son yol
culuğuna uğurlandı. 
Kızının tabutu 
önünde gözyaşlarına 
boğulan babayı 
yakınları teselli etti. 
Namazın ardından 
imamın, "Bu sabi 
bizlere şefaatçi ola
caktır" demesi 
herkesi daha da 
duygulandırdı. Son 
yolculuğuna dua ve 
gözyaşlarıyla 
uğurlanan küçük 
Zeynep Diril'in 
cenazesi, Hamitler 
Mezarlığı'nda 
toprağa verildi.

Akıma kapılan 45 
yaşındaki Uludoğan, 
çatıda yere yığıldı. 
Aşağıda bulunan 
diğer işçiler hemen 
112 ekiplerini aradı. 
Uludoğan için 
itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri sefer
ber oldu. Ekipler, 

sonucu iki zanlı, 
H.K.E'yi bıçakla 
yaraladı.
Ambulansla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesine

işçiyi çatıdan indirip 
ambulansa taşıdı.
İlk müdahalesi 

ambulansta yapılan 
Halim Uludoğan, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. İşçinin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

götürülen gencin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu, 
kaçan zanlıların 
arandığı 
bildirildi.

Bursa'da Trafik Kazas
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kaza
sında 2 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Sebahat Sevindik'in 
(48) kullandığı 16 
JFR 46 plakalı 
otomobil, Soğanlı 
Mahallesi Süter

Caddesi'nde, geri 
manevra sırasında 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Ahmet Eski (77) 
ile Fatma Eski'ye 

(74) çarptı.
Yaralanan Ahmet 
ve Fatma Eski, 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Banka hesapları!....
CHP Genel Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu, 
Wikileaks’in yayımladığı belgelere daya

narak Başbakan’dan, İsviçre’deki bankalar
da 8 ayrı gizli hesabı olduğunu kürsülerden 
açıkladı.

Başbakanın bağırıp, çağırıp itirazları üzeri 
ne bunun doğrusunun İsviçre bankalarına 
başvurup herhangi bir hesabının olmadığı
na dair yazı alması ve bunu kamuoyu ile 
paylaşmasını istedi.

Bunun olamayacağını bilenler anlatı yor.
Bende sizlere onlardan öğrendiklerimi 

aktarayım..
Nedenine geçmeden önce hatırlatayım.
Çalınmış Amerikan diplomatik yazış

malarını yayımlayan Wikileaks’in açıkladığı 
bir ABD Ankara elçiliği kaynaklı yazıda 
Başbakan’ın İsviçre bankalarında sekiz 
gizli hesabı olduğu iddia ediliyor.

Erdoğan’ın bütün İsviçre bankalarına 
mektup yazıp “lütfen bankanızda adıma 
hesap olmadığını teyit eder misiniz” deme
si ne pratik değildir.

Çünkü İsviçre’de bir çok banka var.
Ayrıca, bunların hepsinden kâğıt alınsa 

bile hiçbir kıymeti yoktur. Bu paralar adı 
üstünde gizlidir.

Dünya kendi ülkesini soyan liderlerle ve 
bunların paralarını işletmekte uzman 
bankalarla ve finans kuruluşlarıyla doludur.

Kara para depolama büyük ve mahir bir 
endüstridir.

Ülkelerinden para çaldıktan sonra bunları 
yurtdışına depolayanların paralarını kendi 
adlarına açılmış banka hesaplarında tuta
caklarını sanmak zaten saflıktır.

Nakit olarak tutulacaklarını sanmak da 
saflıktır.

Bu tür paralar için, banka içinde ve dışın
da, yapılandırabilecek bin bir türlü kar
maşık işler yapılır...

İçlerine yüz milyonlarca veya milyarlarca 
dolar depo edilen bu gizli hesapların genel
likle adı yoktur.

Numaraları vardır ve kodları vardır.
Bazen banka bile hesabın kime ait 

olduğunu bilemez.
Kemal Kıhçdaroğlu bundan önce de 

Başbakan’ın
İstanbul’da Boğaz’a nazır “havuzlu vil

lası” olduğunu ve bu villanın altın kapla
malı çeşmeleri olduğunu söyledi.

Başbakan bunu yalanladı.
Evin tapusunun başkasına ait olduğunu 

söyleyerek,
İşin içinde sözde çıktı..
“Minareyi çalan, kılıfını hazırlar” bir 

atasözü..
Kıhçdaroğlu sevilmesini ve CHP başkan

lığına seçilmesini yolsuzlukları ortaya 
çıkararak ve pis işlere karışanların siyasi 
hayatlarını söndürerek kazandığı üne 
borçludur.

Yolsuzluk AKP rejiminin yumuşak 
karnıdır.

Ama bu karnı deşmek için laf değil kanıt 
lazımdır.

Hırsız usta ise kanıt bulamazsın.
Saman altından öyle su yürütülür ki ne 

sen anlarsın, ne ben benim gariban 
arkadaşım.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Peyami Çağlar Başkanlığındaki Türkiye Partisi Gemlik ilçe yönetimi 

umduklarını bulamadıkları için partilerinden ayrıldılar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com Gemlik TP’de toplu istila

Rafadan demokrasi
Radikal gazetesinde her görüşten yazar 

var.
Hürriyet’in Yazarı Eyüp Çan’ın Ra d i 

kal’e transferi ile gazete şekil değiştirdi.
Bu şekliyle tutar mı tutmaz mı bilmem.
Ama bana göre değişik bir gazete ol 

muş.
Almanların Bild gazetesine benzemiş.
Radikalde eski marksist, yeni liberal 

kalemler olduğu gibi Başbakan danış
manlığından yazarlığa soyunan Akif Beki 
gibi gibileri de var.

Akademisyenlerden ve dağa çok kendi
ni demokrat sol liberal aydın kabul eden
lerin bol olduğu bir gazete Radikal.
“Rafadan demokrasi”...
Başbakanın İstanbul Rektörler toplan

tısı nedeniyle üniversiteli gençlerin yap
mak istediği yürüyüşün, orantısını güç 
kullanan polisin copla, biber gazıyla, tek
meyle dağıtmasından sonra, üniversite 
ye giden ve konuşma yapmak isteyen 
CHP’li Süheyl Batum ile AKP’li Burhan 
Kuzu’ya gösterilen tepki Türkiye günde 
mini birden değiştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl 
Batum konuşturulmayınca, öğrencilerle 
diyaloga girip onları ikna etmeye çalıştı.

Başaramadı.
öğrencilerin “Defolun” bağrışlarına 

Batum, “Sizin yaptığınız faşizmdir” diye 
yanıtladı.

öğrenciler yine de Süheyl Batumu ko 
nuşturmayınca Batum çıkıp gitti.

Mülkiye Sosyal Araştırma Derneği’nin 
bir ay önceden organize ettiği “Türkiye 
de Anayasa” konulu panelin ikinci 
konuşmacısı AKP’li Burhan Kuzu’ydu.

Kuzu’yu uyardılar,’’Burası karıştı gelme 
yin”diye ama dinmedi.

Kuzu kuzuluğundan sıyrılıp aslan kesil
di.

Polis güvenlik çemberinde üniversiteye 
girdi ama öğrenciler, İstanbul’daki arka 
daşlarının polisten yediği dayağın acısı 
nı Kuzu’yu yumurta yağmuruna tutarak 
çıkardı.
Kuzu’nun “Beyinsizler. O yumurtayı 

yesinler, zihinleri açılsın” diye tepki gös
terdi.

Son günlerde yaşanan olaylar beni 
1970’li yıllara götürdü.

O yıllarda da Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi böyle kaynıyordu.

Boykutlar, protestolar, kavgalar gırla 
gidiyordu.

öğrencilerin demokratik haklarını yu 
murtayla, kavgayla, saldırıyla ifade etme 
leri dönemi çoktan bitti. AKP’li Burhan 
Kuzu’nun başında patlayan yumurta, 
bizim demokrasimizin ne kadar rafadan 
olduğunun göstergesidir.

Peyami Çağlar 
başkanlığındaki 
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
topluca partilerinden 
istifa etti. 
Gemlik siyasetinde 
genel seçimler önce
si sular durmuyor. 
Bilindiği gibi 
geçtiğimiz hafta Ak 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
görevden alınması 
mn ardından 
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
partilerinden 
topluca istifa etti. 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
başkanı iken par
tisinden istifa ederek 
Abdüllatif Şener’in 
Genel Başkanlığını 
yaptığı Türkiye 
Partisi saflarına 
katılarak, Gemlik İlçe 
Teşkilatı Başkanlığı 
koltuğuna oturan 
Peyami Çağlar, 
sürpriz bir kararla 
dün Türkiye 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’ndan istifa

Kışın soğuktan ve yağmurdan, yazın ise güneşten korunacaklar

Manastır yolcularına durahapılmor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Özel 
Belediye Halk 
Otobüslerinin ana 
durağında Manastır 
yolcuları için üstü 
kapalı durak yapıyor. 
Bursa ve Küçük 
Kumla otobüslerinin 
üstü kapalı durağı 
olduğu halde şehir 
içine yolcu taşıyan 
Özel Halk Otobüsle 
rinin durak noktası 
olmaması, yaz ve kış 
aylarında yolcuların 
ıslanmasına veya 
güneşten yanmaları
na neden oluyordu. 
Dün, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi Fen 
İşleri ekipleri, İş 
Bankası karşısındaki 
otobüs ana kalkış 
noktasındaki çınar 
ağacı önündeki 
kaldırımları sökerek 
durak çalışmalarına 
başladılar. 
Otobüslerde

ettiğini açıkladı. 
Düzenlediği basın 
toplantısı ile isti
fasını açıklayan 
Peyami Çağlar, 
yaklaşık bir yıl önce 
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanlığından 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
partisinden istifa 
ettiğini açıkladı. 
İşlerinin yoğun
luğunu gerekçe 
gösteren Çağlar 

çalışan şoförler 
ise durak yerinin 
yanlış yapıldığını 
iddia ettiler. Durağın 
yapılmasıyla durakta 
bekleyecek oto
büsler nedeniyle 
çıkış trafiğinde 
zorluklar yaşana 
cağını, durak yeri 
nin, gazete bayii ve 
kahvehanenin önüne 
yapılması gerektiğini 
ileri sürdüler.

şöyle konuştu: 
“Türkiye Partisi’nin 
bulunduğumuz siya 
si ortamda iğme gös 
teremeyeceği kasma 
vardım. Yönetim 
kurulundaki arka 
daşlanm ile yaptığı 
mız görüşmeler 
sonucunda Türkiye 
Partisi’nden topluca 
istifa kararı aldık. 
Benden sonra 
göreve gelecek yeni 
yönetime başarılar 
diliyorum”

Çağlar, Türkiye 
siyasetine yeni 
bir soluk olacağı 
düşüncesiyle 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanlığından istifa 
ederek, Türkiye 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı Başkanlığı 
görevini aldığını 
ancak, umulan 
gelişmelerin olma
ması nedeniyle 
böyle bir karar 
almak zorunda 
kaldıkları söyledi. 
Türkiye Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı Başkanı 
Peyami Çağlar’ın 
yanı sıra, yönetim 
kurulu üyelerinden 
İlçe Genel Sekreteri 
İlknur Selçuk, 
Tuğba Aslan, İsmail 
Alınca, Arif Hakkı 
Çakmak, Gençlik 
Kolu Başkanı 
Osman Ağdemir, 
Kadın Kolları Bakanı 
Nuray Ertem, 
Hayriye Gülhan, 
Nebahat Kaleli, 
Neriman Özok, 
Fehime Arabacı 
istifa ettiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


10 Aralık 2010 Cuma Gemlik KBrffez Sayfa 5

Çevre Yolu na 4 hin fidan dikildi
Çevre Koruma 
Hizmetleri Derneği 
Dergisi tarafından 
geleneksel hale 
getirilen ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenle
nen “HEDEF DAHA 
YEŞİL BURSA” adlı 
sonbahar fidan 
dikim kampanyası 
Gemlik girişinde 
yapıldı.
Kampanyaya katılan 
ve katkıda bulunan 
firma temsilcilerinin 
yanı sıra öğrenci
lerin de destek 
verdiği ağaç dikim 
kampanyasında, 
Gemlik Orhangazi 
kavşağında hazır
lanan bölüme akas 
ya ve sedir ağacı 
fidanları dikildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, ağaç 
dikim kampanyasın
da yaptığı konuşma
da Gemlik’in akıllar
da yeşil bir kent 
olarak kalması için 
çalışmalar yaptık
larını belirterek 
“Bursa’nın içinde 
Gemlik çok önemli 
bir ilçe, bunu çok 
önemsiyoruz. Biz 
burayı feşillendir 
mek için çalışmalar 
yürütürken çevre 
dergimizin kampa
nyamıza katılımı çok 
güzel oldu. Aktaş 
Grup’unda katkı la 
rıyla alınan fidan
ların dikimine başlı 
yoruz. Güzel şeyler 
paylaştıkça daha da

güzel olacak. Gem 
lik’in sivil dinamik-

adına İlknur Aktaş 
ile Serka Mermer

Gemlik Lions
Kulübü, Standart

lerinin de katılımıyla 
burada güzel bir 
koruyaratacağız” 
dedi.
Kampanyaya katılan 
ve destek veren ve 
çeşitli türde 4 bin 
fidan desteğinde 
bulunan Aktaş Grup

Mühendislik Ltd. Şti, 
Yılkar Metal AŞ, 
Roda Liman AŞ, 
Metal Servis Danış 
manhk Şti, Carrefo 
ursa AŞ, Öztimur 
Mühendis lik, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu, Borçelik AŞ,

Profil Otomotiv A.Ş. 
Aı/nde Teknik Tekstil 
AŞ, Standart Profil, 
Marmarabirlik ve 
SMS Grup Mühen 
dişlik firma larına 
teşekkür plaketi 
verdi. Çevre Koruma 
Hizmetleri Derneği

Dergisi tarafından 
Başkan Güler’e 
çevre duyarlılığı 
tarafından verilen 
teşekkür plaketinin 
ardından kampan 

yaya katılan 
misafir ve öğrenciler 
hazırlanan 
çukurlara 
fidan dikimi 
yaptılar.

Bi İffllll W Mft iilimi üilli
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri, Manastır Kültür 
Merkezi’nde İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
organizasyonu 
olan Küçük Mucitler 
(Şaşırtıcı Fen 
Deneyimleri, 
Sihirbazlık, 
Oyun, Drama ve 
Yarışma) halindeki 
programa katıldı. 
Zübeyde Hanım

Anaokulu 
öğrencileri, 
İlçemizdeki diğer 
anasınıfı öğrencileri 
nin de katıldığı 
programda bütün 
öğrenciler büyük 
keyif aldı.
Organizasyonda 
emeği geçen İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve diğer 
görevlilere 
teşekkür edildi.

Matbaamızda çalışmak
üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Selçuk Üniver
sitesince (SÜ) 30 
bin 250 ilköğretim 
ve orta öğretim 
öğrencisi üzerinde 
yapılan araştırma 
öğrencilerin büyük 
bir bölümünün 
"macera" konulu 
kitapları tercih 
ettiğini ortaya 
çıkardı.Araştırmada 
öğrenciler, kitap 
okumalarına engel 
olarak ilk sıralarda 
televizyon ile YGS 
veSBS'yi gösterdi. 
SÜ Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Eğitim 
Programları ve 
Öğretimi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ali Murat Sünbül 
başkanlığında 
gerçekleştirilen 
araştırmaya, Yrd. 
Doç. Dr. Ercan 
Yılmaz, Dr. Dilek 
Ceran, Dr. 
Abdülkadir Işık, 
Araştırma

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Görevlileri Veysel 
Demirer, Derya 
Cintaş, Muhittin 
Çalışkan, Sefahattin 
Alan katkıda bulun
du. Devlet ve özel 
okulların ilköğretim 
5, 6, 7 ve 8. sınıf ile 
orta öğretim 9,10, 
11 ve 12. sınıflarda 
eğitim gören öğren
cilerin kitap okuma 
profillerini ve eğilim
lerini belirlemeyi 
amaçlayan araştır
manın raporu iki 
ayrı kitap halinde 
yayımlandı. 
Prof. Dr. Sünbül 
yaptığı açıklamada,

Konya merkez, 
ilçe, belde ve 
köylerindeki çalış
maya 20 bin 
250'si ilköğretim, 
10 bini orta öğretim 
olmak üzere 
toplam 30 bin 250 
öğrencinin 
katıldığını belirterek, 
"Bu çalışma, 
katılımcı sayısı 
bakımından şimdiye 
kadar ülkemizde 
yapılmış okuma 
alışkanlığı 
belirleme çalış
maları arasında en 
kapsamlısıdır" 
dedi.

Tıpta Uzmanlık 
Sınavı (TUS), 11-12 
Aralık 2010 tarih
lerinde Ankara'da 
yapılacak. Sınav 
kitapçığı adaylara 
paket içinde 
verilecek.
Sınavda, her bir 
adaya soru kitapçığı 
paket içinde verile
cek. Adaylar, sınav 
başladığında paketi 
kendileri açacak. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
gerçekleştirilecek 
sınavda, tıpta 
uzmanlık eğitimi 
görmek üzere Sağlık 
Bakanlığı eğitim 
hastanelerine, 
üniversitelerin tıp 
fakültelerine ve 
Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi'ne (GATA) 
alınacak uzman 
adayları belir
lenecek.
TUS'un 11 Aralık 
Cumartesi günkü 
Yabancı Dil Sınavı 
saat 9.30'da başla 
yacak ve 120 dakika 
sürecek. Yabancı Dil

Sınavında adayların 
tıp konularında 
seçilmiş ifade, 
cümle ve metinleri 
anlama ve Türkçeye 
tercüme etme bece 
rilerini yoklayan 
sorular bulunacak. 
Bu sınavda 
Almanca, Fransızca 
ve İngilizce için çok
tan seçmeli sorular
dan oluşan testler 
kullanılacak.
Bilim Sınavı ise 12 
Aralık Pazar saat 
13.30'da başlayacak 
ve 210 dakika süre
cek. Bu sınavda 
adayların, tıp alanın
daki temel kavram, 
ilke ve yöntemleri 
tanıma, kavrama; bu 
kavram, ilke ve yön
temlerle düşünme 
ve bunları belli 
durumlara uygula
ma güçlerini yok
layan sorular bulu
nacak.
ÖSYM'nin daha 
önce bildirdiği 
güvenliği artırıcı 
tedbirler bu sınavda 
da uygulanacak. 
Adaylar, içecekleri 

suyu şeffaf şişe 
içinde sınava 
getirebilecek. 
Sınavda, fotoğraflı 
ve onaylı Özel 
Kimlik Belgesi 
olarak sadece 
"Nüfus Cüzdanı 
veya Pasaport" 
kabul edilecek. 
Sürücü Belgesi, 
Kurum Kimlik 
Belgesi de dahil 
başka hiçbir belge 
özel kimlik belgesi 
olarak kabul 
edilmeyecek. Özel 
kimlik belgesi olarak 
nüfus cüzdanını 
veya pasaportunu 
ibraz etmeyen aday, 
gerekçesi ne olursa 
olsun sınava alın
mayacak; sınava 
alınsa bile sınavı 
geçersiz sayılacak. 
Bu sınav için adaya 
ait soru kitapçığı 
matbaada tek tek 
özel olarak 
paketlenecek ve 
sınav başladığında 
her adaya paketi 
açılmamış bir adet 
soru kitapçığı paketi 
verilecek.

<zlm& sekeri
GEMLİK'İN İLK ÖZEL 

OrULÖHCESİKhİH 
IUBUHU

»İti
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

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

LI B E R T Y (Ş E K E R) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin * İstiklal Caddesi Karsakiı 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: 51410 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gürcan VURAL
sitonet@superonline.com

Sağlık Köşesi

Alternatif Tedaviler...

Uzmanlık alanım dışı olmasına rağmen, 
Akupunktur tedavisi için bilgi vermek istiyorum.. 
Bu tedavinin temeli .Organlar ile derinin hemen altında 

bulunan 14 ayrı enerji kanalının üzerindeki direnç nok
taları arasındaki ilişkiyi dayanak alır.

Akupunkturu destekleyenler diyorlar ki;
İnsan gücünün kendi kendisini onarım gücü çok yük

sektir.
Vücudumuzda bu gücü harekete geçiren bazı noktalar 

uyarılabilir ve bunlar akupunktur noktalarıdır.
Bu noktalara müdahale edildiğinde uyarı gönderilerek 

hastalığın nedenleri ortadan kaldırıldığı için enerji 
akışının normale dönmesi sağlanır.

Böylece tedavi edilir.
Bu tedaviyi kabul etmeyen hekim çoğunluğu da var..
WHO (Dünya Sağlık Örgütünün) kabul ettiği 150 nin 

üzerinde hastalığın tedavisinde ve bazı ameliyatlarda 
yan etkisi olmadığı için anestezi olarak uygulanmak
tadır.

Akupunktur tedavisinde en çok kullanılan noktalar 
olarak kulaklar ve eller seçilmiştir.

Bunun sebebi çok fazla uyarı noktasının bulunmasıdır.
Bunun dışında sırt, boyun gibi birçok kullanılan farklı 

uzuvlarda vardır, önemli olan hangi hastalığa karşı 
hangi uzvun kullanılması gerektiğidir.

Bu bölgelerdeki uyarılar sinir iletimi ile beyne kadar 
ulaşır ve beyin bu uyarıları algıladığında hastalıkla ilgili 
olan bölgeye ulaştırarak gönderdiği enerji ile bozukluğu 
düzeltir.

Bu uyum vücudumuz içerisinde de mevcuttur.
Hatta farklı enerjili çevrelerde yaşadığımız için her 

bireyin uyumu da farklıdır.
Bu bağlamda her şey bir enerji bütünü olduğuna göre 

psikoloji ve beden de bir bütündür.
Bedensel bir hastalık psikolojiyi etkileyebileceği gibi, 

psikolojik bir rahatsızlıkta organların iç ve dış enerjisini 
bozarak organsal bir rahatsızlık meydana getirebilir.

Tabi bu rahatsızlıklar enerji akışının direnç noktaların
da tıkanması olarak ortaya çıkar ve akupunktur ile bu 
noktalardaki tıkanıklıklar açılarak rahatsızlık gider
ilebilir. Akupunkturu destekleyenler böyle diyor.

Yeni yılda ceza ne harelar ne tiacalı?
Trafik cezaları, pasaport 
ve silah ruhsat harçları 
ile idari para cezaları yıl
başından sonra zam- 
lanacak.
Yılbaşından sonra alkollü 
araç kullananlar 590 TL, 
kırmızı ışık ihlali yapan
lar ile hız limitini aşanlar 
140 TL ceza ödeyecek. 
Zamla birlikte 1 yıllık 
pasaport harcı 102 TL'ye
çıkacak.
Maliye Bakanlığı'nca 
belirlenen yeniden 
değerleme oranına esas 
teşkil eden Türkiye İsta
tistik Kurumunun (TÜİK) 
üretici fiyat endeksi, 12 
aylık ortalamalara göre 
yüzde 7,7 oranında artış 
gösterdi. Vergi ve 
harçlarla ilgili kanunlar
da, vergi, harç ve ceza 
tutarlarının her yıl yeni 
den değerleme oranı ka 
dar artması öngörülüyor. 
Buna göre, yılbaşından 
itibaren, silah bulundur
ma ruhsatı harcı, 695 
TL'den 748,5 TL'ye, silah 
taşıma ruhsatı harcı da 2 
bin 172 TL'den 2 bin 339 
TL'ye çıkacak.
Yeni yılda 6 aylık pas
aport harcı, 65 TL'den 70 
TL'ye, 1 yıllık pasaport 
harcı 95 TL'den 102 
TL'ye, 2 yıllık pasaport

harcı 155 TL'den 167 
TL'ye, 3 yıllık pasaport 
harcı 220 TL'den 237 
TL'ye ve 4 yıl ve üzeri 
pasaport harcı ise 310 
TL'den 334 TL'ye çıka
cak. Pasaport defter 
bedeli ise 53,85 liraya 
yükselecek.
Zamla birlikte A sınıfı 
sürücü belgesi harcı için 
84, B sınıfı sürücü belge
si harcı için 252 ve E 
sınıfı sürücü belgesi 
harcı için ise 421 TL 
ödenecek. Uluslararası 
sürücü belgesi için 168 
lira harç verilecek.
KAPALI ALANDA 
SİGARA İÇMENİN 
CEZASI ARTTI 
Yeni yılla birlikte 
Kabahatler Kanunu 
çerçevesinde kolluk 
gücünün uyguladığı idari 
para cezaları da artacak. 
Bu kapsamda dilencilere

75 TL, kumar oynayan
lara ise 154 TL ceza ver
ilecek. Gürültüyle 
çevrenin rahatsız edildiği 
iş yerlerinin sahipleri de 
bin 562 ila 7 bin 820 lira 
arasında ceza ödeyecek. 
Kaldırımı işgal eden veya 
mal satışı yapan kişilere 
75 lira, kaldırımlara izin 
olmaksızın inşaat 
malzemesi yığan kişilere 
ise 154 ila 778 TL arası 
ceza kesilecek. 
Zamla birlikte kamu 
binaları ve toplu taşıma 
araçları ile özel kişilere 
ait herkesin girebileceği 
binaların kapalı alanların
da sigara içmenin cezası 
75 TL olacak. Ayrıca kim
lik bildirmeyen ve alenen 
silah taşıyanlar da 75 lira 
ceza ödeyecek. İzinsiz 
afiş asan kişiler de 154 
ile 4 bin 689 TL arasında 
ceza ödeyecek.

MŞM B€Kl€MGK YOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

NÖBETÇİ ECZANE
10 Aralık 2010 Cuma 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı No: 3 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

I
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 11®
Polis İmdat Y55
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 5132259
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5*13 *10 79
MAF?-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 013 O1 03

R 
E

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

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

TAKSİLER

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

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 : 3833 

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)

iAhM
■sim 

NnJNH 
H.30.-.14.00-16.15-

AM 
ll.0044.00-l6.45-l9.30

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)

mailto:sitonet@superonline.com
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Model uçaklarıyla yarıştılar

100. Yıl İlköğretim 
Okulu’nda yaklaşık 
1 ay önce başlayan 
model uçak 
kursu başarı ile 
tamamlandı.
14 öğrencinin 
katıldığı kurs sonun
da gösteri uçuşları 
yapıldı ve birinci 
gelen öğrenci 
ödüllendirildi.
Azot Gübre Sanayi 
Sosyal tesislerinden 
olan futbol sahasın

da yapılan törene 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
katıldı. Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
yaptığı konuşmada 
‘‘Okulumuzda eğitim 
ve öğretim çalış
maları düzenli olarak 
yürütülmektedir.

Bununla birlikte 
sosyal faaliyetlere 
de ağırlık verilmek
tedir. Sosyal 
yaşamı canlı olan 
öğrenciler ders
lerinde de başarılı 
olmaktadır.
Bu sebeple sosyal 
faaliyetlere bu yıl 
her zamankinden 
daha da fazla yer 
verilecektir. Bu gün 
küçük özgün çalış
malara imza atanlar

yarınlarda ülkemiz 
için büyük 
başarılara imza 
atacaklardır.” dedi. 
Daha sonra 
gösterilere ve yarış
malara geçildi.
Diğer öğrencilerin 
büyük heyecanla 
izlediği yarışmalarda 
birinciliği 7. sınıflar
dan Murathan Fidan 
kazandı. Ödül 
töreninde İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen 
öğrenciye ödülünü 
verirken, “Bugün 
burada herkes bir 
şeyleri başarmanın 
mutluluğunu yaşı 
yor. Sosyal Faaliyet 
ler öğrencilerimizin 
özgüvenini 
güçlendirir. Bu tür 
faaliyetleri İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
olarak her zaman 
destekliyoruz ve 
çoğalmasını bekliyo

ruz” dedi. Daha 
sonra İlçe Milli Eği 
tim Müdürü, Halk 
Eğitim Müdürü ve 
Okul Müdürü öğren
cilerle birlikte model 
uçakları uçurarak 
yarıştılar.
Programın sonunda 
havanın da güzel 
olmasından yarar
lanılarak futbol saha 
sında tüm öğrenciler 
öğretmenleri ve 
velileri ile eğlendiler.

^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 gösterilere

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Küçük ve Irmak tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından bir süre önce 
başlatılan inceleme 
soruşturma kapsamında 
polis tarafından gözaltı
na alınan ve sorgulanan 
Belediye eski Hesap 
İşleri Müdürü A. Irmak 
ve Ruhsat ve Küşad 
Müdürü S.Küçük bugün 
Savcılıkça sevkedildiği 
mahkeme tarafından 

tutuklandı. Yaklaşık 
6 aydır Cumhuriyet 
Savcılığınca sürdürülen 
yolsuzluk ve sahtekarlık 
soruşturması 
kapsamında Gemlik 
Belediyesindeki 2009 
Nisan ayından sonra 
yapılan alımlar ile ilgili 
incelemelerde belediy
eye doğrudan iş yapan 
4 kişi Savcılığın istemi 

ile tutuklanmış daha 
sonra serbest 
bırakılmışlardı.
Cumhuriyet Başsavcılığı 
soruşturma ile ilgi! 
belgeleri ve kanıtları 
toplamaya devam 
ederken dün polisçe 
yeniden gözaltına alınan 
belediye hesap işleri 
müdürü A. Irmak ve 
Küşad Müdürü S. Küçük 

sorgularının ardından 
bugün Adliyeye 
çıkarıldılar.
Soruşturmayı yürüten 
Cumhuriyet savcısı 
tarafından mahkemeye 
tutuklanma istemiyle 
çıkarılan 2 belediye 
görevlisi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Aralık 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kış yüzünü gösterili
Tüm yurdu soğuk hava sardı. 
Bursa da da mevsimin ilk karı 
düştü. Bursa Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının 
5 gün süreyle aralıklarla süreceğini 
açıkladı. Yetkililer, kar yağışının 
yer yer etkili olacağını bildirdi. 
Hava sıcaklığının 4 derece olduğu 
Bursa'da kar yağışıyla birlikte 
sıcaklığın daha da düşeceği bildi 
rerek, vatandaşları uyardı. 5’de

OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

8 bakanlıkta 
yeni atamalar
Devlet Bakanlığı, 
Milli Savunma, Milli 
Eğitim, Sanayi ve 
Ticaret, Bayındırlık 
ve Iskan, Kültür ve

Turizm, Sağlık ve 
Ulaştırma bakanlık
larındaki bazı 
görevlere atama 
yapıldı. Syf 7’de

Bursa'datamir 
faciası: 1 ölü.
2'sl anıt 3 taralı

Bursa Çevre yolunda 
arızalanan kamyonunu 
güvenlik şeridine çekip 
tamir etmeye çalışan 
bir kişi, arkadan gelen 
kamyonun çarpması 
sonucu olay yerinde 
hayatını kaybetti. 3’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

10 Aralık İnsan Hakları günü
İnsanoğlu, dünyaya geldiğinden beri 

eziyet çekti.
Doğaya karşı aklını kullanamadığı 

dönemlerde, doğanın üstünlüğü karşı 
sında ezildi.

Toprağı işlemeyi öğrendi, üretim 
faaliyetlerine geçip, mülkiyet haklarına 
sahip oldu.

Mağaradan, kulübeye, çadıra ve eve 
kavuşan insan, toplu yaşama kültürünü 
elde edesiye kadar uzun zamanlar geçti.

Toplu yaşama, yönetenle yönetilenin 
doğmasına, üretim faaliyetleri ise emek 
ile sermayenin doğmasına neden oldu.

Devamı sayfa 4’de

10 Aralık İnsan Haklan Günü için kutlama yapıldı

İnsan Hakları 
günü kutlandı
10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
törenlerle kutlandı. 
Dün, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Ticaret 
Meslek LisesTnin ortak
laşa düzenlediği 
tören Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Saat 10.oo da başlayan 
törene Kaymakam Bilal 
Çelik, daire ve okul 
müdürleri ve öğrenciler 
katıldı. Törende öğret
men Mustafa Bekeç 
günün anlamını belirten

bir konuşma yaptı. 
Atatürk ve İnsan Hakları 
konusu, İnsan Hakları, 
Kişi Hakları ve Özgür
lükler konusunu Öğret- 
men-Avukat Abdullah 
Soy toplantıya 
katılanlara anlatıldı. 
Daha sonra, İnsan 
Hakları günü ile ilgili 
komposizyon yarışma 
sında dereceye giren
lerin ödülleri verildi. 
Şiirlerin okunması ve 
sinevizyon gösterileriyle 
tören sona erdi.

Başkan Güler, 
okul ziyaretlerini 

sürdürüyor

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, ilçemizde 
bulunan 11 Eylül, 
Şehit Ete m Yaşar, 
Çınar, Şükrü Şenol

ve Borusan llköğ 
retim Okullan’na 
giderek okul mü 
dür ve öğretmen
leriyle sıkıntıları 
paylaştı. Syf 2’de

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

Değişim...

Türkiye’nin tam bağım
sızlığı ciddi anlamda yara 
alıyor bu günlerde. 
Temeller yıllar önce 
atılmış. Hatta Mustafa

sindirmek için cinayet 
tedbirlerine kadar varan 
planlar yapılıyor şu gün
lerde.

Nutku ve Gençliğe Hitabe 
tekrarlanmış ve bunlar 
uygulanmıştır.
Emperyalistler ve işbir-

tekrar yarı-sömürge 
durumdadır. Ve Kemalist 
bir Cumhuriyetin başına 
anti-Kemalist politikacılar 
geçmiştir. Politikacı, anti- 
Kemalist karşı devrim 
hareketine yeşil ışık yak
maktadır. Bu koşullarda 
gençlik, emperyalizme ve 
anti-Kemalist gidişe karşı 
verilen savaşta somut

devrim hareketine karşı 
gençlik bütün zinde 
güçlerle el eledir. 
Emperyalizmin işbirlikçi
leri gençlik ile öteki zinde 
güçlerin arasını açmak 
istemektedir. Fakat aynı 
inançta olan, yani 
emperyalizmi kovmuş, 
feodal unsurları tasfiye

dalkavukluğu demek 
değildir. Her şeyden önce 
devrimcilerin görevi 
halkın önünde gitmek, 
halkın gerçek özlemleri 
için mücadele etmektir. 
Halk için düzen değişikliği 
isteyen gençliğe halk 
karşıdır gibi saçma bir 
iddiayla Kanlı Pazarları

etmiş bir Kemalist Türkiye görmezlikten gelen ve
olarak ön safta bulunmak- isteyen bu ilerici güçlerin gerçek devrimciyi yoba- 
tadır. Elbette tarihi önder- arasını anti-Kemalist karşı zlıkla suçlamaya kalkışan

Kemal Atatürk’ün yaşama bir çıkmaz içindedir.
- Türkiye ekonomisi tam likçileri, Gazi Mustafa

gözlerini kapamasıyla 
başlamış karşı devrim 
süreci...

Şimdi; Kurumlar çatır 
diyor. Nitelik bozuluyor. 
Kültürel yozlaşma insan 
malzemesini bozmuş.

Sesini çıkaran öğrenci 
ler Başbakan’dan fırça

Zamlara rağmen, bütçenin 
açığı 2,5 milyardır. Bu, 
tutucular koalisyonunun 
iflasını açıkça ortaya koy
muştur. Tutucu güçler,

Kemal’in çizgisinin geniş 
kitlelerde ve bütün zinde 
güçlerde yankılanmasın
dan korkmuşlardır bugün.

- Gençlik eylemleri 
içinde önemli bir yerin var

egemenliklerini uzun süre ve tutucu güçler senin 
devam ettiremeyeceklerini okuldan atılmış olmanı
anlamış olmanın telaşı 
içindedir. Devrimci genç*

yiyor yetmiyor coplanıyor, lik eylemini engellemek
gazlanıyor. için tertiplere girişmeleri

Aşağıda bir söyleşi bundandır. Fakat umduk-
var... Yıllar önce yayınlan- larının tersi olmuş ve bu
mış. Ve o saptamaları 
yapan insanlar darağacı- 
na gönderilmiş.

Kim olduğunu özellikle 
yazmıyorum.

olaylar bizi daha örgütlü, 
daha disiplinli ve daha 
güçlü eylemlere hazırla 
mıştır. Tertipleriyle genç 
ligi ordunun karşısına

sürekli istismar konusu 
ediyorlar. Bu durumda 
senin söyleyeceklerin 
neler?

- Üniversite öğrenimi 
yapmak Anayasa’nın 
verdiği bir haktır. Öğrenci 
olarak devrimci mücadel
eye katılmak ise, Mustafa 
Kemal’in bize yüklediği 
bir görevdir. Dünyanın

Tüm siyasal düşünceler* düşürmek hedefine ulaşa* bütün gericileri bir araya
den arınarak, yansız bir 
göz ve anlayışla 
okuyunuz. One sürülen
lere ve saptamalara dikkat 
buyurunuz.

-Atatürk’ün, “Tam 
bağımsızlık” ülküsünü 
kendilerine şiar edinen 
devrimci gençleri

madıkları gibi, devrimci 
gençlik eylemi, Mustafa 
Kemal’ci zinde güçler 
saflarını birbirlerine ke 
netlemiştir. Mustafa Ke 
mal adı, geniş öğrenci 
kitlelerinde daha fazla 
ağızdan ağıza dolaşır 
olmuş, forumlarda Bursa

gelseler bu hakkımızı ve 
görevimizi elimizden ala
mayacaklardır.

- Mustafa Kemal’in 
gençliğe yüklediği 
devrimci görevler nelerdir, 
biraz daha açıklar mısın?

- Türkiye ilk Kurtuluş 
Savaşı’ndan 50 yıl sonra

lik sorunu ayrı bir 
konudur. Bugün için 
gençlik, mümkün olduğu 
kadar geniş halk kitleleri
ni emperyalizme karşı 
mücadeleye katmak için 
devrimci eylemde bulu
nacaktır. Kemalist Devrim 
tamamlanacak ve onun 
emperyalizmle çelişen 
bütün milli sınıf ve 
tabakalara maledilmesi 
sağlanacaktır. Gençlik 
bütün Kemalist güçlerle 
yekvücut olmak zorun
dadır.

- Halk kitlelerini 
emperyalizme karşı 
mücadeleye katmak için 
gençliğin dayanışma 
içinde bulunacağı 
Kemalist güçler kim
lerdir?

- Bugün Türkiye’de
Kemalist Devrimin bekçil- kararlıyız.

devrimi tezgahlayanlar 
açmayı başaramayacak
lardır.

- Emperyalizme karşı 
nasıl bir mücadele verile
cektir?

- Bugün Amerikan 
emperyalizmi saldırganlık 
yolunu seçmiştir. Buna 
karşı biz de, emperyal
izmin parmağının bulun
duğu her yerde ona karşı 
aynı silahlarla mücadele 
yolunu seçtik: tıpkı 
Mustafa Kemal’in 50 yıl 
önce yaptığı gibi. 
Emperyalizm bugün milli- 
ci güçleri tasfiye etmek 
için listeler hazırlamakta 
ve bütün kuramlarımıza 
elini uzatmaktadır. Bizse 
onları defterden sileli çok 
oldu. Milli kuramlarımıza 
uzanan elleri de kırmakta

tatlısu devrimciliğine 
özenmiş politikacı, aslın
da tutucu güçler koalis 
yonunun usta propagan
dalarının esiri olmaktadır. 
Politikacı, “halk kızar” 
diye, halk düşmanlarının 
uşaklığını yapmaktadır. 
Devrimci gençliği halkçı 
görünüp, egemen sınıfla 
ra göz kırpan tatlısu 
devrimcisi politikacı anla
maz ama işçi ve köylü 
anlar. Devrimci gençlik de 
onlara dalkavukluk etmez, 
gerçek kurtuluş yolunda 
onlarla birlikte mücadele 
eder. Hem egemen 
sınıflara göz kırpan oy 
goygoyculuğu, hem 
devrimcilik olmaz...”

Umarım ön yargılarınız
dan olabildiğince arınarak 
okudunuz...

Şimdi soruyorum... Bu
iğini yüklenen güçler 
arasında başta ordu, 27 
Mayıs’ı yapan güçlerin 
önemli bir yeri vardır. 
Anti-Kemalist karşı

- Bazı çevreler bu görüş- insanlar gerçek bir yurt- 
leri, “devrim yobazlığı” sever mi? Yoksa gencecik 
sayıyorlar. Bu sence nasıl yaşta ipe gönderilmeyi
açıklanabilir?

- Devrimcilik demek halk haini mi?
hak edecek kadar vatan

Baştan fiiller, olııl ziwilerini surdüriimr
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
ilçede bulunan 
İlköğretim Okulla 
rı’na başlattığı ziya 
retleri sürdürüyor. 
11 Eylül, Şehit Etem 
Yaşar, Çınar, Şükrü 
Şenol ve Borusan 
İlköğretim 
Okullan’na giden 
Başkan Güler, okul 
müdür ve öğretmen
leriyle sıkıntıları 
paylaştı, özel eğitim 
sınıflarını gezerek 
çocuklarla bir araya 
geldi.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile başlayan 
ziyaret turunda, 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş ve öğretmen
ler tarafından 
karşılanan Başkan 
Güler’e okulun 
ihtiyaçları anlatıldı. 
Özel eğitim sınıfını 
da gezen Başkan 
Güler, normal öğ 
rencilerle öğrenim 
gören yürüme

engelli bir öğrenci 
için de özel sıra 
ve tekerlekli sanda
lye sözü verdi. 
Başkan Güler, 
ayrıca okul 
bahçesine konulmak 
üzere oturma 
bankı, kamelya ve 
basket potası verile
ceğini bildirdi. 
Ziyaretin ikinci 
durağı Şehit Etem 
Yaşar ilköğretim 
Okulu oldu. Okul 
Müdürü Mustafa 
Pusmaz ve öğret
menlerin yakın 
ilgisiyle karşılanan 
Başkan Güler’e 
öğrenciler büyük 
sevgi gösterisinde 
bulundular. Okulun 
ihtiyacı olan oturma 
bankları ve çöp 
kutu ihtiyacının 
karşılana cağını 
bildiren Baş kan 
Güler, gezdiği 
okullarda bulunan 
özel eğitim 
sınıfları nın bir

yerde toplanmasının 
daha faydalı ola
cağına değindi. 
İlçenin en fazla 
göç alan bölgesinde 
bulunan Çınar 
İlköğretim okulu 
ziyaretinde ise 
Başkan Güler’i 
giriş kapısında 
öğrenciler karşıladı. 
Öğrencileri öperek 
sevgi gösteren 
Başkan Güler, 
Okul Müdürü Mesut 
Rahmi Bay ram’la 
masa tenisi oynadı. 
Öğretmenler odasın
da öğretmenlerle 
bir araya gelen 
Başkan Güler, 
geçen yıl başlatılan 
geri dönüşüm 
kampanyasını 
bu yıl en başarılı 
okul olan Çınar 
okulu ile başla 
tacaklarını söyledi. 
Başkan Güler’e okul 
bahçesinde yapıl
ması planlanan halı 
saha konusunda da

bilgi verildi.
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu girişinde 
okul müdürü 
Mehmet Yavuz 
ve öğretmenler 
tarafından 
karşılanan Başkan 
Güler’e kız. öğrenci 
tarafından çiçek 
verildi. Okul müdür 
odasında yapılan 
sohbette özel eğitim 
sınıflarının nasıl 
olması ve nelerin 
bulunması konuşu
lurken başkan 
Güler’e okulun 
ihtiyaçları bir liste 
halinde sunuldu. 
Son ziyaret ise 
Borusan İlköğretim 
Okulu oldu. Öğret
menler odasında 
okul müdürü Ahmet 
Turan Pusmaz ve 
öğretmenlerle bir 
araya gelen Başkan 
Güler, sıkıntı ve tale
pleri not ettikten 
sonra okuldan 
ayrıldı.
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MıııııılıMisti Mi,Zilâıı8liralı
Bursa çevre yolunda 
arızalanan kamy
onunu güvenlik şeri
dine çekip tamir 
etmeye çalışan bir 
kişi, arkadan gelen 
kamyonun çarpması 
sonucu olay yerinde 
hayatını kaybetti.
Feci kazada, 2'si 
ağır 3 kişi yaralandı. 
Yaralılardan birinin 
yardım için duran 
sürücü olduğu 
ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, saat 00.40 
sıralarında İzmir- 

İstanbul otoyolunun 
7. kilometresinde 
meydana geldi. 35 
BBP 33 plakalı 
kamyonu arızalanan 
Nihat Işık, aracını 
güvenlik şeridine 
çekerek tamir etm
eye koyuldu. Bir 
kişinin yolda 
kaldığını gören 35 N 
4502 plakalı kamy
onun sürücüsü 
Erdal Doğru (36) da 
aracını park ederek 
yardım için Nihat 
Işık'ın yanına gitti. 
Bu sırada İzmir'den

lefine iciı liae I torte ı nfalanfirela riı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, bir evin 
zemin katından tünel 
kazarak, yakındaki 
kilise kalıntısına 
ulaşmaya çalıştıkları 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 6 kişiden, 
3'ü tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
jandarmadaki sorgu
larının tamamlan
masının ardından 
adliyeye sevk edilen 
zanlılardan Murat A, 
Hüseyin K. ve Uğur 
Ş. mahkemece

tutuklandı. Diğer 
zanlılar Mehmet G, 
Rahim Ç. ve Adem 
S. ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Mudanya'da, ihbar 
üzerine, kış ayların
da Ankara'da otur
duğu öğrenilen 
Doğan A'ya ait evin 
zemininde kazı çalış
ması yaptıkları belir
lenen ev sahibinin 
oğlu Murat A. (44), 
Mehmet G. (53), 
Hüseyin K. (45),

Bursa'da intihar
Bursa'da bir genç intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı 
Selçukbey Mahallesi Kanal Caddesi'nde 
ikamet eden 19 yaşındaki E.K, bunalıma 
girdi. E.K, dün gece evinde kendini doğal- 
gaz borusuna asarak canına kıydı. E.K'nin 
cansız bedenini ailesi bulurken, olayla ilgili 
soruşturma devam ediyor.

Hava almak için çılıiığı 
balkondan düşerek öldü
Bursa'da, hava 
almak için çıktığı 
balkondan düşen 
yaşlı bir adam 
hayatını kaybetti. 
Olay, Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Vatan 
Caddesi Şen 
Sokağı'nda 
meydana geldi. 
82 yaşındaki

O.Ö, hava almak 
için çıktığı 
balkondan 
dengesini kaybed
erek düştü. Ağır 
yaralanan yaşlı 
adam, 112 ekip 
lerince Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmasına rağ
men kurtarılamadı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

İstanbul'a giden 
Nihat K.'nin (54) kul
landığı 41 FA 047 
plakalı kamyon, kon
trolden çıkarak tamir 
için duran iki kamy
ona çarptı. 
Kaza sırasında tamir 
için kamyonunun 
altında bulunan 
Nihat Işık (45) olay 
yerinde hayatını kay
betti. Ona yardım 
etmek isteyen Erdal 
Doğru da ağır yaralı 
olarak Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Uğur Ş. (38), Rahim 
Ç. (56) ve Adem S. 
(34) suçüstü 
yakalanmıştı. 
Zanlıların, evden 
yaklaşık 50 metre 
uzaklıkta bulunan ve 
Panayiyâ Kilisesi 
olarak bilinen kalıntı 
halindeki tarihi 
yapıya ulaşmaya 
çalıştıkları, bunun 
için 10 metre derin
likte, 2 metre çapın
da ve yaklaşık 30 
metre uzunluğunda 
tünel kazıldıkları ve

Bu arada kazaya 
sebep olan 
sürücü Nihat K. 
ve yanında bulunan 
22 yaşındaki 
Hamdullah 
Akdoğan da yara
landı. Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Akdoğan'ın da 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu için 
yoğun bakıma 
alındığı öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor

eski kiliseye 
yaklaştıkları 
belirlenmişti. 
Ayrıca, zanlıların 
kazdıkları tünele 
asansör teşkilatı, 
elektrik, havalandır
ma sistemi kurup 
tüneli tahtalarla 
kuvvetlendirdikleri, 
zemindeki suyu 
motorla dışarıya 
boşalttıkları, çıkan 
toprakları ise gece 
geç saatlerde çeşitli 
yerlere tahliye ettik
leri tespit edilmişti.

Evinde ölü mılıındu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, iki gündür ken
disinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde 
ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı, yaşlı kadının 
ölümünü şüpheli buldu. Sırabademler Mahalle 
si 84. Sokak'ta ikamet eden Hayriye Gülte 
kin(77)'den iki gündür haber alamayan komşu
ları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 
polis ekipleri, evin kapısını açan olmayınca 
komşudaki yedek anahtarla içeriye girdi.

Özerine aMadiiı 
aracın şoförünü soydu
Bursa'da. seyir 
halindeki aracın 
önüne atlayan bir 
şahıs, sürücünün 
parasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olay, dün gece 
yarısı Merinos 
Tedaş önünde 
meydana geldi. 
Ö.T. (28), önüne 
atladığı seyir 
halindeki 17 KE 409 
plakalı otomobili

durdurdu. Ö.T, 
zor durumda 
olduğuna 
inandırarak, sürücü 
I.S'nin (39) kendisi
ni araca almasını 
sağladı. Bir müddet 
sonra Ö.T. araçtan 
inerken, I.S. 
cebinde parasının 
olmadığını fark 
ederek polisi aradı. 
Polis kaçan 
şüpheliyi arıyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

“Tarih tekerrürden ibarettir”

Protesto etmek, eleştirmek hatta sesli 
şekilde muhalefet etmek demokrasinin 
temel haklarıdır.

Ancak son dönemlerde polis, savcı ve 
kraldan çok kralcı AKP'lilerin bu özgürlük
lere tepkileri sertleşiyor. Faturayı ise 
Başbakan yükleniyor.

İşte Ak Parti, için en büyük tehlike budur.
Ancak son dönemlerde referandumun 

getirdiği aşırı özgüvenden, muhalefetin cı 
lızlığından veya her istediğimi yapabilirim 
inancından mı kaynaklanıyor bilemiyorum,

AKP'liler değişmeye başladı.
Güçlü liderler veya güçlü olduklarını, 

inanan liderler, özellikle etrafındakilerin 
körüklemesiyle genelde bu tuzağa düşer
ler. (Adnan Menderes gibi)

Protesto ile saldırı birbirine karışıyor.
Emin olun bugün Türk Basını ve öğrenci 

ler genelde, eskiye oranla, çok daha uysal, 
gösteriler çok daha barışçıl.

AKP ise, bunu dahi yeterli bulmuyor.
Başbakan sert tepki koydukça liderine 

sempatik görünmek isteyen yargı, 
bürokrasi ve partililer basının üstüne 
yürüyor.

Üniversite öğrencilerinin acımasızca yer
lerde sürüklenmeleri görüntüleri o kadar 
etkiledi ki, iktidarların üstüne kara leke 
olarak yapıştı..

İşte AKP'nin düşmek üzere olduğu tuzak 
budur.

İstediğiniz kadar içeride her şeyi kötü 
gösteren muhalif fitnecileri suçlaya
bilirsiniz.

Ne yaparsınız yapın, çarklar bir defa dön
meye başladı mı, bir daha kendinizi temize 
çıkaramazsınız.

Bu iktidar, iç ve dış kamuoyunda otoriter 
rejim damgası yemek üzeredir.

AK Parti bu tutumuyla kendi bindiği dalı 
kesiyor, ancak farkında değil.” Tarih bir 
tekerrürden ibarettir”.

Rahmetli Adnan Menderes’te kürsülerde 
böyle konuşuyordu.

Yaşı ileri olanlar bunları gördüler, 
yaşadılar. Söylemesi..
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Başkan Fatih Mehmet Güler Şahan Baba Şenliğine davet edildi

Başkana dağ yazması
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Yöneten yönetilen, çalışan, çalıştıran 

ilişkisi insanların hakalarının elinden 
alınmasına hep neden olmuş.

Güçlünün güçsüzü, sermayenin emeği, 
yönetenin yönetileni ezdiği bir dünyada 
yaşıyoruz.

Buharın gücünü bulan ve makinayı 
icat eden insanoğlu, bilinmeyen kıtaları 
keşfedince, buralarda yaşayan yerli hal 
kı sistematik olarak yok etti.

Yoksul ve gelişmemiş ülkelerin işgal 
eden AvrupalIlar, bu ülkelerin yer altı ve 
yer üstü kaynaklarını sömürürken, 
insanları da ırkına ve rengine göre 
ayırdılar.

Gemilere yüklenen siyah renkli insan
lar, beyaz AvrupalInın ve Amerikalının 
köleleri oldu.

Bu insan karın tokluğuna asırlarca ça 
lıştırıldı.

Yönetimde hiçbir zaman söz sahibi ola 
madılar. Seçmediler, seçilemediler.

Kadınlar da erkeklerin her zaman, her 
konuda gerisinde kaldı.

Yönetime katılmadılar, toplum içinden 
soyutlandılar...

İnsanlık tarihi mücadeleler tarihidir.
Bir bakıma da insanlık tarihi savaşlar 

ve yoketme tarihidir.
İnsanaoğlunun, insanoğluna yaptığını 

kimse yapmamıştır.
20. yüzyıl, insanoğlunun artık sömü 

rüye, işkenceye, kötü muameleye karşı 
direniş yılları olarak geçti.

Birleşmiş milletler Cemiyetinin kurul
masından sonra hazırlanan İnsan hak
ları bildirgesi, insanların din, ırk, renk, 
cinsiyet farkı gözükmeden insanların 
eşit olduğunu karara bağlamıştır.

İşkence, kötü muamele, kölelik, angar 
ya yasaklanmıştır.

İnsanların örgütlenmesi ile eziyete 
karşı başkaldırış başlamış, 8 saatlik 
çalışma hakkının kazanılması ile emek 
sermaye karşısında yeni haklar elde 
etmiştir.

Günümüz dünyasında totaliter rejimler 
dışında demokrasilerde insanlar yasa 
larla seçme seçilme, yönetime, katılma, 
iş ve meslek edinme, ifade edebilme, 
özgürce düşüncelerini söyleme, yazma 
haklarını elde ettiler.

İnsanların özgürlükleri yasalarla gü 
vence altına alındığı gibi uluslararası 
yasalarla da bu güvenceler pekiştiril 
m iştir.

Günümüz dünyasında gelişmiş demok 
rasilerde insan hakları uygulamaları tam 
olarak yerine getirilirken, demokrasisi 
gelişmemiş toplumlarda insan hakları a- 
yaklar altında sürünmeye devam ediyor.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
ziyaret eden Keleş 
Kıranışıklar Köyü 
Muhtarı Ali Işık 
boynuna dağ 
yöresine özgü 
yazma taktı. 
Gemlik Dağ-Der 
Başkanı Ahmet 
Dalaklı ile birlikte 
Osman Atak ve 
Raif Yiğitle birlikte 
Gemlik Belediye 
Başkanını ziyaret 
eden Keleş 
Kıranışıklar Köyü 
Muhtarı Ali Işık, 
Başkan Güler’in yaz 
aylarında Kıranışık 
köyünde yapılan 
Şahan Baba 
Şenliklerine 
katılması nedeniyle 
teşekkür ziyaretinde 
bulunduklarını 
söyledi.
Gemlik’te yerleşmiş 
ve yaşamınr

Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ;

BlIftiijiMlWllilMM
Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Usta, 
insan hakları ile ilgili 
yapılan her başvu
ruyu değerlendirdik
lerini söyledi.
10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
etkinlikleri 
çerçevesinde 
Bursa'da valilik 
tarafından bir 
dizi etkinlik 
düzenlendi, kent 
merkezinde 
4 büyük alışveriş 
merkezinde stant 
kuruldu. Stantlarda 
insan hakları kurul 
üyeleri, tanıtım 
amaçlı halka el ilanı 
ve broşür dağıtırken, 
yazılı başvuruları da 
kabul etti. Aynı 
zamanda liseler 
arasında insan hak
ları konusunda 
resim, şiir ve kom
pozisyon yarışması 
düzenlendi.

burada sürdüren ettim. Orhaneli ve mutlu etti
Dağ yöresinden bir 
çok vatandaşın 
bulunduğunu 
hatırlatan Başkan 
Güler, “Daha önce 
yaptığım Tunceli, 
Giresun ve Artvin 
yöresinde insan
larımızın kültürlerini 
yakından takip

Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Usta 
başkanlığında 
Çarşamba Valilik 
binasında yapılan 
toplantıda ise 
geçtiğimiz hafta 
sonu kent 
merkezinde 4 
alışveriş merkezinde 
kurulan insan 
hakları standına 
yapılan yazılı 
müracaatlar değer

Keleş yöresine 
de yaptığım 
ziyaretlerde burada 
yaşayan vatan
daşlarımızın 
kültürünü ve 
adetlerini yakından 
gördüm. Onları 
burada yeniden 
görmek beni 

lendirildi.
İnsan hakları ile 
ilgili yapılan her 
başvuruyu değer
lendirdiklerini 
belirten Usta, 
"Gerek valiliğimize 
gerekse farklı 
yollardan bize 
ulaştırılan müracaat
ları titizlikle kurul 
toplantılarında 
değerlendirip çözüm 
yollarını arıyoruz. 

şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Gemlik 
Belediyesi olarak 
Keleş Kıranışıklar 
Köyüne hediye 
olarak oturma 
bankları göndere
ceğini söyledi.

Müracaatta bulunan 
vatandaşlarımız, 
yaptıkları 
müracaatların 
tek tek değer
lendirildiğinden 
emin olsunlar. 
Vatandaşlarımız 
haklarını tam olarak 
bilmiyor, biz de 
çeşitli etkinlikler 
İle bilgilendirme 
çalışmalarını 
sürdürüyoruz." 
dedi.
Vali Yardımcısı Usta, 
toplantı sonunda, 
siyasi partiler ve 
sivil toplum örgütleri 
tarafından 
görevlendirilen ve 
görev değişikliği 
nedeniyle toplantıya 
son kez katılan 
kurul üyesi 4 üyeye, 
sağlamış oldukları 
katkılardan dolayı 
teşekkür belgesi 
ile teşekkür etti.

İnternet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kış ııiiıînii neşterdi Muş- Ider'den anlamlı Itampanya

Tüm yurdu 
soğuk hava sardı. 
Bursa'da da

Dereköy Gümrük 
Kapısı'nda kar 
yağışı sabah erken

mevsimin ilk 
karı düştü. 
Bursa Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri, kar 
yağışının 5 gün 
süreyle aralıklarla 
süreceğini açıkladı. 
Yetkililer, kar 
yağışının yer yer 
etkili olacağını 
bildirdi.
Vatandaşlar ise 
mevsimin ilk karını 
büyük bir sevinçle 
karşıladı. Son 
günlerdeki hava 
sıcaklıkları sebe
biyle endişe duyan 
vatandaşlar karz 
yağışı ile birlikte 
rahatladı. Halen 
hava sıcaklığının 
4 derece olduğu 
Bursa'da kar 
yağışıyla birlikte 
sıcaklığın daha da 
düşeceği bildirdi. 
Antalya ve Mersin 
için hortum uyarısı 
yapıldı. Ege Bölgesi 
ve Akdeniz 
Bölgesi'nde ise zirai 
don bekleniyor. 
Meteoroloji, 
bölgedeki çiftçileri 
gerekli tedbirleri 
alması için uyardı. 
Kırklareli'den 
Bulgaristan'a açılan

saatlerde etkili 
olmaya başladı. 
Çatıların karla kap
landığı Dereköy'de 
kar yağışı etkisini 
artırarak devam 
ediyor.
AYDIN'DA 
SEL 1 CAN ALDI 
Aydın'ın Koçarlı 
ilçesi Gülüçlü 
Köyü'nde sel suları
na kapılan 1 kişinin 
boğularak öldüğü 
bildirildi.
Aydın Valisi Hüse 
yin Avni Coş, der
eye sürüklenen 
araçta bulunan 
kadın cesedinin, 
Yeniköy’de oturan 
ve yeni evlendiği 
öğrenilen 20 yaşın
daki Selime Dinç’e 
ait olduğunun tespit 
edildiğini söyledi. 
Sel sularına kapılan 
ikinci aracın boş 
olarak sürüklendiği
ni tahmin ettiklerini 
ifade eden Vali 
Coş, "Bu araçtakiler 
kayıp mı diye 
düşünüldü ama 
çevreye, köylümüze 
sorduk. Kayıp ihbarı 
yok, aracın boş 
olarak dereye sürük 
lendiğini tahmin 
ediyoruz" dedi.

Bursa Muş-İlder 
kan bağışı kampan 
yası düzenledi. 
Kan bağışı kam 
panyası büyük ilgi 
gördü. Yoğun ilginin 
yaşandığı kan bağışı 
kampanyası ile 
ilgili olarak Dernek 
Başkanı Mutluk 
Eroğlu; “Bursa Muş- 
İlder olarak klasik
leşmiş dernekçilik 
anlayışının dışında

BtittmienaıaMitinnMîllâsilıalıtt
Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), 
sanayi ve turizmde 
rekabet gücünün 
arttırılması Mali 
destek programı 
çerçevesinde kamu 
ve özel kuruluşların 
temsilcilerine 
yönelik 'Proje 
Döngüsü Yönetimi 
Eğitimleri'ne 
Orhangazi’de 
30 kişi ve kuruluş 
katıldı. Orhangazi 
TSO meclis salo
nunda iki gün süren 
eğitimlerden hayli 
memnun kalan 
Orhangazililer proje 
yazma tekniklerini 
çok önemsediklerini 
dile getirdiler.
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen ve iki 

bir dernekçilik 
sergileyeceklerini ve 
yaşadığımız kentin 
siyasal, sosyal ve 
ekonomik hayatına 
katkıyı kendilerine 
görev kabul ettikleri
ni ilk etkinlik olması
na rağmen kan 
bağışı kampanyası
na hemşerilerimizin 
gösterdiği yoğun 
ilgiye teşekkür 
etti.” dedi.

gün süren Proje 
Yazma Eğitimi’ne 
30 kişi ve kuruluş 
katıldı. BEBKA 
Eğitimcileri Alper 
Altan, Erhan 
Hepyaşar ve 
Turgut Akşehir 
tarafından verilen 
iki günlük eğitim 
seminerine 
Orhangazi 
Belediyesi personeli 
ile Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası

üyeleri de büyük 
ilgi gösterdi.
Eğitim Seminerinde 
kalkınma için önce
likli olarak doğru 
bir sektöre yönelik 
doğru bir projenin 
oluşturulması 
gerektiğini ifade 
eden yetkililer, 
doğru proje için 
5N3K faktörünün 
göz ardı edilmemesi 
gerektiğini vurgu
ladı. Yetkililer,

'Hazırlanacak olan 
projeler ne, 
nerede, ne zaman, 
niçin, nasıl, kim 
için, kim tarafından 
ve kaç paraya gibi 
sorulara cevap vere
cek en önemli bel
gelerdir* dedi. 
BEBKA tarafından 
gerçekleştirilen 
Proje Döngüsü 
Yönetimi Eğitimleri, 
aralık ayı içerisinde 
sırasıyla Bursa 
merkez, İnegöl, 
Karacabey, 
Orhaneli ve 
Orhangazi'nin 
yanı sıra Eskişehir, 
Bilecik il ve 
ilçelerinde de 
devam edecek. 
Orhangazi’de 
gerçekleşen 
seminere Yenişehir, 
İznik’ten misafir
lerde geldi.

KAŞCD6 B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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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

ELEMAN
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KAYIP
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Erhan IZGI

Bütün Dünya’yı 
etkileyen öğrenci 
olayları bizde de var
lığını hissettirdi. 
Gençler siyasi ikti
darların toplumla 
ilgili aldıkları olum
suz kararlara seyirci 
kalamıyor ve tepki
lerini en sert biçimde 
yansıtıyorlar.

Ülkemizdeki gençler 
bunu yaparken oran
tısız bir güçle 
karşılaşıyorlar. Oysa 
bunun adı baskı ve 
şiddettir, açıkçası 
faşizmin postal ses
leridir.

Geçmişte bunun 
örnekleri fazlasıyla 
yaşandı. AKP’nin

Öğrenci Olayları

niçin polis devleti 
kurmak istediği şimdi 
daha iyi anlaşılmıyor 
mu?

Aylar önce 
Fransa’da yaşanan 
olayların özünde 
emeklilik yaşının 
artırılması yatıyordu. 
Yer yerinden oynadı. 
İktidar geri adım 
atmak zorunda kaldı.

Komşumuz 
Yunanistan’da olaylar 
devam ediyor.

Öğrenciler ala
bildiğine sert tepki 
gösteriyor; fakat 
polis bizdeki gibi 
biber gazı sıkmıyor. 
Siyasi iktidar olaylara 
kulak tıkamıyor, 

kulaklarını dört 
açarak anlamaya 
çalışıyor.

Üniversiteler özerk 
kurumlar değil midir?

YÖK’e bağlı olduğu
na göre özerklikten 
söz etmek mümkün 
değil.

YÖK, AKP’nin arka 
bahçesi olduğu için- 
imam hatiplerde 
olduğu gibi- bütün 
üniversite öğrencileri 
de AKP’nin 
savunucusu olacak
tı. Ne hikmetse 
olmadı. En büyük 
tepkiyi gençler verdi. 
Görünen o ki siyasi 
iktidar bu konuda 
başarılı olamadı.

iktidar, gençleri 
anlamak yerine zıtlaş
maya gider, kaba 
kuvvet ve şiddet kul
lanmaya devam eder
se gençlik eylem
lerinin altında yıkılır 
gider. Madem ileri 
demokrasiden söz 
ediyoruz o zaman 
gençleri anlamaya 
çalışalım. Hep benim 
yaptığım doğru 
düşüncesinden 
vazgeçelim.
Eleştirilere kat
lanalım, hiç kimse 
eleştirilemez özel
liğine sahip değildir.

Bir toplumun 
dinamik gücünü 
gençler oluşturur. 
Gençler korkusuzdur, 
ulus çıkarları onlar 
için her şeyin 
üstündedir. Atatürk, 
niçin Cumhuriyeti 
gençlere emanet 
etmişti? Sanırım 
şimdi daha iyi anlı 
yorsunuzdur.

Bir gerçeğin altını 
kalın kalın çizelim:

Bir ülkede gençlik 
olayları bütün 
topluma yayılmışsa o 
ülkedeki siyasi ikti
darın sonu yakın 
demektir. Bu 
Dünya’da da böyle 
olmuştur bizde de.

1960’ta gençlerin 
söylediği marşları 
anımsayın!

“Olur mu böyle 
olur mu / Kardeş 
kardeşi vurur mu?

Menderes 
Hükümeti “Demokrat 
parti” iktidardan 
edilmedi mi?

12 Martı düşünün, 
Amerikan gemilerinin 
İstanbul’a gelişiyle 
gençlik eylemleri 
başladı.

İstanbul kaynıyor
du. Üniversiteler 
ayaklanmıştı.
Toplumun duymak 
istediği ses üniver
sitelerde yankılanı 
yordu. Demirel şap
kasını alıp gitmedi 
mi?

AP iktidarı kesintiye 
uğramadı mı?

Türk halkının çıkar
larını savunan üç 
gencin idam edilmesi 
soruna çare oldu 
mu?

12 Eylül, siyasi par
tilerin ve iktidarın 
uzlaşmaz tutumları 
nedeniyle toplumda 
bir korku ve huzur 
suzluk yarattı. 
Halkın duyduğu bu 
sıkıntıyı yine üniver
site gençliği gür 
sesiyle dile getirdi.

Ne ilginçtir Ordu, 
bütün siyasi partileri- 
iktidar ve muhale- 
fetiyle-kapatmak 
zorunda kaldı. 
Tarihimizde bu kadar 
çok örnek varken 
niçin hala gençlere 
şiddet uyguluyoruz?

Ülkeyi yönetenler, 
sabırlı, hoşgörülü, 
olgun ve anlayışlı 
olmak zorundadır. 
Sinirlenip öfkemize 
kapılmak, tepki 
göstermek bizim 
çapsızlığımızı gös
terir. Öfkeyle kalkan 
zararla oturur.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

Olfnte sekeri
KREŞLERİ

GEMÜrİHİUÖZEL 
OtUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
VI •

ffllödlfll
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsin1?

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC 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
I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Ekonomik büyümede sok
Türkiye ekonomisi 
3. çeyrekte 
sadece yüzde 
5.5 büyüdü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Türkiye 
ekonomisinin 
yılın üçüncü 
çeyreğinde yüzde 
5,5 büyüdüğünü 
açıkladı. 9 aylık 
dönemde ise 
büyüme yüzde 8,9 
olarak hesaplandı. 
TÜİK, üretim yön
temiyle hesaplanan 
gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYH) 2010 
üçüncü çeyrek 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, üretim 
yöntemiyle hesa
planan GSYH tah
mininde, 2010 yılı 
üçüncü üç aylık 
döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre gayri 
safi yurtiçi hasıla,

TalısitleıeıılsliriiMhMveresirorta
Sospal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Emin 
Zararsız, "Taksiler 
de, halk otobüs
lerinde, dolmuşlar
da, sanat alanında, 
evlerde yapılan el 
sanatlarında çalışan
ları, sanatçıları atipik 
çalışma ilişkileri 
olarak değerlendirip 
bunların sigortalılığı
na dair kolaylaştırıcı, 
tamamen sigorta 
kapsamına alın
masını temel hedef 
sağlayıcı politikalar 
geliştiriyoruz' dedi. 
Zararsız, atipik çalış

cari fiyatlarla yüzde 
13,6 artarak 298 mil
yar 89 milyon lira 
(197 
milyar 113 milyon 
dolar) oldu.
Büyüme hızı, 9 aylık 
dönemde ise sabit 
fiyatlarla yüzde 8,9 
oldu. Bu yıl 9 ayda 
gayri safi yurtiçi 
hasıla cari fiyatlarla 
808 milyar 192 
milyon liraya (531 
milyar 979 milyon 
dolar) çıktı.

ma koşullarının 
olduğu bazı alanlar
da çalışanların 
sosyal güvencele 
rinin sağlanmasına 
yönelik çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Taksi sahiplerinin 4- 
B, yanlarında 
çalışanların ise 
hizmet akdine göre 
çalışanların bulun
duğu 4-A kapsamın
da sigortalı 
olduğunu belirten 
Zararsız, taksiciliğin 
kendi içinde çalışma 
ilişkilerine göre farklı 
şekillere bürünebil 
diğini söyledi.

Öte yandan, takvim 
etkisinden 
arındırılmış sabit 
fiyatlarla GSYH, 
2010 yılı üçüncü 
üç aylık döneminde 
bir önceki yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 6,4'lük 
artış gösterdi. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış GSYH 
değeri de bir önceki 
döneme göre yüzde 
1,1 arttı.

Taksicilikte 3 çeşit 
çalışma ilişkisi 
bulunduğunu ifade 
eden Zararsız, 
"Birincisi, sizin 
taksiniz var kendiniz 
çalışıyorsunuz, İkin
cisinde de kendiniz 
çalışıyorsunuz sonra 
da şoförlere verip 
çalışmayı, devam 
ettiriyorsunuz, 
diğerinde ise asıl 
probleme yol açan 
çalışma ilişkisi 
ortaya çıkıyor. Yani 
siz taksinizle 
uğraşmıyorsunuz 
plakanızı kiralıyor
sunuz." dedi.

8 İlakanlılıta neni atamalar
Devlet Bakanlığı, 
Milli Savunma, Milli 
Eğitim, Sanayi ve 
Ticaret, Bayındırlık 
ve Iskan, Kültür ve 
Turizm, Sağlık ve 
Ulaştırma bakanlık
larındaki bazı 
görevlere atama 
yapıldı.
Atamalara ilişkin 
kararlar, Resmi 
Gazetede, yayım
landı.
Buna göre, Posta ve 
Telgraf Teşkilatı 
Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu 
üyeliğine (Hazine) 
Ahmet Fethi Toptaş 
yeniden atandı. 
Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği 1. Hukuk 
Müşavirliğine Adem 
Maraşlı getirildi. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşar 
lığı Planlama 
Uzmanlıklarına, 
Planlama Uzman 
Yardımcıları Emre 
Eser ve Dilek Yüksel 
Civelek atandı.
Milli Eğitim 
Bakanlığında, 
Bakanlık Müşavir 
liğine Mustafa 
Damar getirildi.

KAYIP
İstanbul Kartal 

Nüfus 
Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
ARDA TAYLAN

Tekirdağ İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
Hatay İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Şenol Genç'in, 
Hatay il Milli Eğitim 
Müdürlüğüne Bilecik 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Cafer 
Tulmaç'ın, Bilecik 
I Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
Tekirdağ İl Milli 
Eğitim Müdürü Üner 
Dilek'in atanmaları 
uygun bulundu. 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı 
Başmüfettişliğine 
Tuğrul Alper atandı. 
Sağlık Bakanlığı 
Müşavirliğine Kadir 
Serdar Taflan, 
Ulaştırma Bakanlığı 
Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü Yönetim

NÖBETÇİ ECZANE
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Semerciler Yokuşu No: 1 
Tel: 513 82 59 GEMLİK

Kurulu üyeliğine 
Münir Kaya 
Amanvermez 
getirildi.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı müfettiş
liklerine Müfettiş 
Yardımcıları Ertuğrul 
Dede, Sedat 
Ergüven, Aydın 
Saffet Özkan, 
Murat Arslan, 
Ömer Faruk 
Gölbaşı, Özcan 
İzgi ve Hasan 
Şentürk atandı. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Bursa il 
Sanayi ve Ticaret 
Müdürü Mahmut 
İnan, başka bir 
göreve atanmak 
üzere görevden 
ahndı.Bu arada, 59 
yedek subay askeri 
hakimin görev 
yerleri de belli oldu.

8
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 1W
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 1Ö 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5.13 10 28

ULAŞIM

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. 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
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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol si3 i07#
MAR-PET s13 3o 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Bayza Patrol 513 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3834 

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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amaiirtiilüıılereılcsichiirihır Bursaspor, cezana itiraı edecel
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
tarihi belediye 
binasında ziyaret 
eden Merinosspor 
Kulübü yöneticileri, 
takımları için 
destek istedi. 
Başkan Altepe’yi 
ziyaret eden 
Merinosspor Kulübü 
Başkanı Süleyman 
İnan ile yöneticiler 
Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürü Mahmut 
İnan, İlyas Acar ve 
Kemal Menemen de 
Merinos Spor Külü 
bü’nün altyapıdan 
sporcular yetiştir 
meşine rağmen 
Bursaspor Kulübü’n 
den yeterince 
destek görmediğini 
belirtti. Kulübe lokal 
olabilecek bir yer 
tahsis edilmesini 
isteyen Kulüp 
Başkanı Süleyman 
İnan, “Merinos 
olarak bir şeyler 
yapmaya çalışıy
oruz. Grubumuzda 
2. sıradayız, iyi 
durumdayız. 
Takımımıza destek

bekliyoruz” dedi. 
Başkan Altepe de 
Bursa’da sporun 
önemli bir yeri 
olduğunu belirterek, 
“Merinos Bursa’nın 
markası. Bu yüzden 
Merinos’a önem ver
meliyiz. Bursa’nın 
gücüne hiçbir yer 
sahip değil. Bursa, 
güçlü bir kent. Bizim 
takımımızı dünya 
bilmeli, herkes 
oyuncularımızı 
ezberlemeli” diye 
konuştu. Başkan 
Altepe 
Merinosspor’a 
bugüne kadar ver
ilen desteğin süre
ceğini belirterek, 
“Merinos ayakta” 
dedi.

Kulüp yöneticileri 
Başkan Altepe’ye 
sporcuların 
imzalarının 
bulunduğu takım
larına ait bir 
forma hediye etti. 
TSYD’den sosyal 
tesis projesi 
Öte yandan 
Başkan Altepe’yi 
ziyaret eden Türkiye 
Spor Yazarları 
Derneği (TSYD) 
Başkanı Ihsan 
Sertbarut ve dernek 
üyesi gazeteciler, 
TSYD Bursa 
Şubesi için yapıl
ması planlanan 
sosyal tesislerle 
ilgili projeyi 
Başkan Altepe’ye 
sundu.

Spor Toto Süper 
Lig'de geçen Pazar 
günü oynanan 
Beşiktaş-Bursaspor 
maçı öncesi çıkan 
olaylar sebebiyle 2 
maç seyircisiz oyna
ma cezası alan 
Bursaspor, Türkiye 
Futbol Federasyonu 
Tahkim Kurulu'na 
itiraz edecek. 
Pazar gününden 
buyana kamuoyun
da tartışılan olaylar 
sebebiyle kendile 
rine 2 maç ceza 
verilmesine anlam 
veremediğini 
belirten Bursaspor 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, karara itiraz 
edeceklerini söyledi. 
Kararın objektif 
olmadığının altını 
çizen Bursaspor 
Başkanı Yazıcı, 
kendilerinin İstan
bul'a misafir olarak 
gittiğini belirterek, 
"Haksız bir kararla 
karşı karşıyız. Özel
liği olan bir maçtı. 
Saha dışındaki olay
lar sebebiyle ceza 
veriliyor. Bunu anla
mak mümkün değil,

bu beklenilen bir 
olay. Türkiye, 'o 
maçta olay çıkar* 
diyor. Yazık günah 
değil mi? Bursa 
olarak ne yapmışız. 
Anlamak mümkün 
değildir. Bazı şeyler 
kitapta yazılır, 
ancak bazen uygu
lanmayabilir. 
Özel durumda 
müsamaha gös 
terilmesi lazım. 
Müsamaha gös 
terilmezse bazı 
kapılar kapanır. Bu 
husumet niye, bun
lar başımıza niye 
geldi, bu ceza niye? 
Gelişmeler tamamen 
Bursaspor'dan 
yana; ancak ceza 
bize veriliyor. Bu 

cezayı hak etmedik® 
Sayın Cumhurba. 
kanımız, sayın 
Başbakanımız, 
Futbol 
Federasyonumuz -ı 
Beşiktaş yönetim 
ve Türk spor kan 
oyu, tüm iyi niyet 1 
lerini kullanarak 
dostluk ve banşt.ıra 
yana değil miydP 1 
Biz de bu sese 
kulak vererek gittik ] 
Futbol Federasyoml 
kitabına göre 
hareket edersek, 
bu kitap dışı bir ıs 
Eğer, güvenen ve 
sonunda mağdur 
taraf olan BursaspoJ 
bu cezaları görürse’,] 
bu olaylar hiç 
bitmez." dedi.
Öte yandan 
Bursaspor internet 
sitesinde yapılan 
açıklamada, aidat u 
ücreti ödemeyen 
üyelerin isimlerini 
yayınladı. Üyelik ~ 
ücretlerinin 
ödenecek nokta- i 
larının da yeraldüpT 
açıklamada 572 I 
üyenin ismi de 
bulunuyor.

Ki

MILTON
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 gösterileriPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowsllve.com

mailto:miltongazinosu@windowsllve.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 
Cski fiydin Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Komam Mevkii Sarayköy/IMNİZLİ WWW.umutthermal.com
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"Halı yıkamak bir sanattır” 

ÜCMTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovşrlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

KÜÇÜK UE IRMAKTAN SONRA BELEDİYE SORUŞTURMASINDA 3. TUTUKLAMA 

fikkus da mtuklantlı
Gemlik Belediye 
si’nde Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan inceleme 
ve soruşturmalar 
kapsamında 
tutuklanan Belediye 
Hesap İşleri 
Müdürü Asuman I. 
ve Ruhsat ve

Kürşat Müdürü 
Sinan K.’nin tutuk
lanmasından sonra 
belediyenin araç 
bakım ve onarım, 
oto kiralama işleri 
gibi birçok işini 
yapan K. Akkuş’un 
da Cumartesi 
sabahı tutuklanarak, 

cezaevine gön 
derildi öğrenildi.
Savcılığın soruştur
mayı titizlikle 
yürüttüğü ve tüm 
delillerin toplan
masının ardından 
toplu dava 
açılacağı öğrenildi. 
Haberi sayfa 4’de

Kardan kananan 
köy yolları açıldı
Önceki gün, tüm ül 
key i etkisi altına alan 
kar yağışlan nedeniy 
le ilçemize bağlı dağ 
köylerinde kapanan 
yollar Özel İdare ve 
Gemlik Belediyesinin 
dozerleri ile açıldı. 
Cuma günü akşamı 
başlayan kar yağış 
lan bilhassa ilçemizin 
yüksekte bulunan 
Haydariye, Şahinyur 
du, Fevziye, Katırlı, 
Hamidiye, Adliye, 
Güvenli, Kapaklı köy
lerinde köy yollarının 
kapanmasını neden 

olmuştu. Cumartesi 
günü Özel Idare’ye 
bağlı araçların açtığı 
yollar gece yine kapa 
nınca dün devreye 
Gemlik Belediyesi’ne 
ait grayder de girdi. 
Özel İdarenin 
greyderleri Şahinyur 
du, Haydariye Köyle 
rinin yollarını 
yeniden açarken, 
Belediye grayderi de 
Katırlı, Fevziye, 
Hamidiye, Şükriye, 
Güvenli, Adliye Köy 
yollannı yeniden 
ulaşıma açtı.

Cemliksnor 
sor maçım 
M

Sulu kar ve 
soğuk bir havada 
oynanan maçta 
Gemlikspor konuk 
ettiği Karacabey 
spor’u ilk yarıda 
Oğuz ve ikinci 
yarıda Bekir 
Balık’ın 3 golüyle 
4-0 yenerek 3 
puanın sahibi 
oldu. Sayfa 8’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

CHP’de Kılıçdaroğlu fırtınası sürüyor

CHP’ye 120 kişi üye oldu
Karlı günler

Kış yüzünü gösterdi.
Aralık ayının ortalarına gelememize 

karşın, günlük güneşlik geçen havalar 
artık geride kaldı.

Cuma günü başlayan kar yağışı, 
Gemlik ve köylerini etkiledi.

Dağ köylerinin tümünün yolları kapan 
dı, çalışmalarla açıldı.
Benim Umurbey’deki evin bahçesi ise 

darma dağınık.
Soğuklar nedeniyle bahçeye çıkamıyo

rum. Dün sonbaharın dökülen son 
yapraklarını temizlemekle yetindim.

Sonra CHP’nin üye törenine geldim.
Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütüne 120 
kişi üye oldu. Dün, 
CHP ilçe binasında 
düzenlenen 
tören de, CHP’ye 
katılan 120 üyeye 
rozetlerLtakıldı. 
Törende konuşan 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
“CHP’nin iktidara 
koşmasında katılım 
sağlayan arkadaş 
larımıza teşekkür 
ediyorum, hayırlı 
olmasını diliyo
rum.” dedi.
Kadri Güler’in 
haberi sayfa 2’de

http://WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP’de Kılıçdaroğlu fırtınası sürüyor

CHP'ye 120 kişi uye olduGürhan ÇETİNKAYA

Çatışmadan yaşamak...
İnsanoğlu savaşmadan yaşayamaz mı? 

Hırsının tutsağı olmaktan çıkamaz mı? 
Kan...

İntikam... 
öfke...
Doymak bilmez bir iştaha... 
İnsanın doğasında.
Petrol uğruna sönen ocaklar, 
Yağan bombalar, 
Patlayan mermiler, 
Akıtılan kanlar, 
Yanan canlar, 
Yeniden çizilen sınırlar...
Bazen belgesellerde izliyoruz doğadaki 

vahşi hayvanların yaşam mücadelelerini.
Onların ortak derdi de yaşamak...
Kimi kaçarak, kimi kovalayarak yaşı 

yor...
Ama,
İlgimi çeken önemli bir hayvan 

davranışı var;
O da karnı doyan sakinleşiyor.
Ne kovalıyor ne de dönüp bakıyor.
Ya insanoğlu?
Sorunun yanıtını birlikte bulalım, 
önce kendimize bakalım...
Davranışlarımızı gözden geçirelim. 
Elimizde olanla yetinebiliyor muyuz? 
Gereksinimlerimiz karşılandığında 

durabiliyor muyuz?
Hep daha iyiye ve fazlaya erişmek için 

debelenip durmuyor muyuz?
Dünyaya egemen olan ve insanı 

boyunduruğu altına alan tüketim çılgın
lığı emperyalistlerin ekmeğine sürekli 
yağ bal kaymak sürüyor.

Doğanın sunduğu kaynakların sürekli 
artan nüfusa yetmeyeceği korkusuna 
kapılanlar yarınlarını güvence altına 
alma kaygısıyla giderek saldırganlaşan 
bir tutum içine giriyorlar.

Oysa kaynaklar gereksinimler kadar 
kullanıldığında tüm insanlığa yetebile
cek miktarda.

. Arsızlık, 
Açgözlülük, 
Doyumsuzluk, 
Hem doğanın dengesini bozuyor... 
Hem de insanlar arası iletişimi yok 

eğiyor.
| Önün için;
» Önce bol bol belgesel izleyip hay- 

■ vansal davranışları özümsemeliyiz.
Sonra da;
Ezmeden, ezilmeden, insanca mutlu 

yaşamak, yolumuza çıkan engelleri 
aşmak için birbirimize el vermeliyiz.

Kavgayla, 
Gürültüyle, 
İtişmekle, 
Kakışmakla, 
Kaynaklar tükeniyor. 
Değer yargıları ölüyor. 
Artık;
Savaş naraları değil, 
Barış türküleri duymak istiyor kulaklar.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■HirawwiwiiiiiiuiiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

InternelSİlemİZJienİleildİ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütüne 120 kişi 
üye oldu. 
CHP Gemlik İlçe 
Merkezi’nde 
düzenlenen katılım 
töreni izdihama 
neden oldu. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye İdari 
Başkan Cemil Acar, 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, İl 
Genel Meclis üyesi 
Uğur Sertaslan, 
Belediye Meclis 
üyeleri, CHP ilçe 
yönetim kurulu, 
kadın ve gençlik 
komisyonu başkan 
ve üyeleri, partililer 
ve üye olacak vatan
daşların katıldığı 
törende konuşan 
İlçe Başkanı Cem 
Güler, CHP’ye 
vatandaşların 
ilgisinin giderek 
arttığını söyledi. 
Güler, partisine üye 
katılım ve rozet 
takma töreninde 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
‘‘Bugün burada 
partimize üye 
katılımı için top
landık. Aramızda 
CHP’nin eski ilçe 
başkanlarından rah
metli Ali Aksoy’un 
eşi emekli öğretmen 
Gülay Aksoy’un da 
bulunmasından, 
partimize 
katılmasından o 
nur duyuyorum. 
Aramızda 
TDH yönetim 
kurulu üyeleri 
ile eski başkanları 
da var. 120 kişiye 
yakın bir katılımı 
gerçekleştireceğiz. 
CHP’nin iktidara 
koşmasında katılım 
sağlayan arkadaş 
lanmıza teşekkür 
ediyorum, hayırlı 
olmasını diliyorum." 
Cem Güler daha 
sonra konuşmasında 
Türkiye’nin kritik bir 
süreçten geçtiğini, 
ülkenin İmralı ile 
Prensilvanya arasın
da yönetildiğine 
dikkat çekerek, 
söyle devam etti: 
“Türkiye de Ulus 
devlet yapısı tehdit 
altında olduğunu 
söylemek yalan

olmaz. Hükümetin 
partizan baskılan 
artıyor. Prof. 
Haberal’ın avukat
larının dava yargıç 
ların para cezasına 
çarptırılmasından 
sonra hükümet 
tarafından elal acele 
Meclise getirilen ve 
Torba yasası olarak 
bilinen yasa ile 
hukuksuzluğun önü 
açılmıştır.
Erdoğan hükümeti, 
yargıyı etkisiz hale 
getirmeye adım adım 
devam ediyor.
Dış İşleri Bakanı, 
yaptığı açıklamada, 
OsmanlI Milletler 
Topluluğu’nu hayata 
geçirmeye çalışıyor. 
Bu, AB’nin bir proje
sidir. Büyük İsrail’i 
Ortadoğu da kurdu
racaklar. Etnisiye 
temelinde ayrımcılığı 
hayata geçirecekler. 
Buna sessiz kala
mayız. Bunu 
durdurmak için 
tüm yurt severler, 
demokratlar, 
Atatürkçüler, ilericil
er, laik ve çağdaş 
insanlar, 2011 
Haziranın da yapıla
cak olan seçimlerde 
CHP’yi yönetime 
getirmek zorundayız. 
Hangi görüşte 
olursak olalım bu 
bir yurtseverlik 
borcudur."

ROZETLER TAKILDI 
Kadın katılımcıların 
çoğunlukta olduğu 
CHP’ye katılım 
töreninde daha 
sonra partiye üye 
olanlara CHP 
İlçe Başkanı 

Cem Güler, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye Başkan 
yardımcıları, 
parti yönetim 
kurulu, kadın ve 
gençlik kolları

üyeleri tarafından 
CHP’nin 6 oklu 
rozetleri takıldı.

başkanlar) ile İl 
Genet Meclisi ve 
Belediye Meclisi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Aynı aileden 6 kişi softadan zehirlendi YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenen 6 kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Cumhuriyet 
Mahallesi 21.

Mu iarsııa oeceriiiı Itannffliın alımda ialiı
Alınan bilgiye göre, 
İstaş Kentaş İlköğre
tim Okulu 6. sınıf 
öğrencisi 11 yaşın
daki Erhan Demir, 
dün okul çıkışı saat 
15.00 sularında 
evine gitmek üzere 
İNGAZ kavşağında 
karşıdan karşıya 
geçmek istedi. 
Murat Şeber'in 
(29)kullandığı

n'lalllıiııiılıiaHilitıltuM
Bursa'da bazı 
kişilerin, 
küçükbaş, 
büyükbaş ve 
kümes hayvanların 
da kullanılan 
bazı ilaçları 
Bulgaristan ve 
İran'dan kaçak

Mit paranla ona alırken vakayı tin veriiler
Bursa'da, sahte 
parayla köfte ve 
pizza almaya çalışan. 
3 kişi polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Zanlılardan birinin 
uyuşturucu madde 
bulundurmak ve sat
mak suçundan polis 
tarafından arandığı 
ortaya çıktı.
Merkez Nilüfer ilçesi 
İhsaniye Mahallesi

Tünelli define operasyonuna 3 tutuklama
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir villanın 
zemin katında tünel 
kazıp yakındaki 
kilise kalıntısına 
ulaşmaya çalıştıkları 
öne sürülen 
6 kişiden 3'ü tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. 

Cadde'de ikamet 
eden Safiye A. 
ve ailesi sobadan 
sızan karbonmo 
noksit gazından 
zehirlendi.
İnegöl İlçe Devlet 
Hastanesi'ne

16 F 6349 plakalı 
kamyon öğrenciye 
çarptı. 112 ambulan
sı ile İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Erhan 
Demir, buradaki ilk 
müdahalenin ardın
dan hayati tehlike 
kaydıyla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne sevk 
edildi. Demir, 13 saat 

yollarla yurda 
sokarak satışını 
yaptıkları ihbarını 
alan Gümrük 
Muhafaza 
Müdürlüğü ekipleri, 
operasyon 
düzenledi.
Operasyon

Tuna Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
işyerinde gelen 
Şeyhmus A. (31) ve 
beraberindeki 
arkadaşları İsmail Y. 
ve Abdullah B., 
çalışanlara köfte ve 
pizza siparişi verdi, 
siparişler karşılığın
da işyeri sahiplerine 
2 adet 100 TL'iik 
banknot verdi.

Edinilen bilgiye göre 
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 
bir ihbarı değer
lendirip kış ayların
da Ankara'da otur
duğu öğrenilen 
Doğan A.'ya ait evin 
zemin katında kazı 
çalışması yapan 6 

kaldırılan Safiye A., 
Bekir A., Ahmet A., 
Hanife A., E.A. ve 
F.A.'nın sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Ev sahibi Safiye A., 
polise verdiği 

sonra hayatını 
kaybetti.
Küçük Erhan, 
İnegöl'de 
Süleymaniye 
Camii'nde kılınan 
cenaze namazını 
müteakip İstanbullu 
Hasan Mezarlığı'nda 
göz yaşları içinde 
toprağa verildi. 
Cenazeye katılan 
küçük Erhan'ın 

kapsamında 
kentteki çok 
sayıda petshop ve 
veteriner kliğinde 
yapılan aramalarda 
çeşitli hayvan 
hastalıklarında 
kullanılan 77 bin 
700 tablet ilaç

Paranın sahte 
olduğunu anlayan 
işyeri sahipleri Ferdi 
A. ve Barış Ç. duru
mu polise bildirdi. 
Şeyhmus A.'nın 
yapılan GBT sorgu
lamasında 'uyuştu
rucu madde bulun
durmak ve satmak* 
suçundan İzmir 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 

kişiyi gözaltına 
almıştı. Zanlılarla 
birlikte tünel için 
kurulan asansör 
teşkilatı, elektrik, 
havalandırma siste
mi, kazı malzemeleri 
ele geçirilmişti.
Evden 50 metre 
uzaklıkta bulunan 

ifadesinde, 
"Gece aniden 
rahatsızlandık 
ve hastaneye 
gittik." dediği 
öğrenildi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Demokrasi bu mu?

arkadaşları 
gözyaşlarına hakim 
olamazken, kaza anı 
bir iş yerinin güven
lik kamerasına yan
sıdı. Erhan Demir'e 
kamyonun çarpma 
anı saniye saniye 
güvenlik kamerası 
tarafından 
kaydedilirken, kaza
yla alakalı tahkikat 
devam ediyor.

ele geçirildi. 
Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
11 kişinin 
ifadelerinin alın
masının ardından 
adi iyeye sevk 
edildikleri 
bildirildi.

Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'nce 
arandığı belirlendi. 
Şeyhmus A. ile 
arkadaşları İsmail Y. 
ve Abdullah B. de 
gözaltına alındı. 
Zanlıların bindiği 
otomobilde 1 adet 
daha 100 TL sahte 
para ele geçirildi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

BAŞBAKAN Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi'nde topladığı Cumhurbaşkam'mn 
seçtiği rektörlere artık ezberlediğimiz 
demokrasi nutukları atıyor.

Başbakan yarattıkları kendince özgür 
üniversiteleri anlatıyor.

Dışarıda, toplantıyı protesto etmek için 
toplanan ve üniversitelerinin özgür 
olmasını isteyen öğrencileri polis kıyacıya, 
acımadan dövüyor..

Gözlerine, otomatik düzeneklerle su 
fışkırtır gibi biber gazı sıkıyor.

Öğrenciler can havliyle kaçışırken onları 
acımasızca, hınçla copluyor...

Demokratik haklarını kullanmak, 
YÖK'ü ve üniversiteleri ele geçiren AKP 

anlayışını protesto etmek isteyen öğrenci 
ler perişan halde yerlerde...-

Öğrenciler, baygınlık geçiren, gözleri 
yanan arkadaşlarına yardım etmek için çır
pınıyorlar. Ağlayanlar, feryat edenler...

Hınçlarını alamayan polisler yatanların 
üzerine saldırıp onları yerlerde sürükleye 
rek polis otobüsüne atıp gözaltına alıyor
lar.
Öğrenciler ise hoyratça demokratik hak

larını engelleyen polise doğru slogan atı 
yorlar:
“Eğitim hakkımız engellenemez...", 
“AKP defol, üniversiteler bizimdir..." 
Polis daha çok celalleniyor. Yeniden 

saldırıyor...
Biber gazı bu kez daha yakından sıkılıyor 
Coplar gelişigüzel kız, erkek demeden 

öğrencilerin neresine gelirse inip kalkıyor.
Sonra, Başbakan AKP grup toplantısın

da; “Ne işleri var orada, ben davet etme 
dim" diyebiliyor..

Çalışma ofisinin önündeki öğrenci 
protestosunu kınıyor..

Dışarıda polis müdürleri Başbakanla 
yaranmak için yapılması gereken neyse 
onu yapıyor.

Biber gazı sıkıyor, copluyor, yerlerde 
sürüklüyor, direnenlerin kolunu kanadını 
büküyor..

Sırtları, kolları, yüzleri, gözleri cop dar
belerinden mosmor.

Ama önemli değil...
Bunlar AKP türü ileri demokrasinin 

öğrencilere layık gördüğü göstergelerdir.
Geçmişte de olmuştu, sonunu hepimiz 

biliyoruz..

Panayiya 
Kilisesi'ndeki 
tarihi yapıya ulaş
mak için 10 metre 
derinlikte 30 metre 
uzunluğunda tünel 
kazan zanlılar, 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

KAŞEDE B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

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

KÜÇÜK VE IRMAKTAN SONRA BELEDİYE SORUŞTURMASINDA 3. TUTUKLAMA

Akkuş da tutuklandı
Karlı günler

Bahçemde dört mevsimi yaşıyorum.
Bu bir şans.
Birçoğumuzun apartman katında bu 

nu görebilme şansı yok.
Gençlik yıllarımda Haydariye Köyü’nde 

öğretmenlik yaptım.
Tam 4 yılım, Haydariye Köyü’nün yol 

larında yürüyerek geçti.
Bu mevsimde Haydariye Köyü’nde 50 

santimin üzerinde kar vardır.
Küçük Kumla dan Tavşantepe’ye çıka 

na kadar hiçbir şey görmezsiniz. Ama, 
Tavşantepe’ye geldiğinizde, kar örtülü 
bir doğa bekler sizi.

Elinizde bir sopa ile karda 3 km. yürü 
mek öyle kolay bir olay değildir.

Eğer bir de sırtınızda bir haftalık ek 
mek çuvalı taşıyorsanız.

Haydariye’nin yolları o yıllarda stabili 
ze idi.

Tek ulaşım aracı ise odun kamyonla 
rı...

Rahmetli Sarı Cemil, ben ne zaman kö 
ye yürüyerek çıksam, o bir süre sonra 
Stayer kamyonuyla gelirdi köye.

Bu mevsimde Haydariye de kış tüm 
hükmünü sürer.

Domuz avcıları akın eder Haydariye’ye 
Sonra ilkbahara doğru karlar erir, çev 

re yeşil bir bitki örtüsüne bürünür..
Ormanlık alandan yürürken, mevsim

lerin en güzel renklerini ağaçlarda gör 
mek mümkündür.

Gemlik kar fakiri bir ilçe..
Yılın ancak birkaç günü kar yüzü göre

biliriz.
Kar bir hafta yerde kalsa, hayat biter 

buralarda.
Yalnız buralarda mı?
Dün gazetelere şöyle biri göz attım, Tv. 

kanallarını gezindim.
Bir yanda kazalar, bir yanda kapanan 

yollar.
Allah kimseyi böyle havalarda yolda 

koymasın,
Evlere doğalgaz bağlanalı ısınma soru 

numuz da bitti.
Kömür ve odun kullandığımız günler 

aklıma geldikçe, çektiğim çileleri anım
sıyorum.

Oysa şimdi, gazeteyi bitirince evime 
girdiğimde sıcak bir ortam bekliyor 
beni.

Kokusuz, temiz bir sıcaklık.
Gemlik’te kışın yakıtsız kalanlar olmaz 

demeyin.
Çevrenize bakın böylelerini görünce 

yardım elinizi uzatın.
Kendiniz sıcak bir odada otururken, 

kar soğuğunda donanlarında insan 
olduğunu unutmayın.

Kışı ve karı güzel yüzüyle seviyorum.

Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan inceleme 
ve soruşturmalar 
kapsamında cuma 
günü tutuklanan 
Belediye Hesap 
İşleri Müdürü 
Asuman I. ve 
Ruhsat ve Kürşat 
Müdürü Sinan K.’nin 
tutuklanmasından 
sonra belediyenin 
araç bakım ve 
onarım, oto kiralama 
işleri gibi birçok

Deniz otottüsii seferleri iplal
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
A.Ş'nin bazı 
dış hat seferleri, 
olumsuz hava 
şartları nedeniyle 
iptal edildi.

Gemlik Aktif Gençlik ve Spor Kulübü Karate Takımı ll’de turnuvaya katıldı

Ma nıadalyalaı la Mıı
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Karate Takımı, Bursa 
karate il temsilci 
liğinin faaliyet 
programında olan 
Atatürk’ü anma 
karate turnuvasına 
katıldı.
Aktif Spor Karate 
takımı 11 Aralık 
Cumartesi günü 
Gürsü İlçe Spor 
Salonu’nda yapılan 
Atatürk’ü anma 
turnuvasında 
minik ve yıldızlar 
kategorisinde 
kata-kumite de 
madalya alarak 
ilçemize döndüler. 
2003 doğumlu 
kata 2. Sena 
Karabayır 2002 
doğumlu kata 
3. Ezgi Girenay 1999 
doğumlu bayan 
kumite 3. 2001 
doğumlu kata Arda 
Özdemir 2. oldu.
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübünün 
karate takımına hem 
idman hem de turnu

işini yapan K. 
Akkuş’un da tutuk
landığı öğrenildi. 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
başlattığı soruştur
mada, birçok mal ve 
hizmet atımlarında 
mal ve hizmet alımı 
yapılamadığı halde, 
sahte belgeler 
düzenlenerek K. 
Akkuş’a ödemeler 
yapıldığı Belediye 
ilgililerince belirlen
miş, savcılığa

İDO'nun internet 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 
dün saat 15.30'daki 
Bursa-Yenikapı- 
Kadıköy deniz oto
büsü seferi karayel 

valar için eşofman 
ve malzeme temin 
ederek sponsor olan 
GEMPORT A.Ş.’ye 
teşekkür edildi.
GEMPORT A.Ş’nin 
amatör sporlara ver
miş olduğu destek 
sporcuların ve 
antrenörlerin turnu
vada moralini 
yükselttiği bildirildi. 
“Başarılarımızın bu 
şekilde desteklerle 
ödüllendirilmesi 

bildirilmişti. 
Bunlardan birinin 
Terme kaplıcasının 
Belediye tarafından 
7 bin 500 liraya yık- 
tırıldığı halde, aynı 
binanın Akkuş’un 
kestiği bir fatura ile 
sahte belgelerle yık
tırılmış gösterilip 30 
bin liranın üzerinde 
ödeme yapıldığı Sav 
cılıkça saptanmıştı. 
Perşembe günü 
polisçe gözaltına alı
nan Küçük ve Irmak 
tan sonra Akkuş’un 
da gözaltına alı

dolayısıyla iptal 
oldu. Saat 
21.30'daki Pendik- 
Yalova ve Yalova- 
Pendik hızlı feribot 
seferleri de yapıla
madı.

sporcularımızı, 
velilerimizi ve spora 
yeni başlayacak 
olanları daha güvenli 
hissettirip ilçemizi 
takım halinde temsil 
ettiğimizden bizleri 
gururlandırmıştır. " 
diyen Antrenör 
Murat Yaşar Önal 
ulaşım ve servis 
konusunda sponsor 
olan BORUSAN 
LOJİSTİK firmasına 
da vermiş oldukları 

narak sorgulandığı 
ve mahkemece tu 
tuklandığı öğrenildi. 
Böylece savcılığın 
istemi ile belediye iş 
yapan 4 kişi tutuk
lanmış, ancak geç 
tiğimiz günlerde ser 
best bırakılmasın 
dan sonra önceki 
gün ise 3 kişi daha 
tutuklanmıştı. 
Savcılığın soruştur
mayı titizlikle yürüt
tüğü ve tüm delil
lerin toplanmasının 
ardından toplu dava 
açılacağı öğrenildi.

Internet 
sitemiz 
yenilendi 

www.gemlik
korfezgazetesi.com 

TIKLAYIN

destek den dolayı 
teşekkür etti.
Önal, “Amatör spora 
yapılan en küçük 
destek 10 çocuğun 
spora başlaması 
demektir.
Gemport ve 
Borusan firmalarının 
karate branşımıza 
verdikleri 
desteklerin başla
masıyla karateye 
ilgi ve kayıt artıyor” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serbest Kürsü Kar <agı sı BursaJa eUtisini gösterdi
Sezin YASA

Büyüklük ve Çocukluk
Büyüklük ve Çocukluk 
Bu 2 kavram arasındaki farkı her 

zaman çok düşünmüşümdür.
Büyük kimlere denir ve neden denir? 
Çocuk kimlere denir ve neden denir? 
Büyük olmak; evcilik oynamayı bırak

mak, sıkıştığımız zaman yalan söylemek 
ya da para kazanma sorumluluğu altına 
girmek midir? Çocuk olmakta bunun 
tam tersi, sokak kapısının önünde 
saatlerce arkadaşlarıyla birlikte 
kumkumdede yapıp, içini evden aşırdan 
kibritlerle doldurmak mısır yoksa çikola
ta yemekten artık dişlerin çürümesi 
midir?

Edna St. Vincent Millay “Çocukluk 
sadece doğumdan belli bir yaşa kadar 
süren dönem değildir ve çocukluğunda 
belli bir yaşı yoktur. Çocuk sadece 
büyür ve çocukça şeyleri bırakır. Asla 
çocuk olmayı bırakmaz.” demiştir. Ama 
ne yazık ki günümüzde isimlerinin önü 
ne büyük sıfatını ekleyen bireyler kendi
lerini çocuk olarak görmezler ve öyle 
gözükmemek için ellerinden gelen her 
türlü imkânı kullanırlar fakat ne kadar 
yapmacık olduklarının farkına varmazlar.

Bu yüzden sırf büyük olabilmek için 
çocuk olmayı bırakmayalım ve çocuk 
olmanın keyfini çıkaralım.

Çocukluğumuzdan kalan hatıraları 
canlı tutup yaşamın tadına varalım.

Bursa'da etkili olan 
kar yağışı, hayatı 
olumsuz yönde 
etkiliyor. 
Çok sayıda köy 
yolu ulaşıma 
kapanırken, şehir içi 
ulaşımda da büyük 
zorluklar yaşanıyor. 
Kar yağışı özellikle 
gece saatlerinde 
etkisini artırıyor. 
Sabaha beyaz bir 
örtü ile uyanan 
BursalIlar, trafikte 
büyük zorluklar 
yaşadı.
Vatandaşlar kar 
yağışı nedeni ile 
çoğunlukla toplu 
taşıma araçlarını ter
cih ederken, birçok 
kişi de yolculuk
larını ertelemek 
zorunda kaldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
özellikle kentin yük
sek kesimlerind 
e etkili olan kar 
yağışına rağmen 
ulaşımın kesintisiz 
sağlanması için 21 
iş makinesi ve 114 
personelle 24 saat 
boyunca görev 
yapıyor.
Gün boyu devam 
eden kar yağışı

gibi kentin yüksek başladı. Sadece
kesimlerinde ana cadde ve
etkili oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi Fen işleri 
Daire Başkanlığı 
Yol Bakım Onarım 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri de ulaşımda 
bir sorun yaşanma- 

güzergah 
üzerindeki ana 
yollar değil, hastane 
ve otopark giriş 
çıkışları Büyükşehir 
Belediyesi 
ekipleri tarafından 
temizleniyor.

Ekipler 24 saat 
aralıksız görevde 
özellikle gece, hava 
sıcaklığının sıfır 
derecenin altına 
düşmesiyle buzlan
ma olabileceği ihti
mali üzerine karla 
mücadele çalış
maları 24 saat 
kesintisiz olarak 3 
vardiya halinde 
yürütülüyor. 
Toplam 114 perso 
nelin görev aldığı 
çalışmalarda bir 
vardiyada 38 per
sonel bulunurken, 
grayder, loder, 
kepçe, kamyon ye 
ünimoglardan 
oluşan toplam 21 
adet iş makinesi 
de karla mücadele 
çalışmalarında 
kullanılıyor.
Zamanında başlayan 
karla mücadele 
çalışmaları 
sayesinde gerek 
kent merkezi 
gerekse yüksek 
kesimlerde trafik 
akışında hiçbir 
sorun yaşanmazken, 
Fen İşleri şantiye 
sahasında 5 bin ton 
tuz stoğu bulun
duğu belirtildi.

Yenlgeometriıııiifreılaiıanlaiılılı
Bursa'da görev 
yapan Anadolu fen, 
sosyal bilimler, 
özel liseler, genel 
liseler ve Anadolu 
meslek liseleri 
öğretmenlerine, 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen seminerle 
yeni geometri müf 
redatı anlatıldı. 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Uğur 
Eğitim Kurumlan 

ELEMAN

tarafından Merinos 
AKKM Başkanlık 
Salonu'nda düzen
lenen seminerde, 
akademisyen ve 
öğretmenlere yeni 
geometri müfredatı 
hakkında bilgi veril
di. Konusunda 
uzmanların konuş
macı olarak katıldığı 
toplantıda, öğret
menler müfredat 
hakkında merak 
ettikleri sorulara 
yanıt aradı.

Eğitim Bir Sen’den okul ziyarelleri
Eğitim Bir Sen 
Bursa Şubesi 4 
Olağan Kongresi 
sonrası çalışmaları
na hız veren Eğitim 
Bir Sen Bursa 
Şubesi Gemlik ilçe 
temsilciliğiyle 
okul ziyaretleri 
gerçekleştirdi. 
Ziyaretlerde, 
sendikanın yaptığı 
çalışmalar hakkında 
bilgi verildi.
Şube Başkanı 
Numan Şeker ve 
Şube yönetiminden 
Razik Cinkavuk ve 
Gemlik ilçe temsil
cisi Halil Gemici' nin 
katılımlarıyla 
geçtiğimiz günlerde

Atatürk İlköğretim 
Okulu ile başlayan 
geziler 11 Eylül 
İlköğretim Okulu, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu, Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu,Halk Eğitim

Merkezi, İmam Hatip 
Lisesi,Ticaret 
Meslek Lisesi, İlçe 
Milli Eğitim Müdür 
lüğünü ziyareti 
ile son buldu.
Öte yandan, 
sendikanın işyeri 
temsilcileri toplan

tısı İmren Izgara’da 
yapıldı.
Toplantıda ilk sözü 
alan Gemlik İlçe 
Temsilcisi Halil 
Gemici, sendika 
üyelerinin topluma 
yön veren eğitim 
çalışanlarından 
oluştuğunu, 
sendikanın 
değerler üzerine 
sendikacılık yap
tığını belirterek, 
öğretmenlerimizin 
ve tüm eğitim 
çalışanlarının zaman 
zaman inançların
dan veya düşünce 
lerinden dolayı 
sıkıntı yaşadıklarını 
söyledi.

Matbaamızda çalışmak 
üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İnternet sitemiz yenilendi wwwjiemlilikortezgazeiesi.com

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

wwwjiemlilikortezgazeiesi.com
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2011 turizm yılı olacak
Vali Harput, Aralık 
ayından itibaren 
Uludağ’da büyük bir 
hareketliliğin baş 
(ayacağını ve 2011 
yılının çok hareketli 
bir turizm yılı ola
cağını vurguladı. 
Vali Şahabettin 
Harput, Bursa'nın 
sağlık turizmi 
konusunda çok 
önemli, tarihi bir 
süreç yaşadığını 
ifade ederek, Sağlık 
Turizmi Kongresi'ne 
katılan yabancı 
konuklara Bursa'yı 
tanıma imkanı sağ
landığını belirtti. 
Yabancı konukların, 
Bursa'yı bugüne 
kadar tanımadık
larını vurgulayan 
Harput, “Bursa’da 
yapmış olduğumuz 
sunumla Bursa'nın 
bütün özelliklerini 
ve güzelliklerini bu 
insanlara anlattık. 
Bursa'nın termal 
özelliklerini, 
Bursa'nın şifalı 
sularının hangi 
hastalıklara iyi 
geldiğini, Bursa'nın 
hastanelerinin ileri

teknoloji, araç gereç 
ve yetişmiş uzman 
hekim olarak 
dünyanın en ileri 
ülkeleriyle rekabet 
edebileceğini orada 
anlattık” dedi.

ULUDAĞ’DA 
HAREKETLİLİK... 
Dubai'den aldığı bir 
telefonla Uludağ için 
geniş bir turizm 
hareketliliğinin 
yapılması noktasın
da Uludağ'da turizm 
operatörlerinin 
katılacağı bir toplan
tı düzenleyeceklerini 
de belirten Harput, 
şu bilgileri verdi: 
"Bu toplantı ile bu 
yıl Uludağ'a gelecek 
olan Dubaili turist
lerin geliş, plan ve 

programlarıyla 
alakalı görüşmeler 
yapmak suretiyle 
onların da 
Bursa'ya yönelmesi 
noktasında önemli 
bir adım atmış ola
cağız. Böylece 
Bursa'mız da her 
geçen gün çok hızlı 
bir gelişme kayde
den, turizm 
hareketliliğimiz, 
Sağlık Turizmi 
Sempozyumu 
toplantısıyla da çok 
daha farklı bir 
boyutlara ulaştı. 
Aralık ayından 
itibaren Uludağ'da 
büyük bir 
hareketlilik başlaya
cak. 2011 çok 
hareketli bir turizm 
yılı olacak.”

İzmir Yolu nda güzerflah değişikliji
Büyükşehir Bele 
diyesi, Uludağ 
Üniversitesi’nden 
(UÜ) şehir merke 
zine ulaşımı sağla 
yan bazı hatlarda 
güzergah, değişikliği 
yaparak, İzmir 
Yolu’ndaki sıkıntıyı 
sona erdiriyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nce yapılan 
BursaRay inşaatı 
nedeniyle Özlüce ile 
Emirsuitan arasında 
çalışan 6/E hattının 
İzmir Yolu 
istikametindeki yer
leşim bölgelerine 
ulaşım sağlayama- 
masından dolayı, 
Uludağ Üniversitesi 
ile Kent Meydanı 
arasında çalışan 47. 
hatlı otobüslerle, UÜ 
- Heykel hattında 
çalışan 48/A otobüs
leri Ertuğrulkent 
içinden geçerek 
ulaşımı sağlayacak. 
Buna göre Uludağ 
Üniversitesi’nden 
şehir merkezine 
gidecek olan 47 Ve 
48/A hatlı otobüsler, 
UÜ, Uğur Mumcu

Caddesi, 
Ertuğrulkent, 521. 
Sokak, 516. Sokak 
(Akuğur Market), 
Avukat C. Göral 
Caddesi (Emirkoop 
İlköğretim Okulu), 
Necip Hablemitoğlu 
Caddesi, 310.
Sokak, Uğur Mumcu 
Caddesi, Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi, 
Gül Kavşağı, İzmir 
Yolu ve Acemler’den 
kent merkezine 
devam edecek.
Otobüsler dönüş 
istikametinde ise 
İzmir Yolu’nu 
kullanacak.

YAYA GEÇİDİ 
YAPILACAK.
Öte yandan İzmir

Yolu’nda kurallara 
uygun hemzemin 
yaya geçitleri bulun
masına rağmen 
sürücülerin ısrarla 
hız sınırı üzerinde 
araç kullanmaları ve 
trafik işaretlerine 
riayet etmemeleri 
nedeniyle. Emirkoop 
girişinde İzmir 
Yolu’na yaya üst 
geçidi yapılması 
planlanmaktadır. Üst 
geçit yapılıncaya 
kadar bu bölgeye 
bas-geç sistemli 
sinyalizasyon konul
muş olup, aynı 
uygulama Üniversite 
yönündeki diğer 
hemzemin geçitte 
de önünüzdeki gün
lerde yapılacak.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

TEŞEKKÜR
Geçirmiş olduğum 

elim olay nedeniyle kaldmldığım 

Muammer Ağım Gemlik Devlet 

Hastanesi’nde tedavimi üstlenen 

doktor, hemşire ve sağlık personeline, 

rahatsızlığım sırasında hastaneye ve 

evime bizzat gelenlere, telefonla geçmiş 

olsun dileklerinde bulunanlara, 

daha sonra bizzat gelerek beni ziyaret 

edenlere teşekkürü biri borç bilirim. 

Allah hepsinden razı olsun.

Süleyman YEDEK
Merkez Solaksubaşı Cami İmamı

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 Emiak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

ManastırJlknur 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 1

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

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

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

Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ftkaryakıt zamları incelemeye alındı
EPDK, zamlar üzeri 
ne akaryakıtta 
rafineri fiyatı, 
dağıtım şirketi ve 
bayi kârlarına ilişkin 
inceleme başlattı. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), son gün
lerde benzin, 
motorin ve LPG 
(otogaz) fiyatlarında 
yaşanan artışlar ve 
basında çıkan haber
ler üzerine yeni bir 
çalışma başlattı. 
Buna göre 
akaryakıtın rafineri
den son tüketiciye 
ulaşmasına kadar 
yaşanan fiyatlandır
ma süreci dikkatli bir 
şekilde inceleniyor. 
Araştırmada rafineri 
fiyatı, dağıtım şirketi 
ve bayi kârı sürecine 
bakılıyor. Ayrıca 
kurum, yüksek

Yahancılann miillı edimne «asası değişiyor
Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı, 
Yabancıların Mülk 
Edinme Yasası'nda 
değişikliğe hazır
lanıyor. Bakanlık, 
konsolosluklardan 
gelen mağdur 
bildirimleri ve 
şikâyetler üzerine 
böyle bir çalışma 
başlattı.
Konuyu değer
lendiren Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı 
Müsteşarı Önder 
Kıraç, ’'Türkiye'de 
böyle bir sahtekârlık 
mekanizması türedi. 
Türkiye'de yazlık 
satın almak isteyen 
yabancı vatandaş 
güveniyor ve 
Türkiye'deki müteah
hitten hukuk eliyle

vergilerin ürün fiyat
larını nasıl etkilediği 
konusu üzerine de 
duruyor. EPDK kay
nakları, akaryakıt 
fiyatlarının dikkatli 
bir şekilde takip 
edildiği bilgisini 
verdi. Son incele 
melerde, rekabete 
aykırı bir unsur bulu 
nursa, Kurul mevzu
atın gereğini yapa 
cak. Geçen yıl da 

evi alıyor. Parayı da 
bu müteahhide 
ödüyor. Fakat tapu
nun yapılması için 
mevcut işleyen 
süreçte bir süre 
geçiyor. O süre 
bazen 8 aya ulaşıyor. 
O dönem içerisinde 
müteahhit batıyor ya 
da kaçıyor. İlgili 
konut, henüz tapu 
yapılamadığı için 
başka birine satıla
biliyor." ifadelerini 
kullandı. Bu anlam
da ciddi mağ
duriyetler oluş
tuğunu belirten 
Kıraç, "Konsolos 
luklar vasıtasıyla 
özellikle ingilizlere 
satılmış yazlıklarda 
muazzam sıkıntılar 
ortaya çıkmış 

benzer bir inceleme 
yapan Kurul, reka
bete aykırı durum 
tespit edildiği gerek 
çesiyle iki ay boyun
ca akaryakıtta tavan 
fiyat sistemi uygu
lamıştı. Bu sayede 
benzinin litresi 20 
kuruş düşürülmüştü. 
Ancak Maliye, aynı 
oranda vergi 
koyarak indirimi 
geri almıştı.

durumda. Dolayı 
sıyla biz burada, 
evin ahm ve satım 
sürecini kısaltan bir 
unsur oluşturmak 
istedik." dedi. 
Türkiye'de mülk 
edinmek isteyen 
yabancılar en çok 
Antalya'yı tercih 
ediyor. Antalya'dan 
mülk edinen 
yabancıların çoğun
luğunu Almanlar 
oluşturuyor. 
Antalya'da şu ana 
kadar yabancılara 28 
bin 606 taşınmaz 
mülk satışı gerçek
leşti. Antalya'yı 
sırasıyla Muğla, 
Ankara, Konya, 
Hatay, Aydın, İstan
bul, İzmir, Mardin ve 
Kırşehir geliyor.

lill İSİMİM Hliltlilll
Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün yeni 
çıkarılan teşkilat 
kanunu ile vatan
daşın tapu işlemleri 
kolaylaştırılırken, 
kuruma, haritacılık 
ve taşınmaz (emlak) 
aracılık hizmetleri 
konusunda kural 
koyma yetkisi veril- 
di.TKGM yetk
ililerinden edindiği 
bilgiye göre, geçen 
hafta Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile 
vatandaşlara, 
Türkiye'nin herhangi 
bir yerindeki taşın
mazları için, kendi 
bulundukları yerden 
ahm-satım işlemi 
yapabilme imkanı 
getirildi. Kanun 
uyarınca, örneğin 
Ankara'daki bir 
vatandaş, 
Türkiye'nin herhangi 
bir yerindeki taşın
mazı konusunda, 
Ankara'daki tapu 
müdürlüklerinde

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

işlem yaptırabilecek. 
Tapu müdürlükleri, 
hak sahibinin talebi 
üzerine, kendi yetki 
alanı dışında bulu
nan taşınmazlarla 
ilgili tapu işlemlerini 
yapabilecek. Bunun 
için tapu müdürlük
lerinin, taşınmazın 
bulunduğu tapu 
müdürlüğünden 
yetki alması ve 
kanunen bir engel 
olmadığını tespit 
etmesi gerekecek. 
Buna göre yapılacak 
tapu işlemlerine 
ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle 
düzenlenecek.
TKGM ayrıca yurt- 
dışında da temsilci
lik açabilecek.
Nerelerde temsilcilik 
açılacağına, Dışişleri 
Bakanlığı ile 
görüşülerek karar 
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verilecek. Yabancı 
uyruklu gerçek ve 
tüzel kişilerin 
ülkedeki tapu ve 
kadastro ile ilgili 
işlemlerini yapacak. 
Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu gerçek ve 
tüzel kişilerin yurt- 
dışındaki taşınma
zları ile ilgili hak ve 
menfaatlerini koru
mak üzere devletler
arası emlak 
müzakerelerine 
katılacak.
Yurtdışındaki Türk 
vatandaşları ile 
yabancı uyruklu 
gerçek ve tüzel kişi
lerin her türlü tapu 
ve kadastro işlem
lerini, bulundukları 
ülkede yerine getire
bilmesi için gerekli 
düzenlemeleri 
yapacak, iş ve 
işlemleri yürütecek.

F GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTORÜS

ULAŞIM
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
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 si3 78
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 O1 03B

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. 5,3 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3835 

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

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

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

GÜLER AJANS 
Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tımiısiniıiü
TOS SfflASI 

MYOnSNH 
18,30-20,45 
AM 

11>14,I5-17,00-20,15 
MESO» 

11,45-14,00-16,15
Rezervasyon 

(Td:5133321)
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Gemlikspor son maçını 4’ledi

Sulu kar ve soğuk 
bir havada oynanan 
maçta Gemlikspor 
konuk ettiği 
Karacabeyspor’u ilk 
yarıda Oğuz ve 
ikinci yarıda Bekir 
Balık’ın 3 golüyle 
4-0 yenerek 
3 puanın sahibi oldu. 
Süper Lig B 
gurubunda ilk 
yarının son maçına 
çıkan iki takımda 
hava şartları ve 
sahanın ağırlaşan 
zeminiyle 
mücadele ettiler. 
Maçın başlamasıyla 
oyunu rakip sahaya 

yıkan Gemlikspor 
karşısında 
Karacabeyspor 
daha çok defansı 
düşünerek 
kontrataklarla gol 
aradı. Henüz 6’ncı 
dakikada çaprazdan 
kaleyi yoklayan 
Bekir Balık’ın şutu 
üstten dışarı çıktı. 
Hasan efe ve 
Bekir Balık’la rakip 
kalede gol arayan 
Gemlikspor’un 
ataklarını Karacabey 
kalecisi Samet önle
di. İlk yarının 44. 
dakikasında yaklaşık 
20 metreden çok 

güzel vuran Oğuz 
topu sağ köşeden 
ağlarla buluşturunca 
Gemlikspor 
soyunma odasına 
1-0 önde gitti.
İkinci yarıyla birlikte 
yine hücumu düşü
nen Gemlikspor 
karşısında 
Karacabey ilk yarıda 
olduğu gibi oyunu 
kendi sahasında 
kabul ederek kon
trataklarla Gemlik 
kalesinde gol aradı. 
55. dakikada 
solda ceza sahasına 
giren Hüseyin’in 
düşürülmesiyle

Gemlikspor penaltı 
kazandı. Atışı kul
lanan Bekir Balık 
kalecinin sağından 
topu filelere 
göndererek farkı 
ikiye çıkardı. 
İki farklı geriye 
düşen Karacabey’in 
gol için kaleye 
yüklendiği 
pozisyonlarda 
Gemlikspor kalecisi 
Ufuk yaptığı kur
tarışlarla gole izin 
vermedi. 79. dakika
da penaltı üzerine 
yapılan ortaya iyi 
yükselen Bekir Balık 
farkı 3’e çıkararak

Gemlikspor’u rahat
lattı. Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
90. dakikada sağdan 
gelişen atakta Bekir 
Balık yine iyi yer 
tuttu ve kafayla ken
disinin 3’üncü 
takımının dördüncü 
golünü atarak maçın 
skorunu belirledi. 
SAHA:
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Özgür Uçak 8, • 
İsa Yücel Çırakoğlu 
8, Hüseyin Sönmez 
Kumral 8, 
GEMLİKSPOR : Ufuk 
7, Yılmaz 5, (Samet

3) Fatih 6, Hüseyin 5, 
Muharrem 5, 
Oğuz 7, Sinan 6, 
(Emrah 3) Murat 
Yarar 6, Bekir Balık 
8, Hasan Efe 6, 
(Şeref 2) Gürkan 6, 
KARACABEYSPOR : 
Samet 6, Alihan 4, 
Zeki 4, Ömer 4, 
Gökhan 4, Evren 5, 
Ramazan 5, Mikail 5, 
Adem 4, (Erkan 2) 
Rıdvan 4, 
(Muhammed 4) 
Cumhur 4, (Hasan 2) 
GOLLER : Dk. 44. 
Oğuz, Dk. 55. Pen. 
79-90 Bekir Balık 
(Gemlikspor)

MILTON
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 gösterileriPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞUU mut
< 1 THERMAL RESORTS 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 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 Sarayköy/MNİZLİ WWW.umutthermal.com
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"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ow!ok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

İMsatancaMiıiMİ
Lale Kemal İlköğretim Okulu dün bir 
günlüğüne tatil edildi. Hafta sonun
da yağan yağmur ve kar yağışların
dan sonra Lale Kemal İlköğretim 
Okulu’nun yanından geçen derenin 
yapılan inşaatlar nedeniyle tıkan
ması sonucu, okul bahçesini su 
bastı. Dün sabah okula gelen 
öğrenciler ve öğretmenler bahçesi 
su içinde bulunan okula giremedik
leri için okul Kaymakam lık kararı ile 
bir günlüğüne tatil edildi.

Hi 
lilıteıIlMi 
İMKİ«M 
10 Aralık 2010 Cuma günü 
Gemlik Mal Müdürlü 
ğü’nde yapılan ihaleye 
S.S. Kurşunlu Köyü Su 
Ürünleri Kooperatifi katıl 
dı. Başka katılımcının 
olmadığı ihalede, ihale be 
deli olan 30 bin lirayı ge 
tirmeyen kooperatif yetki 
tileri, ihaleye katılamayın 
ca ihale iptal oldu. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eline Bak»

Gündemde yine Belediye var...

Soğuklar artınca bizim gazetenin 
dağıtımı da aksıyor.

Dağıtıcı çocukları uzak yerlere gönder
memece birlikte, bir bakıyorsunuz işi 
bırakmışlar.

O zamanda iş bana düşüyor.
Dün de öyle oldu.
Abonelere gazete götürme işini ben 

üstlendim.
Bir saatte bitecek dağıtım, tam üç saat

te sona erdi.
Her gittiğim yerde, “otur bir çay iç. Ne 

ler oluyor Gemlik’te” sorularıyla karşıla 
şıyorum.

Tabii gündemden düşmeyen konu 
[Belediye...Devamı sayfa 4’de

fttesli/Gözaltına alınmatlıın.Yalan 
haher yapanlarla hesaplaşacağım”
Gemlik Belediyesi 
Teknik Başkanı Özkan 
Ateşli, yaptığı yazılı 
açıklamada, ilçemizdeki 
bir gazetede çıkan 
haberde, polisçe 
gözaltına alındığının 
yazıldığını belirterek, 
“Hiçbir zaman gözaltına 
alınmadım. Bu haber 
tamamen asılsız ve 
kötü niyet sonucu 
yapılmıştır.” dedi. 
Ateşli, gözaltına alma 
işleminin yakalanan 
kişilere uygulanan 
özgürlük kısıtlayıcı bir 
önlem olduğunu belirte

rek; “Benim gözaltına 
alınmam söz konusu 
olmamıştır. Zaman 
zaman yürütülen soruş
turma kapsamında 
Belediye çalışanlarının 
bilgilerine başvurulmak

tadır. 10 Aralık günü 
Emniyet Müdürlüğümde 
bir konuda bilgime 
başvurulmuştur.
Olay bundan ibarettir. 
Hakkımda gözaltına 
alındığım şeklinde 
yapılan bu asılsız 
haberle, şahsım yıpra 
tılmak istenmiştir. 
Habercilik ciddiyetin 
den ve özeninden uzak, 
maksatlı, karalama 
kampanyası boyutuna 
varan bu asılsız haber
lere karşı yasal hak
larımı kullanacağım 
bilinmelidir.” dedi.

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nde 

8 kişi sorgulamada 

Belediyede 
g 

gözaltılar
Gemlik Belediye 
si’nde Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca 
sürdürülen soruş
turma kapsamında 
dün de Mali Hiz 
metler Müdürlüğüm 
de görevli 8 memur 
emniyete götürü 
lerek, gözaltına 
alındı.Belediye ile 
ilgili soruşturmayı 
yürüten Cumhuri 
yet Savcısı’nca 
Adliye ye tek tek 
çağrılan görevlile 
rin sorgulanması 
gazetemiz yayına 
hazırlandığı 
sıralarda devam 
ediyordu.

Yaslı kailin 
donarak 

öldü
Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde yaş 
h bir kadın, dona 
rak öldü. Syf3’de

http://WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gençlik..
Üniversite öğrencilerinin protestolarına 

tanıklık ediyoruz son bir aydır.
Slogan atıyorlar...
Yumurta atıyorlar...
Pankart açıyorlar.
Ve...
Malum basın olayı öcü gibi gösteriyor.
Malum bilim adamları da öyle.
Malum aydınlar da...
Ama akademik çevrelerde ve iş 

dünyasında yürekli sesler de var. 
Ümit Boyner.
TÜSİAD’ın Başkanı...
TÛSİAD ne demek: Türkiye İşadamları 

ve Sanayicileri Derneği.
Çok doğru yaklaşarak gençlere kulak 

verilmesi gerektiğinin altını çizmiş.
Boyner kendince doğru bulduklarını 

açık seçik söylemekten çekinmiyor.
Aslında doğal olanı yapıyor...
Ama Türkiye’de öyle bir korku salındı 

ki iş dünyası canı yansa da sesini 
çıkaramıyor.

Haklılar da!
Çıkardıkları anda kapının önünde bir 

yığın beklenmedik konuk beliriveriyor...
Sonra da pirincin taşını ayıklamaya 

çalışıyorlar...
Onun için;
Bu kaotik ortamda iş dünyasından 

aykırı yani beklenmedik ses çıkınca 
kulaklara hoş geliyor...

Hele hele de içi doluysa...
Tıokı CHP’li denelerin vaotıâı aibi.
Dün;
Onlar da seslerini çıkardılar.
Sezgin Tıkıl
CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı... 

v Tepkisini dile getirirken doğru tespitler 
yapmış ve sorunun kaynağının; “bilgiyi 
meta,öğrenciyi müşteri olarak gören 
AKP hükümeti” olduğunu vurgulamış.

Yanlış mı?
Çünkü başbakan kendisini ülke 

pazarlamacısı olarak kabul ettiğini bir 
çok kez çeşitli zeminlerde söylemişti...

Doğal olarak öğrenci ve eğitime de 
aynı gözle bakma olasılığı çok yüksek.

Gençlik kolu başkanı ilk vurguyu yap
tıktan sonra açıklamasında AKP’nin 
“paran varsa oku” anlaşışında olduğu
nun da altını çizmiş.

Bu sözlere de itiraz edilebilir mi?
AKP döneminde özel okullar pıtrak gibi 

çoğalmadı mı?
Özellikle de cemaat okulları!
Başkan açıklamasını gençlik olarak 

kararlığını da vurgulayarak şöyle 
tamamlamış;

“AKP üniversitelerde düşünmeyen, 
sorgulamayan, muhalefet etmeyen tek 
tip genç modeli yaratmak istemektedir.

Ancak; GENÇLİK düşünmektedir, 
sorgulamaktadır, insan haklarına sahip 
çıkmaktadır ve şiddeti kınamaktadır.

Bugün bizim üzerimize düşen görev 
ise,geleceğimize sahip çıkmak,gele
ceğimizi elimizden almak isteyenlere dur 
demek ve bizden sonrakilere yaşanacak 
bir TÜRKİYE bırakmak için cüret ve 
cesaretle mücadele etmektir”

Kenan Evren’in kulakları çınlasın.
Çok sayıda genci idam etti.
Aydınların sesini soluğunu kesti. 
Susturdu.
Görünen o ki;
Güneş balçıkla sıvanmıyor.

23 Ocak 2011 tarihine kadar Amerika da kalacak.

Kaymafcam Çelik flBD’ıle
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, İç İşleri 
Bakanlığı’nca 
düzenlenen 
seminere katılmak 
için Amerika 
Birleşik 
Devletlerine gitti. 
8 Aralık 2010-23 
Ocak 2011 tarihleri 
arasında Newyork 
ve Washington 
kentlerinde 
düzenlenen 
Eğitim Semineri 
süresince

Gemlik 
Kaymakamlığına 
Bursa Vali 
Yardımcısı İsmail 
Demirhan vekalet 
edecek.
Seminere 
35 kaymakam ve 
İç İşleri Bakanlığı 
yetkililerinin de 
katıldığı öğreniildi. 
Kaymakam 
Çelik, daha önce 
de ABD’de eğitim 
seminerlerine 
katılmıştı.

Kurşunlu Su Ürünleri Kooperatifi teminatı yatıramadı

Kurşunlu Balıktı Barınağı 
ihalesi ertelendi

10 Aralık 2010 Cuma günü Gemlik Mal Müdürlüğü’nde yapılan ihaleye 
S.S. Kurşunlu Köyü Su Ürünleri Kooperatifi katıldı. Başka katılımcının 

olmadığı ihalede, ihale bedeli olan 30 bin lirayı getirmeyen 
kooperatif yetkilileri, ihaleye katılamayınca ihale iptal oldu.

Hâzineye ait olan 
Kurşunlu 
Köyü’ndeki 
Balıkçı Barınağı, 
ihalesi ihale 
hükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi 
nedeniyle ertelendi. 
10 Aralık 2010 Cuma 
günü Gemlik Mal 
Müdürlüğü’nde 
yapılan ihaleye 
S.S. Kurşunlu 
Köyü Su Ürünleri 
Kooperatifi katıldı. 
Başka katılımcının 
olmadığı ihalede, 
ihale bedeli olan 
30 bin lirayı 
getirmeyen 
kooperatif 
yetkilileri, ihaleye 
katılamayınca 
ihale iptal oldu. 
S.S. Gemlik 
Su Ürünleri 
Kooperatifinin 
ihaleye girmediği 
görüldü.
22 bin 90 metrekare 
yüzölçümlü balıkçı 
barınağı mülkü 
idare sınırları 
içinde bulunan ve 
ortaklan orada

ikamet eden 
en az 12 ay orada 
faaliyette bulunan 
ve su ürünleriyle 
uğraşan Su Ürünleri 
Kooperatifleri 
veya Kooperatif 
Birliklerine 
kiralanacağı yasa 
ile belirlenmişti. 
İlk ihaleye 
Kurşunlu Köyü’nde 
bulunan Su 
Ürünleri Kooperatifi

ihaleye girdi. 
Ancak ihale 
ilanında belirtilen 
birinci yıl için 
kiranın muammen 
bedelinin 96 bin 
lira geçici 
teminatın ise 
28 bin 800 lira 
olmasına karşın 
Kurşunlu Köyü 
Su Ürünleri 
Kooperatifi bu 
parayı veya

teminat 
mektubunu ihale 
komisyonuna 
getirmedi.
Gemlik Mal 
Müdürlüğü 
yetkilileri, ihalenin 
yenileneceğini, 
ikinci ihaleye 
yasa gereği 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
katılabileceğini 
söylediler.
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Bursa'da aşırı hız 
sebebiyle kaygan
laşan yolda, direk
siyon hakimiyetini 
kaybeden otomo
bilin sürücüsü, 
çöp konteynerine 
çarptı.
Kazada otomobilin 
içinde sıkışan 
yolcu bir süre kur
tarılmayı bekledi. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza, merkez 
Yıldırım ilçesi Vişne 
Caddesi ile 
11 Eylül Bulvan'mn

Buzlu yolda facia: 2 ölü
Bursa'da buzlanan 
yolda aşırı hız 
sebebiyle kayan 
kamyonet karşı 
şeride geçerek 
Tır'a çarptı. 
Sıkıştıkları yerden 
kurtarma görevlile 
rinin operasyonuyla 
çıkartılan iki kişi 
tüm müdahalelere 
rağmen 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza, önceki 
gece 22.00 sıraların
da Eski Gemlik 
Yolu üzerinde 
meydana geldi. 
Demirtaş

Yaşlı kadın donarak öldü
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
yaşlı bir kadın, 
donarak öldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Uluabat 
Köyü'ndeki evinde 
yalnız yaşayan

Olel odasında ölü bulundu
Bursa'da, Almanya 
vatandaşı olduğu 
belirlenen bir kişi 
kaldığı otel odasın
da ölü bulundu.

kesiştiği kavşakta 
meydana geldi. 16 
CUZ 11 plakalı oto
mobili ile seyreden 
Orhan Kocabaş (32), 
aşırı hız sebebiyle 
direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Manevralar yapan 

istikametinden gelen 
16 V 632Ö plakalı 
kamyonetin 
sürücüsü Birol 
Kızmaz (38), 
buzlanan yolda 
direksiyon 
hakimiyetini kay 
bederek karşı 
şeride geçti. Cengiz 
Vatansever (35) 
idaresindeki 16 KC 

bir çocuk annesi 
87 yaşındaki 
Menşure Sülük'ün 
evde olmadığını 
gören komşuları, 
durumu jandarmaya 
bildirdi. Yapılan 
aramada yaşlı

Edinilen bilgiye 
göre, Altinova 
Mahallesi Buttim 
içindeki otelde 
kalan Caner Topuz 
(45) isimli Almanya 

otomobil yol 
kenarındaki çöp 
konteynırına çarptık
tan sonra toprak 
yığınına takılarak 
durabildi.
Otomobilde yolcu 
olarak bulunan 
Tayfun Turgut (28),

597 plakalı tıra 
çarparak durabilen 
kamyonetteki 
sürücü ve yanındaki 
arkadaşı Ahmet 
Güven (55) araç 
içinde sıkıştı. 
Kazanın ardından 
ortalık savaş 
alanına dönerken, 
yaralı iki 
arkadaşa ilk 

kadının 
cesedi evinden 
yaklaşık 300 metre 
uzaklıktaki tarlada 
bulundu. Donarak 
öldüğü belirlenen 
Sülük'ün şüpheli 
bulunan ölümü 

vatandaşı bir kişi 
odasında ölü bulun
du. Cumhuriyet 
savcısının şüpheli 
bulduğu ölümle 
ilgili soruşturma 

polis ve 112 
ekipleri tarafından 
araçtan çıkartıldı. 
Sıkıştığı yerde bir 
süre bağıran 
sürücü Orhan 
Kocabaş'a, ilk 
müdahaleyi 
itfaiye ekipleri

yaptı.
Yaralılar Şevket 
Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

“KUZU” demokrasisi !...

müdahaleyi olay 
yerine gelen sivil 
savunma ve 
itfaiye ekipleri 
yaptı. Sıkıştıkları 
yerden ekipler 
tarafından çıkartılan 
Birol Kızmaz ve 
Ahmet Güven, 
yapılan tüm müda
halelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Tır sürücüsü 
ifadesi alınmak 
üzere polis 
merkezine 
götürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Yaşlı kadının 
cesedi kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.

başlatıldı. Caner 
Topuz'un kesin 
ölüm sebebinin 
tespiti için cenazesi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yumurta atmak, demokratik bir ifade özgür
lüğüdür.

Doğrudur, şık değildir.
Ama konuşmacıya domates ve yumurta 

atmak, demokrasi tarihi kadar eskidir.
Şık değil, tamam. Ama öldürücü ve 

yaralayıcı da değil..
"Senin fikirlerini beğenmiyorum.
Burada da dinlemek istemiyorum" demek 

oluyor.?
Aklımdayken söyleyeyim; Molotof kokteyl- 

ciler, Serap adlı bir genç kızımızı oto
büsünün içinde yaktılar.

Tek suçu servise binip işine gitmekti.
Onu Molotof Kokteyli ile yakan teröristler, 

caniler, Taş Atan Çocuklar Yasasına tabii 
tutuldular Sayın Kuzu..
0 yasa, sizin başkanı olduğunuz 

komisyondan geçti.
Sizin çoğunlukta olduğunuz partinin 

oylarıyla da kabul edildi.
Demokrasi, hoşgörü rejimidir.
Tamam mı?...
Hoşgörü sahibi olması gereken, çoğunluk

tur, çünkü güçlüdür. İktidar erkleri elindedir.
Zayıf ve güçsüz olan hoş görse ne olur, 

olmasa ne olur?.
Zaten ezik, bıkkın, dünyaya geldiğini piş

man.
Zayıf ve güçsüz, bütün dünya da fikrini 

protesto ile gösterir.
İzin verilirse, yasal olarak..
Verilmezse de, böyle yumurta ile...
Ey okurlarım; Ülkem de protesto özgürlüğü 

var mı söyleyin ?.
İstanbul'da YÖK'ü ve Başbakanı protesto 

etmek isteyen gençlerin başına neler geldiği
ni de televizyonlar da gördünüz..

Bu ülkede insanlara, gençlere, mesela 
Beyaz Saray önünde olduğu gibi, protesto 
hakkı ve fırsatı verildi de, ona rağmen mi, 
yumurtalı olay düzenlendi?.

Yerde yatan bir genç kızı, gördünüz beş 
polis tekmeliyor ve İstanbul Emniyet Müdürü 
sayın Çapkın; "Polis orantısız güç kullan
mamıştır" diyor.

Bu kadar etkin önlem alarak Başbakanın 
protesto edilmesini dayak atarak önlemeyi 
başaran İstanbul Emniyeti, iki gün sonra 
bağıra çağıra, davul çalarak gelen

Bursa- Beşiktaş olaylarının önünü niye 
kesmedi?.

O bıçaklanan gençler, ölebilirdi de..
Ucuz kurtuldular.
İstanbul'da polis olduğundan değil.
Öğrencilerin yanlarındaki yumurtayı kon

trol gibi bir görevi ve yetkisi asla olmayan 
dekan ve rektörün istifasını isteyen basit zih
niyet neden, neden, gazete ilanları ile gelen 
ve kanla biten Bursa- Beşiktaş çatışmasının 
ardından İstanbul Emniyet Müdü rünün 
görevden alınmasını istemiyor ?...

Ey milletim sizler gördünüz sesiniz çıksın 
söyleyin.

Demokrasi, sadece Başbakana ve yakın
larına yönelik protestoları engelleyip, öte
sine, adam öldürmeye varıncaya kadar 
hoşgörü ile bakmak ve özgürlük tanımak 
mıdır ?..

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

Gündemde Belediye var.
Savcılıkça sürdürülen soruşturmada 

önce tutuklamalar yaşandı, ardından bu 
kişiler serbest bırakıldı.

Herkes, Belediye ile ilgili ne oluyor 
diye soruyor.

Her kafadan haberler üretiliyor.
Kimi Başkanı tutukluyor, kimi Başkan 

yardımcılarını gözaltına alıyor.
Bunlar halk arasında konuşulur ama 

araştırmadan bunları yazarsan olmaz 
işte...

Cuma günü üç tutuklama ile Belediye 
yine unutuldu sanılırken, bomba gibi 
gündeme düştü.

Soruşturma aşaması gizli olduğundan 
işin detayına girmiyoruz.

Ancak, kamuoyuna yargılamanın so 
nuçlarını duyuruyoruz.

Onu da edinebildiğimiz kadarıyla, doğ 
ru bilgi aldığımızda.

Dün öğleden sonra Belediyeye gitti 
ğimde buz gibi bir hava vardı.

Kısa zamanda bu soğuk havanın nede 
nini öğrendim.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kap
samında Mali Hizmetler Müdürlüğü’n 
deki tüm görevliler emniyete götürül 
müş, savcılık eldeki verilere göre bu 
görevlileri sorguluyor.

Bunlar rütun işler..
Yapılması gereken işler, yapılmalı.
Ama işin bir de moral yönü var.
Gemlik Belediyesi’nde tüm memurlar 

diken üzerinde oturuyor.
Yaşamları boyu hiçbir konuda emniye 

tin kapısından bile bakmamış kişiler şim 
di gözaltındalar.

Bunun çalışanlara yansımasını görmek 
için belediyeye gitmeniz gerekir.

Gemlik halkı belediyede yapıldığı iddia 
edilen hırsızlığın, soygunun, usulsüz 
lüğün çıkarılmasından yana.

Bunu sabırsızlıkla bekliyor.
Milletin parasını hiç edenlerden hesap 

sorulmasını istiyor.
Belediye yöneticileri ile dün yaptığım 

görüşmede, kendilerinin de bu konuda 
sonuna kadar gidilmesini, sonucunu 
biran önce ortaya çıkmasını bekledik
lerini söylediler.
Adalete olan inancımızı sürdürürken, 

Gemlik kamuoyuna yalan yanlış haber
lerle ile insanları karalayıp, toplumda 
küçük düşürmenin gazetecilik mesleği 
ne bir katkısı olmayacağını, aksine 
zararı dokunacağını düşünenlerdenim.

Böylesi hassas konularda yapılacak 
hatalı bir haber, o insanların alnında yıl
larca bir leke olarak kalır.

Hiçbir suçu olmasa bile.

Hürriyet Caddesi ndeki kazı çalışmalarında açılan çukura su doldu

BIISKİ çukuru göl olio

BUSKİ tarafından 
Hürriyet 
Caddesi’nde 
yapılan kazı 
çalışmaları 
nedeniyle açılan 
çukurlar suyla 
dolunca göl 
gibi oldu. 
Araç trafiğine 
kapatılan yolda 
yayalar gidip 
gelirken, göl 
gibi su ile dolan 
çukurda yeterli 
güvenlik önleminin 
alınmadığı 
gözleniyor.

Müteahhit 
firma tarafından 
kazı yapılan çukur 
çevresine çevrilen 
bandaşın rüzgarla 
zaman zaman 
uçması ile 
bilhassa geceleri su 
dolu çukura düşme 
tehlikesi yaşanabile
ceği çevredeki 
esnaf tarafından 
belirtildi.
Kazıların yapıldığı 
güzergahta 
bulunan esnaf, 
işlerin ağır 
ilerlemesi nedeniyle

müşterilerin 
işyerlerine .gelip

gitmemesinden 
yakınıyorlar.

Meteoıoloji'ılBiı liar ve lırtına uyarısı
Meteoroloji, 
yurdu etkisi altına 
alacak olan kar ve 
fırtınaya karşı vatan
daşları uyardı. 
Meteoroloji'den 
yapılan açıklamaya 
göre; kıyılarda 
yağmur ve sağanak, 
iç kesimlerde 
karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde 
görülecek yağışlar 
akşamdan itibaren 
İç Ege, Batı 
Akdeniz ile Bursa 
çevrelerinde etkili 
olacak.

Etkili havanın gece 
saatlerinden sonra

Antalya'nın doğu 
ilçeleri ve Doğu

Akdeniz kıyılarında 
kuvvetli, öğle 
saatlerinden 
itibaren ise Muğla 
çevrelerinde aşırı 
olması bekleniyor. 
Rüzgarın ise güney 
ve iç kesimlerde 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şek
linde esmesinin 
beklendiği 
kaydedildi.
Yaşanacak olumsuz 
hava koşullarına 
karşı vatandaşların 
dikkatli olmaları 
istendi.

İnternet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Serbest Kürsü Kacrt inşaatlara Valilik neşteri
Diziler bir felaketi...

Televizyonlarda ki dizi furyasında genellikle 
cinayet motifleri, baskınlar, bir takım hukuk 
dışı uygulamalar, kuvvet kullanarak sonuç 
alma eğilimleri çok fazla işleniyor.

Buna bağlı olarak toplumsal suçlar artıyor, 
cinayetler de cinnet de toplumun tüm kat
manlarına yaygınlaşıyor.

Ailece, çoluk çocuk evinizde bu kara haber
leri televizyon da hayretle seyrediyorsunuz, 

Bir kişi sokakta silah denemesi yapıyor ve 
bir genci öldürüyor.

İnsanlar biri birini baltayla doğruyorlar... 
Bu dakikalarca televizyonlarda veriliyor.
Bir kültürel, siyasal faaliyet bu kadar uzun 

verilmiyor.
İşsizlik, yoksulluk, çaresizlik içinde olan 

insanlarımız var.
Bunun dizi film gibi saatlerce yayınlan

masının bir manası yok.
Dizilerin içinde tek tük mesaj veren iyileri 

var...
Bir tane hem siyasal içerikli hem bir aile 

dramı olan, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi, 
birkaç diğerleri var.

Hepsi üzerinde durulması gereken şeyler. 
Bu konuyu medya incelemeli. İncelemiyor.. 
RTÜK işine gelene karışıyor.
Biz de ki üniversiteler ne yaparlar, neyi 

araştırırlar?
Üniversitelerin o kadar enstitüsü, programı 

var ama hiçbir tanesi bu konuya eğilmiyor.
Asayişsizlikten yaşanmaz oldu..
Asayişsizlik en az terörle mücadele kadar 

önemlidir.
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler 

yaşanamaz hale geldi.
Öbür yandan toplumsal eylemler de artıyor.
“Karadağlar diye bir dizi var. Oraya bakıyor

sunuz, tefecilik meşru, kumarhane meşru, 
her şey meşru.

Böyle şey olur mu? Kurtlar Vadisi de öyle... 
intihar sahneleri intihara neden oluyor..
Dizi filmlerinde intihar olayları kötü örnek 

oluyor.
Dizideki bir genç kızın veya delikanlının inti

har olayı, bir bakıyorsunuz 10 gün içerisinde 
34 benzer intihar olaylarına neden oluyor. 

O zaman bu televizyonların eğitici vasfı, 
haber verme vasfının çok gerisine düşüyor.

Sabahleyin saat 10.00’da evde ev hanımları, 
işlerini bitirmiş bir sade kahve içip rahatça 
televizyonda program seyredecek.

Sağlık programı faydalı, eğlence programı 
faydalı ama ismini vermiyorum öyle bir prog 
ram var ki Flash TV’de onu gördükten sonra 
gerilmemek mümkün değil.

Bu ülke bizlerin olduğu kadar televizyon 
sahiplerinin de ülkesidir.

Ellerindeki Televizyon onlara büyük imkan 
sağlıyor olabilir ama bunun çok tehlikeli bir 
araç olduğunu görmeleri gerekiyor.

Yarın bu felaketler, bu gamsızlıkla, Türki 
ye’nin her tarafına yaygınlaşırsa ne olacak? ”

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
yayınladığı bildiride 
kaçak yapılaşmanın 
devam ettiğini 
bildirerek, kaçak 
yapı yapan, yapıda 
görev alan ve 
yetkisi itibariyle 
göz yuman kurum 
sorumluları hakkın
da da müeyyideler 
uygulanacağını 
söyledi.
Valilekçe yayınlanan 
bildiri, tüm 
resmi kuramlara, 
belediyelere ve 
basına gönderildi. 
Valilik bildirisinde, 
Bursa’nın tarih ve 
kültürel değerleri 
açısından son 
derece zengin 
olduğunu, verimli 
tarım arazileri ve 
yüksek turizm 
potansiyeline sahip, 
sanayi alanları ile 
ülkemizde ilkler 
arasına girdiğini 
belirterek, “Bu 
özelliklerden dolayı 
ilimiz bölgemizde 
cazibe merkezi 
haline gelmiştir. 
İç ve dış göç ve 
hızlı nüfus artışı

Kaska sigortada devrim
Avrupa Birliği (AB) 
kriterleri çerçeve 
sinde hazırlanan 
yeni Karayolları 
Trafik Kanunu, 
sadece sürücü ve 
yayalarla ilgili değil, 
hayvanları da kap
sayan düzenlemeler 
getiriyor.
Mevcut yasaya göre, 
bir hayvana çarpan 
ve ona zarar veren 
sürücüye hayvan 
başına 369 TL idari 
para cezası uygu
lanıyor. Yeni teklif 
ise sürücünün 
çarptığı hayvanın 
tedavi giderlerini 
trafik sigortasından

yoğun yapılaşmaya 
sahne olmuştur” 
denildi.
Bursa’nın birinci 
derecede deprem 
kuşağında da bulun
duğu anımsatılarak, 
“Yapılacak binaların 
zemin etüdü. Statik 
hesaplarının iyi 
yapılması ve uygu
lanmasını zorunlu 
kılmaktadır” denildi, 
kaçak yapılaşmanın 
artarak devam 
ettiğine dikkat çe 
kilen bildiride, ruh
satsız yapılaşmanın 
önlenmesi için 
27.10.2010 günü 
Valilik Başkanlığın 
da yapılan toplantı

karşılayabilmesini 
içeriyor. Buna göre 
kaza sonucu 
yaralanan sokak 
köpeği, inek ya da 
ayağı kırılan atın 
veteriner masrafları 
kasko veya trafik 
sigortası tarafından 

da 3194 sayılı İmar 
Kanunun 32. ve 42. 
maddeleri ile kaçak 
yapılarla ilgili 
müeyyidelerin göz
den geçirildiği hatır
latılarak, “Kaçak 
yapı yapan, yapıda 
görev alan ve yetkisi 
itibariyle göz yuman 
kurum sorumluları 
haklarında da 
müeyyideler 
getirildiği”n\n hatır
latıldığı ve kuram
ların bunlara titizlik
le uyulmasının 
istendiğini belirtiyor. 
Valilik bildirisinde 
şu görüşlere yer 
veriliyor: 
“Ayrıca, kaçak yapı 

karşılanacak. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın daha 
önce çıkardığı 5199 
sayılı kanunun 21. 
maddesinde, "Bir 
hayvana çarpan ve 
ona zarar veren 
sürücü, onu en 

ile mücadele görevi, 
sadece İlçe 
Belediyelerinin 
değil, kaçak 
binalara elektrik, 
telefon, su, doğal- 
gaz ve kanalizasyon 
gibi altyapı hizmeti 
veren kurumların da 
görevleri arasında 
mütalaa etmek 
gerekmektedir. 
Kaçak olarak 
başlanan 
inşaatlarda kayıtsız 
çalışan işçilerin 
kayıt altına 
alınması ile SGK, 
Vergi Dairesi 
Başkanlığının da 
mevzulan 
gereği konuya 
müdahil olmaları, 
Emniyet 
Müdürlüğü’nün ise 
sadece yıkımda 
değil, denetim ve 
kontrollerde 
Belediye alt yapı 
kurumlan, SGK, 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı perso 
neliyle birlikte 
yapacakları denetim 
ekiplerinde vatan
daşın caydıncılı 
ğının sağlanmasın
da etkili olacaktır.”

yakın veteriner 
hekim ya da tedavi 
ünitesine götürmek 
veya götürülmesini 
sağlamak zorun
dadır." hükmü yer 
alıyor. Kanuna aykırı 
davrananlara da 
hayvan başına 369 
TL idari para cezası 
uygulanıyor. Yeni 
teklif ise sürücünün 
çarptığı hayvanın 
tedavi giderlerini 
trafik sigortasından 
karşılayabilmesini 
içeriyor. Tasarı 
hayata geçerse 
kaza sonucu 
yaralanan sokak 
köpeği, inek veya 
ayağı kırılan atın 
tedavi masrafları, 
zorunlu trafik 
sigortasıyla garanti 
altına alınmış 
olacak.

Seri A 2051 - 2100 sıra nolu 
1 cilt sevk irsaliyesi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

KflŞ€D€ IJ€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Ligde 2010-2011 sezonu B 
gurubunda oynanan maçlarla tamamlandı.

A gurubunda ise kar yağışı nedeniyle 
maçlar ertelenince bir hafta geriye sarktı.

Gemlikspor 10 takımın mücadele ettiği B 
gurupta ilk yarıyı 8 maçta 4 galibiyet, 4 
mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 
13 puanla 6. sırada bitirdi.

Gurubun lideri İnegöl Karadeniz 
Güvenspor ise 23 puan toplamasına rağmen 
beklenende uzak bir başarı gösterdi.

Şimdi maçlara 2 hafta ara verilecek ancak 
A gurubunun ertelenmesi nedeniyle ara 3 
haftaya uzadı.

Süper ligde kalacak bir kadro oluşturan 
Gemlikspor’un aldığı sonuç bence başarıdır.

Daha iyi kadrolar oluşturan takımların 
başarısız olduğu görüldüğünde Murat 
Gültekin hoca ile futbolcuları kutlamak 
lazım.

Hele Cumartesi günü oynadıkları 
Karacabey maçı sulu kar yağışı rüzgarla bin
leşince tribünlerde maçı izleyenleri bile don
durdu.

Ancak işin burada biteceğini sanmıyo
rum.

GEMLİKSPOR İLK 
YARIYI MUTLU BİTİRDİ

Çünkü takımda, gizlenmeye çalışılsa da 
bir huzursuzluk, sıkıntı var gibi.

Bunun alacaklardan kaynaklandığı kesin.
Çünkü futbolcu parasını alamazsa oyna

maz, huzursuz olur.
Olmasını tabi ki istemeyiz ama “görünen 

köy kılavuz istemez” atasözünü de unutma
mak lazım.

İster dedikodu densin, isterse yalan 
densin.

Kim ne derse desin huzursuzluk olduğu 
her yerde konuşuluyor.

Şimdi verilen 3 haftalık aranın bir haf
tasını futbolcular idman yapmadan geçire
cekler sanırım.

Bir hafta sonra takım eğer toplanırsa 
sıkıntının aşılması için bir araya gelinir.

Kulüplerde bu tür sıkıntılar hep yaşan
mıştır, yaşanacak da.

Neticede ya takımın hocası bırakır, ya da 
yönetim tarafından bıraktırılır.

Her iki sonuçta takımı etkilemez ancak 
futbolcular bırakırsa işte o zaman iş kötüye 
gider.

3 yıl önceki durumu hatırlarsanız, ikinci 
yarı için tamamen yenilenerek kurulan 

takımla Gemlikspor ligde kalmıştı.
Futbolcuların bırakması bu kez takımı bir

inci kümeye kadar iter.
Bunların olacağını hiç sanmıyorum.
Gemlik’te bu takımı sırtlayacak kişiler 

çıkacaktır.
Mevcut yönetimin de bu düşüncede 

olduğundan eminim.
Kaldı ki başarılı bir ilk yarı geçiren 

Gemlikspor’u hiç kimse sahipsiz bırakmaz.
Bu takım ikinci yarıda sıkıntılarından arın

mış olarak çalışmalara başlarsa daha 
başarılı olacağını biliyorum.

Çünkü; Gemlik’te futbolun lokomotifi olan 
takım başarılı olmaya mecburdur.

KULÜPLER BİRLİĞİ KURULUYOR
Gemlik’te hiç kimsenin, benim dahi olur 

gözüyle bakmadığımız bir olay gerçek
leşmek üzere.

Adı “Gemlik Kulüpler Birliği”
Bu birlikteliği sağlamak ve kuruluşu 

gerçekleştirmek için çalışmaların tamamlan
mak üzere olduğunu duyuyoruz.

İlk adımı atarak yola çıkanları ve 
Gemlik’teki spor kulüplerini bir çatı altında 
toplamak cesaretini gösterenleri kutluyo
rum.

Bu birliğin kurulma aşamasında belki de 
ayak bağı olanlar çıkacaktır.

Hatta katılmak istemeyenler bile olacaktır.
İnşallah yanılırız ve Kulüpler Birliği fire 

vermeden kurulur.
Kulüplerimizin birbirleriyle yakın ilişki 

içinde olmaları çok önemli ve güzel.
Gayret gösterenlere kolay gelsin diyo

rum.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

elmte sekeri
KREŞLERİ . . . . . . . . . . . .

amkiNinözEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

tUlUKU

«21
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır’’

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARINIZ 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 

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE SAOKCA'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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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<00 Bin esnala lari DiHiılesi
Devlet borçlusuyla barıştı, sıra bankalara olan kredi kartı 
borçlarına geldi. Türkiye Bankalar Birliği başkanı Özince ile 
görüşen TESK Başkanı Palandöken 400 bin esnafın kart bor
cunun yapılandırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.
Vergi alacaklarının 
yapılandırmasının 
ardından bankalar 
da kart borçları için 
ilk adımı attı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği Başkanı 
Özince ile görüşen 
TESK Başkanı 
Palandöken 400 bin 
esnafın kart borcu
nun yapılandırılması 
için çalışma yaptık
larını söyledi. 
Borç yapılandırma 
tasarısının ardından 
gözler bankalara 
çevrildi. Türkiye 
Bankalar Birliği 
(TBB) Başkanı Ersin 
Özince, kart 
borçlarının yapı
landırılması 
konusunda yeşil ışık 
yaktı. TBB ile 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları 
Konfederasyonu 
(TESK) genel 
sekreterlerinin de 
aralarında yer aldığı 
altı kişilik komisyon 
bugün kuruluyor. 
Komisyon, yapı
landırmanın takvimi,

uygulanacak faiz 
oranı gibi ayrıntıları 
bankaların da 
görüşünü alarak 
belirleyecek. 400 bin 
kart borçlusu esnaf 
ve takibe düşen 2 
milyon vatandaşın 
umutla beklediği 
yapılandırma çalış
ması 10 gün içinde 
tamamlanacak. 
Devlet borçlusuyla 
banştı, sıra 
bankalara olan kredi 
kartı borçlarına 
geldi. Kredi kartı 
borcu olan esnafa 
da yeniden yapı
landırma umudu
doğdu. Kredi kartı

borçları nedeniyle 
zorlu bir yıl geçiren 
esnaf, ikinci kez 
TBB'nin kapısını 
çaldı. TBB Başkanı 
Ersin Özince ile 
görüşen TESK 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, ortak 
komisyon kurma 
kararı aldıklarını 
belirtti. Palandöken. 
"6 kişilik bu 
komisyonda genel 
sekreterler, hukuk 
işleri ve mali 
müşavirler yer 
alacak. Çalışmanın 
10 gün içinde 
tamamlanması
hedefleniyor" dedi.

Cari açık Ekim de 
3.68 milyar dolar, 
Ocak-Ekim'de 35.72 
milyar dolar oldu. 
Merkez Bankası, 
geçen yılın Ekim 
ayında 332 milyon 
dolar olan cari 
açığın bu yılın Ekim 
ayında 3.68 milyar 
dolar, Ocak-Ekim 
döneminde ise 35.72 
milyar dolar 
olduğunu açıkladı. 
Bir önceki yılın Ekim 
ayında 332 milyon 
ABD doları fazla 
veren cari işlemler 
hesabı, bu yılın aynı 
ayında 3 milyar 677 
milyon ABD Doları 
açık verdi.
Alt kalemler 
itibarıyla bakıldığın
da, dış ticaret 
açığının bir önceki 
yılın Ekim ayına 
göre yüzde 281,8 
oranında artarak 5 
miiya 9 milyon ABD 
Doiarı'na ulaşması, 
bu yılın Ekim ayı cari 
işlemler hesabının 
açık vermesinde en 
büyük etken oldu. 
Bu yılın Ocak-Ekim 

NÖBETÇİ ECZANE

döneminde cari 
işlemler hesabı, 
35 milyar 723 
milyon ABD doları 
açık verdi. Bu 
rakam 2009 yılının 
aynı döneminde 9 
milyar 199 milyon 
ABD Doları açık 
olarak gerçek
leşmişti.
Bir önceki yılın ilk 
on aylık döneminde 
18 milayr 819 milyon 
ABD doları açık 
veren ödemeler den
gesi tablosundaki 
dış ticaret dengesi, 
bu yılın aynı döne
minde 42 milyar 660 
milyon ABD Doları 

tutarında açık verdi. 
Bu dönemde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine oranla 
ihracat (FOB) 
gelirleri yüzde 11,4 

oranında artarak 92 
milyar 708 milyon 
ABD Doiarı'na ve 
bavul ticareti 
gelirleri de yüzde 7 
oranında artarak 4 
milyar 252 milyon 
ABD Doiarı'na yük
selmişken, altın 
dahil ithalat (CİF) 
harcamaları yüıda 
30,5 oranında 
artarak 147 milyar 
821 milyon ABD 
dolarına ulaştı.

Shark marka ER A215T model MF HC 03058261 sicil nolu, 
flh Sharp ER A215T model MF HC 03058321 sicil nolu, 
gj Telestar ERC 2001 model 2003583130008025127504 sicil 

nolu ödeme kayıt edici cihazlara ait yazar kasa levhaları 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BURSA

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

14Araiık2010Salı
DEMİRİZ ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. Şehit Cemal 
Sok. Tel: 513 29 74 GEMLİK
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 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
Yani Llkitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 53 79
Totalgaz 514 1700

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. 5,3 50 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Patrol .
mar-pet j;*
Tuncay Otogaz 513 n 2s
Beyza Petrol S13 Ol 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3836 

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)

Bibimin
Mssimsı

HEW YORKTA 5 MİNARE 
18,30-20,45 
AVMEVSİMÎ

11.30-14,15-17,00-20,15 
WSM 

11,45-14,00-16,15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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8iıiiWı anlı pilleri lopl w
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ‘Doğanın 
Pili Bitmesin’ 
sloganıyla ilköğre
tim okullarına 
yönelik olarak 
başlatılan atık 
pil toplama 
yarışması, öğren
cilere çevre 
konusunda 
duyarlılık kazandır
mayı amaçlıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan 1 Kasım 
Pazartesi gününden 
itibaren sürdürülen 
ilköğretim okulları 
arası atık pil 
toplama 
kampanyası, 
30 Nisan Cumartesi 
günü sona erecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 31 
Ağustos 2004 
tarih ve 25569 sayılı 
Resmi Gazete’de

yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
‘Atık Pil ve 
Akümülatörlerin 
Kontrolü 
Yönetmeliği’ne 
istinaden Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve 
İthalatçıları

Derneği iktisadi 
işletmesi (TAP) ile 
imzalanan protokol 
neticesinde ortak 
çalışmalar gerçek
leştiriyor. 
Bu çalışmalar 
kapsamında 
Osmangazi, Yıldırım,

Nilüfer, Mudanya, 
Gemlik, Kestel 
ve Gürsu ilçelerinde 
bulunan ilköğretim 
okullarındaki 
öğrencilere çevre 
duyarlılığı 
kazandırılması 
ve çocuklarla 
gençlerin atık pil 
konusunda 
bilinçlendirilmeleri 
amacıyla atık pil 
toplama kampanyası 
düzenledi.
Kampanyada 
öğrenci başına 
en fazla atık pil 
toplayan ilk 
3 okula ödülleri 
‘5 Haziran Dünya 
Çevre Günü’ etkin
liklerinde verilecek. 
Aynı zamanda 
kampanya ile 
yaklaşık 200 bin 
öğrenciye 
ulaşılarak çevre 
konusunda bil
inçlenmelerine de 
katkı sağlanmış 
olacak.

I II I i

InlIllIlIMl 
'İMİİUM
Bursa il Özel İdaresi 
'ikincilik ödülü ve 
beratı* aldı.
Ulusal düzeyde 
gerçekleştirilen 
2010 yılı II. 'Yılın 
En İyi Stratejik 
Yönetim ve 
Uygulama Yapan 
Kurumu' yarışması 
sonuçları açıklandı. 
Yarışma sonuçları
na göre, Bursa 
İl Özel idaresi'ne, 
yarışma yürütme 
kurulu ve jüri 
üyeleri tarafından 
'2010 yılı en iyi 
stratejik yönetim 
sergileyen kurumu 
yarışması' il özel 
İdareleri kate
gorisinde 'ikincilik

ödülü ve ikincilik 
beratı* verildi. 
Yarışma süresince, 
Bursa il özel Idare- 
si'nin hazırlamış 
olduğu stratejik 
plan, performans 
programları, faaliyet 
raporları ve iç kon
trol sistemi yazılı 
dokümanları 6 ana 
başlık ve 109 alt 
başlık altında ince
lendi. Ayrıca, saha 
değerlendirmesi 
sonrasında Bursa İl 
Özel idaresi, 12 kişi
den oluşan değer
lendirme kurulu 
tarafından 'İkincilik 
ödülü ve ikincilik 
beratıyla* ödül
lendirildi.

TFMA A “suyunu boşa A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

g^MİLTON
DU6UN 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 gösterilen

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 560 18 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 banyoları, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel ! O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Komam Mevkii Sorayköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

15 Aralık 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTURK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı 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

Gemliklilerin büyük umutla beklediği Balıkçı Barınağı ihalesi yapıldı. 

Iılıi Mi'ı mİ İM
Üniversite Önü Düzenleme 
Alanı ve Balıkçı Barınağı ya 
pim ihalesi dün Belediye 
Düğün Salonu’nda 4 firma 
nın katılımıyla yapıldı. Bele 
diye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Balıkçı Barınağı’nın 
Gemlik için çok önemli bir 
proje olduğunu belirtti.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Aşkın dini, ırkı olur mu?
Aşkın Türkü, kürdü, lazı, çerkezi erme 

nisi olmadığı gibi, müslümanı, hıris- 
tiyanı, musevisi de olmuyor.
İki gündür gazetelerin manşetini 10 

günlük müslüman damat, ile ermeni 
gelinin ağabeyi tarafından öldürülmesi 
yeniden töre cinayetlerini gündeme 
taşıdı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 

Türk ve kürt ahlakının töreleri nedeniyle 
babalar, kardeşler, aile yakınları izinsiz 
evlenen kızı veya oğlanı kaçtıktan yer
lerde bulup infaz ediyorlardı.

Buna şimdi ermeni bir gencin töre 
infazı eklendi. Devamı sayfa 4’de

Faruk Biçer ölüm 
tehlikesi atlattı

Küçük Kumla Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Faruk Biçer, kullandığı 
araçla Karacaali 
Köyü’nde denize uçtu. 
Ölüm tehlikesi atlatan 
Faruk Biçer, Gemlik 
Muammer Ağım Devlet 
Hastane sinde tedavi 
altına alındı. Olay dün 
saat 11.oo sıralarında 
meydana geldi. 
Lada özel jeep ile 
Karacaali Köyü’ne giden 
Faruk Biçer, dönüşü kıyı 
yolundan yaparken, 
köy mezarlığını geçince

aracın direksiyon 
hakimiyetini kaybedince 
30 metre yükseklikteki 
uçurumdan denize uçtu. 
Uzun süre araçtan çıka
mayan ve yardım bek 
leyen Biçer, kendi 
çabalarıyla araçtan 
çıkarak kurtuldu. 
Muammer Ağım Devlet 
Hastanesl’ne kaldırılan 
Faruk Biçer’in tedavisi 
sürerken, başından 
hafif yara aldığı 
öğrenildi. Biçer’in 
sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi.

UK Fani İlçe Başkanlığına 
Necdet Yılmaz atandı

Ak Parti İlçe Başkanlığı’na Avukat Necdet 
Yılmaz getirildi. Oktay Kahveci’nin görev 
den alınmasından sonra, Ak Parti Genel 
Merkezi’nde partililer arasında yapılan 
temayül yoklamasında adları öne çıkan 
Oktay Kahveci, Necdet Yılmaz, Enver Şahin 
ve Mehmet Taşar dün Ankara’ya çağrıldı.
Ak Parti Teşkilatlandırma Başkanı Enver 
Yılmaz ile görüşen adaylardan Necdet 
Yılmaz ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Serbest 
bırakıldılar
Gemlik Belediye 
si’nde Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
sürdürülen soruş
turma kapsamında 
emniyete götürüle 
rek, gözaltına alı
nan Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nde 
görevli 8 memur 
sorgulamalarının 
ardından serbest 
bırakıldılar.
Belediye ile ilgili 
soruşturmayı yürü 
ten Cumhuriyet 
Savcısı’nca Adli 
ye’ye tek tek çağrı 
lan görevliler, 
Pazar tesi günü 
sorgulandıktan 
sonra aynı gün 
serbest kalarak, 
görevlerine 
devam ettiler.

kirazlı 
Savcısı

Yücel Yayla 
Gemlik’te

Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı’na Yücel 
Yayla atandı.
İzmir Kirazlı ilçesi 
Cumhuriyet 
Savcılığı’ndan 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı’na atanan 
Yücel Yayla, 
ilçemize gelerek 
ikametine yerleşti. 
İzinli olduğu öğre
nilen Savcı Yayla 
nın önümüzdeki 
günlerde Gemlik 
Savcılığı görevine 
başlayacağı öğre
nildi. Gemlik’te 
bir Cumhuriyet 
başsavcısı 4 de 
savcı bulunuyor.

9._Km._Kokar_Komam_Mevkii_Sorayk%25c3%25b6y/DCN%25c4%25b0ZL%25c4%25b0_WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Trafik cinayetleri... Ve cinayet gereçleri...
Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 

27 trafik kazası oluyor.
Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor, 200 

kadar kişi de yaralanıyor.
Yıllık ortalama ise 5-6 bin ölüm ve 100-200 

bin yaralı...
Görünen o ki en büyük terör örgütü trafik...
Teröristler ise dikkatsiz sürücüler...
O halde her gün trafikte 600 cinayet işlem 

yor.
Suçlu?
Hemen aklınıza gelen insan değil mi?
Kuşkusuz payı yüksek...
Ancak;
Yılda üretilen araç sayısı da önemli...
Yanı sıra yolların durumu...

«, Kent içinde ve dışında üretilen yollar yıl 
İçinde trafiğe çıkan araç sayısını karşılıyor 
mu?

Oranı nedir? Bir de...
Araçların güvenliği...
Ve güvenilirliği... Karayolcular...
Trafik güvenliğini sağlayan devlet ricali...
Taşıt sanayicileri...
Kafa kafaya vererek aralarına sosyologları, 

psikologları ve dahi yerel yöneticileri de 
alarak önce nedenleri doğru saptamalılar 
sonra da akılcı bir çözüm üretmeliler...

öyle; Sloganlarla,
Tabelalarla çözüm bulunamıyor...
Geçtiğimiz kurban bayramı öncesinde 

gazeteler televizyonlar bas bas bağırdılar 
“dikkatli olun” diye...
; Kimin umurunda...

Sonuç 150 ölü...
Demek ki çözüm için başka yollar denen

meli...
Ama kafa yorarak...
Sahaya inerek...
Yola çıkarak...
Son bir ay içinde İzmir Yolu’nda gerçekleşer 

kazalarda dört can yitti...
önlem a|jndı mı?

; Düşünce üretildi mi?
; Ah ah...

Vah vah...
| Bölge sakinleri isyan ediyorlar...
t Üst geçitte üst geçit diye...
I Evet çözüm...
s Ancak tek başına yeterli mi?

Değil...
| Sorun çok boyutlu... Çözümü de öyle...
| Sürücü... Araç... Yol koşulları...
İ Hepsi birden ye aynı anda ele alınarak 
çözüm üretilebilinir.
I Plan...Program... Eğitim...
} Türkiye’nin yıllık otomobil gereksinimi ne 
|adar?
(Yollar ne kadarını kaldırabilir?
? Sürücülere eğitim veren sürücü okullarının 
bilgi ve araç gereç donanımı yeterli mi?
| Şürücü belgesine uzanan süreç nasıl işli 
yor?
' Denetim mekanizması çalışıyor mu?
Yeterli mi?
Sözün özü;
Bilgisizlik, Kaygısızlık, Acımasızlık,

Saygısızlık,
Sevgisizlik giderilmedikçe trafik terörüne 

daha çok kurban verilecek ve yıllar ahla vahi; 
geçip gidecek...

Bu arada;
Petrol üreticileri yeşil dolarlarını katlaya

cak...
Otomobil üreticileri ise kampanyalar 

düzenleyerek daha çok otomobil satacak ve 
kasalarını dolduracak...

Gemliklilerin büyük umutla beklediği 
Balıkçı Barınağı ihalesi yapıldı.

İlli M'l HIİ HİIIIIİ
Üniversite Önü Düzenleme Alanı ve Balıkçı Barınağı yapım ihalesi dün 
Belediye Düğün Salonu’nda 4 firmanın katılımıyla yapıldı. Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, Balıkçı Barınağı’nın Gemlik için çok önemli bir proje 
olduğunu belirterek, Balıkçı Barınağı’nın bitirilmesinden sonra Gemlik’in 
balığın hizmet merkezi olacağını, balık seven vatandaşlar ile balık 
satıcılarının Görükle’ye gitmelerine gerek kalmayacağını söyledi.
Gemlik’te balıkçılığa 
büyük katkı 
sağlayacak olan 
Üniversite Önü 
Düzenleme Alanı 
ve Balıkçı Barınağı 
yapım ihalesi 
gerçekleşti.
Zeytini ve balığıyla 
isim yapan 
Gemlik’te 
Bahkhane’nin 
yaklaşık 3 yıl önce 
kaldırılmasından 
sonra balığın 
Görükle’den 
getirilmesi 
nedeniyle zorlukların 
yaşandığını hatırla
tan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Balıkçı Barınağı’nın 
yapılmasıyla balığın 
Gemlik’e geri 
döneceğini söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
düğün salonunda 
yapılan ihaleye 4 
firma katılarak 
dosya verdi. İhale 
öncesi konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Balıkçı Barınağı’nın 
Gemlik için çok 
önemli bir proje 
olduğunu vurgula
yarak, “Biz bir 
slogan oluşturduk, 
balık Gemlik’e 
geri dönecek diye. 
Bunun ilk adımını 
da bugün atıyoruz. 
Her zaman 
dediğimiz gibi açık 
ve şeffaf bir ihale 
yapıyoruz. Kafanıza 
bir şey takılırsa bana 
iletmenizi

istiyorum” 
diye konuştu. 
İhale Komisyonu 
tarafından zarfları

3.299.000.- TL. oldu. 
16 bin metrekare 
kullanım alanı içinde 
hizmet binası,

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Balıkçı Barınağı’nın

açılarak evraklarının 
tamam olduğu 
görülen firmalardan 
1- Efor Yapı İnş. 
Ltd. Şti’nin teklifi 
3.545.000.- TL.
2- Mehmet Nedret
Bayramoğlu ve 
Sezginler 
Restorasyon Proje 
İnş. Ltdi Şti. teklifi 
3.488.000.- TL.
3- Mehmet Ali Güzel 
inş. Müh. Teklifi 
3.249.000.-TL.
4- Cenkçiler 
İnşaat’ın teklifi

balıkçılık kooperatif 
binası, restorant, 
6 adet 50 ve 80 
metrekare arası 
perakende balık 
satış birimleri ile 
3500 metrekarelik
bir yeşil alana 
sahip olacak Balıkçı 
Barınağı ihale son
rasında tesliminin 
ardından 486 
(dörtyüzseksenaltı) 
takvim gününde 
bitirilecek.
İhale sonrasında 
görüşlerini bildiren

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

bitirilmesinden 
sonra Gemlik’in 
balığın hizmet 
merkezi olacağını 
balık seven 
vatandaşlar ile 
balık satıcılarının
Görükle’ye gitmeleri 
ne gerek kalmaya
cağını, Gemlik 
Balıkçı Barınağı’nda 
açılacak satış yer
lerinden daha 
ucuz balık alabile
ceklerini belirterek 
"Balık Gemlik’e geri 
dönüyor" dedi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kazalar yine ölüm getirdi YazıYORUM
Kazaların bu seferki 
adresleri Ankara, 
İzmir ve Bursa oldu. 
Aşırı hız ve dikkat 
sizlik sonucu mey
dana gelen kazalar
da 4 kişi öldü, 
2 kişi yaralandı. 
İlk kaza haberi 
Ankara'dan geldi. 
Aşırı hızlı olduğu 
iddia edilen otomo
bil sürücüsü, 
kaygan yolda direk
siyon hâkimiyetini 
kaybetti. Araç önce 
orta refüjdeki 
ağaçları devirdi, 
daha sonra bir 
otobüsle çarpıştı.

Emniyet Uyardı: “Sadece İkazda Bulunarak
Uyuşturucuyla Mücadele Edilmez’’

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, uyuştu
rucu ile mücadelede, 
tehlikenin anlatıl
masının tek başına 
yeterli olmadığını 
bildirdi. Emniyet 
yetkilileri, "Etkili ted
bir olarak, çocuk
ların ve gençlerin, 
'Uyuşturucuya hayır' 
diyebilecek duruma 
getirilmesi lazımdır. 
Bunun için kendi 
lerine olan güven
lerinin arttırılması, 
güçlükleri yenebil 
meleri ve kendilerini 
hayata hazırlamaları 
hususunda onlara 
her fırsatta yardımcı 
olunması gerekmek
tedir." denildi.
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü'nün resmi 
internet sitesinden 
yapılan açıklamada,

Kar Yüzünden Çöken ağıl 
Çatısı 20 Koyunu Telef Eni
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde kar yağışı 
ve rüzgar nedeniyle 
çöken ağıl çatısının 
altında kalan 70 
koyundan 20’si 
telef oldu.
Alınan bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Altıntaş 
köyünde hayvan 
yetiştiriciliği yapan

Çarpışmanın 
etkisiyle araç ikiye 
bölündü. Aracın bir 
yarısı Marşandiz 
köprüsünden aşağı 
düştü. Diğer yarısı 
ise bulvar üzerinde 
kaldı.
Korkunç kazada oto
mobil sürücüsü ise 
araçtan savruldu. 
Şok geçiren adamı 
polisler yatıştırmaya 
çalıştı.
İzmir'de ise 
Karşıyaka'ya giden 
inşaat kamyönu 
sürücüsü aşırı hız ve 
dikkatsizlik sonucu 
aracın hâkimiyetini 

uyuşturucu kul
lanımının işaretleri 
olabilecek davranış 
şekillerini teşhis 
ederek, gecikmeden 
gerekli tedbirlerin 
alınmasının önemine 
vurgu yapılıyor. 
Uyuşturucu bağım
lılarının tıbbi 
tedaviye ve rehabili
tasyona muhtaç 
olan hastalar 
olduğunun belir
tildiği açıklamada, 
uyuşturucu kul
lanımının ne kadar 
erken fark edilirse, 
bağımlının kurtulma 
şansının da o kadar 
yüksek olduğuna 
dikkat çekildi. Alkol 
ve madde kullanan 
gençlerin ailelerinin 
de yaklaşımının 
önemli olduğunun 
anlatıldığı açıklama-

Beytullah Yurdal, 
bir süre önce 
Karadel mevkisin- 
deki tarlasına 120 
metrekarelik ağıl 
yaptı.
Hafta sonunda etkili 
olan kar yağışıyla 
üzerindeki ağırlığı 
taşıyamayan ağılın 
çatısı ile duvarları,

kaybetti.
Kontrolden çıkan 
kamyon Karşıyaka 
Tüneline girdiği sıra
da önce yol kenarın
daki yön tabelasına 
çarptı, sonra da 
toprak alana girdi. 
Olay yerine gelen 
vinçler hurdaya 
dönen kamyonu 
sıkıştığı yerden 
çıkarmak için büyük 
uğraş verdi. Kamyon 
sürücüsü ise olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Bir kaza haberi de 
Bursa'dan geldi. 
Birol Kızmaz'ın 

da şu ifadelere yer 
verildi: 
"Sorun ortaya çık
madan önce bilgi, 
duyarlılık ve önlem 
alma önemlidir. 
Alkol ve madde kul
lanımına zemin 
hazırlayan ve bu 
riski arttıran neden
leri ve koşulları 
önceden tanıma, 
düzeltme ve tedavi 
için profesyonel 
yardım almak 
gerekir. Soruna 
karşı duyarlı olma 
ve erken fark 
etme de tedavide 
önemli bir aşamadır. 
Çocuğu iyi tanıma, 
anlama, gözlem
leme, izleme; 
çocuğun duygu, 
düşünce, davranış 
özelliklerini tanıma 
tedavide önemlidir.

rüzgarın da etkisiyle 
çöktü.
Yurdal'ın teşvik 
kredisiyle aldığı 70 
koyun enkaz altında 
kaldı. Koyunlardan 
20'si telef olurken, 
diğerleri köylülerin 
yardımlarıyla kur
tarıldı.
Krediyle aldığı 

kullandığı minibüs 
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde buzlanma 
nedeniyle 
yoldan çıktı. 
Karşı şeride geçen 
minibüs, bir TIR 
ile kafa kafaya 
çarpıştı.
Korkunç kazada 
minibüs sürücüsü 
ile ön tarafta oturan 
bir kişi yaşamını 
yitirdi. Sivil savun
ma ekipleri ve itfaiye 
araçta sıkışanları 
silindir ve kesme 
aletleri kullanarak 
ancak çıkartabildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

NELER oluyor?..

Arkadaş ilişkileri, 
okula-işe uyumu, 
okul-iş başarısını 
izleme de son de 
rece tedavide etkili 
bir yöntemdir." 
Açıklamada, uyuştu
rucu bağımlılarının 
tedavisi için halen 
Türkiye'de 
AMATEM-lstanbul 
Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hasta tıkları 
Hastanesi, Ankara 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Ana Bilim Dalı, Gazi 
Üniversitesi 
Araştırma Hastanesi, 
Manisa Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Hastane si, Elazığ 
Ruh Sağlı ğı ve 
Hastalıkları 
Hastanesi'nden 
yardım alınabileceği 
belirtildi 

koyunlarından kuzu 
almayı beklerken, 
yaşanan olaya 
Üzüldüğünü belirten 
Yurdal, 'Tek geçim 
kaynağım koyun- 
larımdı. 10 bin lira 
masraf yaparak ağıl 
yaptırdım. Bankaya 
da borçlandım' 
dedi.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Belediyesinde neler oluyor diye 
yazıyoruz, kimseden ses gelmiyor.

Sanki her şey düzgün, yolunda...
Halkın arasına girin, söylenti, dedikodu 

sayısız.
Hangisi eğri, hangisi doğru anlayamıyor

sunuz..
Köşemizde yazıyoruz...
Ey... başkan, ey bu ses kimin kulağına 

gittiyse duyduğunuzu belirten bir cevap 
verin..

Açıklama yapın, telefonla konuşun, e- 
mail gönderin..

Bizde bilelim ki Belediye şaşkın, pismiş 
değil.

Köşelerinde dürüst, iyi niyetle yazanda 
olabilir, kötü niyetli, çelme atmak heveslisi 
de olabilir.

Çağırın belediyeye, makama korkmadan, 
çekinmeden..

Herkes eteğindeki taşları, kirleri ortaya 
döksün.

Döksün ki bizlerde anlayalım işlerde 
katakülli var mı ?..

Hepimizi aynı kefeye koyarak “Ben yazı. 
lara cevap vermem,

Onu CHP yapıyor diyerek işi hafife alır
sanız sonra başınıza bu dertlerde gelir, 
sonra da C. Savcılığı soruşturması da, 
müfettişlerde gelir.
“Gemlik Körfez “olarak bizler vur abalıya 

demiyoruz.
Seviyeli yazılar yazıyoruz ama aşağıdaki 

soruları da gazetelerde okuyunca işkilleni 
yoruz, “Belediye de neler oluyor” diyoruz.

Bir gazete Belediyenin bizlere muhatap 
gösterdiği Sayın Cem Güler için diyor ki; 
“Haber konusu olmuşsanız, haber yapılır.

İddia karşısında ifadesi alınanlar içinde 
CHP’lilerin olmadığını söyleyebilir 

misiniz?
Sosyal Yaşam Merkezinin encümen huzu

runda yapılan ihalesinde, encümen toplan
tısına katılmadınız mı?

Sizin de CHPli olduğunu belirttiğiniz 
Ü.D. bir üst mahkeme tarafından tutuklana 
rak cezaevine gönderilmedi mi ?..

Bazı CHP’li Meclis üyeleri kanunen yasak 
olmasına rağmen Belediye ile iş - satış 
yapmadı mı ?..

Bu iddialar karşısında Başkan F. Güler 
“Benim imza yetkim yok” diyerek bir an 
lamda suçun memurlarının üzerine atmadı 
mı?..

Evraklarda ki sahte imzaları gündeme 
kim getirdi ?..

Bu dönemde Belediye’ye çok sayıda per
sonel alınmasına rağmen Başkan Güler; 
“Belediye de çok az sayıda insana güve 
niyorum, benim asıl sıkıntım bu” diyerek 
memurlarına güvenmediğini açıklamadı 
mı?..

Buna benzer sorulara Belediye olarak 
cevap verecek misiniz

Yoksa yine bana abuk-sabuk e-mailler 
gönderenler mi olacak ?..

BİR SES; BİR HAREKET BEKLİYORUM....

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

Aşkın dini, ırkı olur mu?
Müslüman Zekeriya ile Ermeni kızı Soney 

birbirine aşık oldular.
Ailelerinin ermeni kızı, müslüman erkeğe ver 

meyeceğini anlayan gençler, çareyi kaçmakta 
ve evlenmekte buldular.

Ama gelin görün ki, kızın ağabeyi, damadı 
ve kardeşini hiç yoktan öldürdü.

“Zekeriya ya, töremizde düğün kilisede olur’ 
dedim. Bana sert çıkınca başına sıktım.
Soney de donuk donuk bakınca ona da bir el 
sıktım”., bunu söyleyen katil ağabey...

Biz, bunun hep karşı tarafını yaşadık bu 
güne kadar.

Müslüm kızın müslüman erkeğe izinsiz kaç
ması ve aile infazları hep yaşandı.

Cinayetlerden utandık.
Çağdaş bir toplumda töre cinayetlerinin ilkel 

Hğinden, ortaçağda yaşandığından söz ettik.
Bu kez tersi yaşandı.
Ermeni bir genç, müslüman erkeğe kaçan 

kardeşini ve damadı töre adına öldürdüğünü 
söylüyor.

Şimdi demokratik bir toplumda bunlar olur 
mu deseniz, binleri çıkar “Bunlar münferit 
olaylardır. Olur" derler.

Töre cinayetleri benim ülkemde oldukça çok 
yaşanıyor.

Bu ilkelliktir.
Seven insanları yok etmekle sevgiyi, aşkı 

yok edemezsiniz.
İnsan hayatı aşklar, sevgiler üzerine kurul

muştur.
Tarihin her safhasında büyük aşklar yaşan

mıştır.
Şiirlerin, şarkıların türkülerin temel teması 

dır aşk ve sevgi.
Ermeni kız, müslüman erkeği sevmiş!
Sever...
Gönül ferman dinlemez ki...
Aşkın ermesini, türkü, kürdü, lazı, hıristiya 

nı, şusu busu olur mu?
Töre cinayetleri benliğimi geriyor.
Olur mu diyorum.. Olur mu?
Ama oluyor.

*********
AKP de Oktay Kahveci’nin görevden alın

masıyla başlayan süreç, dün Ankara da son 
buldu.

Benim de tahmin ettiğim gibi Avukat Necdet 
Yılmaz, AKP ilçe Başkanlığına getirildi.

Oktay Kahveci, Enver Şahin, Necdet Yılmaz 
ve Mehmet Taşar dün Arkara’da sınavdaydı.

Kimilerine göre başarısız bulunan Kahveci 
yeniden adaylar arasındaydı, ama bu kez anti
demokratik olarak göreve Necdet Yılmaz 
getirildi.

AKP de yeni bir dönem başlıyor.
Necdet Yılmaz, yeni yönetimini yapıp, 2011 

deki seçimlere partisini hazırlayacak.
Zor bir görev ama, AKP de göreve gelinmez, 

gelinse bile alınır, yenilerine görev verirler.
Hayırlı olsun.

Uzmanlar Tın Merkezi ni
Konur Sağlık Gruhu aldı

İstiklal Caddesi’nde 
faaliyette bulunan 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi satıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
gerçekleşen satışla 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi, Bursa’da 
bulunan Konur 
Sağlık hizmetleri 
Grubuna yüzde yüz 
hisse devri ile 
satıldı.

BUGÜN ORTAK 
TOPLANTI 
YAPACAKLAR 
Uzmanlar Tıp 
Merkezini 
satın alan 
Bursa merkezli 
Özel Konur 
Sağlık Grubu 
yöneticileri 
bugün ilçemize 
gelerek durum 
değerlendirmesi

yapacaklar. 
Gemlik’e daha 
kaliteli sağlık 
hizmeti sunmayı 
amaçladıklarını 
belirten Özel 
Konur Sağlık 
Hizmetleri 
yetkilileri, 
toplantıdan sonra 
belirlenecek 
strateji' 
sonucu gerekli

değişikliklerin 
yapılmasından 
sonra Gemlik’te 
hizmete 
başlayacaklarını 
söyledi.
Özel Konur 
Sağlık Hizmetleri 
grubunun 
önemli bir hissesi 
Acıbadem 
Grubu tarafından 
satın alınmıştı.

350 ton zeytin alarak ortaklarına 2 milyon 500 bin lira dağıttı

katilı Mi Minim Kooperatifinde
zeytin alınılan sona erili
S.S. Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi zeytin 
alımlarını bitirdi. 
2010 zeytin alım 
kampanyasında 
350 ton zeytin 
aldıklarını söyle 
yen Kooperatif 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, yaptığı 
açıklamada bu yıl 
alınan ürünlere 
karşılık ortaklarına 
2 milyon 500 bin 
lira civarında

ödemede 
bulunduklarını 
söyledi.
Bayrak, sezonda 
ürünün az olması
na karşın kaliteli 
zeytin aldıklarını, 
ortaklara peşin 
ödeme yaptıklarını 
bildirdi.
Katırlı Köyü 
Kalkınma Koope 
ratifi Başkanı 
Bayrak, 2011 
dönemi için ortak
ların ihtiyacı olan

avans dağıtımına 
da başladıklarını, 
her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
ortaklara gübre 
desteği verecek
lerini söyledi. 
Hulusi Bayrak, 
Kooperatifin 
Gemlik mağaza
sını da Toptancı 
Zeytin Hali’nde 
yeni aldıkları 
mağazaya 
naklettiklerini de 
belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Taraftar gurumarınm 
düzenlediği lan 

bağışı kampanyası 
bugün haşlıyor

BAŞKAN GÜLER, MERAK EDİLEN SORULARA LINE TV’DE AÇIKLIK GETİRDİ

"Mücadele «e hizmete 
deuam edeceğim”

Gemlikspor 
taraftar gurubu 
KİOS’un önder
liğinde Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in 
destekleriyle 

M 5-16-17 Aralık 
2010 tarihlerinde 
saat 10.00-17.00 
arası kan Bağış 
Kampanyası 
düzenlendi. 
Gemlik’te taraftar 
gurubu bulunan 
Bursaspor 
Taraftarlar Derneği, 
Beşiktaşlılar 
Derneği, 
Fenerbahçeliler 
Derneği, 
GalatasaraylIlar 
Derneği ile 
kuruluş aşamasın
da olan Gemlik

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 
tescilli olan 11.11.2010 tarihli 

EX069555 no’lu ihracat 
beyannamemiz kaybolmuştur.

Hükümüzdür.
AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş

ELEMAN

Trabzonspor 
Taraftar 
gurubunun katkı 
vereceği 
kan bağışı 
kampanyasına 
katlımın en yüksek 
seviyede olması 
hedefleniyor. 
Çarşı Alışveriş 
Merkezi önünde 
bir araya gelen 
taraftar gurupları 
ile Gemlik Belediye 
Başkanı Güler, 
tüm Gemlik halkını 
kampanyaya 
davet ettiler. 
Kan bağışı yapa 
cak olan her 
kişinin bir can kur
tarabileceğinin bil
inciyle kan vererek 
destek olacağı 
kampanyaya 
vatandaşların çok 
büyük ilgi göster
mesi bekleniyor.

LINE TV’de yayın
lanmakta olan Haber 
Extra programına 
katılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Onur 
Ulutaş’ın sorduğu 
ve kamuoyunun 
merak ettiği sorulara 
açıklık getirirken, 
hangi konularda 
inceleme başlatıldığı 
m ve yapacağı 
projeler hakkında da 
bilgi verdi.
Güler, Gemlik 
Belediyesinde iddi
alar üzerine başlatı 
lan soruşturma kap
samında şikayetlerin 
destansı bir hal aldı 
ğım, adeta at iziyle it 
izinin birbirine karış 
tığı bir ortamın orta 
ya çıktığını söyledi. 
Hatalarına rağmen 
en faal ve çalışkan 
Belediyenin Gemlik 
Belediyesi olduğu
nun da belirten 
Başkan Güler, 
savcılığın inceleme 
başlattığında kendi
lerinin de içişleri 
Bakanlığından 
müfettiş istediklerini 
belirterek, “Bu 
soruşturmalar bizi 
hantal bir yapıya itti. 
Tüm bu suçlamala 
rın sonuçlan ortaya 
çıktığında daha 
başarılı ve daha 
tecrübeli bir ekip 
ortaya çıkacaktır. 
Ben yargıya güveni 
yorum, yargıya 
sonucun daha rahat 
alınması için yardım 
cı oluyoruz” dedi. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin iktidarın kıska 
çında olup olmadığı 
sorusuna ise 
“Birçok belediye 
bizle beraber aynı 
uygulamaları yapı 
yor, ancak bize

yapılan inceleme 
onlara yapılmıyor. 
Bizden öncede 
böyle yapılan 
işler vardı.
Gelen müfettişlerin 
29 Mart’tan öncesi 
değil, sonrası için 
inceleme izinleri 
olduğunu görünce 
tereddüt ettim.
CHP’li Belediye Baş 
kanı olarak bu kadar 
sıkıntı yaşayacağımı 
ummamıştım. Ama 
mücadele etmeye ve 
hizmet üretmeye de 
vam edeceğim” 
cevabını verdi.
Beş yıllık sürecin 
kendisi için bir şans 
olduğunu belirten 
Başkan Güler, her 
günü çalışarak 
değerlendirdiğini, 
geriye ne bıraktığı 
mzın önemli olduğu 
nu, iyi şeyler yerine 
kötülerin konuşul
masının yanlış 
olduğunu ve sürecin 
sonunda kamuoyu
nun doğruları zaten 
göreceğini söyledi. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin didik didik 
edildikten sonra 
ortaya çıkan suçla
malar hakkında açık
lama getiren Başkan 
Güler, bunların “İşçi 
hizmet aliminin ne 
den yapıldığı, Spor 
Kulüplerine tahsis

lerin neden yapıldı 
ğı, kaçak binaların 
neden yıkılmadığı, 
Küçük Kumla’da 
jandarmanın isteği 
ile kurulan MOBESE 
kameralarının neden 
alındığı, gazino için 
verilen ruhsat ve 
buraların neden 
denetlenmediği, 
Engürücük köyü ana 
yolda bulunan tom
ruk depolarının ne 
den ruhsatsız oldu 
ğu ve sahillerde 
yaşanan boğulma 
olay lan” 
olduğunu söyledi. 
Şimdiye kadar bir 
çok çalışanın ifade 
verdiğini de bildiren 
Başkan Güler, gerçe 
ğin ortaya çıkmasın
dan yana olduklarını 
belirtti.
“Bizim iş yapıp hiz 
met üretmemiz 
kamu yararınadır” 
diyen Başkan Güler, 
“Biz göreve geldiği 
mizde önce insan 
sloganıyla bir prog 
ram hazırladık.
Bizim taahhüdümüz 
var. Gemlik’te kay
nak çok, kentin rantı 
halk için kullanıl
malı. Biz, Gemlik’e 
40 dönüm yer kazan 
dırdık. Kalan süre 
mizde ise bunun 200 
dönüm olması için 
çalışıyoruz, bu 

rakam Gemlik Beledi 
yesi’nin 2 yıllık büt 
çesi değerindedir. 
Gemlik’te ilk kez mi 
imar uygulaması 
yapılıyor, neden bu 
kadar yer kazandı 
rılamadı. Gemlik 
bunları ve nelerin 
yapılması gerektiği
ni konuşmalı” dedi. 
Gemlik’te eğitim 
atağı başlattıklarını 
da hatırlatan Başkan 
Güler, üniversite 
içinde Denizcilik 
Okulu ile Öğrenci 
yurdunun bitirildiği
ni, Atatürk İlköğre
tim Okulu’nun bit
tiğini, yıkılan Namık 
Kemal İlköğretim 
okulu yerine hayır
sever bulunarak 
Ayşe- Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’ 
nun temelinin atıla
cağını, Manastır’da 
İlköğretim okulu için 
hafriyatın bittiğini 
belirterek, spor 
konusunda ise 
yakında sentetik 
sahanın yapımına 
başlayacaklarını ve 
19 Mayıs’ta açılışını 
yapacaklarını, bir 
okulun bahçesine 
halı saha yapacak
larını söyledi.
Yapılacak projeler 
hakkında bilgi veren 
Başkan Güler, bun
ların içinde Balıkçı 
Barınağı ile Terme 
Tesisleri’nin bulun
duğunu, Kapalı 
Pazar yeri için çalış
maların sürdüğünü, 
Meydan Camisi 
için de girişim 
başlattıklarını 
belirterek, dinamik 
bir ekibin iş 
başında olduğunu, 
Gemlik’lilerin bunu 
mutlaka görecekleri
ni sözlerine ekledi.

Matbaamızda çalışmak 
üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN • "3

r-iwAT*! ahi a m'iAi ÎAÎıınr ■■■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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Para ve Diploma

Türkiye’nin eğitim 
sisteminde bu iki 
kavramın büyük 
önemi var. Hele hele 
paralı eğitim yapan 
özel okulların büyük 
bir bölümünde para 
diplomaya ulaşmanın 
aracıdır. Buna hayır 
diyenler gerçeği 
büyük ölçüde 
gizleyenlerdir. 
Elbetteki bütün özel 
okulları aynı kefeye 
koyamayız.

Varlıklı aileler 
çocukları üzülmesin, 
yorulmasın hem de 
iyi bir eğitim alsın 
düşüncesiyle özel 
okullara gönderirler 
ve kucak dolusu para 
verirler. Bunun yanı 
sıra kendileri gibi var
lıklı ailelerin çocuk

larıyla arkadaş ola
caktır çocukları.
İleride birbirlerine 
destek ve arka ola
caklardır. Bu durum 
mutlaka hayatın bir 
döneminde karşıları
na çıkacaktır. Anne ve 
babalarda egemen 
olan düşünce genel
likle budur.

Bir zamanlar özel 
okulda çalışan bir 
arkadaşım anlattı. 
Aileler, fazla ödev 
verilerek çocuklarının 
yorulmasına ve 
üzülmesine izin ver
mezler, hemen soru 
nu okul yönetimine 
getirerek şikayette 
bulunurlar. Öğrenci
lerin başarısızlığı 
büyük ölçüde öğret
menlere yüklenir. Bu 

nedenle de öğretmen
ler sınav notlarını 
şişirerek verirler. 
Devlet okulundaki 
öğrenci bin bir zor
lukla 50 puanı alırken 
özel okul öğrencileri 
90 -95 puanı rahatlıkla 
alır ve diploma notları 
da yüksek tutulur.

Hatta bazı öğret
menler sınav soru
larını bile öğrencilere 
önceden vermekten 
çekinmez. Çünkü 
sınavdaki başarıları 
yüksek olsun istenir.

Burslu alınan öğren
ciler bu okulların 
adını duyurmaya 
çalışır. Bunların dışın
da elbette çok iyi 
eğitim görmek 
isteyen öğrenciler de 
vardır; fakat bunlar 
sayıca çok azdır. 

özel dershaneler bu 
durumun dışındadır. 
Çünkü onlar diploma 
vermezler. Bu neden
le de sınavlarda 
başarılı olmayı kendi
lerine hedef seçerler. 
Onların başarısı 
hazırladıkları öğrenci
lerin sınavlarda aldık
ları puanlarla belir
lenir. SBS, ÖSS vb. 
sınavlar bunlara 
örnektir.

Gazetede bir haber, 
“Akşam” pazarı: Ver 
parayı al diplomayı. 
Özel akşam liseleri 
hizmette sınır 
tanımıyor: Parayı 
ödedikten sonra not 
yükseltmek de sınıf 
geçmek de dershan
eye gitmekle 
mümkün.

“iddialara göre 
öğrenciler, kayıtlı 
bulunduğu lisede 
sınıfını geçemeye
cekse, not ortala
masını yükseltip iste
diği alanı seçecekse 
ya da lise sonda 
rapor almakla uğraş
madan sadece ders 
haneye gidip üniver

siteye hazırlanmak 
istiyorsa çareyi bu 
liseye gitmekte 
buluyor.

Öğrencilerin naklini 
alan lise sınav zamanı 
soruları ve cevapları 
veriyor.

Kimi zaman da 
dikkat çekmesin diye 
öğretmenler, öğren
cilere bir iki yanlış 
yapmalarını söylüyor. 
Bu okulda devamsı
zlık da sorun değil. 
Öğrenci okula 
gelmese de geldi gibi 
gösteriliyor. “Bu oku
lun adı da verilmiş; 
fakat ben yazmaya
cağım.

Ne güzel değil mi? 
Eğitim adına müthiş 
bir yenilik! Halkımız 
yararlansın. Ama 
halkımızda para 
yok,olmadı işte! 
Parasız da olmaz ki!

Türkiye’de mantar 
gibi çoğalan paralı 
üniversitelerin kaçın
da gerçekten nitelikli 
eğitim yapılıyor? iki 
elin parmaklarını 
geçmez. Devlet 
üniversitelerini 
kazanamayan çocuk

ların anne ve babaları, 
çocuklarını borç harç 
bu okullara gönder
meye çalışıyor.

Bu okullara öğrenci 
bulunsun diye taban 
puanlar ÖSYM 
tarafından en alt dü 
zeye indirilmedi mi?

Emekli, köylü, 
memur, küçük esnaf 
hayatı boyunca göre
meyeceği 40-50 bin 
doları kredi çekip bir 
şeyler satarak sağlı 
yor. Okul bitince ne 
oluyor?

Elinde diploma 
gençler, kapı kapı 
dolaşıyor.

Ama iş yok!
Ülkede eğitimin de 

çivisi çıktı. Her 
kapının anahtarı para 
olunca nitelik de yok 
olup gitti. Devlet okul 
larında uygulanan 
eğitimin de hali orta
da!

Toplumun gözünün 
içine baka baka diplo
malı niteliksizler ve 
işsizler yetiştiriyoruz. 
Gerçek anlamda bilim 
sel eğitim hayallerde 
ve özlemlerimizde 
kaldı.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

elmte «sekeri
KREŞLERİ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a c i d e ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

GffllİMÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

tUBUHU
VI I■M

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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 YE İNSANA SAYGILI NUTLU 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
MORTGAGC 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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire

Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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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M kartıyla Ulm İMM
Yeni yılla birlikte isti
hdamda hızlı bir 
artış bekleniyor! 
Global insan kay
nakları çözüm fir
ması Manpower 
Inc'in 39 ülkede 64 
bin işverenle yaptığı 
"İstihdama Genel 
Bakış Araştır 
masr'mn sonuçları
na göre Türkiye, 
2011'in birinci 
çeyreğinde yüzde 27 
net istidam görü 
nümü sunuyor. 
Türkiye'nin ilk kez 
katıldığı ve işveren
lerin işe ahm tahmin
lerine yönelik 
yapılan "İstidama 
Genel Bakış" araştır
masının sonuçları, 
Sofa Otel'de düzen
lenen toplantıda, 
Manpower Türkiye 
Genel Müdürü Ebru 
Coş tarafından açık
landı. Coş, bir şir
ketler grubu olan ve 
1948'de kurulan 
Manpower Inc'in 82 
ülkede 4 bin ofisten 
oluşan şube ağı, çok 
çeşni i sektörlerde 
faaliyet gösteren 
küçük ve orta ölçekli 
işletmelerle 
dünyanın en büyük 
çok uluslu şirket
lerinden oluşan 400 
bin müşterisinin

yetenek ihtiyaçlarına 
odaklanmak, istih
dam döngüsünün 
her aşamasında işv
erenlere verimlilik 
kazandırmak misy
onunu taşıdığını ve 
2009'da 3 milyon 
kişiyi daimi işe yer
leştirdiğini belirtti. 
Manpower'in 
Türkiye'de ise 7 
şube ile müşteriler
ine işgücü çözümleri 
konusunda hizmet 
ve çözümler sun
duğunu belirten 
Coş, 39 ülkede 64 
bini aşkın işverenle 
birebir telefonla 
yapılan mülakatla 
gerçekleştirilen 
araştırmanın da 
önümüzdeki çeyrek
te işe alım teamül
lerini ölçmek 
amacıyla yapıldığını 
kaydetti.

TÜRKİYE'DEN 1002 
İŞVEREN KATILDI 
Coş, 48 yıldan beri 
yapılan bu araştır
maya Türkiye'nin ilk 
kez 2011 çeyreğinde 
katıldığını ve 1002 
işverenle yapılan 
çalışmada "3 ay 
içinde işlerinizde 
toplam istihdamın 
nasıl değişeceğini 
öngörüyorsunuz?" 
sorusunu sorduk
larını belirtti.
Bin işletmede 50 
çalışandan bin 
çalışana kadar 
küçük, orta ve büyük 
boy işletmelerin yer 
aldığını belirten Coş, 
bu işletmelerin 
sanayi odaları, 
bölgesel ticaret 
odaları ve sektör 
derneklerinden tara
narak seçildiğini 
belirtti.

SGK, kredi kartı ile 
prim ödenmesi 
uygulamasına 
başladı.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), prim 
ödeme yükümlü
lerinden prim tahsi
latı yapılması 
amacıyla 26 banka 
ile Prim Tahsilatı ve 
Nakit Varlıkların 
Değerlendirilmesi 
Protokolü'nün imza
lanarak yürürlüğe 
girdiğini bildirdi. 
Reuters'ın sorularını 
yanıtlayan kurum 
yetkilisi, 26 banka 
nın gişelerinden, ek 
protokol imzalanan 
19 bankanın alter
natif dağıtım kanal
larından, SGK inter
net sitesi üzerinden 
ise tüm bankaların 
kredi kartlarından 
ödemenin gerçek
leştirebileceğini 
belirtti.
Kurumdan yapılan 
açıklamada da, 
"Günümüz 
ekonomik koşulları 
dikkate alınarak 
vatandaş odaklı 
hizmet anlayışı 
çerçevesinde, prim

NÖBETÇİ ECZANE

ödeme yükümlü- Kredi kartı ile
lerinin primlerini yapılacak prim
kredi kartı ile ödemele rinde
ödemeleri konusun
da Kurumumuzca, 
19 banka ile protokol 
imzalanmıştır. Prim 
ödeme yükümlüleri, 
protokol imzalayan 
bankaların birinden 
edinmiş olduğu 
kredi kartı ile aynı 
bankanın internet 
bankacılığı, ATM gibi 
alternatif dağıtım 
kanalları aracılığı ile 
prim ödemelerini 
gerçekleştirebildik
leri gibi, ilgili 
bankanın kredi kartı
na verecekleri otoma 
tik ödeme talimatı ile 
prim ödemelerini 
yapabilmektedirler" 
denildi.

komisyon bedeli 
alınıp alınmaması 
konusunda 
bankaların genel 
uygulamasının 
geçerli olacağı, 
alınacak komisyon
ların SGK ile 
ilgisi olmadığı 
bilgisi de açıklama
da yer aldı. 
Açıklamaya göre 
kredi kartı ile prim 
tahsilatı protokolü 
imzalayan bankalar
dan bazıları söz 
konusu uygulamaya 
başlarken, diğer 
bankalar bilgi işlem 
alt yapılarını oluştur
malarının ardından 
uygulamaya geçecek

Gemlik İmam Hatip Lisesinden aldığım 
19.04.1985 tarihli 495 sayılı tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür. AYDIN AKYÜZ

m Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünden aldığım 11/09/2008 
tarih ve 12762 nolu sanayi sicil belgesi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. YAŞAR AKSU

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

15 Aralık 2010 Çarşamba 
SERÎM ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. 
No: 1 Tel: 5132974 GEMLİK

G 
E 1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILARw 
l

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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

R 
E

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

BELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3837 

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)

INlillUlllİİ
■sirnsı 

HYOnSNE
m,M 
AVMEVSİMİ 

11M15-I7M15 
MES» 
IIMÖO-M 

Rezervasyon 
(Tel:5135321)
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Başkentte Bursa gecesi

Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
sportif alanda yeni 
başarılara imza 
atarak ulusal ve 
uluslararası arenada 
Bursa'yı gururla 
temsil etmeye 
devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü bünyesinde 
faaliyet gösteren 
güreş takımı, Ankara 
Yaşar Doğu Spor 
Salonu’nda düzenle
nen Türkiye Serbest 
Güreş 1. Lig'inde 
rakiplerini dize 
getirerek çeyrek 
finale yükselme 
başarısı gösterdi. 
Ata sporu güreşi 
başarıyla yaşatan 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
güreş takımı, 
Türkiye Serbest 
Güreş 1. Lig'inde de 
şampiyonluk iddia 
sim taşıdığını 
herkese gösterdi.

Ankara’da gerçek
leştirilen müs
abakalarda 
Bursa’yı temsil 
eden Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü güreşçileri, 
Ankara Tedaş Spor 
Kulübü’nü 7-0, 
İller Bankası Spor 
Kulübü’nü 7-0 ve 
Ankara Diyanet Spor

Kulübü’nü de 6-1 
yenerek grubunda 
lider oldu. Bu skorla 
çeyrek finale çıkma 
hakkı kazanan 
sporcular, başarının 
haklı gururunu doy
asıya yaşadı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
vekili Abdullah 
Karadağ, azimli ve 

programlı çalış
manın karşılığını 
alan güreşçilerin 
Bursa’yı gururla 
temsil ettiğini 
söyleyerek, bu 
başarıların 
devamının geleceği
ni belirtti. Karadağ, 
lig şampiyonluğunu 
hedeflediklerini de 
sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin deste 
ği ile Yeşil Bursam 
Derneği, Ankara Bur 
sam Derneği, Bursa 
spor Kulübü ve Bursa 
Fan Kulüp tarafından 
17 Aralık Cuma günü 
Ankara’da “Başkent 
te Bursa ve Şampiyon 
Bursaspor Gecesi’ 
düzenlenecek.
Bursaspor’un Cumar 
tesi günü karşılaşa
cağı Genç lerbirliği 
karşılaşması öncesin 
de Başkent, önemli 
bir Bursa buluşması
na ev sahipliği yapa 
cak. Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
desteği ile Yeşil Bur 
sam Derneği, Ankara 
Bursam Derneği, Bur 
saspor Kulübü ve 
Bursa Fan Kulüp 
tarafından 17 Aralık 
Cuma Günü düzen
lenecek olan 
“Başkent’te Bursa ve 
Şampiyon Bursaspor 
Gecesi”, spordan 

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
ES aldığım nüfus cüzdanımı, 

Milli Eğitim Bakanhğı’ndan aldığım 
Personel Kimlik Kartımı kaybettim. 

SC Hükümsüzdür. NİLGÜN EKİN CAF

siyasete, sanattan 
bürokra siye kadar 
önemli birçok ismi bir 
ara ya getirecek. Bur 
saspor’un da konak 
layacağı Crowne 
Plaza’da saat 19.30’da 
başlayacak geceye, 
Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Faruk 
Nafiz Özak, Kadın ve 
Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanı Selma 
Aliye Kavaf, Devlet 
Bakanları Faruk Çelik 
ve Zafer Çağlayan, 
Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput, Bursa 
Büyükşehir Beledi ye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Ankara Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, Bursa 
Milletvekilleri, Anka 
ra’daki BursalI 
bürokratlar, Bursa’da 
ki SİAD’ların temsilci
leri ile Bursaspor, 
Gençler birliği ve 
Ankaragücü Spor 
Kulüplerinin yönetici
leri de katılacak.

MİLTON
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 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


^fcUmut
s * 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
Eski Aydın Yolu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel S O 258 426 11 01 pbx)
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/D€NİZIİ WWW.umutthermal.COm

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

16 Aralık 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

“Kan dökmeye HAYIR, kan vermeye EVET’ kampanyasında 110 ünite kan toplandı

Taraftarlar kan verdi
KİOS Gemlikspor Taraftar 
Grubu tarafından Gemlik 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen “Kan Dökme 
ye HAYIR, Kan Vermeye 
EVET” kan bağışı kampan 
yası büyük ilgi gördü. 3 
gün sürecek olan kampan 
yanın ilk gününde 110 
ünite kan toplandı.

Haberi sayfa 4’de

"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ 
Her çeşit ov^rlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Necdet Yılmaz;

Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanlığına getiri 
len Av. Necdet Yıl 
maz, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
“Partimiz içinde 
kırgınlıkları sona 
erdirip, herkesi ku 
caklayacak bir yö 
netim oluşturaca 
ğım.” dedi.
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakı Pislikler sokağa akıyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

TÜV de bir gün
Geçtiğimiz günlerde TÛV Türk’ün 

Gemlik Araç Muayene Istasyonu’nun 
resmi açılışı yapılmıştı.

Gazetemiz bu haberi geniş olarak 
okuyucularına sundu.
Ben de TÜV ile ilgili anılarımı anlattım.
Dün, ikinci kez TUV Gemlik İstasyonu’- 

nunda araç muayenesine gittim.
Yeni istasyon biliyorsunuz Engürücük 

Köyü sınırlarında ve Kapalı Cezaevi’nin 
önünde...

Geçtiğimiz yıl Orhangazi Yolu’ndaki 
TÜV Türk’te muayene olmuş ve gün 
boyu rezil olmuştum.

Devamı sayfa 4’de

İstiklal Caddesi Bora 
Sokak’ta tıkanan bir 
kanalizasyon loğarı 
gün boyu sokağa 
aktı, BUSKİ ise 
buna seyirci kaldı. 
Önceki akşam tıka
narak sokağa akmaya 
başlayan kanalizas 
yon logannın açıl
ması için telefonla 
BUSKTden yardım 
istendi. Dün, logarın 

Gidibuzlanmakazalara 
davetiye çıkarıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube Müdürü Adil Yıldız, 
soğuyan havayla birlikte gizli buzlan
ma meydana gelen yolların kazalara 
davetiye çıkardığına dikkat çekti. 6’da

bulunduğu yerdeki 
işyeri sahipleri önce 
Gemlik Belediyesi’ne 
gitti, ardından BUSKİ’ 
yi aradı. Sabah saat 
O9.oo da BUSKİ’ye 
tıkalı logar konusun
da bilgi verdiklerini 
söyleyen işyeri 
sahibi, akşam işyerini 
kapattığında logarın 
açılmadığını görünce 
tepki gösterdi. “Nasıl 

bir ülkede yaşıyoruz 
Gemlik BUSKİ 
ilgilileri bizi 
Bursa’ya yönlendirdi. 
Durumu anlattık, 
çevre sağlığının 
etkilendiğini, lağım 
sularının yola 
aktığını söyledik. 
Gün poyu pis kokuyu 
çektik. Akşam oldu 
ne gelen var ne 
giden” dedi.

AvseZiver 
Karalas

İlköğretim 
Okulunun 
hafriyatı 
başladı

Merhum İşadamı 
hayırsever Ziver 
Karataş’ın çocuk
ları tarafından yap 
tırılacak olan eski 
Namık Kemal İlköğ 
retim Okulu arsa 
sında hafriyat ça 
lışmaları başladı. 
Ayşe Ziver Kara 
taş İlköğretim Oku 
lu, 2 yıl içinde hiz 
mete girecek.2’de

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


16 Aralık 2010 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

CHP de sular durulsun...

Ayşe Ziver Karatas ilköğretim 
Okulu nun hafriyatı başladı

CHP 18 Aralık’ta liste tartışmalarıyla kurul
taya gidiyor.

Bir yanda Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu...

Diğer yanda Deniz Baykal ve Önder Sav.
“Blok liste mi olsun çarşaf liste mi olsun” 

tartışmaları.
Bu tartışmalar suyu bulandırmaktan öte 

anlam taşımıyor.
Amacı iyi belirlemek gerek.
Partiyi dar çerçevede tutmak mı?
Yoksa geniş kitleleri kapsayacak çözümler 

üretmek mi?
Son yıllarda...
Partinin ürettiklerini iyi okumak gerek.
Söylemleriyle, eylemleriyle toplumun ilgisini 

çeken, güvenini kazanan ve dahi umut olan 
Kemal Kıhçdaroğlu’na ulus devlet adına, 
cumhuriyet adına destek olmak gerek.

Kaldı ki seçimlere 6 ay kaldı.
Onun için Kıhçdaroğlu’na kendi iradesini 

kullanma ve yönetim kadrosunu belirleme 
şansı vermek gerek.

Duyumlara göre Kılıçdaroğlu da kısır 
düşüncenin ötesinde bir parti meclisi oluştu
racak.

İçinde sanatçıların, aydınların, sendikacıların 
emekçilerin, bilim insanlarının ve yurttaşın 
olduğu bir meclis...

Solun sola ettiğini yedi cihan bir araya gelse 
yapamaz.

Türkiye’de neler oluyor ?
Cumhuriyet tehdit altında..

. Dinsel kuşatma giderek toplumu bir ur gibi 
sarıyor.

Bölücüler sakınmadan çekinmeden hem 
konuşuyorlar hem de fiili saldırılar gerçek
leştiriyorlar.

Bir yanda bölücülerle diğer yanda 
Cumhuriyet karşıtlarıyla savaş veriliyor.

Bugün;
Türkiye, ülkeyi yönetemeyenler ve hizip 

girdabının içinden çıkamayanlar yüzünden 
bunalım yaşıyor.

Son elli yıl Türkiye’yi çok ağır ve içinden 
çıkılması kısa erimde olanaksız kuyu ya 
soktu.

Eğitim, sağlık, kültür, ekonomi alanında giri 
şilen karşı devrimci hareketler insan profilini 
ciddi ölçüde deforme etti.

Düşünemeyen, sorgulamayan, aydınlanma 
devrimlerinin yarattığı toplumsal iyileşmelerin 
ayırtına varamayan bir yapı ortaya çıktı.

İnsanı yurttaş yapan değerler bir bir unut
turuldu.

Dış dünyadan gelen emperyalist saldırılar ve 
Siyonizm girişimleri görmezden gelindi.

Hatta ortam hazırlanarak süreç hızlandırıldı.
Türkiye’yi SEVR’e götüren süreç ve tam 

bağımsızlığı dünyaya kabul ettiren Lozan 
Antlaşması iyi anlatılmadı, doğru anlaşıla
madı..

Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gelen 
Aydınlanma Devrimleri’nin yarattığı değerler 
bir bir tüketildi.

Bu gerçek ortada dururken...
Devletin tüm kurumlan bir amaç doğrul

tusunda ele geçirilirken..
Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi 

basit kişisel hesaplara kurban ediliyor.
Yazık oluyor yazık...
Bugün bile geç...
Ya yarın, 
Didişecek CHP’li de kalmayacak... 
Onun için;
Kurultay’da dar kadro hesapları yerine 
Kıhçdaroğlu’na destek vermek gerek...

Merhum İşadamı 
hayırsever Ziver 
Karataş’ın çocukları 
tarafından yaptırıla
cak olan eski 
Namık Kemal 
ilköğretim Okulu 
arsasında hafriyat 
çalışmaları başladı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Aksaya 
hafriyat firmasına 
yaptırılan zemin 
düzeltme çalış
malarından sonra 
okulu yaptıracak 
olan merhum Ayşe 
ve Ziver Karataş’ın 
çocukları tarafından 
okul yapımı 
başlatılacak. 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput’un makamın
da Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in de 
katılımıyla yapılan 
protokol sonrasında 
boşaltılan okul 
binası yıkılarak 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
eskide kalmış oldu. 
Yeni ismi Ayşe-Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu olacak 
alanda hafriyat 
çalışmalarını 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
ilgililerden bilgi aldı. 
Yaklaşık 2 milyon 
TL’ye mal olacak

okul 20 derslik, 10 
idari birim, laboratu- 
var, kantin, spor 
salonu ve 2 çok

amaçlı salondan 
oluşacak. 687 
metrekarelik 
alan üzerine yapıla-

cak Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu, 2 yıl içinde 
hizmete girecek.

Yılmaz. “Bertesi Manraiııf
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanlığına getiri 
len Av. Necdet 
Yılmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
"Partimiz içinde 
kırgınlıkları sona 
erdirip, herkesi 
kucaklayacak bir 
yönetim oluştura
cağım.” dedi 
AK Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci’nin görev 
den alınmasından 
sonra parti içinde 
yapılan temayül 
yoklamaları sonucu 
önceki gün Ankara 
ya çağrılan Oktay 
Kahveci, Necdet 
Yılmaz, Mehmet 
Taşar ve Enver 
Şahin, Ak Parti

Teşkilatlandırma 
Başkanı Enver 
Yılmaz ile bir kez 
daha karşılıklı 
gü rüştü ler.
Daha sonra, Genel 
Merkezce İlçe 
Başkanlığına Necdet 
Yılmaz’ın getirildiği 
açıklandı.

YÖNETİMİ 
15 GÜNDE 
HAZIRLAYACAK 
Dün, Ankara’dan 
dönen Necdet 
Yılmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
görevi yeni aldığını, 
15 gün içinde yeni 
yönetim kurulu

oluşturmakla 
görevlendirildiğini 
belirterek, şunları 
bsöyledi: 
"Amacım partimiz 
içinde herkesi 
kucaklamaktır. 
Partide küskün 
olan kimse bırak
mayacağım. Tüm 
sivil toplum örgüt
lerini, meslek 
odalarını ziyaret 
edip Gemlik’i 
kucaklayan bir 
yönetim oluştura
cağım. Hedefimiz 
2011 yılında yapıla
cak olan genel 
seçimler olacaktır. 
Bugünden itibaren 
yönetim oluşturma 
çalışmalarına 
başlıyorum”
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Dolandırıcılık yaptığını facehook'ta 
açıklayınca 12 yıl hapis yedi

YazıYORUM

Manisa'nın 
ilçelerinde 
yetiştirilen sultaniye 
üzümlerini, üretici
leri kandırarak 
alan üç dolandırıcı 
tutuklandı. 
Zanlıların yakalanma 
hikayesi ise hayli 
ilginçti. Alaşehir 
ilçesinde sınıf 
öğretmenliği yapan 
S.Y., çevre ilçe ve 
köylerdeki 70'ten 
fazla üreticiden, az 
peşinatla toplam 
400 ton kuru üzüm 
aldı. Köylüler de 
öğretmen olmasın
dan dolayı S.Y.'ye 
itimat etti. İki 
arkadaşıyla birlikte

Cezaevi firarisi, hasla Hır cezaevindeki 
arkadaşını ziyarete gidince yakalandı

Bursa'da, piyasaya 
sahte para sürmek
ten girdiği cezaevin
den kaçan bir şahıs, 
başka bir cezaevin
deki arkadaşını 
ziyarete gidince 
yakalandı.
Gemlik Açık, 
Cezaevi'nden 
geçen ay firar eden 
Yasin H. isimli 
kişinin, sahte

Park halindeki aracın camını
kıran hırsız 50 bin lirayı camı
Bursa'da, park 
halindeki otomo
bilin camını kıran 
kimliği belirsiz bir 
kişi, araçtaki 50 
bin TL'yi alarak 
kaçtı.

Mürekkep içen çocuk zehirlendi
Bursa'da, tükenmez 
kalemin içindeki 
mürekkebi içen 
çocuk zehirlendi. 
Alınan bilgiye göre, 

aldıkları üzümleri 
Turgutlu ilçesinde 
satmaya başlayan 
zanlı, mevsim 
sonunda Bursa ve 
çevre ilçelerden 
kestane aldı. Kolay 
para kazanmanın 
keyfine varan öğret
men, dolandırdığı 
çiftçilerle alay eder 
gibi bir de sosyal 
paylaşım sitesi 
Facebook'ta yaptık
larını anlattı.
Hırsızlığı öven S.Y., 
"Halkı, temiz ve saf 
insanları dolandır
mak, gününü gün 
etmek. Tabii bir gün 
toslayana kadar. 
Bölgede yüzlerce 

paralarla internet 
üzerinden ikinci 
el ürünler satın 
alarak piyasaya 
sürdüğü yönünde 
ihbar alan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, çalışma 
başlattı.
Ekipler, cezaevi

Mustafa P. (37) 16 
CSD 21 plakalı oto
mobilini merkez 
Nilüfer ilçesi 
ihsaniye Mahallesi 
İsmetiye Caddesi'n 
deki bir site önüne

Soğukkuyu 
Mahallesi Ticaret 
ve Sanayi Odası 
İlköğretim 
Okulunda öğrenim 

insanı dolandırdım. 
Anladım ki 
dolandırıcılık ve 
hırsızlık suç değil. 
Koskoca Türkiye 
Devleti beni 
yakalayamıyor. 
Çalışmaya da gerek 
yok." yazdı.
Bunu gören 
Muradiyeli çiftçiler 
Zekeriya Yalçıner, 
Kemal Yıldız, 
Ramazan Aksoy, 
Hasan Yavuz, İsmail 
Ersoy ve Hulusi 
Elmas, sahte tüccar
ların peşine düştü. 
Öğretmenin tayin 
hareketlerini iki yıl 
boyunca takip 
etderek, sonunda 

firarisi zanlıyı bir 
arkadaşını ziyaret 
etmek için gittiği 
Bursa E Tipi 
Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu 
önünde yakaladı. 
Gözaltına alınan 
Yasin H.'nin 
yapılan üst ara
masında 11 adet 
Sahte 100 Dolar, 
37 adet sahte 100 

park etti. Bir 
süre sonra kimliği 
belirsiz bir kişi, 
otomobilin ön 
camını kırarak 
araçtaki 50 bin 
TL'yi çaldı.

gören Ö.Y.S. (7), 
yanlışlıkla tüken
mez kalemin 
mürekkebini içti. 
Okul yöneticileri

Alaşehir ve 
Manisa'da suç 
duyurusunda 
bulundular.
Savcılık da bilgi ve 
belgelerin toplan
masının ardından 
konuyu Manisa 
1. Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne 
taşıdı. Mahkeme 
S.Y., I.A. ve İ.K.'ye, 
12'şer yıl hapis 
ve 90'ar bin lira 
para cezası verdi.
Ayrıca 
dolandırıcıların 
Turgutlu'da kuru 
üzüm sattığı bir fir
madan alacakları 
olan 500 bin liraya 
da el koydu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

TL, 4 adet de 
sahte 50 TL'lik 
banknotlar ele 
geçirildi. Sahte par
alarla internet 
üzerinden satın 
aldığı ürünleri 
piyasaya sattığı 
belirtilen zanlı, > 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

Polise müracaat 
eden Mustafa P., 
parayı bankadan 
çektiğini söyledi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor 

tarafından Bursa 
Devlet Hastanesine 
götürülen çocuğun 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

Böyle başa böyle tarak!...
ADININ önünde profesör unvanı olan 

birinin daha makul, daha dikkatli, daha 
özenli olması beklenir.

Ner de... Yalakalık, bu insanları kara 
çukurlara sokuyor.
. Söz konusu YOK Başkanı Yusuf Ziya 
Özcan...

Yalakalık yapacağım diye toplumda yeni 
sorunlar yaratıyor.

Yusuf Zıya Özcan dün sürpriz bir atağa 
geçerek, “tüm sınavlara başörtüsü ile giri 
lebilir” diyor. Hem de ne zaman?

Siyasetin türbanı çözmek üzere tur atmaya 
başladığı bir günde.

Kaderin cilvesi, aynı gün bu kez iki 
ilköğretim öğrencisi, ailesinin zoruyla okula 
türbanla girmeye çalışıyor.

Ortada Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 
kararları ile anayasanın ilgili maddesi 
varken, Yusuf Ziya kendisini anayasanın 
üstünde görüyor.

Pekiii... Bu cesareti nereden alıyor ?... 
Patronu belli...

AKP türbanı Yusuf Ziya üzerinden fiilen 
çözmeye çalışıyor.

Sözüm ona burası hukuk devleti.
Hukuku en başta YÖK Başkanı ihlal edi 

yor.
Ve hukuk devletini korumakla görevli 

olanlar bu ihlale seyirci kalıyor. ' 
Hukuk geride, fiili durum önde. Afrika 

Kabileleri gibi.
Bugün üniversitede sınavlar, yarın üniver

sitede dersler, öteki gün ilk ve orta okullar, 
derken kamusal alanda hizmet alan, hizmet 
veren fark etmeden, adım adım türbanda 
yaygınlaşma.

Anayasanın ilgili maddesi,hukuk kararları 
duruyor, öte yanda türban her alanda fiilen 
almış başını gidiyor.

Sayın okurlarım; hukuk devleti öyle mi 
olur ?..

Anayasa mahkemesinin başına Hukukçu 
olmayan kişiyi başkan yaparsanız

Tabiidir ki o da onların düdüğünü çalacak
tır.

Bakın Haşim Kılıç nasıl başkan olmuş .... 
Anlatayım...

Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduğu 
dönemde Haşim Kılıç’ı ayni kafada oldukları 
için

Anayasa Mahkemesine üye yapmak isti 
yor.

Kılıç hukukçu değil, nasıl olacak?
İşin yasal hilesine kaçıp, Sayıştay Yasa 

sında bir madde değiştiriliyor, o değişikliğin 
yarattığı boşluktan yararlanan Özal, Kılıç’ı 
Anayasa Mahkemesine üye yapıyor.

Tamam ... Bunda Kılıç’ın vebalı yok.
Haşim Kılıç’ın Anayasa Mahkemesine üye 

yapılmasına yol açan yasal değişiklik daha 
sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
ediliyor.

İptale rağmen, Haşim Kılıç oralı olmuyor, 
üyeliğe devam ediyor

Hukukçu olmayan biri Anayasa mahkeme
sine zorla başkan yapılıyor.

Sonra da o, efendilerinin emriyle herkese 
ders vermeye kalkıyor.

Üstelik, attığı her nutukta taraf olduğunu 
cümle aleme ilan ediyor..

Bir de yargıyı, hukuku eleştirmez mi, sabır 
taşı çatlıyor.

Bizler garipler de beylerin keyfi kavgalarını 
seyredip duruyoruz...

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

TÜVTurk’debirgün...
Eski istasyonun araç oto park yeri 

küçük olduğundan saatlerce Orhangazi 
asfaltında tehlike içinde bekledik.

Randevulu sistem olmadığı için tam bir 
günüm sıra beklemekle geçti.

İstasyonun 3 bandı olduğu için hizmet 
de ağır ilerliyordu.

Yeni istasyon yeri yine yol üzerinde ama 
araç otoparkı büyük.

Buna karşın, birçok araç TÜV Turk dı 
şında yapılan derme çatma bir oto parkda 
bekletiliyor.

Randevu sırası gelenlen içeriye alınıyor.
Muayeneye giderken, Egzoz muayenesi

ni Küçük Sanayi de yaptırdım.
Bir aylık süre olduğu halde “ne olur ne 

olmaz” düşüncesiyle Egzoz muayenesini 
de yaptırdım.

Tam saatinde gittiğim için 5 dakika bek
leyip içeri alındım.

Sıra almak ve belgeleri verip harcı yatır
mak için 45 dakika 30 dakika da kanala 
alınmak için sırada bekledim.

Araç kanala girdikten sonra bir bekleme 
daha yaşandı.

Ama herşey tıkır tıkır yürüdü.
Araç içerideyken çalışmaları pencereden 

izledim.
Modern bir sistem ve gerçek bir mua 

yene yapıldığını görünce, helal olsun 
dedim.

Eski muayene şekli aklıma gelince gül 
düm sadece..

TÜV Turk Gemlik istasyonunda eksiğini 
gördüğüm bir hizmet “Egzos gazı 
ölçümüydü o da iki tane yapılmış, son 
eksikleri tamamlandıktan sonra açılacak
mış.

Bir eksiklik ise sırada bekleyen vatan
daşların soğukta içeçek bir bardak çay, 
bir simit bulamaması.

Bu konuda TÜV içinde bir bölüm mutla
ka yapılmalı.

Bu eksiklik olduğundan TÜV Türk’ün 
hemen kapısında derme çatma seyyar çay 
ocağı kurulmuş, simit gibi yiyeceklerde 
orada satılıyor.

Bunun daha sağlıklı olması için mutlaka 
tesis içinde bir yer açılmalı vatandaşın 
bekleme sırasında bu ihtiyacı karşılan
malıdır.

TÜV Turk den 2 saatte çıktım.
Geçen yılı düşündüğümde büyük hızlılık 

la işlemler tamamlandı.
Yapılan hizmete karşılık alınan 126.61 

liranın ise çok olduğunu düşünüyorum.
Bu paranın büyük bir kısmının devletin 

kasasına da gittiğini biliyorum.
Devletin eli hep vatandaşın cebinde.
Devlet vatandaşına karşı biraz insaflı 

olmalı ama nerede o hükümet.

“Kan dökmeye HAYIR, kan vermeye EVET’ kampanyasında 110 ünite kan toplandı

Taraftarlar kanverdl

KİOS Gemlikspor 
Taraftar Grubu 
tarafından Gemlik 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenle
nen “Kan Dökmeye 
HAYIR, Kan 
Vermeye EVET” kan 
bağışı kampanyası 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin desteklediği ve 
Gemlik’te bulunan 
Gemlikspor, Bursa 
spor, Beşiktaş, Fe 
nerbahçe, Galatasa 
ray ve Trabzonspor 
taraftarlarını birara 
ya getiren kan 
bağışı kampanya 
sında ilk gün 110 
ünite kan toplandı. 
Üç gün sürecek kan 
bağışı kampanyası
na katılan taraftar 
guruplarına Paşa 
Restaurantta kah
valtı veren Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
kampanyaya katılan 
eski Beşiktaş 
yöneticisi Levent 
Erdoğan’a özel 
hazırlanan atkı 
hediye etti. 
“Biz Gemiik’iz” 
sloganıyla 15-16-17 
Aralık 2010 tari
hinde Kızılay 
tarafından alınan 
kan bağışına ilçede 
bulunan tüm takım 
taraftarlarının katıl
masından mutlu 
olduklarını dile 
getiren Belediye 
Başkanı Fatih Meh

met Güler, taraftar 
guruplarının birlikte 
hareket etmesinin 
Türkiye’ye örnek 
olmasını diledi. 
Başkan Güler, “Bu 
kampanyayı devamlı 
hale getirmek isti 
yoruz. Türkiye’nin

değişik bölgelerin 
den gelen ve 
Gemlik’te yaşam
larını sürdüren her 
kişiyi biz kardeş 
olarak görüyoruz. 
Sporun birleştirici 
özelliğini taşıması 
açısından çok

önemli. 
Kampanyaya 
öncülük eden ve 
katılan taraftar 
guruplarına teşek 
kür ediyorum” 
dedi.
Kızılay Güney 
Marmara Bölge 
Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Nihat 
Çakır’ın da gelerek 
destek verdiği 
“Kan Dökmeye 
Hayır, Kan 
Vermeye Evet” 
kampanyasına 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ve taraftar 
gurubu başkanları 
kan vererek 
öncülük ettiler. 
Sabah taraftarlarla 
birlikte yapılan 
kahvaltılı sohbet 
toplantısına televiz 
yon spikeri Erden 
Ulus, Hürriyet 
Gazetesi spor 
yazarı İsmail Er, 
Fanatik Gazetesi 
spor yazarı Orhan 
Yıldırım da katıldı.

KfiŞCDÎ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
Gülten AYHAN

KADININ İNSAN HAKLARI
İnsanın gelişimi ve değişimi neticesinde 10 

Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları 
evrensel bildirgesi doğmuştur. 10-16 Aralık 
günlerini içine alan hafta, günümüze kadar 
insan hakları haftası olarak kutlanır.

Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi 
olarak, insan hakları evrensel bildirgesini ilk 
onaylayan ülkeler arasında yer aldık. İnsan 
Hakları konusundaki önemli sözleşmelerin 
büyük bölümüne taraf olduk.

Bir toplumda insan hakları bildirgesindeki 
kurallara uyulsa, o toplumda haksızlıklardan, 
eşitsizliklerden, adil olmayan davranışlardan, 
cinsiyet ayrımından söz edilebilir mi?

insan hakları deyince bir kadın olarak Kadın 
haklarını, daha doğrusu kadının insan haklarını 
hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum.

Toplumu meydana getiren insanlar, başka baş 
ka hak ihlallerine maruz kalıyor elbette. Fakat 
en fazla kadının insan hakları ihlal ediliyor.

Kadının yaşadığı hak ihlalleri önce ailede 
başlar. Törelerin, geleneklerin kurbanı olur. Kız 
bebek dünyaya gelir yas tutulur. Kız bebek 
dünyaya getirdi diye anne sorgulanır aşağılanır. 
Erkek bebek doğduğu zaman kutlamalar yapılır. 
Kız çocuğa oynasın diye oyuncak bebek verilir. 
Erkek çocuğa oynasın diye oyuncak tabanca ve 
araba verilerek daha bebekken roller belirlenir. 
Kadının çalışma hakkı kısıtlanıyor. Kadın aile 
içinde ve sokakta sayıları içimizi sızlatacak 
kadar çoklukta şiddete ve tacize maruz kalıyor. 
Kadının davranışlardan giyimine kadar kısıtla
malar ve yasaklar konulması toplumdaki yerini, 
erkekten bir adım arkada tutulması her nedense 
insan hakkı ihlali sayılmıyor.

Tarihimize göz gezdirdiğimizde Kurtuluş 
Savaşı’nda kadın sırtında çocuğu ile cepheye 
koşmuş erkeklerle yan yana savaşmış düşmana 
karşı vatanı savunmuştur. Tarlada gene sabanı 
eline alıp çalışmış ekmeğini aşını kazanmıştır. 
Günümüzde bütün iş alanlarında, görev ve 
sorumluluk verildiğinde, görev ve sorumluluk
ları başarı ile yerine getirdiğini görüyoruz. Aile 
içinde her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir 
kadın var diyoruz. İnsan hakları ihlal edilen 
kadınlarımız: önce annelerimiz sonra hayatınızı 
paylaştığınız eşleriniz ve daha önemlisi yaşama 
nedenimiz dediğimiz kendinizden bir parçanız 
olan kız evlatlarınız. İşte onların insan hakları 
ihlal ediliyor. Siyasi yaşama baktığınızda 
siyaset erkek işidir deniliyor. Siyaset ve yöne
tim kadrolarında karar mekanizmalarında temsil 
oranları sembolik rakamlar kadının insan 
hakkının elinden alınmadığının göstergesi ola
maz.

Yüce Atatürk, Türk milletinin güçlü kılınması 
için birçok batılı ülkeden önce Türk kadınının 
seçme ve seçilme hakkının verilmesini 
sağlamıştır. Buna rağmen seçilme hakkımız 
engellenip kısıtlandığı gibi seçme hakkını dahi 
kullanamayan kadın sayısı azımsanmayacak 
kadar fazladır.

Genel seçimlere 7 ay gibi kısa bir zaman kaldı. 
Temennim odur ki; Siyasi partiler listelerini 
hazırlarken Türkiye nüfusunun % 52 sinin kadın 
olduğunu ve bu kadınların insan olarak seçme 
ve seçilme hakkı olduğunu hatırlarlar. Kadın- 
erkek eşitliği ilkesini unutmazlar başarıyı 
yakalamak için değişime ayak uydurmak 
gerekliliğini yerine getirirler.

Ülkemizin bekası için kadın ile birlikte güç bir
liği oluşturmanın hiç kuşkusuz doğru adım 
olduğuna inanıyorum.

İnsan Hakları Haftası insanlık adına hayırlara 
vesile olması temennisiyle.

îğreııcilrtıı anlamlı tampanva
Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
örnek bir 
davranış 
sergileyerek, 
kan bağışı 
kampanyası 
düzenledi.
Atatürk İlköğretim 
Okulu Kızılay ve 
Sosyal Yardım 
laşma Vakfı 
Kolu öğrencilerinin 
önderliğinde 
okul salonunda 
düzenlenen

yaklaşık 15 ünite 
kan toplandı.

yetkilileri görev 
yaptı.

kampanyada 
Türk Kızı layı

Hacivat Karagöz ü izlediler
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri, okul çok 
amaçlı salonunda 
Ufuk Durmaz 
Gölge Tiyatrosunun 
Hacivat-Karagöz 
gölge oyunu ile 
illüzyon gösterisini 
büyük bir heyecanla 
izlediler.
Çocuklara bu

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak 

üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

Kan bağışı 
kampanyasında

tip sosyal etkinlik
lerin yararlı 
olduğunu belirten 
Okul Müdürü Şenel 
Çağlayan, 
kültürümüzde 
bulunan bazı sanat
sal değerlerin 
çocuklara küçük 
yaşta tanıtılmasının 
önemli olduğunu 
belirtti.

KAŞEDE (Î€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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M Maı Um ini ııiıw
Türkiye'yi etkisi altı
na alan kar yağışı 
yollarda kazalara 
sebep oluyor. 
Uzmanlar, kar ve 
buzlu yolların yanı 
sıra gizli buzlan
maya karşı sürücü
leri uyarıyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Adil Yıldız, 
soğuyan havayla 
birlikte gizli buzlan
ma meydana gelen 
yolların kazalara 
davetiye çıkardığına 
dikkat çekti. Su 
taneciklerinin asfalt 
çatlaklarına girmesi 
sonrasında oluşan 
buzlanmanın yolları 
tuzak haline 
dönüştürdüğünü 
ifade eden Adil 
Yıldız, "Gizli buzlan
manın tehlikesini 
artıran durum ise 
sürücülerin buzlan

mayı fark 
etmemeleri. Kuru 
görünen yola 
aldanan sürücüler 
hızlı gidince kazayla 
burun buruna 
seyrediyor. Kışın 
özellikle hava sıcak
lığının sıfırın altına 
düştüğü zamanlarda 
sürücülerin mutlaka 
temkinli araç kullan
ması gerekiyor. 
Buzlanma sonucun
da fren etkisini kay
bettiğinden takip 
mesafesinin de 
artırılması gerekiyor. 
Ayrıca yokuş aşağı 
inerken de motor 
frenlemesi yapılmalı 
ve yolda seyir 

halindeyken ani 
manevralardan 
kaçınılmalı" dedi. 
Öte yandan uzman
lar, araçların mutla
ka kışa hazırlanması 
gerektiğini söylüyor. 
Kış için yapılacak 
hazırlıkların en 
başında ise aracın 
yerle temasını 
sağlayan lastikler 
geliyor. Sürücülerin 
mutlaka araçlarına 
kış lastikleri tak
maları gerekiyor. 
Kış lastiği olmaması 
halinde ise lastik
lerin diş kalınlık
larının en az 3 san
tim olması gereki 
yor. Aracın yol 

tutuşunun öneminin 
kışın bir kat daha 
arttığına dikkat 
çeken uzmanlar, kış 
şartlarına uygun 
olmayan lastikleri 
olan araçların büyük 
tehlike arz ettiğini 
kaydetti. Uzmanlar, 
lastiklerin mevsime 
uygun olmaması 
halinde araç kon
trolünün zorlaştığı
na, kayma riskinin 
arttığına ve ani fren 
yapılması halinde 
araçların durma 
mesafesinin uzadığı
na vurgu yaptı. Kış 
aylarında tehlikeyi 
azaltmak için ayrıca 
akünün kışa hazırla
narak şarj edilmesi, 
motorda donma 
yaşanmaması için 
antifriz konulması, 
araçta mutlaka zin
cir, takoz ve çekme 
halatı bulundurul
ması gerekiyor.

Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da kar kalın
lığı 75 santimetreye 
ulaştı. Kapalı olan 
30 köy yolu ise 
ulaşıma açıldı. 
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonu tarafın
dan yapılan ölçüm
lerde, dün 60 san
timetre olan kar 
kalınlığının bu 
sabah 75 santimet 
reye ulaştığı öğre
nildi. Görüş uzak
lığının açık olduğu 
zirvede yeni yağış 
beklenmezken, 
hava sıcaklığı ise 
düne göre 2 derece 
artarak eksi 5 
dereceye ulaştı. 
Öte yandan,kar 
yağışı sebebiyle 
dün gece Bandırma- 
Çanakkale ve 
Mustafakemalpaşa- 
Balıkesir yolunda 
ulaşım aksadı. 
M u stafakemal paşa' 
mn Kosova ram
pasında bir TIR'ın 

kayması üzerine 
karayolu yaklaşık 
30 dakika ulaşıma 
kapandı. Bandırma- 
Gönen-Çanakkale 
yönünde de yoğun 
kar yağışı sebebiyle 
ulaşım aksadı. 
Bandırma'ya 30 
kilometre uzaklıkta 
bulunan Denizkent 
yakınlarında, 
tipi sebebiyle 
Çanakkale'ye gide
cek araçlara izin 
verilmedi. Bandırma 
Bölge Trafik ve ilçe 
trafik ekipleri ilçe 
çıkışında zincirsiz 
araçların geçişine 
izin vermezken, 
Karayolları 14'üncü 
Bölge Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, aralık
sız çalışmalarla 
trafik akışını nor
male döndürdü. 
Bursa ve ilçelerine 
bağlı 30 köy yolu, 
Özel İdare'ye bağlı 
Köy Yolları Şefliği 
ekiplerinin çalış
maları sonucu 
ulaşıma açıldı.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

sekeri
GENLİK'İN İLKÖZEL 
otuıörazĞiıiH 

(MI

€ĞİTB€l2.VH
"Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KBEŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HEE YAŞ İÇİN AYNI SINIFLASINIZ VE 
İKİ BİNANIZLA ATATÜBK İLKELEIİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SOIUNLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI HUYLU BİBEYLEB YHİŞTİRİYORUZ
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
MORTGRGE BROK6R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin * İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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M l*si Mı M Et fiyatlarında şok düsiis!
İşyerinde vergi lev
hası asma zorunlu
luğu tarihe karışıyor. 
Kamu alacaklarını 
yeniden yapılandır
ma paketinin 
içerisindeki düzenle
meyle vergi 
levhaları duvarlar
dan kaldırılacak 
Maliye Bakanlığı, 
işyerlerinde duvara 
asılarak görüntü 
kirliliğine neden olan 
vergi levhalarının 
kaldırılması için 
düğmeye bastı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, bu 
levhaların anlamsız 
olduğunu, kaldırıl
ması için çalışma 
başlatacaklarını 
söyledi. Vergi lev
halarının kaldırıl
masını öngören 
madde, torba yasa 
tasarısına Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda 
eklenecek. Maliye 
kaynakları ise 
mükellef ile vatan
daş arasında güven 
unsuru olarak kabul 
edilen vergi lev
hasının kaldırıl
masının kayıt dışı ile 
mücadeleyi olumsuz

işsizin ııüzde 11.3 aenlefli
Eylül ayında işsizlik 
oranı yüzde 11.3 
olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
işsizlik oranının 
Eylül döneminde

Tüketicinin alışveriş 
yaparken vergi lev
hası olan yerlerden 
gönül rahatlığıyla 
mal alabildiğini 
aktaran üst düzey 
bir yetkili, 
"Kaldırılması sis
teme zarar verir. 
Alışveriş sonrasında 
fiş alan vatandaş 
aldığı faturayı vergi 
levhası ile de 
karşılaştırabiliyor. 
Bu karar, işletmeleri 
kayıt dışı çalışmaya 
itebilir. Kanuna 
aykırı belge düzen
lenmesinin yolunu 
açabilir" uyarısında 
bulundu.
160 LİRA CEZA 
KESİLİYOR 

geçen yılın aynı 
dönemine göre
2.1 puan düşerek 
yüzde 11.3'e ger
ilediğini açıkladı.
İşsizlik bir önceki 
aya göre ise yüzde 

zorunluluğuna 
uymayanlara 2010 
yılı içerisinde 160 
lira ceza kesiliyor. 
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca gelir ver
gisi mükellefleri ile 
sermaye şirketleri 
her yıl mayıs ayının 
son gününe kadar 
vergi tarhına esas 
olan kazanç tutarları 
ile bunlara isabet 
eden vergi miktar
larını gösteren lev
hayı merkezlerine, 
şubelerine, satış 
mağazalarına iş 
sahipleri ile mükelle
fler tarafından kolay
ca okunup görüle
cek şekilde asmak 
zorunda.

0.1 azaldı. 
Eylül'de, 
Türkiye'deki işsiz 
sayısı 2 milyon 
934 bin kişi, istih
dam 22 milyon 
973 bin kişi oldu.

Talepteki düşüş et 
fiyatlarını aşağı 
çekiyor!
Kurban Bayramı 
sonrasında kırmızı 
ete olan talebin 
düşmesi ve ithal et 
ürünlerinde artış 
olması fiyatları aşağı 
çekiyor. İthal etin 
toptan fiyatı 11 liraya 
kadar geriledi. 
Karkas yerli sığır 
etinin toptan fiy
atının 14 liraya kadar 
düştüğü ancak 
talebin çok az 
olduğu bildirildi. 
Kayseri Ticaret 
Borsası Başkanı ve 
pastırma sucuk 
üreticisi Şaban Ünlü, 
yaptığı açıklamada, 
Kurban Bayramı 
öncesi kilosu 18 
liraya kadar çıkan 
karkas sığır etinin 
kilosunun şimdi 14 
liraya kadar 
düştüğünü söyledi. 
Şaban Ünlü, Kurban 
Bayramı sonrası et 
ve et mamulü ürün-’ > 
lerin satışlarının 
oldukça azaldığın* 
belirterek şunları 
söyledi:
"İthal etin kilosu top

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

tan 11 liraya, ithal 
canlı hayvanın 
karkas etinin kilosu 
12 liraya, yerli sığır 
etinin kilosu ise 14 
liraya satılıyor. 
Fiyatlar düşük ama 
et talebi yok. 
Piyasanın yılbaşına 
yakın biraz canlan
masını bekliyoruz."

"KUZU KESİMİ 
YASAKLANSIN" 
Şaban Ünlü, sığır 
eti fiyatlarının 
düşmesine rağmen, 
koyun eti fiyatlarının 
artmaya devam 
ettiğini de belirterek, 
"Karkas koyun 
etinin kilosu 20 
liradan 22 liraya 
çıktı. Koyun ithali 

NÖBETÇİ ECZANE
16 Aralık 2010 Perşembe 

ÖZERECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 56 82 GEMLİK

koyun eti fiyatlarını 
düşürmedi. Besili 
koyun bulmakta 
ciddi sıkıntı var. 
Fiyatlar yüksek olun
ca üretici süt kuzu
larını da kesime gön
deriyor. Kuzu kesimi 
yasaklansın. Eti 
lezzetli diye 810 kilo
luk kuzuların kesime 
gönderilmesi son 
derece yanlış. 
Kesime gönderilen 
kuzular biraz daha 
büyüse, hem yavru 
üretimi artar hem de 
et verimi artar.
Koyun sıkıntısının 
azaltılması için kuzu 
kesimi ve süt 
kuzusu satışı kesin
likle yasaklanmalı" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

KAYMAKAMLIK

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İp ra gaz 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 10 79
MAR-PET g,3 30 33
Tuncay Otogaz 6*13 14 25
Beyza Patrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3838 

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)

IMIHIIİIIİİI
mıssirmsı

WOO 5 İME 
18,50-20,45 
AVMEVSİMİ 

11,30-14,15-1» 
niEsonn 

11,45-14,00-16,15

Rezervasyon 
(Tel: 515 3321|
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Türkiye internette 
Romanya’yı geçti

Bursa erkekler 
basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor 
Yıldızerkekler Bas 
ketbol takımı dün 
akşam Gemlik 
Atatürk Spor 
Salonu’nda oynanan 
maçtan galibiyetle 
ayrıldı. Maçta Yiğit 
24 sayı atarken, 
Tolgahan’ın 40 daki

ka boyunca oyun 
kuruculuk görevini 
başarıyla üstlenmesi 
ve ayrıca 11 sayı 
atarak skorada katkı 
sağlaması maçın en 
önemli yönlerinden 
biriydi. Bu sezon 
oynadığı dokuz 
maçın 
yedisini kazanan 
Belediyespor’lu 
basketbolcular 
bu galibiyetle ilk iki 

şansını son 
maça taşıdılar. 
Pazar günü saat 
10.00 de Gemlik 
spor salonunda 
Mudanya Gençlik 
spor ile oynanacak 
son maçı kazan
maları halinde 
playof grubunda 
mücadele etme 
hakkı kazanacaklar. 
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz

“Gruplardaki son 
maçımız Pazar günü 
saat 10.00 de ve 
bu maçı alırsak 
gruplardan bir üst 
tura çıkacağız. Bu 
kadar önemli bir 
maça tüm basket- 
bolseverleri davet 
ediyoruz. Oyuncula 
rımın bu maçıda 
alacaklarına inanıyor 
ve onlara da 
güveniyorum.” dedi.

Türkiye, internet 
kullanım oranı 
açısından yine 
AB ortalamasının 
çok altında kaldı. 
Eurostat'ın verile 
rine göre listenin 
tepesinde bir İskan
dinav ülkesi yer 
alırken Türkiye 
sadece Romanya'yı 
geçebildi.
İnternet kullanım 
oranı AB genelinde 
yüzde 69 iken, 
Türkiye'de bu oran 
yüzde 38'de kaldı. 
AB istatistik kuru
mu Eurostat'ın veri
lerine göre Türkiye, 
internet kullanımın
da AB üyeleri 
arasında sadece 
Romanya'yı geride 
bıraktı.
Eurostat'a göre, 
son 3 ayda en az 
bir kez internet kul
landığını belirten
lerin oranı Nor 
veç'te yüzde 93, 
İsveç'te yüzde 91,

Lüksemburg ve 
Hollanda'da yüzde 
90, Danimarka'da 
yüzde 88, Finlan 
diya'da yüzde 86, 
İngiltere'de yüzde 
83, Almanya'da 
yüzde 80, Fran 
sa'da yüzde 79, 
Belçika'da yüzde 
78, Slovakya'da 
yüzde 76, Avus 
turya ve Estonya'da 
yüzde 74. Bu ülke 
ler, internet kullanı 
mında AB ortalama 
sının üzerine çıktı, 
istenmeyen elek
tronik postayla 
(spam) karşılaşan
ların oranı ise 
Türkiye'de yüzde 
32, AB genelinde 
yüzde 56 çıktı. 
Türkiye'de internet 
kullananların 
yüzde 36'sı bigisa- 
yarına virüs 
bulaştığını belir
tirken, bu oran AB 
genelinde yüzde 
31'e geriledi.

MILTON
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.5OO 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 gösterilenPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongaziiiosu@windowslive.com


Tarihi bina döktü
Kayhan Mahallesi 1 Nolu Caddede 
bulunan tescilli bina sonunda 
çöktü. Uzun zamandır tehlike yara 
tan ve belediyece Atatürk Kordo 
nu’na uzanan sokağı trafiğe kapa 
nan Tangün Ailesi’nin mülkü olan 
eski tarihi bina önceki gece şid
detli yağışlardan sonra çöktü.

üztUrk
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

"Halı yıkamak bir sanattır”

ÜCACTSİZ SCAVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovartok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK17 Aralık 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

İlk ziyaretini Ticaret ve Sanayi Odası na yaptı

Gemlik Belediye Meclisi’nce görü 
şülerek kabul edilen ve Bü yükşe- 
hir Belediyesi’nce de onaylanan 
Doğu Bölgesi Gelişme Alanları 
İmar Planları Belediye de askıya 
çıktı. Doğu Bölgesi Gelişme Alan 
lan İmar Planlarında Gemlik Bele 
diyesi 70 hektar alanı imara aça 
rak İmar Yasası’nın 18. madde
sine göre imar uygulaması yaptı. 
Planlar bir ay süre ile askıda kala
cak. Kadri Güler’in haberi 2’de

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanlığına atanan 
Av. Necdet Yılmaz, sivil toplum kuruluşları
na ilk ziyaretini Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’na yaptı. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

II II

Kalealtı sokakta yıkım
İlçemizin Kalealtı Sokağında eski eser olduğu ve 

kale surları olduğu iddia edilen tescil edilmiş bir 
duvar var.

Aslında o duvarın eski eserle falan ilgisi yok.
Tarihsel süreç içinde Gemlik’te yaşayan kavim

ler kendilerini denizden gelecek saldırılara karşı 
korumak için yaptırdıkları yüksek duvarlı kaleden 
günümüzde geriye birşey kalmamış.

OsmanlI döneminde, Hristıyan rumlar Balıkpaza 
n Mahallesi, Kayhan Mahallesi, Kayıkhane sem
tinin kayalık bölümü, Yeni Mahalle ve Kalealtı 
Sokağını da içine alan Lise Caddesi ile Demirsu 
başı ve Kayhan Mahallelerinde yaşarlarmış.

Hrıstiyan rumlar Kurtuluş Savaşı sonrası 
Yunanistan’a göç edince, Yunanistan’dan gelen 
müslüman Türklerden bazıları, Gemlik’e getirilip 
rumların boşalttığı evlere yerleştirilmiş. Dev 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik’te 
heyelan nedeniyle yaklaşık 
4 aydır evlerini kullana
mayan ve bu nedenle de 
mağdur olan vatandaşlar 
için başlattığı kira yardımı 
nın ardından, şimdi de böl 
gede risk altında bulunan 
binaların yıkımına başladı. 
Surların üstünde ve hemen 
karşısında bulunan yapıla 
rın can ve mal güvenliği 
açısından tehlike oluştur
masını göz önünde bulun
duran Büyükşehir Beledi 
yesi, Yeşil Sokak’taki 
No:43-45’te 4 katlı, No:47’ 
de 4 katlı ve No:49’da 5 
katlı olmak üzere 3 binanın 
yıkım çalışmalarını başlat
tı. ‘Kentsel dönüşüm ve

gelişim proje alanı’ kapsa 
mında kalan ve toplam bin 
300 metrekare alanlı bina 
ların yıkım çahşmala rıyla 
bölgedeki dönüşümün de 
startı verilmiş oldu.

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

İş dünyası da tedirgin.
BUSİAD, Türkiye’de TÜSİAD’dan sonra kuru

lan ikinci sanayici ve işadamları derneği..
Rahmetli Doğan Ersöz’ün Bursa’nın sosyo 

ekonomik gelişimine ışık tutan önemli bir giri 
şimidir BUSİAD...

Hazırladığı raporlarla ekonomiye yön veren 
BUSİAD’ın kültüre, eğitime, sosyalizasyona 
da katkıları olmaktadır.

Ancak;
Yeterli mi? Kararı kamu oyu vermelidir. 
Türkiye’de çok ciddi gelişmeler yaşanıyor... 
Dileğimiz;
Sosyal gelişimin ekonomiyle koşut olacağı 

gerçeğinden hareketle BUSİAD’ın bu 
gelişmeleri de değerlendirmesi...

Önceki gün BUSİAD Yüksek Danışma 
Kurulu Başkanı Ali Ihsan Yeşilova imzasıyla 
bir ileti düştü bilgisayarımıza...

Derneğin doğası gereği ekonomik beklentil
er içeriyor açıklama...

Başkan;
“Krizden sonra dünya ekonomilerinin topar

lanma süreci gecikmektedir. Gerek
Avrupa Birliği'nde, gerekse ABD'de işler yo 

lunda gitmiyor “diyerek dünya ekonomisine 
ilişkin kuşkular taşıdığını dile getiriyor. Sonra 
da Türkiye’nin bu durumdan etkilendiğini vur
gulayarak şunları ekliyor;
“Türkiye'ye kriz sonrası dışarıdan sıcak 

döviz girişi daha da hızlandı.
Bunun sonucunda Türk Lirası aşırı değerli 

hale gelmiştir. Kalıcı sermaye girişleri dra
matik olarak azalmaktadır. İthalat ihracatı kat
layarak artmakta ve cari açığın, yıl sonu 
itibariyle 42 - 45 milyar dolar civarına otura
cağı öngörülmektedir”

Yeşilova dünyada döviz savaşlarının 
sürdüğünü ve ülkelerin ulusal paralarının 
değerini arttırmamak için çaba gösterdiklerini 
anımsatarak, uyguladığı ekonomik politikalar
la siyasal iradenin Türk Lirasını değerli tutma 
çabasını anlamakta güçlük çektiğini söylüyor.

Yeşilova’nın açıklamasında dikkat çeken 
satır başları şöyle;

Ülke ekonomisi sadece rant ve hizmet sek
törüyle değil, üretim ve ihracat ile büyüme- 
lidir.

Türkiye bir süredir, değerli para politikasının 
sonucu olarak ara malı ithal eden bir konuma 
gelmiştir. Hâlbuki kalkınma ve istihdam 
artışının sağlanması için üretim yapan, ara 
malı üreten bir ülke olma zorundadır.

Son dönemde uygulanan sıcak para ve kur 
politikalarıyla ihracat yapan sanayiciler son 
derece zor duruma düşmüşler, karsız hatta 
zararına ihracat yapar duruma gelmişlerdir.

Eğer kurlar konusunda hiçbir şey yapılmaya 
caksa, sanayicinin rekabet gücünü artırıcı 
farklı adımlar atılmalı, sanayicini sırtında 
taşıdığı enerji, akaryakıt ve istihdam yükleri 
mutlaka hafifletilmeli, vergi ve sigortasını 
zamanında ödeyenlere indirim getirilmesi 
sağlanmalı, dünyadaki rakipleri ile eşit duru
ma getirilmelidirler.

Özellikle seçim sonrası yeni küresel şart
lara uyumlu bir büyüme stratejisi düzenlen
melidir.

Yine seçim sonrası geniş katılım ve temel 
ilkelerde konsensüse dayalı yeni bir Sivil 
Anayasa yapılmalıdır.

Avrupa Birliği'ne girsek de girmesek de 
halkımız için reformların yapılmasına devam 
edilmelidir.

Alo Belediye, belediye santral ve Basın Bürosu muhabirlik hizmetleri ihale edildi

M M llm İMül MİM
365 gün süreyle 
Gemlik Belediyesi 
444 16 05 Alo 
Belediye hattına 
yöneltilen çağrılara 
cevap veren Çağrı 
Merkezi, Belediye 
Santral ve Anons 
İşleri ile Basın 
Bürosu Muhabirlik 
Hizmetlerini yaptır
ma hizmet alım 
işi ihalesi yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda Komis 
yon Huzurunda 
yapılan ihaleye 
şartname dosyası 
alan 5 firma katıldı. 
Dosyaların açılarak 
evrakların tamam 
olduğu görülmesin
den sonra, ihale 
komisyonu 
katılımcı firmaların 
teklif zarflarını açtı. 
1 Ocak 2011 ile 31 
Aralık 2011 tarihleri
ni kapsayacak ihale 
de 1- Efendioğulları 
firması 117.881 TL.
2- Temelli Grup 
117.851 TL.
3- System Eğitim 
121.120.TL.
4- Çevkor Temizlik 
129.926.TL.
5- Mavi Grup 117.880 
TL. fiyat verdi.
İhale Komisyonu 
ihaleye katılan

teklifleri yeniden 
inceledikten sonra

kararını firmalara 
bildirecek.

lü_________ ;__ i
firma ların evrak
larını ve verilen

Ooğu Bijlaesi imar planları asluw cılıtı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nce 
görüşülerek 
kabul edilen ve 
Büyükşehir 
Belediyesi’nce de 
onaylanan Doğu 
Bölgesi Gelişme 
Alanları İmar 
Planları Belediye de 
askıya çıktı. 
Bir ay süre ile 
askıda kalacak olan 
Doğu Bölgesi 
Gelişme Alanları 
İmar Planlarında 
Gemlik Belediyesi 
70 hektar alanı 
imara açarak 
İmar Yasası’nın

18. maddesine 
göre imar uygula
ması yaptı.
Bu bölgede arsası,

evi veya arazisi 
olanlar bir ay 
içinde planları 
inceleyerek

İtirazda bulunabile
cekler. Planlar 
askıdan indirildikten 
sonra itirazları 
Belediye Encümeni 
değerlendirecek. 
Gemlik Belediyesi 
İmar İşleri Müdürlü 
ğünde bu konuda 
bir masa oluşturul
du. 18 uygulama 
imar planları 
konusunda bilgi 
almak isteyenler 
bu masada bulunan 
görevliye 70 
hektarlık alan 
arsa veya mülkü 
varsa durumunu 
öğrenebilecek.
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40 ton ka çak akaryakıt ele geçi rildi YazıYORUM

Balıkesir ve Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü (KOM) 
görevlileri, birlikte 
yaptıkları 
operasyonda, iki 
TIR'dan toplam 40 
ton kaçak akaryakıt 
ele geçirirken, iki 
kişiyi de gözaltına 
aldı.
Kocaeli'nden kaçak 
akaryakıt yüklü 41

Yaslı ladini dolandırdılar
Bursa'da, yaşlı bir 
kadın evine yardım 
için gelen kişi 
tarafından 
dolandırıldığını 
iddia etti.
Alınan bilgiye göre, 
polis merkezine 
başvuran Nazife S.

24 yasında evinde ölü bulundu
Bursa'da, bir kadın 
evinde ölü bulundu. 
Alınan bilgiye göre, 
bir ihbar üzerine 
Yunuseli Mahallesi

Hırsızları plaka ele verdi
Bursa'nın 
Mudanya ilçesinde 
bir marketi 
soyan hırsızları^ 
plakalarının tek 
harfini hatırlayan 
vatandaşların 
ihbarı ele verdi. 
Eski Bursa yolu 
üzerindeki bir 
market dün gece 
soyuldu.
Vatandaşlar, 
polisi arayıp, içinde 
üç kişi olan 16 P 
plakalı beyaz bir 
araçtaki şahısların 

Oftlf Cdllllld Bursa'da bir işVUR ddlIUd yerinden çok
HL, .......... miktarda

sigara çaldılar ez:

ve 34 plakalı 
2 TIR'ın Bursa'dan 
Balıkesir'in Susurluk 
istikametine seyir 
halinde olduklarını 
tespit eden polis, 
TIR'ları yakın takibe 
aldı. Her iki TIR'ı 
Susurluk ilçesinde 
bulunan bir petrol 
istasyonu yanında 
bulunan özel depoya 
yanaşarak akaryakıt 
boşalttıklarını gören 
polis ekipleri 
operasyon başlattı.

(83), Beyazıt 
Mahallesi Çakan 
Sokak'taki evine 
kendisini kay
makamlık görevlisi 
olarak tanıtan bir 
kişinin geldiğini ve 
ihtiyaç sahiplerine 
yardımda bulu

Dizdar Caddesi 
Aydın Sokak'a 
giden güvenlik güç
leri, Hilmiye Küçük 
(24) adlı kişiyi evin

Operasyonda, 41 
plakalı TIR'da 
yapılan araştırmada, 
araç içerisinde 20 
ton (Madeni Yağ) 
kaçak akaryakıt, 
34 plakalı TIR'da 
ise içerisinde 
20 Ton (White 
Sprite) kaçak 
akaryakıt olmak 
üzere toplam 
40 ton kaçak 
akaryakıt 
maddesine el koydu. 
TIR'ların yanaştığı 

nacağını söylediğini 
belirtti.
Bunun üzerine evde 
bulunan 3 bin 400 
lirayı gizlice gazete 
kağıdına sardığını 
ifade eden yaşlı 
kadın, bu kişinin 
tekrar geleceğini 

de ölü halde buldu. 
Sağlık sorunları 
bulunduğu öğre
nilen Küçük'ün 
cesedi, kesin

Ortabağlar 
Mahallesi 
İ. Karlıdağ 
Caddesi'nde 
bulunan Ferit 
A'ya ait iş yerine 

ve akaryakıtı 
boşaldıkları depo
nun yer altından 
istasyondaki pom
palarla bağlantısı 
olduğunu tesbit 
eden polis, 
iki TIR'ın da 
sürücüsü M.A.- 
S.Y.'yi gözaltına aldı. 
Gözaltında tutulan 
M.A. ve S.Y.'nin, 
karakoldaki ifadele 
rinden sonra adli 
yeye çıkarılmaları 
bekleniyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

söyleyerek gittiğini, 
ardından parasının 
yerinde olmadığını 
fark ettiğini bildirdi. 
Zanlının arandığı, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi 

ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumuna 
gönderildi.

üzerinde yaptıkları 
araştırmada, 
16 P 5216 plakalı 
aracı durdu.
Eski sabıkalı N.A. 
(25), yanında bulu
nan M.Ö. (19) ve 
B.S'yi (19) sorgu
layan ekipler, 
araçta marketten 
çalınan 100 paket 
sigara, bir miktar 
bozuk para ve 
içkiler ele geçirdi. 
İfadeleri alınan 
üç zanlı adliyeye 
sevk edildi.

giren kişi veya 
kişiler, yüzlerce 
sigarayı alarak 
kaçtı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Atın bunları yakamızdan!...
Son on sene içinde AKP'nin istediği gibi 

at koşturması, girdiği seçimlerde farkla 
kazanma sı, ülkenin temel kuruluşlarıyla 
kavgaya girip, kural, yasa dinlemeden ezip 
geçmesi, muhalefetin cılız lığından kay
naklanıyor.

Toplumun beklentilerini karşılayamayan 
ve muhalefet etmeyi bilmeyen, kendi 
kendileriyle kavga içinde, genel merkez 
denen 15 katlı saraydan da büyük süslü 
binalarda keyifle oturup, adeta çeteleşen, 
televizyon ekranlarına çıkıp bir iki laf 
sokuşturmayı bir şey sanan bir grubun

Türk siyasi hayatından çekilip gitmemesi 
sebebiyle, bu partiler bir türlü kendilerini 
toparlayamıyorlar.

Ak Parti’ye alternatif yaratamıyorlar. 
Zaten ortada iki parti var. CHP - MHP... 
Milliyetçi Hareket Partisi, sadece bağırıp 

çağırıyor.
Ortaya somut verilerle çıkamıyor.
Üstelik bir türlü kanlanıp canlanamıyor.
Arada bir de ülke siyası hayatına taş 

koyuyor.
AKP’li Cumhurbaşkanının seçimine 

destek oluyor.
Atıyor, tutuyor, sonra gidip BDP par

tisinin elini sıkıyor..
Cumhuriyet Halk Partisi deseniz, durum 

daha da kötü.
Deniz Baykal iktidarını Kılıçdaroğlu’na 

bırakmasını bir türlü hazmedemedi.
Yakalandığı resimlerden dolayı çekinen, 

susmak zorunda kalan Deniz Baykal şimdi 
ekranlarda “çarşaf liste” diyor.

Bir ara hareketlenen parti, çok geçmeden 
yine iç kavgalara girdi.

Baykal- Sav İkilisi, uygar biçimde 
Kılıçdaroğlu’na yardımcı olmak, destek 
vermek yerine, aksine koltuk kavgasına, 
partideki nüfuzlarını kaybetmemek için 
harekete geçtiler.

Bu hafta sonu yapılacak olan Kurultay’da 
kan gövdeyi götürecek.

Sayın okurlarım;
Kendiyle böylesine kavgalı bir Ana 

Muhalefet Partisine, halkın ümit bağla
masını bekleyebilir misiniz?..

Şimdi Gemlikten CHP kongresine gide
cek delegelere sesleniyorum, atın bu 
adamları yakamızdan, sizi de bizi de hatta 
ülkeyi de kendi doymayan hırslarıyla 
yakacaklar. Bunu bilin..

CHP karmakarışık, bir adım ileri bir adım 
geri giden içi karmakarışık bir parti man
zarası veriyor.

Bu durumda CHP’ye vatandaş ümit 
bağlaya bilir mi?

Son anketler de bu durumu yansıtıyor.
Yüzde 20’ler de inip çıkan, yerinde sayan 

bir CHP ile karşı karşıyayız.
Kemal Kılıçdaroğlu gelince önce 

ümitlendik, sonra “Beyler” utanmadan 
sahne almaya başladı.

CHP bu durumda olunca, muhalefet işi 
Üniversite öğrencilerine kalıyor. Ülke 

karışıyor.
Sivil Toplum Örgütleri sert tepkiler veri 

yor, ey kurultay delegeleri sizlere tekrar 
sesleniyorum.

Kurultay bir fırsattır, atın bunları 
yakamızdan.

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

Kalealtı Sokak’ta yıkım
Tabiat ve Tarihi Eserleri Koruma Kurulu bu 

duvarın önemli olduğunu söylüyor.
Ancak, bu eski yığma duvarların üzerine 5 

katlı evler inşaa edilirken, kimse altındaki 
duvarların sağlamlığını incelemiyor.

Dünden bugüne bu duvarlar direncini kay 
bedince, üzerindeki evlerde tehlike başladı.

Duvarların bazıları yıkılınca, konutlarda otu 
ranlar tehlike nedeniyle bir yıldır evlerinden 
dışarıda yaşıyorlar.

Üç-dört ay önce Büyükşehir Belediye Baş 
kanı semt sakinleriyle bir toplantı yaptı.

Belirlenen 30 civarındaki eve kira yardımı 
sözü verildi ve bu gerçekleşti.

Tehlikeli olan evlerin ise yıkımına başlandı.
Bölgede oturan halk diken üstünde.
Evleri yıkılıyor, bir süre sonra Belediye 

kirayı da kesince ne olacak?
Gemlik’te TOKİ yok.
TOKİ ev yapmış olsa, evleri yıkılanlara ko 

nut verilebilir.
Ama bu imkan bugün için yok.
Ne zaman olacağı da belli değil.
İmar planlarında Kentsel Dönüşüm Alan 

lan belli.
TOKİ’nin buralarda bina yapması isteni 

yor.
Evlerini tehlikeli bir şekilde kalması doğru 

değil.
Ancak, burada evleri olanlar şimdi evsiz 

kaldı.
Bu sorun mutlaka çözülmeli.
İvedilikle Kentsel Dönüşüm Alanları’nda 

toplu konut sitelerinin yapılmasına başlan
malı.

z ****** * **

Kayhan Mahallesi 1 nolu Caddede yıllardır 
yıkıldı yıkılacak durumda olan Tangün Aile 
si’nin oturduğu özgün yapı dün yıkıldı.

Bu yapılar ilçemizde bir kaç taneydi. 
Sanırım mimarı da bir Italyandı.
Yine Kayhan Mahallesi 2 Nolu Caddede 

bugün yerinde apartman olan rahmetli 
Hasan Ateşoğlu’nun, yine Atatürk İlkokulu 
karşısında yalnız temelleri kalan Ünal Ailesi 
nin yıllarca yaşadığı ahşap bina tamamen 
yıkıldı.

Bu binalara benzer bazı evler Kayhan Ma 
hailesinin ara sokaklarında da vardı.

Bazılarının yarısı yıkıldı, sağanak yağışlar
dan sonra tamamı yıkılarak geriye bir şey 
kalmayacak.

Gemlikliler olarak bu evlerden bir tanesini 
bile koruyamadık.

Bunlar gibi OsmanlI mimari özelliklerini ta 
şıyan onlarca ev yıkıldı kimse umursamadı.

Bunların son önemli bir örneği daha yok 
oldu.

Tek kelime ile yazık.

BUSKİ Şube Müdürü ile ilçenin kanalizasyon sorunlarını görüştüler

İmi IMımı Mm âftıı
Sivil toplum kuru
luşlarının ortaklaşa 
oluşturdukları 
Emek Palatformu, 
Gemlik’in sorun
larını masaya yatır
maya devam ediyor. 
Emek Platformu 
sözcüsü Abdulillah 
Bilir, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
ilçe halkının su, 
kanalizasyon, elek
trik, eğitim, sağlık, 
üniversite ve benze 
ri konulardaki 
istemlerini değer
lendirdiğini ve bir 
program kapsamın
da aciliyet sırasına 
göre İlçe Kaymaka 
mı, ilgili kuramların 
müdürleri ile görüş 
tüğünü gerektiğinde 
resmi başvurular 
yaptıklarını söyledi. 
Bilir, sorunların çö 
zümleri için müca 
delelerini sürdür

düklerini, bu kap
samda BUSKİ İlçe 
Müdürü ile Hürriyet 
Caddesi’nde iki 
aydan beri kanali 
zasyon borusu 
döşeme çalışmaları 
ve diğer cadde ve 
sokaklardaki sıkın
tıların ne zaman 
biteceğini sorduk
larını söyledi. 
Emek Platformu 
sözcüsü Abdülillah 
Bilir, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Dünyanın bütün 
ülkelerinde il ve 
iilçelerinde uzun 
süreli programlarla 
kanalizasyon, su, 
elektrik, Mobese, 
telefon ve doğalgaz 
şebekeleri bir arada 
yapılır. Hem ülke 
ekonomisi zarar 
görmez, hem de her 
üç ayda bir cadde 
ve sokaklar kazıla

rak vatandaşlar 
sıkıntıya sokulmaz.” 
BUSKİ Şube müdü 
rünün kendilerini 
sıcak karşıladıklarını 
söyleyen Bilir, 
Gemlik’teki sorun
ların bu yılın değil, 
birkaç yılın sorun
ları olduğuna dikkat 
çektiğini, Gemlik’in 
nüfusunun 15-20 bin 
olduğu dönemlere 
göre çalışmalarının 
planlandığını, dere 
ağızlarına binalar 
inşa edildiğini, 
derenin akış yönü 
nün engellendiği, 
Gemlik’in ova kesi
minin balçık ve 
sudan meydana 
geldiğini, bu alanda
ki binaların depreme 
dayanıklı 3-4 kat 
yapılması, çok katlı 
binalara izin veril 
memesi, binalaş- 
manın olduğu yerler

de alt yapının da 
planlanması gerek
tiğini söyledi. 
Bilir, şöyle devam 
etti: “BUSKİ Şube 
Müdürlüğümün 
belirttiğine göre 
bunların yapılmadığı 
için bugün sorun
ların yaşandığını, 
sorunların yaşanma
ması için uzun 
süreli Gemlik’in 
ihtiyacını karşılaya
cak çalışmalar 
yaptığını belirtti. 
Müdürün anlattığına 
göre kazılan yerler 
de çökmeler yaşan 
dığı, ikinci kez çök
meler yaşandığı, 
bu nedenle zaman 
kaybına neden 
olunduğu bildirildi. 
Biten yerlerin 
havaların durumu 
uygun olursa 
asfaltlanacağı da 
belirtildi”

İlk ziyaretini Ticaret ve Sanayi Odası’na yapa

Mîılnn ziyaretlere M
Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanlığına 
atanan Av. Necdet 
Yılmaz, sivil toplum 
kuruluşlarına ilk 
ziyaretini Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na yaptı.
Oda Başkanı Kemal 
Akıt’ı ziyaret eden 
Yılmaz ve Gençlik 
Kolları Başkanı 
Mehmet Taşar 
ilçe ile ilgili konuları 
görüştüler. 
Kemal Akıt, 
yaptığı konuşmada, 
“Sizi yeni görevi 
nizde tebrik ediyo
rum. Gemlik için 
yararlı çalışmalar 
yapacağınıza inanı

yorum. Biz, oda 
olarak Gemlik için 
yapılacak her konu

da elimizden gelen 
desteği vermeye 
hazırız” dedi.

Ziyaret, dün 
akşam saatlerinde 
gerçekleşti.

K fiŞ€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) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe 6 üçüm soorliila r 2 sayı tartıla yen ıl i
HEP BERABER İKTİDAR 

YÜRÜYÜŞÜNE
Guzel yurdumuzun düşmanlar tarafından 

işgalinde; vatan şairimiz Namık Kemal şöyle 
sesleniyordu:

Dayamış Türk’ün bağrına düşman hançeri
ni. yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini 
?"

Büyük Atatürk ulusuna şu cevabı verdi:
Dayasın Türk’ ün bağrına düşman hançeri

ni. bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.”
Düştü halkın önüne. Bıraktı rütbeyi, makamı. 

Samsun’ dan başlayarak karış karış dolaştı 
Anadoluyu. Oluşturdu Kuvay-ı Milliye’ yi bü 
yük atamız Mustafa Kemal.

Düşman atıldı kutsal vatan topraklarından.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Onun 

iradesi ile gerçekleşti kurtuluş.
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
Eğitim seferbirliği başladı.
Yabancıların tekelindeki tüm kurum, tesis ve 

işletmeler halk adına devletleştiriidi.
Osmanlı’ nın borçları ödendi.
Fabrikalar, limanlar inşaa edildi.
Turn yurt demir ağlarla örüldü.
Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı 

tanındı Kadın-erkek eşitliği sağlandı.
İkinci Dünya Savaşı’ndan kimsenin burnu 

kanamadan çıkıldı.
Tum etnik kimlikler kaynaştırıldı. Kimsenin 

inancına karışılmadı. Her vatandaş inancı 
doğrultusunda korkmadan ibadet edebildi.

Tum bu atılımlar CHP tarafından gerçek
leştirildi.

Devleti kurmuş, büyük atılımlar yapmış, 
demokrasiyi getirmiş, hukukun üstünlüğünü 
hakim kılmış, emeğe en yüce değeri vermiş, 
toplu sözleşme, grev ve lokavt haklarını işçi
lerimize sağlamış CHP; bu ulus için yaptık
larını korumaya Türk ulusunu uygar uluslar 
düzeyine getirmeye, laik demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti ni ve yurdun bölünmez bütün
lüğünü korumaya azimli ve kararlıdır.

Nasıl ki Mustafa Kemal “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz'dir. İleri!” emrini verip, vatanı kurtardı 
ise;

Kılıçdaroğlu Kemal’ de 18 Aralık’ da iktidar 
yürüyüşünü başlatıyor. CHP’ İller olarak el ele, 
gönül gönule, milletçe, işçisi-köylüsü-çiftçisi- 
esnafı-tüccarı-sanayici iş adamı-memuru- 
emeklisi, kutsal yürüyüşe inanç ve imanla 
katılalım.

12 Haziran günü güneş daha bir parlak doğ
sun.

Korkular ve endişeler bitsin, yüzler gülsün. 
Akan kan dursun. Atamızın ruhu şad olsun

Gücümsporlu 
basketçiier, Final 
Okulları Uğur 
Böceği basketbol 
takımını uzatma 
larda yendi. 
Önceki gün saat 
18.oo’de Gemlik 
Kapalı Spor Salo 
nu’nda yapılan 
karşılaşmada heye
can doruğa çıktı. 
1. periyodun 8-17, 
2. periyodun 14-15, 
3. periyodun 10-12, 
4. periyodun 16-4 
olması üzerine 
uzatmalarda 
Gücümspor 7, Uğur 
Böceği 5 sayı aldı. 
55-53 tamamlanan 
karşılaşmada bas- 
ketçiler rakipleriyle 
kıyasıya 
mücadele ettiler. 
Küçük erkekler C 
gurubunda son 
maçını 2 sayı farkla 
kazanan Gücümspor 
Kulübü Antrenörü 
Abbas özer, 
gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Gücümsporlu 
basketçiierin grupta 
ikinci olarak play-off 
grubuna katılma 
hakkını elde ettik

n- Seri A 2051 ■ 2100 sıra nolu
1 cilt sevk irsaliyesi kaybolmuştur. 

S Hükümsüzdür. ZEKİ BAŞARAN

toll Malı Haftası nı kuiladılaı
Elma Şekeri 
minikleri, 12-18 
Aralık tarihleri 
arasında kutlanan 
Yerli Malı 
Haftası’nı kutladı. 
Tutum, yatırım ve 
Türk Malları Haftası 
olarak kutlanan 
yerli malı haftası 
nedeniyle, 
annelerinin 
evlerinde yaptıkları 
kek, pasta ve 
börekleri yediler. 
Minikler, hem yerli 
malı haftasının 
önemini öğrenir
lerken, eğlenceli 
saatlerde geçirdiler. 
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
Müdürü Erkan 
Akıncı, öğretmenleri 
tarafından miniklerin 
yerli malı haftası 
konusunda bil
gilendirildiklerini, 
haftanın öneminin 
anlatıldığını söyledi.

lerini, gruptaki 24 
takım arasında ilk 
10’a girmeye 
başardığını söyledi. 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler, play of 
karşılaşmalarında 
ilk 6’ya kalabilmek 
için mücadele 
verecekler.
Gücümspor- 
Uğur Böceği 
karşılaşmasında 
Gücümsporlu 
basketçilerden 
Batuhan Ayan (23 
sayı), Batuhan 
Kurtlu (13 sayı), 
Tufan Erkan (8 sayı), 
Anıl Adıbelli (3 sayı), 
Fatih Büyükkıdan (2 

sayı), Batuhan Cen 
giz (2 sayı), Erol 
Yücelen (1 sayı), 
Hakan Çatak 
(1 sayı) attı. 
Abbas Özer, karşılaş 
maya gelerek destek 
olan herkese teşek 
kür ederek, minikler 
C grubunda Uğur 
Böceği ile 19 Aralık 
2010 Pazar günü 
saat 11.30’da 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıla
cak olan karşılaşma 
ya tüm Gemlik 
halkını davet etti. 
Öte yandan, yıldız 
kızlar A grubu ilk 
maçına çıkan

Gücümspor kız. 
basketbol takımı, 
Mustafakemalpa 
şaspor’un karşılaş
maya gelmemesi 
üzerine galip sayıldı. 
Rakibi Çarşamba 
günü saat 19.30’da 
yapılacak olan karşı 
laşmaya gelmeyince 
Gücümsporlu kız 
basketbol takımı 
karşılaşmayı 20-0 
galip bitirmiş oldu. 
Gücümspor kız 
basketbol takımına 
destek sağlayan 
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
ile Rıfat Minare’ye 
teşekkür edildi.
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Halkımızın Bilinç Düzeyi

Son günlerde bir 
televizyon kanalı, 
çeşitli konularda 
sokağın nabzını 
tutmaya çalışıyor 
ve bu alanda yoru
ma gerek bırak
mayacak değer
lendirmeleri 
kamuoyuyla pay
laşıyor.

Bütün Dünya’da 
adından söz ettiren 
ve günlerce hakkın
da konuşulan 
WikiLeaks belgeleri 
konusunda 
halkımız ne 
düşünüyor diye 
program yapımcısı 
mikrofonu halka 
tutuyor ve soruyor:

-WikiLeaks nedir?
-Valla bir ilaç adı 

olsa gerek!
-BeyefendilSizce

WikiLeaks nedir?
-A..! Efendim,o bir 

gömlek markasıdır.
-Hanımefendi, 

WikiLeaks nedir?
-Yeni çıkan bir 

şampuan adıdır ya 
da kozmotik bir 
ürünün adı...

-WikiLeaks nedir?
-Ben o işlerden 

anlamam beyim.
-WikiLeaks nedir?
-Bir eşofman 

markasıdır 
kardeşim.

-WikiLeaks nedir?
-Tayyip Erdoğan’a 

iftira atan şey..
-Nedir?
-Kardeşim ben 

okuma yazma 
bilmem,işte o kadar 
biiiyom.
Alınan yanıtlar 

insanı güldürüyor; 
oysa ağlanacak 
durumdayız! Ya 
gençlerimize ne 
demeli?

Genç insan 
ülkesinden ve 
dünya sorunların
dan kendini soyut
layabilir mi?Kendi 
siyasi,toplumsal ve 
tarihsel olaylarına 
böylesine yabancı 
kalabilir mi?

Birkaç gün önce 
yine buna benzer 
bir sormaca 
gerçekleştirildi 
sokakta. Sorular 
öylesine kolaydı ki 
bu sorulara yanıt 
vermek için belli 
bir eğitimden geç
menin 

gerekmediğini 
açıkça ortaya 
koyuyordu.

- Şu andaki 
cumhurbaşkanımız 
kim?

- Turgut Özal.
- Bundan önceki 

kim?
- Bülent Ecevit.
- Türkiye’nin ilk 

cumhurbaşkanı 
kim?

- Valla onu hatır
lamıyorum.

- Şu anki cumhur
başkanımız kim?

- Mehmet Gül.
- Bundan önceki 

cumhurbaşkanımız 
kim?

- Tayip Erdoğan.
- ilk cumhur

başkanımız kim?
- Kenan Evren.

- Diğer cumhur- 
başkanlarımız kim
ler?

- Bilmiyorum.
Sorular ve cevap

lar devam edip 
gidiyor.

Bir toplumun 
kültürünü, eğitim 
düzeyini sokaktaki 
vatandaşlar belir
ler. Onların sözleri 
bir aynadır. Büyük 
usta “Aziz Nesin’in 
“ sözünü söylemek 
istemiyorum; ama 
gerçek bu.

Halkımız bu konu
da suçlu değil. 
1950 yılından beri 
ülkeyi yönettiğini 
ifade eden sağ ikti
darlar bundan 
sorumludur. Her 
toplum hak ettiği 
hükümetlerle 
yönetilir, kızmaya, 
tepki göstermeye 
gerek yok. Demek 
ki halkımızı bu ka 
dar eğitip bilinç 
lendirebilmişiz.

Sağ iktidarları 
başarılarından 
dolayı kutlamak 
gerek.

Cinayette 
Türkiye 

üçüncüsüyüz
TÜRKİYE, silaha 
sahip olmanın 
daha kolay hale 
gelmesine ilişkin 
yasa tasarısının 
tartışıyor. Ancak 
diğer yandan 
cinayet sırala
masında Türkiye, 
Litvanya ve 
Estonya'nın ardı- 
nadan üçüncü 
sırada yer alıyor. 
Avrupa istatistik 
kurumu 
Eurostat'ın veriler
ine göre Litvan 
ya'da her 100 bin 
kişiden 8.76'sı 
cinayete kurban 
gidiyor. Bu oran 
Estonya'da 6.6 
düzeyinde. 
Türkiye'de ise 5 
seviyesinde. Türki 
ye'de son 10 yıl 
içinde cinayet oran 
larında önemli bir 
düşüş yaşansa da 
Avrupa ortalama 
sının çok altında.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com
özel

ıfc sekeri
KREŞLERİ -—

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

GEMLİK'İN İLKÖZEL 
OtUlöKCESİEĞİTİN 

tUBUMU
vt I

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

5I719 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

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 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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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:5132474 Fax:5141021

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Tiryakilere kötü haber Tübeticiterin bankalara
Sağlık Bakanı 
Akdağ, "Camekânlı, 
plastik şeffaf aç- 
kapa işine son vere
ceğiz” dedi.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, sigara 
yasağının kahveler 
ve sigara içilen 
işletmelerde 
kurulan açkapa 
camlarla delinmeye 
çalındığına dikkat 
çekerek denetim 
sırasında camların 
açıldığını, denetim 
dışında kapalı 
tutularak bu mekân
larda sigara 
içildiğini söyledi. 
Bakan, “Genelge 
yayınlayıp herkesi 
uyardık. Camekânlı, 
plastik şeffaf aç
kapa işine son 
vereceğiz” dedi. 
Sigara yasağı

Innilteı ede 2,5 mitin işsiı m
İngiltere'de işsizlik 
yılın üçüncü 
çeyreğinde 35 bin 
kişi artarken, ülkede 
2,5 milyondan 
fazla kişinin işsiz 
olduğu açıklandı. 
Ülkedeki Ulusal İsta
tistik Kurumu (ONS), 
Ağustos-Ekim 2010 
döneminde işsizlik 
oranını yüzde 7,9 
olarak açıkladı. Bu 
oranın beklenenden 
yüksek çıktığına 
dikkat çekilerek, 
işsizliğin ülkede 
son altı aydır yük
selişte olduğu 
belirtildi.

konusunda uygula
mada çıkan sıkın
tılara karşı ilave ted
birler alacaklarını da 
vurgulayan Bakan 
Akdağ, idare tarafın
dan kesilen 
cezaların sadece 
yüzde 25’inin 
uygulandığına 
dikkat çekti. 
Akdağ, tüm illere 
sigara yasağının 
uygulanmasında 
denetim yapmayan,

İngiltere'de işsizlik 
yardımı alanların 
oranında ise düşüş 
olduğu kaydedildi. 
2010'un üçüncü 
çeyreğinde bu 
yardımdan bin 200 
kişinin daha az fay
dalanmaya başladığı 
ve sayının 1,46 

görevi suiistimal 
edenler hakkında 
savcılıklara suç 
duyurusunda bulun
maları talimatı 
verdiklerini söyledi. 
Bakan Akdağ, “Bu 
tedbirler de başarılı 
olmazsa nihai 
çözüm olarak sigara 
yasağını uygulama 
yetkisini belediyeler
den alarak, valilik
lere devredeceğiz” 
dedi.

milyon kişi 
olduğu açıklandı. 
Son bir yıldır işsiz 
olanların şayısının 
ise 41 bin kişi 
arttığı ve bu artışın 
1997'den bu yana 
en büyük artış 
olduğuna dikkat 
çekildi.

borcu 160.6 milyar TL
Tüketicilerin 
bankalara olan 
toplam borcu 5-12 
Kasım haftasında 1 
milyar 467.6 milyon 
TL artışla 160 milyar 
619.2 milyon TL’ye 
çıktı.
Merkez Bankası’nın 

verilerinden yararla
narak yaptığı 
hesaplamaya göre, 
bankaların tüketici 
kredisi alacakları 5- 
12 Kasım haftasında 
1 milyar 275.3 
milyon TL artışla 
118 milyar 837 
milyon TL’ye çıktı. 
Tüketicilerin kredi 
kartı borçları ise 
192.3 milyon TL 
artışla 41 milyar 
782.3 milyon TL’ye 
ulaştı. Böylece, 
tüketicilerin 
bankalara olan 
toplam borcu anılan 
dönemde 1 milyar 
467.6 milyon TL 
artışla 160 milyar 
619.2 milyon TL’ye

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

konut kredileri 613.3 Tüketicilerin 41 mil-
milyon TL artışla 54 
milyar 693.2 milyon 
TL’ye, taşıt kredileri 
ise 75.8 milyon TL 
artışla 4 milyar 756.3 
milyon TL’ye çıktı. 
Söz konusu 
dönemde, diğer 
tüketici kredileri ise 
568.2 milyon TL’lik 
artışla 59 milyar 

NÖBETÇİ ECZANE
17 Aralık 2010 Cuma 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Caddesi 
Tel: 513 29 74 GEMLİK

yar 782.3 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşen kredi kartı 
borçlarının 41 milyar 
735.9 milyon 
TL’sinin TL cinsin
den, 46.4 milyon 
TL’sinin ise yabancı 
para cinsinden 
olduğu belirlendi.

, GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

_________ ULAŞIM__________
METRO 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
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. $13 60 40

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

RELEDİYE

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR-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 7S
MAR-PET g.,3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 2S
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3839 

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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Hava sıcaklığı anacak
Orta Akdeniz 
üzerinden gelen ılık 
ve yağışlı havanın 
etkisini sürdürmesi, 
güney ve batı ke 
simlerde kuvvetli ve 
aşırı yağışlar bek
leniyor. Hava sıcak
lığının hafta sonun
da batı bölgelerden 
başlayarak ülke 
genelinde 3 ila 5 
derece artması 
bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğünce yapılan 
değerlendirmeye 
göre, yağışların; 
genellikle yağmur ve 
sağanak, Güney Ege 
ve Akdeniz kıyıların
da gök gürültülü 
sağanak, Edirne, 
KIrklareli, Bolu, 
Yozgat ve Sivas 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve 
yükseklerinde kar 
şeklinde olacağı 
tahmin ediliyor. 
Rüzgar; Marmara ve 
Kuzey Ege kıyıların
da kuzey ve kuzey
doğu, İç Anadolu 
nun güneyi ve

doğusu, Güney Ege 
ve Batı Akdeniz'de 
güney ve güneybatı 
yönlerden kuvvetli 
ve kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek. 
Hava sıcaklığı; 
Kuzey ve iç kesim
lerde 1 ila 3 derece 
artacak, diğer 
yerlerde önemli 
bir değişiklik 
olmayacak. 
Bugün yurdun 
büyük bir bölümün 
de yağışların etkisi
ni sürdürmeye 
devam edeceği tah
min ediliyor. 
Antalya'nın Alanya, 
Serik, Gazipaşa, 
Manavgat, İbradı ve 
Finike ilçelerinde 
"aşın", Doğu Akde 
niz'de Adana, Mer 
sin, Hatay, Osma 
niye ve Kahraman 
maraş, Doğu ve 
Güneydoğu Ana 
dolu'nun batısında 
Gaziantep, Adıya 
man, Kilis, Malatya, 
Elazığ, Tunceli ve 
Erzincan ile 
Muğla'nın Fethiye ve 
Dalaman ilçelerinde

"kuvvetli" yağış 
bekleniyor. Rüzgar; 
Marmara'nın 
kuzeyinde kuzey ve 
kuzeybatı, İç Anado 
lu, Doğu Anadolu 
nun batısı ile Orta 
Karadeniz'in iç ke 
simlerinde güney ve 
güneybatı yönlerden 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şek
linde esecek. Hava 
sıcaklığı; Batı kes
imlerde 2 ila 4 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Cumartesi günü 
doğu bölgeleri etk
ileyecek yağışlara 
ilave olarak Pazar 
günü yurdun batı 
bölgelerinin Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelecek yeni bir ılık 
ve yağışlı havanın 
etkisine gireceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığının 
hafta sonunda batı 
bölgelerden başla
yarak ülke genelinde 
3 ila 5 derece art
ması bekleniyor

Bursa'da boş kon
tenjanı bulunan 
ortaöğretim kurum
lan pansiyonları için 
ikinci kez mahalli 
sınav açılıyor.
Bursa İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü Leyla 
Ertuğrul Oflaz 
başkanlığında 
toplanan İl Yatılılık 
ve Bursluluk 
Komisyonu'nca alı
nan karar gereği, 
ortaöğretim kurum
lan bünyesinde 
bulunan pansiyon
ların boş kontenjan
larına mahalli 
sınavla öğrenci alı
nacak. Açıklanan 
takvime göre 
ortaöğretim kuram
larına bağlı pansiy
onların boş konten
janları 22 Aralık'ta 
ilan edilecek. Boş 
kontenjanların ilan 
edilmesinin ardın
dan başvurular 
22-27 Aralık 
tarihleri arasında 
alınacak.
Pansiyonların boş 
kontenjanlarından 
yararlanmak

isteyen öğrencilerin 
bu tarihler arasında 
pansiyonu bulunan 
okul müdürlüklerine 
müracaat etmeleri 
gerekiyor. Daha 
önce Ekim 2010 
ayında yapılan 
birinci sınava 
katılanlar bu 
sınava müracaat 
edemeyecek.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerince 
yapılacak mahalli 
sınavlar Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer,

B.Orhan Gemlik, 
İnegöl, Karacabey, 
Keleş, 
Mustafakemalpaşa, 
İznik, Mudanya, 
Orhaneli ve 
Yenişehir ilçelerinde 
28 Aralık'ta saat 
14.00'te gerçek 
■eştirilecek.
Sınav sonuçlarının 
31 Aralık'ta ilan 
edilmesinin ardın
dan öğrencilerin 
kayıtları 31 Aralık 
tarihinde gerçek
leştirilecek.
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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 banyoları, 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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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SCflVİS HİZMCTİ
Her çeşit ov^rlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Uludağ Üniversitesi ortak projesi başarıyla tamamlandı

Diiiial imza projesine son nokta kondu
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Uludağ Üniversitesi 
arasında ortaklaşa düzenle
nen “Bilgisayar ortamında 
dijital imza" projesi kapsamın 
da Almanya’ya gönderilen 
öğrencilerin eğitimin sona 
ermesinden sonra dün yapı 
lan “Proje Yaygınlaştırma ve 
Bitiş Programı" ile proje son- 
landırıldı. Haberi sayfa 2’de

GüneBakı
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

TÜFflD ödülleri 
sahiplerini buldu

Dijital İmza Projesi
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ebru Yeminal 
Yıldırım tarafından hazırlanan, “Dijital İmza" pro
jesine, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası sponsor
luk yaptı.

Okulun okul son sınıf 40 öğrencisi AB’nin 
Leonardo Da Vinci projesi ile Almanya’nın Berlin 
şehrinde 5 haftalık süreyle bilgisayar ortamında 
“Dijital İmza" konusunu gençlerimiz öğrendi.

Geleceğin sektörel iletişimi, bilgisayar ile diji
tal ortamda herşeyi sonuçlandıracak.

İşyeri sahipleri bankalarla, devlet daireleriyle 
yazışmalarını ve işlerinin takibini dijital ortamda 
yapacaklar.

Bankaya gidip imza atmak yerine, bunu dijital 
ortamda yapacaklar. Devamı sayfa 4 ’de

Türkiye Futbol Antrenörleri 
(TÜFAD) Bursa Şubesi’nin gele 
neksel hale getirdiği “2009-2010 
Meşin Yuvarlak Başarı Ödülleri” 
düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu. Gemlikli Volkan özgüTün 
de ödül aldığı törende başarılı 
antrenörler arasına Gemlik’ten 
başka giren olmadı. Haberi 4’de

Bursa Büyiihsehir ve 
Buski’de bütçenin 

aslan payı yatırımlara

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi Plan 
Bütçe Komis yonu 
tarafından 2011 yılı 
bütçesi 842 milyon . 
620 bin TL olarak 
bağlanırken, bütçenin 
yüzde 56’sı ise

yatırımlara ayrıldı. 
BUSKİ’nin 346 milyon 
700 bin TL olarak belir
lenen bütçesinin de 
yüzde 60’ının yatınm- 
lara ayrılması oy bir
liğiyle kabul edildi. 
Haberi sayfa 5de

http://WWW.umutthermal.COin
http://www.gemliiikorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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L Buluşma Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Uludağ Üniversitesi ortak projesi başarıyla tamamlandı

■ItaıttHMMGürhan ÇETİNKAYA

Demokrasi sıralamasında 
dünya da 89’ncuymuşuz!

Başbakan haklı olarak Türkiye’de ileri 
demokrasiden bahsediyor ya!

Dünya çapında 1.6 milyon satış rakamına 
sahip olan Ingiltere merkezli haftalık ekonomi 
dergisi Economist dünyada demokrasi 
endeksini araştırmış.

Ve ortaya şöyle bir sıralama çıkmış:
1 Norveç
2 İzlanda
3 Danimarka
4 İsveç
14 Almanya
17 ABD
18 İspanya
19 İngiltere
28 Yunanistan
29 İtalya
31 Fransa
86 Lübnan
87 Ekvador
88 Honduras
89 Türkiye
89 Nikaragua
91 Zambia
92 Tanzanya
98 Uganda
Ekonomistin araştırma birimi “Economis 

Inteligence Unit” tarafından yapılan ankette 
devletler, seçim süreci ile çoğulculuk, sivil 
özgürlükler, hükümetlerin işlevi, siyasal 
katılım ve siyasal kültür dikkate alınarak 
Türkiye de puanlanmış.

Araştırmaya göre Türkiye tam demokrasi ve 
kusurlu demokrasiler arasında yer alamamış.

167 ülke arasında Nikaragua’yla 89’unculuğu 
paylaşan Türkiye, Tanzanya ve Uganda’nın da 
bulunduğu hibrit (melez) rejimler grubun
daymış.

Güya Türkiye’de medya özgürlüğü gerilemiş. 
Sivil özgürlük yokmuş falan filan.

Sevsinler onların araştırmasını...*****
Şimdi bizim başbakan bu araştırmayı yapan

ları faşistlikle falan suçlayacaktır kuşkusuz.
Haksız da sayılmaz hani...
Çünkü O’nun gördüğü Türkiye demokraside 

birinci... Valla bu eloğlu el oturduğu yerden 
araştırma yapıyor.

Gelip Türkiye’ye görmüyor ne olup bittiğini.
Gelse görecekleri şunlar;
Haklarını arayan öğrenciler hoşgörüyle 

karşılanıyor.
Fazla seslerini yükselttikleri için sadece 

uyuyan yaşlı ve çocukları rahatsız edebilecek
leri endişesiyle polis tarafından nazik biçimde 
uyarılıyorlar. Ona uyarıda denemez sadece 
rica ediyorlar. Yetmiyor güzel koksunlar diye 
üzerlerine sprey bile sıkıyor.

Başbakanın gerçekleştirdiği Türkiye tur
nelerinde yurttaş eteğindeki taşları döküyor. 
Sıkıntılarını anlatıyor, başbakan da ya kendisi 
not alıyor ya da sekreterine yazdırıyor. 
Ankara’ya gider gitmez notlar ilgili birimlere 
iletiliyor ve kısa sürede çözümler üretiliyor.

Öyle hiç kimseye “ananı da al git “falan den
miyor. Gazeteciler gördüklerini duyduklarını 
gazetelerinde yazıyorlar.

Siyasal otorite sesini dahi çıkarmıyor. Hatta 
düşünce ve eleştirilerini rahatça yazsınlar diye 
gazeteler sübvanse bile ediliyor...

Bir adım daha da ileri gidilerek gazeteciliğe 
hevesli olan işadamlarına devlet olanaklarıyla 
kredi bile sağlanıyor.

Hatta devletin özel ve gizli bilgileri yurttaşın 
haber alma hakkına saygının gereği olarak 
gazetelere önceden servis dahi ediliyor.

Sonra gazeteciler yazdıkları yüzünden işsiz 
falan da kalmıyor. Onlar ne sanıyorlar 
Türkiye’yi... Onların dediğine mi inanalım 
yoksa yaşadıklarımıza mı?

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Uludağ Üniversitesi 
arasında ortaklaşa 
düzenlenen 
“Bilgisayar ortamın
da dijital imza” 
projesi kapsamında 
Almanya’ya gönderi 
len öğrencilerin eği 
timin sona ermesin
den sonra dün yapı 
lan “Proje Yaygın 
laştırma ve Bitiş 
Programı” ile proje 
sonlandırıldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
dün düzenlenen 
sonlandırma toplan
tısına Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Sulhi 
Gündoğdu, Uludağ 
Üniversitesi Teknik 
Bilimler Yüksek 
Meslek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. 
Rıdvan Özentaş, 
öğretim üyesi proje 
uygulayıcısı Ebru 
Yeniman Yıldırım, 
öğretim üyesi Uğur 
Fındıkoğlu, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim kurulu 
üyeleri, Uluslararası 
Ticaret Odaları 
Yönetim Kurulu 
üyesi Tevfik 
Solaksubaşı ve 
uygulamaya katılan 
öğrenciler hazır 
bulundu.
Sona erdirme toplan 
tısının açılış konuş
masını yapan Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
projenin başarı ile 
tamamlandığını 
belirterek, 
“Başlangıçtan bitişe 
kadar büyük emek 
harcandı. Umarım 
bu emeğe değmiştir. 
Siz gençler, ülkemi 
zin geçiş sürecinde 
olduğu “dijital 
imza” konusunda 
eğitim aldınız. Hiç 
bilmediğiniz Avrupa 
ülkelerinde bu pro
jeyi öğrendiniz. O 
ülkelerin kültürünü 
yaşadınız ve yaşam 
standartlannı 
gördünüz. Aynca, 
dil eğitimi aldınız, 
bilgi sahibi oldunuz. 
5 haftalık programla 
dijital imzanın öğre
nilmesi için yeterli 
bir zaman değildir. 
Bu konuda temel 
eğitime sahipsiniz.

Bunu geliştirmek, 
daha iyi öğrenmek 
sizin azim ve gayre
tinize bağlıdır.” dedi. 
Türkiye’nin AB üye
lik çalışmalarının hız 
kesmeden devam 
ettiğine dikat çeken 
Akıt, programa katı 
tan gençlerin şanslı 
olduğunu, Almanya 
yı gördüğünü, bu 
ülkenin şehircilik 
anlayışını ulaşım ve 
iletişim ve iletişim 
alt yapısını, tarih ve 
sanatını bilime verdi 
ği değeri gördükleri
ni hatırlatarak, 
“Gelecekte hepiniz 
ülkemize hizmet 
edeceksiniz. Bu nok
tada gördüğünüz bu 
değerleri belki de 
ülkemizde uygulama 
fırsatı bulacaksınız. 
Bu konuda sizlere 
çok iş düşüyor. 
Umarım bu proje 
bireysel hayatınıza 
olumlu etkiler 
katmıştır. Projeye 
destek veren 
Üniversitenize ve 
hocalarınıza teşek 
kür ediyorum.” dedi. 
Daha sonra söz atan

Projenin yapımcısı 
Ebru Yeniman 
Yıldırım da konuş
masında projenin bir 
yıl önce kabul edil 
diğini belirterek, 
“Bu proje ile 
öğrenciler 
yararlansın istedim. 
Uygulamanın iyi ve 
kötü yanları oldu. 
Projeyi üç farkı ku 
rumda gerçekleştir 
dik. Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
başkan ve yöneticile 
rinden büyük destek 
gördük. Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Müdürü 
Kemal Bey’den 
destek gördük. 
Herkese teşekkür 
ediyorum.
Bundan sonraki

yaşantınızda bu 
proje size önemli 
destek verecektir. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası iş 
bulmanızda size 
yardımcı olacağı 
kanısındayım. 
Bu projenin hayatı 
niza değişik boyutlar 
kazandıracağına 
inanıyorum. ” dedi. 
Daha sonra öğren
ciler Almanya’da 
aldıkları eğitim ile 
ilgi bir sunum 
gerçekleştirdiler.
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
tarafından öğren
cilere ve katılımcılar 
nedeniyle verilen 
sertifika ile “Dijital 
imza”projesine 
son nokta kondu.
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Motosiklet siiriiciisii ucuz kurtuldu YazıYORUM

Bursa'da yolcu oto
büsü ile kaldırım 
arasında sıkışan bir 
motosiklet sürücüsü 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, akşam saat
lerinde merkez 
Yıldırım ilçesi 
Duaçınar Mahallesi 
Ankara yolu 
üzerindeki otobüs

M tamı ağaclannıı idHlalılanıı caldılaı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, fıstık çamı 
ağaçlarının kozalak
larını çalan iki kişi 
suçüstü yakalandı. 
Boğazköy'de

Sprey içen çocuk hastanelik oldu
Orhangazi de, sprey 
içen bir yaşındaki 
çocuk zehirlendi. 
Camikebir 
Mahallesi'nde 
meydana gelen

Kar maskeli hırsızlar 
marketi 1 saatte soydu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir markete giren 
kar maskeli hırsı
zlar, 17 bin liralık 
sigara ve içkinin 
yanı sıra çok sayıda 
senedin bulunduğu 
çelik kasayı çaldı. 
Gün ışırken mey
dana gelen hırsızlık 
güvenlik kamer
alarınca saniye 
saniye görüntülen
di. Hırsızların rahat 
tavırları dikkat 
çekti.
Olay dün sabaha 
karşı 06.10 
sıralarında mey
dana geldi. Kar 4 
maskeli kişi, hedef 
belirledikleri mar
ketin önünde oto
mobille durdu.

durağında meydana 
geldi. S.V. (36) 
idaresindeki 16 BOC 
98 plakalı otobüs ile

kaldırım arasında 
sıkışan 16 BH 188 
plakalı motosikletin 
sürücüsü L.B. (23)

Kocadere mevkiinde 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi'ne ait 
fıstık çamı ağaçları 
mn kozalaklarının 
çalındığı ihbarını 

olayda, 1 yaşındaki 
U.Ş, eline aldığı 
spreyi içmeye 
başladı. Babası M.Ş. 
(37) tarafından 
hemen fark edilen

Hırsızlar marketin 
kilitli kapısını 
açmak için 26 daki
ka uğraştı. Kapıyı 
açmayı başaran 
hırsızlar markete 
girerek raflardaki 
sigara ve içkileri 
çuvallara doldurdu. 
Marketten çıkacak
ları esnada bilgisa
yarın yanındaki 
çelik kasayı da alan 
soyguncular, oto
mobile binerek kayı
plara karıştı.
17 bin TL değerinde 
eşyayı çalarak kayı
plara karışan soy
guncuların rahat 
tavırları işyerindeki 
güvenlik kameraları 
tarafından saniya 
saniye görüntülen
di. Marketteki alarm 

alan İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
harekete geçti. U.D. 
ve İ.A. isimli şahıs
lar, 8 ağaçta bulunan 
çam fıstıklarını 

minik bebek 
hastaneye kaldırıldı. 
U.Ş.'nin alınan dok
tor raporunda 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğre

sistemini devre dışı 
bırakan zanlılar, 
kameraları fark 
etmelerine rağmen 
soyguna devam etti. 
Sabah saatlerinde 
işyerini açmaya 
gelen market sahibi 
Paşa Ç., işyerinin 
soyulduğunu 
görünce durumu 
polise bildirdi. 
Zararının 17 bin lira 
ve çok sayıda senet 
olduğunu belirten 
Paşa Ç., polise 
olayla ilgili 
ifade verdi.
İlginç hırsızlığı 
anlatan market 
sahibinin komşusu 
Metin Sezer, 
"Gerçekten soy-, 
gunu izleyince 
şaşırdık. Gün ışı

yaralandı. Olay yer
ine çağrılan ambu
lansla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan L.B.'nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi. 
Olay yerinde 
inceleme yapan 
polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

silkelemek suretiyle 
düşürdükten sonra 
toplarken suçüstü 
yakalandı. Zanlılar, 
ifadelerinin ardından 
serbest bırakıldı.

nildi. Anne A.Ş. 
hakkında "bakım 
gözetim yüküm
lülüğünün ihlali" 
gerekçesiyle 
işlem yapıldı.

masına rağmen 
hırsızlar rahat rahat 
sigara ve içkileri 
çalmış. Kimsenin 
görmemesine de 
bir hayli şaşırdık. 
Elde plakalar var. 
Polis gerekli 
soruşturmayı 
yürütüyor." dedi. 
Görüntülerde rahat 
tavırlarıyla dikkat 
çeken zanlılar, mar
kete ilk geldik
lerinde polis 
aracının yaklaştığını 
görünce otomobil
lerine binip, 
yeniden markete 
geliyor. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, hırsızları 
yakalamak için 
geniş çaplı soruş
turma başlattı.

Beklentideyim, bilin !...
Arkadaşlarım arasında, çevremde, 

bazen de yolda beni durdurup bana en 
çok sorulan sorulardan biridir, "Niye 
daha sık belediye hakkında yazmıyor
sun" diye..

İşte açıklıyorum; Niye yazayım ki..
Bir defa, Gemlik Belediyesi hakkında 

duyduklarımı sevmedim hiç..
Konuşulanları da, yazılanları da..
Bulunduğum yerde CHP'li belediye 

konuşulmaya başladı mı, konuyu 
değiştirmeyi denerim.

Olmadı, usul usul kaçar giderim.
İkincisi. Gemlik Belediyesi için yazılan 

yazı, çöpe atılan kâğıttır.
İmam bildiğini okuyor belediye de, kim 

ne yazarsa yazsın boş ..
Şimdi desem ki, "Yahu günlerdir, 

evlerde, kahveler de, her yerde şunlar 
şunlar konuşulu yor, ne diyorsunuz ?...

Ses seda, cevap veren yok..
Ses uzaklardan, ilgisiz, bilgisiz, 

düştükleri çamurda çırpınanlardan geli 
yor.

Benim için fasa fiso, zavallılıklarına 
gülüp geçiyorum.

Yapmayın etmeyin..
"Yahu bugünlerde millet aklı selim 

sahibi, soğukkanlı, hoş görülü, kucak
layan, barış kovalayan bir Belediye 
başkanı arıyor. Ötekiler sövse de, sen 
onlara uyma" desek dinleyen çıkar mı?.

Umudunuz var mı?.
Siz herhangi bir siyasiye, herhangi bir 

şeyin öğretilebildiğine şahit oldunuz mu 
bu ülkede?.

O zaman niye hem kendimin, hem 
okuyanın vaktini ziyan edeyim?.

Bazen, sabır taşım çatlıyor.
Vicdanım razı olmuyor..
İşe yaramayacağını bilsem de yazıyo

rum...
İçimi döküyor, kendimi rahatlatıyorum. 
O işe yarıyor sadece..
Ahn size bir örnek veriyorum.. 
Şimdi, CHP Kurultay yapacak.

Günlerdir Türkiye bununla meşgul..
Benim umurumda değil, kimin, nasıl, 

kimlerle kazanacağı..
Çünkü kendi içinde demokrasiyi ger 

çekleştirmeyi başaramayan bir parti var 
ortada..

Pekiii.. yarın seçimi kazansa bile bu 
ülkenin gelişimine nasıl yararlı olacağını 
düşünemiyorum.

Sekiz senedir bu ülkede AKP iktidarda..
Boş sahada, tek başına top koşturuyor, 

adeta tek kale gollerini atarken, rakibi 
takım biri biriyle kavga ediyor.

Ama aslında biliyorsunuz iktidarda 
olan parti değil, lideri olduğunu hepimiz 
biliyoruz.

Tüm milletvekillerini, hatta tüm yerel 
yöneticileri teker teker seçen o..

O zaman oyumu kime vereceğim.. 
Muhaliflerden birine..

Oyumu ziyan etmeyecek, barajı aşa
bilecek, iktidara gelebilecek birine ki, 
kazanırsa, gereken yasal değişiklikler 
yapılsın. Beklentim bu..

Ama nerede ?..
Bunlar gidecek, onlar gelecek.
Ben ayni kalacağım..
O zaman..
Bana ne diyeceğim ama ..
O da bana yakışmıyor.
Sıkıntıdayım bilin..

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

Dijital İmza Projesi
Projeye katılan öğrenciler yalnız U.Ü. Teknik 

Bilimler Yüksek Okulu öğrencileri değildi.
Gemlik Asım Kocabıyık Yüksek Okulu ile 

engelli birkaç öğrenci de bu projede görev alıp 
Almanya’ya gitti;

Türkiye son 20 yılda dünyanın en yeni teknolo 
jilerini doğrudan alıp, halkıyla paylaşıyor.

Bilgisayarların günlük kullanım alanına girme 
sinden sonra, hayatımızın birçok ihtiyacı kolay
laştı.

Bilgisayar üzerinden internet aracılığıyla alış 
veriş yapılabiliyor, bankalardaki paranızı oturdu 
ğunuz yerden havale yapabiliyorsunuz...

Bir yakınınızla sesli ve görsel olarak görüşebi 
liyorsunuz.

İstediğiniz bilgiye kolayca erişebiliyor, her tür 
lü haberi anında edinebiliyorsunuz.

Mektup yazmak, tebrik göndermek günümüz 
de artık neredeyse unutulacak hale geldi.

e-bilgisayar haberleşme sistemi ile hayatımız 
daha da kolaylaştı.

Muhasebeciniz, sigortaya veya vergi daireleri 
ne her ay verdiği beyannamelerini artık e-bil- 
gisayar ortamında gerçekleştiriyor.

SSK kapılarında kuyruk dönemi bitti.
Okuldaki öğrencinizin notlarını internet aracı 

lığıyla öğreniyor, devam durumuna bakabiliyor
sunuz.

Internet, ekonomik hayatı da etkiledi.
Dünya bu sayede küçüldü.
Alışverişler bilgisayar ortamında yapılıyor.
Ticaret hızlandı.
Ödemeler aynı yolla yapılıyor.
Böyle bir dönemde ülkelerin en gizli, en kutsal

ları internet aracılığı ile deşifre edilebiliyor.
ABD’nin ipliği pazara çıkabiliyor.
İşte bu ortamda dünyanın gelişmiş ülkeleri, 

kişiye ait olan imza örneklerini de dijital ortamda 
kullanmaya başladı.

Uludağ Üniversitesi’nde hazırlanan proje ile 40 
gencimiz bu yeni teknolojiyi nasıl kullanacakla 
nnı Berlin’de öğrendi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası da bu projeyi 
finanse etti.

Projeyi hazırlayan öğretim görevlisi Ebru 
Yeniman Yıldırım ve Türkiye’de ilk uygulayan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı kutlamak 
gerek.

Dün, projenin sonlandırılmasında konuşan 
Oda Başkanı Kemal Akıt, öğrencilere şöyle 
seslendi:

"Sevgili gençler, gelecekte hepiniz ülkemize 
hizmet edeceksiniz.

İşte bu noktada gördüğünüz bu değerleri belki 
de ülkemizde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bu 
konuda sîzleri çok iş düşüyor.

Umarım katılım göstermiş olduğunuz bu proje, 
bireysel hayatınıza da olumlu etkiler katmıştır.

Bizimle birlikte olduğunuz ve bu projenin ta 
mamlanmasında gösterdiğiniz gayret ve azimli 
çalışmalarınız için size teşekkür ediyorum.”

Gençlere öğle yemeği de veren Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda, yararlı bir hizmeti yerine getir
menin mutluluğu yaşandı dün.

Diğer kurumlardan da böyle güzel projeler bek
lemek hakkımız.

Gemlik bunu başarır.

Türkiye Futbol 
Antrenörleri 
(TÜFAD) Bursa 
Şubesi’nin gelenek
sel hale getirdiği 
“2009-2010 Meşin 
Yuvarlak Başarı 
Ödülleri” geçtiğimiz 
akşam Osmangazi 
Belediyesi 
Ördekli Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen törenle 
sahiplerini buldu. 
Componentaspor’da 
görev yapan 
Gemlikli Volkan 
Özgül’ün de ödül 
aldığı törende başa 
rıh antrenörler arası
na Gemlik’ten başka 
giren olmadı.
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Genel 
Başkanı Cemal 
Vardar, taban birlik
lerinin temsilcileri 
ile kulüp yönetici
lerinin katıldığı 
gecede bir konuşma 
yapan TÜFAD Bursa 
Şube Başkanı Metin 
Begüm, başarılı ant 
renörleri tebrik ede 
rek başarılarının de 
vamını diledi. 
BASFK Genel Baş 
kanı Cemal Vardar 
ise, kulüplerin göz 
bebeği ve emekçileri 
olan antrenörleri 
tebrik ederek, “Ku 
tüplerimiz ve antre 
nörlerimizin her za 
man yanlarındayız. 
Geleceğin sporcu
larını yetiştirme 
adına antrenörlerim
ize büyük görevler 
düşüyor. Biz de 
onların sorunları ile 
yakından ilgilenm
eye çalışıyoruz. Bu 
geceyi düzenleyen 
TÜFAD başkan ve

yönetim kurulunu da 
tebrik ediyor, ant 
renörlerimize daha 
büyük başarılar te 
menni ediyorum” 
dedi.Gecenin başarı 
antrenörlere ödülleri 
BASKF Genel Baş 
kanı Cemal Vardar, 
Büyükşehir Bele 
diyespor kulüp 
başkanı İlhan Satık, 
TÜFAD Bursa Şube 
Başkanı Metin Be 
güm, İl Hakem Kuru 
lu Başkanı Hüseyin 
Toprak, Hakemler 
Derneği Başkanı 
Ümit Âkkuş, BASKF 
Genel Sekreteri 
Ersin Yılmaz, 
BASKF yönetim 
kurulu üyeleri Sabri 
Bağcı, eski Futbol İl 
Temsilcisi ismet 
Sarı, Saha Komi ser
leri Derneği Başkan 
yardımcısı Kazım 
Akçay törenle 
takdim etti.

ÖDÜL ALAN 
BAŞARILI 
ANTRENÖRLERLER 
U-13 Hüsnü 
Cambazoğlu 
(Componenta) 
U-13 Ulvi Ada 
(O.Renaul) 
U-13 Mesut

Aldanmaz 
(Bursaspor) 
U-14 Mustafa 
Cumhur Usluy 
(Bosch) 
U-14 Kadir Çattık 
(B.Güven) 
U-14 Volkan Özgül 
(Componenta) 
U-14 Beytullah Mete 
(B.Nilüfer AŞ) 
U-15 Mehmet 
Hacıoğlu (Yolspor) 
U-15 Melik Özmen 
(İnegölspor) 
U-15 İsmail 
Bayraktar 
(Arabayatağı) 
U-15 Kadir Çattık 
(B.Güven) 
U-16 İsmail Turan 
(İnegölspor) 
U-16 Fahrettin 
Etyemez (O.Renault) 
U-16 İbrahim 
Göstericiler 
(B.Merinos) 
U-17 Mehmet Seçkin 
(İnegölspor) 
U-17 Metin Serbest 
(O.Renault) 
U-17 Hamit Serbest 
(Zaferspor) 
U-19 Bülent Güler 
(Bosch) 
U-19 Recep Güneş 
(Kestel Bid) 
U-19 Salih Gülümser 
(Zaferspor) 
U-19 Vahap Çetiner

(Mudanyaspor) 
1.KÜME Muhammet 
Şaffak (Karadeniz 
Güven)
1.KÜME Arda 
Pamuktulum 
(Örnekköy) 
1.KÜME Yunus 
Emre Ülker 
(iznikspor)
1 .KÜME Ahmet 
Neneoğlu 
(O.Renault) 
1.KÜME Hasan 
Şakar (Yeniköy 
G.Birliği)
2 .KÜME İsa
Küpçüler (Akarspor) 
2.KÜME Miktad 
Aydın (SHÇEK) 
2.KÜME Nairn Kurtul 
(Yunuseli)
2.KÜME Kadir Güleç 
(Muradiye)
2.KÜME Bülent 
Merey (E.Gazi 
Mesken)
2.KÜME Ali Yılmaz 
(Maliyespor) 
2.KÜME İbrahim 
Temel (Milletspor) 
2.KÜME Caner 
Taban (Kocatepe 
İ.Öğr.Ok.)
2.KÜME Hayrettin 
Yıldız (Gedelekgücü) 
2.KÜME M.Kemal 
Arslaner (Kumyaka) 
2.KÜME U-19 
Mehmet Alarçin 
(Hürspor)
2.KÜME U-19 Nuri 
İhsan Erdoğan 
(Telekom)
2.KÜME U-19 Sezai 
Bayrak (Burgazspor) 
2.KÜME U-19 Yavuz 
Mutafoğlu 
(Barbaros)
2.KÜME U-19 
Ercüment Tek 
(Ayyıldız)
2.KÜME U-19 
Murat Ayar 
(Kafkasspor)

K AŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

İnternet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


18 Aralık 2010 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 5

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
5/B sınıfı Yerli Malı 
Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde pilav 
günü düzenledi. 
Bu sene beşincisini 
düzenlenen pilav 
etkinliği büyük 
bir katılımıyla 
düzenlendi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Güler 
ve eşi Gülgün Güler 
Başkan yardımcıları 
Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli, İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Ali Osman Cura/ 
Akif Alanlar bazı 
okulların okul 
müdürleri ve öğret
menleri, okulun 
öğretmenleri 5/B 
sınıfı velilerinin 
hazırlamış olduğu 
pilav ve kavurmaları, 
ev baklavalarını 
büyük beğeniyle 
yediler. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen yaptığı başta sınıf öğret-
konuşmada; düzen- meni Mehmet Atay
lenen etkinlikte ve velilere teşekkür

ederek, okul-veli- 
öğretmen dayanış
masına en güzel 
örneği verdiklerini 
ve haftanın da 
amacına uygun 
kutlandığı için de 
ayrıca mutlu 
olduğunu belirtti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’de yapılan bu 
etkinliğin kendisini 
çocukluğuna 
götürdüğünü, veli ve 
öğretmenlerin böyle 
dayanışma içinde

olmasının güzel bir 
tablo ortaya 
çıkardığını belirtti. 
Sınıf öğretmeni 
Mehmet Atay da, 
etkinliğe katılım 
sağlayanlara ve 5 
yıldır kendisini yal
nız bırakmayan ve 
her türlü katkıyı 
sunan velilerine 
teşekkür ederek 
seneye 6.sı düzen
lenecek olan etkin
liğe herkesin şimdi
den davetli 
olduğunu belirtti.

liiıMı m Will Mı aslan imi nalınlılara
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
Plan Bütçe Komis 
yonu tarafından 
2011 yılı bütçesi 842 
milyon 620 bin TL 
olarak bağlanırken, 
bütçenin yüzde 56’sı 
ise yatırımlara 
ayrıldı. BUSKİ’nin 
346 milyon 700 bin 
TL olarak belirlenen 
bütçesinin de yüzde 
60’ının yatırımlara 
ayrılması oy bir
liğiyle kabul edildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Heykel’deki tarihi 
binada yapılan 
meclis toplantısında, 
hem Büyükşehir’in 
hem de BUSKİ’nin 
2011 bütçesi görü 
şüldü. Plan Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
Fahreddin Yıldırım, 
BUSKİ’nin 2011 yılı 
tahmini bütçesinin 
346 milyon 700 bin 
TL olduğunu, gelir
lerinin ise 292 mil 
yon TL olmasının 
öngörüldüğünü açık

ladı. Bu arada BUSKİ 
bütçesinin yüzde 
60’ının yatırımlara 
ayrılması oy bir
liğiyle kabul edildi. 
Büyükşehir bütçesi 
842 milyon TL 
Plan Bütçe Komis 
yonu, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2011 
yılı bütçesini giderde

842 milyon 720 bin 
TL’ye bağladı. 
Personel giderleri 
72 milyon TL ile 
bütçenin sadece 
yüzde 9’unu oluştu
rurken, bütçenin 
yüzde 56’sı ise 
yatırımlara ayrıldı. 
2011 yılında 470 
milyon 900 bin TL’lik 

yatırım öngörülür 
ken, yatırımlarda 
aslan payı ise ulaşı
ma ayrıldı. Yeni yol
lar açılması, üst 
geçit inşaatları, yol 
kavşak inşaatları 
için toplam 38 mil 
yon 500 bin TL, 
BursaRay’ın yapımı 
için 274 milyon

500 bin TL ödenek 
ayrılırken, yatırımlar 
için de ulaşıma 
ayrılan pay ise 
yüzde 80’e ulaştı. 
Kentin çeşitli yer
lerinde yapılacak 
spor tesisleri için de 
24 milyon TL ayrıldı. 
“Kaynak üretmeye 
çalışıyoruz” 
Bütçe görüş 
melerinde muhalefet 
partilerin eleştirileri 
üzerine bir açıklama 
yapan Başkan Alte 
pe, bütçenin bir 
‘niyet mektubu’ 
olduğunu, Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak hayata geçir 
meyi planladıkları 
projeleri Şehreküstü 
Meydam’na bile 
astıklarını hatırlattı. 
Ulaşım yatırımlarına 
yüzde 80’in üzerinde 
pay ayrıldığını dile 
getiren Başkan 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 5 yıl 
içinde 600 milyon TL 
borç ve faiz ödemesi 
yapması gerektiğini 

kaydetti. Borç limit
lerinin aşılmadığını 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Biz az 
parayla çok iş yap
maya çalışıyoruz. 
Yatırımlarımız için 
kaynaklar üretmeye 
çalışıyoruz. Bunun 
için yeni stadyum 
projesi için bütçeye 
10 milyon TL öngör 
dük. Bu belki 100 
milyonluk bir proje 
ama biz 10 milyon 
TL harcayarak bunu 
yapmayı hedefliy
oruz. Böyle 100 
milyonluk bir işi 10 
milyon harcayarak 
yapmamız mı sorun? 
İşte teleferik ortada. 
50 milyon TL’lik bir 
iş. Yap işlet devret 
modeliyle yaptın 
yoruz. Kente kazan 
dıracağımız önemli 
projeler için yatırım
cı buluyoruz” 
diye konuştu. 
Büyükşehir Beledi 
yesi 2011 yılı bütçesi 
oy çokluğu ile kabul 
edildi.
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Tanm Krefli'nin olanaklan zeyfln üreticisinin hizmelintle
Marmarabirlik ortağı 
zeytin üreticileri, tarım 
kredi kooperatiflerinin 
olanaklarından 
yararlanabilecek. 
Marmarabirlik ile Tür 
kiye Tarım Kredi Koo 
peratifleri Merkez Bir 
liği arasında bu yönde 
protokol imzalandı. 
Protokolü 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida 
met Asa ile Türkiye 
Tarım Kredi Koopera 
tifleri Merkez Birliği 
Genel Müdürü Bedret 
tin Yıldırım imzaladı. 
Marmarabirlik’in 
Başköy’deki genel 
müdürlük binasında 
düzenlenen törene 
Bursa Tarım İl Müdürü 
Kasım Piral, 
Marmarabirlik yönetim 
ve denetim kurulu 
üyeleri, birliğe bağlı 
zeytin tarım satış 
kooperatiflerinin 
başkan ve yöneticileri, 
Gübretaş Genel Müdü 
rü Mehmet Koca ile 
tarım kredi kooperatif

leri şube müdürleri ile 
zeytin üreticileri katıldı. 
Törende ilk konuşmayı 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa yaptı. 
Asa, birlik ve koopera 
tiflerin amacının her 
zaman ortaklarının 
menfaatini korumak 
olduğunu, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez 
Birliği ile imzalanan 
protokolün de bu 
amaca hizmet ettiğini 
söyledi. Hidamet Asa, 
“Tarım kredi kooperati
fleriyle işbirliğimiz, 
finans desteğinin yanı 

sıra ürünlerimizin pa 
zarlanması aşamasın
da da devam edecektir. 
Bu protokolün sağla 
dığı koşullarla zeytin 
üreticimizin önü açıla
caktır” dedi.
YETER Kİ ÇİFTÇİMİZ 
ÜRETSİN
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez 
Birliği Genel Müdürü 
Bedrettin Yıldırım da, 
son zamanlarda 
hükümetin tarıma 
verdiği desteklerin, 
özellikle faiz oranların
daki açılımların, hem 
kendilerinin, hem de 

çiftçilerin önünü 
açtığını söyledi. 10 yıl 
öncesinde çiftçiye ve 
rilen kredi faizlerinin 
yüzde 59’dan başlayıp, 
150’ye kadar ulaştığını 
belirten Yıldırım, ve 
rilen kredi miktarının 
da bin-2 bin lira arasın
da olduğunu hatırlattı. 
Oysa şimdi çiftçi başı
na verilen ortalama 
kredi miktarının 250 
bin liraya ulaştığını, 
faiz oranlarının da 0 ile 
yüzde 9 arasında 
değiştiğini ifade etti. 
Hayvancılık ve sulama 
projelerinde oranın 
sıfır olduğunu kayde
den Bedrettin Yıldırım 
şunları söyledi: 
“Geçmişte 20 üyemizi 
birbirine müteselsil 
kefil yapıyorduk. Bunu 
da kaldırdık, iki kefile 
indirdik. Teminatsız 
kredinin önünü açtık. 
Başka bir şey daha 
yaptık, faizsiz kredinin 
önünü açtık. Vade 
farkını getirdik. Yeter ki 
çiftçilerimiz üretsin.

Yeter ki Türkiye 
üretsin.
ZEYTİN ÜRETİCİSİ 
KAZANACAK 
Marmarabirlik üretici
leri de bundan böyle 
bizden her çeşit 
ihtiyaçlarını karşılaya
bilecekler. Başta gübre 
olmak üzere, tarım 
araç gereçleri, 
akaryakıt, bitki koruma 
ürünleri, zirai ilaç, si 
gortacılık işlemleri, hay 
van ihtiyaçları, damız 
hk ve besi danası 
ihtiyaçlarını karşılaya
bilecekler. Tarım kredi 
çiftçisine hangi şartlar
da veriliyorsa, o şart
larda kullandırılacak. 
Hiç kimsenin kaygı ve 
şüphesi olmasın.” 
Bedrettin Yıldırım, son 
yıllarda tarım kredi 
kooperatiflerinin ürün 
değerlendirmenin 
önünü de açtığını ifade 
ederek, “Marmara’nın, 
Bursa’nın zeytinini, 
Mudanya’nın, 
Trilye’nin, Gemlik’in 
zeytinini dünyanın her 

noktasına ulaştırmak 
gibi bir görevimiz var 
bizim. Bunu yapmak 
zorundayız. Çinlilere 
zeytin yemeyi 
öğretebilsek, zeytin 
yetiştirmeyiz” dedi. 
Türk zeytinyağlarının 
Yunanistan’da, 
İtalya’da şişelenip, 
İtalyan, Yunan zeytin 
yağı gibi piyasaya 
sürüldüğünü anlatan 
Bedrettin Yıldırım, 
“Bunun önünü 
açmanın yolu 
oralarda da bizim ofis
lerimizin olması. Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
olarak Bulgaristan’daki 
bir şirketimizi bu alan
da hizmete başlata
cağız, Bosna’ya giri 
yoruz, Yani Avrupa 
Birliği’nin ortasında 
olacağız.
Böylece bu güzel 
ürünler dünyanın her 
yerinde tüketiciye 
ulaştırılacak, bundan 
da en çok zeytin üreti
cileri karlı çıkacak” 
diye konuştu.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

sekeri
GENLrİNİLKÖZEL 

OrULÖNCESİEĞİlİM 
KURUNU

■h
“KAH bir okul öncesi eğnim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK*TAH
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 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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RMHaaliia Elektrik için şok Karar
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, belirlenen 
koşulları sağla
mayan yapı müteah
hitlerine yönelik 
'yasaklılık' uygula
ması getiriyor. Yehi 
yapılan düzen
lemedeki ayrıntılar 
şöyle: Bakanlığın 
Yapı Müteahhit 
lerinin Kayıtları ile 
Şantiye Şefleri ve 
Yetki Belgeli 
Ustalar Hakkında 
Yönetmeliği, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı. Geçici Ustalık 
Yetki Belgesi düzen
lenmesiyle ilgili iki 
unsur bugün 
itibariyle, yönet
meliğin geri kalanı 
ise 1 Ocak 2012 
tarihinde 
yürürlüğe girecek.

İstanbul'da taksi 
ücretlerine yapılması 
öngörülen yüzde 
11,83 oranındaki 
zammın uygulan
masına, 18 Aralık'ta 
başlanacak.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezince 4 Kasım 
2010 tarihinde alınan 
zam kararı, Başkan 
Kadir Topbaş tarafın
dan 14 Aralık'ta 
onaylandı.
Buna göre, İstanbul'
daki 17 bin 395 tak
sici, 17 Aralık Cuma

Yönetmelik, yapı 
ruhsatına tabi her 
türlü yapım işinde, 
yapı müteahhitliğini 
üstlenecek gerçek 
ve tüzel kişileri, 
şantiye şefliğini 
üstlenecek teknik 
elemanları ve yetki 
belgeli ustaları 
kapsıyor.
Yönetmeliğe göre, 
yapı ruhsatına tabi 
bütün yapıların bir 
yapı müteahhidinin 
sorumluluğu altında 
inşa edilmesi, her 
müteahhidin bir yapı 
müteahhidi yetki bel
gesi numarası 
alması, bu 
numaranın yapı ruh
satında, yapı kullan
ma izin belgesinde 
ve yapım işleri 
sözleşmelerinde 
kullanılması esas 

akşamı taksimet 
relerini ayarlatarak, 
zamlı uygulamaya 18 
Aralık Cumartesi 
günü saat 00.00'da 
geçebilecek.
Yeni düzenlemede, 
taksilerdeki kilome

olacak.
Tek parselde bir 
bodrum katı dışında 
en çok iki katlı 
ve toplam yapı 
inşaat alanı 500 
metrekareyi 
geçmeyen yapıların, 
yapı müteahhitliği 
ile ilgili mevzuatta 
öngörülen bütün 
sorumluluklar yapı 
sahibince üstlenmek 
kaydıyla ayrıca 
müteahhit ve şantiye 
şefi bulunması 
şartı aranmayacak. 
Ancak sadece o 
yapım işinde kul
lanılmak ve 5 yıl 
içinde bir defaya ve 
tek bir yapıya mah
sus olmak üzere 
yapı sahibine 
geçici olarak yetki 
belgesi numarası 
verilecek.

tre başı ücret 1,40 
TL'den 1,60 TL'ye 
çıkarken, 2,50 TL'lik 
taksimetre açılış 
ücreti ile 0,25 TL'lik 
bekleme ücretinde 
bir değişiklik 
olmayacak.

8 milyar dolarlık 
özelleştirmede 
Rekabet Kurulu'n 
dan Mehmetler'e 
şartlı onay. 
Rekabet Kurulu, 
Boğaziçi, Gediz, 
Trakya ve Dicle 
elektrik dağıtım 
bölgelerinin ve 
Başkent Doğalgaz’ın 
özelleştirilmesine 
ilişkin kararını verdi. 
Kurul’dan 
MMEKA’ya kötü 
haber çıktı. Kurul, 
Boğaziçi, Gediz ve 
Trakya elektrik 
dağıtım bölgelerinin 
MMEKA şirketi 
tarafından devralın
ması halinde 
Kazancı Holding 
açısından hakim 
durum oluşacağına 
karar verdi.
Rekabet Kurulu 
bugünkü toplantısın
da, Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş., Gediz 
Elektrik Dağıtım 
A.Ş., Trakya Elektrik 
Dağıtım A.Ş. ve Dicle 
Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’nin özelleştir
ilmesi işlemlerine 
ilişkin kararını verdi. 
Buna göre, Rekabet 
Kurulu, teklif sahip

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

lerinden MMEKA’nın 
hissedarlarından 
Mehmet Kazancı, 
Esin Kazancı, 
Begüm Kazancı ve 
Mustafa Kurnaz’ın, 
Kazancı Holding 
A.Ş. ve dolayısıyla 
Aksa Elektrik ile aynı 
ekonomik bütünlük 
içinde olduğu ve 
4054 sayılı Kanun 
kapsamında tek bir 
teşebbüs olarak 
kabul edilmesi 
gerektiği sonucuna 
ulaştı. Kurul, iş- 
Kaya-MMEKA veya 
Aksa Elektrik tarafın
dan Boğaziçi, Gediz 
ve Trakya’nın 
üçünün birden 
devralınması 
halinde, Kazancı 
Holding bakımından 

NÖBETÇİ ECZANE
18 Arahk 2010 Cumartesi 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. 
No: 22 Tel: 5132973 GEMLİK

hakim durum yaratıl
ması suretiyle ilgili 
pazarlarda rekabetin 
önemli ölçüde 
azaltılması sonucu
nun doğacağı ve söz 
konusu işlemlere 
izin verilemeyeceği, 
ancak söz konusu 
teşebbüslerin 
Boğaziçi, Gediz ve 
Trakya’dan sadece 
ikisini devralmaları 
durumunda 4054 
sayılı Kanun 
bakımından bir 
sakınca oluşmaya
cağı kararına vardı. 
Kurul, Dicle’nin, 
Iş-Kaya-MMEKA- 
Rosse tarafından 
devralınması işle
minde ise bir 
sakınca olmadığına 
karar verdi.

I
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

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

VAPUR-FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655.60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 79
MAR-PET Si3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3840 

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)

geniîksİnemagüniüûü
MS SİMASI 

AVNEVSM 
1İ3044.1547M20.I5 

IİMISMİ 
n)iU5-ııoo 

SAV 
IB» 

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin çevre 
kirliliğine yol açan 
işletmelere tanıdığı 6 
aylık süre dolarken, 
arıtma tesisi kurmak 
için hiçbir girişimde 
bulunmayan fir
maların durumları, 
Vali Şaha bettin 
Harput ve Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin de 
katıldığı toplantıda 
ele alındı.
Arıtmasız çalışan 
sanayi, tesislerine 
mart ayında 6 ay 
mühlet veren 
Büyükşehir 
Belediyesi, sürenin 
dolmasının ardından 
bu tesisleri yakın 
takibe aldı. Bazı 
tesislerin hala arıt
ma tesisi kurma 
yönünde bir çalışma 
yapmadığının tespit 
edilmesi yetkilileri 
harekete geçirdi. 
Vali Şahabettin 
Harput başkanlığın
da düzenlenen ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, İl Çevre ve

Orman Müdürü 
Rahmi Bayrak, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın, 
BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör 
Gülenç'in yanı sıra 
ilgili kurum amir
lerinin katıldığı 
toplantıda, arıtmasız 
işletmelere karşı 
uygulanacak strate
jiler belirlendi. 
Üretim sonucu açığa 
çıkan atıkların çevr
eye zarar verecek 
şekilde alıcı ortama 
bırakılmasını yasak
layan 2872 sayılı 
Çevre Kanunu'nun 
1983 yılında çıktığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, 27 yıl boyun

ca zaten gerekli tavi
zlerin verildiğini 
belirtti. Atıklarını 
çevreye bırakan 
işletmelerin sadece 
Bursa'yı değil, 
dünyayı kirlettiğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, "Biz bu işlet
melere tesislerini 
kurabilmeleri için 
gerekli zamanı 
verdik. Artık kims
enin gözünün yaşına 
bakamayız. Sadece, 
tesis kurmak için 
gerekli yatırımları 
yapmış, ancak 30-40 
gün gibi zamana 
ihtiyacı olanlara ge 
rekli kolaylık sağla 
nacak. Aksi halde 
bu güne kadar hiçbir 
girişimde bulun
mayanlara kesinlikle 

zaman tanınmaya
cak. Kanun ortada, 
biz bunun gereğini 
yapmazsak kamu 
kurumlan olarak suç 
işlemiş sayılırız" 
dedi.
Vali Şahabettin 
Harput ise, çoğunluk 
kurallara uyarken, 
belli bir kesimin 
ısrarla kurallara 
uymamasının, dev 
lete ve kanunlara 
karşı bir isyan 
olduğunu kaydetti. 
Konuyla ilgili gerekli 
denetimlerin 
yapıldığını ve bazı 
bölgelerde hala 
arıtmasız işlet
melerin ısrarla 
faaliyetlerini 
sürdürdüğünü dile 
getiren Vali Harput, 
"Ortada bir kural 
varsa buna herkes 
uyacak. Bunu 
sağlamak da kamu 
olarak bizlerin göre
vi. Radikal kararlar 
alacağız ve eksikleri
ni gidermeyen işlet
melere karşı gerekli 
müeyyideleri uygu
layacağız" dedi.

İnternet devi Google, 
uzun süredir arka 
planda tuttuğu sesli 
arama özelliğini 
daha da yetenekli 
hale getirmek için 
kolları sıvadı.
Yaklaşık iki yıl önce 
projesi başlayan 
Google Voice Search 
(sesli arama) sistemi 
kısa bir zaman önce
sine kadar şirketin 
öncelik verdiği çalış
malar arasında değil
di. Standart arama 
motoru özelliklerinin 
yetmediğini fark 
eden şirket tablet 
PC'Ierde ve akıllı 
telefonlarda sektörü 
ele geçirmek için 
yeni bir atılım 
gerçekleştirdi.
Firma, farklı dillere 
çevirmeye başladığı 
Voice Search sistemi 
için iki yenilik daha 
duyurdu. Bu yenilik
lerden birisi ise bilim 
kurgu filmleriden fır
lamış gibi.
Mevcut sistem, 
yaşınız, cinsiyetiniz 
ve aksanınıza göre 
size özel arama 

sonçuları sunuyor
du. Ancak yeni 
teknoloji bir şeyi 
ararken sesinizin 
tonunu değerlendirip 
bu konuda 
psikoanaliz yapabile
cek.
Teknoloji sitesi 
ShiftDelete.Net'in 
haberine göre, arat
tığınız kelimeyle 
ilgili duygularınızı 
düşüncenizi ve o 
konu hakkındaki 
heyecanınızı değer
lendiren site sizin 
için özel bir arama 
veri tabanı 
oluşturacak.
Google'ın müşteriye 
daha iyi hizmet 
verme anlayışı 
olarak göstediği sis
tem teknolojik bir 
fişleme olarak da 
algılanabilir.
Teknoloji devinin 
sistemdeki diğer 
yatırımı ise popüler 
ürünler üzerine oldu. 
Sadece cep telefon
ları üzerinde çalışan 
sistem artık iPad ve 
iPod Touch'ları da 
destekleyecek.

il- \ MILTON
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 gösterileriPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


TlJınul
«T * 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 programları, modem tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Volu Hasköy - Tekke Köyü Volu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZlI WWW.umutthermal.com
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"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

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

11 ayda denetlenen 1500 işyerinin 320’si ruhsatsız çıktı

Mili M mlısaı M amut
Belediye Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri 2010 yılı işyeri aç ma 
ve çalışma ruhsatları nın 
denetimini sıklaştırdı. Bin 
500 işyerinde yapılan dene
timlerde 320 tanesin de işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı nın 
bulunmadığı belirlenirken, 
ruhsatı olmayan işyerlerinin 
mühürleneceğini hatırlatıldı. 
Kadri Güler’in haberi 2’de

MMMI

Bir kazan aşure bir saatte kapışıldı^IR R>MfcMII M^MUV VIR VMM **V ■ >M iy ■ ■ ■

İMİMİN

Bursa ve ilçeleri Atatürkçü Düşünce Dernekleri 
Şubeleri nin Başkanları, Gemlik’te biraraya 
geldi. Aylık çalışmaların değerlendirildiği 
toplantıda, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Bölge 
Temsilcisi Vahit Ak başkanlık yaptı. Haberi 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP de yeni dönem
Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurul

tayına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 
damgasını vurdu.

CHP’nin kendi içinde birbirini yiyen, kavgacı, 
hiziplerin bitip tükenmeyen çekişmesinin 
yaşandığı bir parti olduğu izlenimini bu kurultay 
sildi.

Parti Meclisi’nin seçilmesi için toplanan kurul
tayda Blok liste, çarşaf liste kavgası da yaşan
madı.

Cuma gecesi toplanan il başkanlar/, kararını 
blok listeden yana kullandı.

Televizyonumun başında kurultayı izlerken, 
CHP’Hlerin tek ses tek yürek olduğunu gördüm.

Devamı sayfa 4’de

Emekli diş hekimi yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuştu

F8IİİIIIM MI 
yılMluğuua uinılariı

Önceki gün yalnız yaşadığı evinde ölü 
bulunan Gemlikli Diş Hekimi Feridun 
Erçek, dün son yolculuğuna uğurlandı. 
Erçek’in kalp krizi nedeniyle öldüğü 
sanılıyor. Haberi sayfa 4’de

Muharrem ayının 
başlaması üzerine, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
aşure dağıttı. 
Önceki gün, İstik
lal Caddesi Ak

bank önünde bir 
kazan aşureyi yol 
dan geçen vatan
daşlara dağıtan 
gençler, geleneğin 
süreceğini söyle- 
di. Sayfa 2’de

http://WWW.umutthermal.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
11 ayda denetlenen 1500 işyerinin 320’si ruhsatsız çıktı

Gürhan ÇETİNKAYA

Kaleli parti meclisinde
CHP’nin iktidar yolculuğu kurultay 

salonunu dolduran on bini aşkın yurt
taşla birlikte Başkentten başladı.

Daha önceki kurultaylardan çok başka 
bir görüntü egemendi salona.

Görülmedik bir kalabalık...
Gülen yüzler...
Umutlu gülüşler...
Kılıçdaroğlu ile yakalanan ivmenin 

giderek yurt düzeyine yayıldığının işaret
lerini veriyor kurultay...

Adana, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, 
Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Artvin, 
Tunceli, Muğla, Aydın’da çakılan kıvılcım 
dün Ankara’da volkana dönüştü.

Türkiye Cumhuriyetinin tüm yurt
taşlarına parti ayırmaksızın seslenen 
Kılıçdaroğlu’nun konuşması da “iktidar” 
kararlılığını taşıyordu.

Özellikle şu sözleri inancının ve yurt
taşına olan güveninin de somut göster
gesiydi;

“Ekilir ekin oluruz,
Ezilir un oluruz, 
Bir gider bin geliriz.” 
Yoksulluktan, 
Yoksunluktan, 
İşsizlikten bunalan Türk Halkı’na umut 

verdi Kılıçdaroğlu...
Hakça toplum düzeni kurulacak dedi.
Fırsat eşitliği sağlanacak dedi.
Sıfır yoksulluk koşulları yaratacağız 

dedi..
Yoksulluğu siyasal istismara alet 

etmeyecğiz dedi..
Kalkınmada bölgeler arası dengesizliği 

kapatacağız dedi.
İşin sosyal, siyasal, ekonomik söylem

leri bir yana ...
Kurultaydan asıl yansıyan verilen birlik 

beraberlik görüntüsüydü.
Bu görüntü divan oluşumuna da yan

sıdı,
Bireysel olarak söz alan partililerin 

konuşmalarına da...
Özellikle Sanatçı Bedri Baykam’ın şu 

sözleri neredeyse salonun tümünden 
alkış aldı;

“80 kişilik parti meclisine aralarında 
benimde olduğum bir çok insan aday. 
Burada önemli olan parti meclisine 
seçilmesek dahi partiye kırılmamak, küs
memek ve daha çok çalışmak”

Bu sözleri Bedri Baykam’ın söylemesi 
çok ilginç çünkü Baykam, Deniz Baykal 
döneminde “aykırı” çıkışları nedeniyle 
neredeyse partiyle yollarını ayırmak nok
tasına gelmişti.

Gerçi;
Kılıçdaroğlu’nun parti meclisini oluştu

racak blok listeyi açıklamasından sonra 
yüzlerde hafif bir burulma oluşmuş ve 
kulisler hareketlenmiş ise de bu durumu 
aday olmanın önlenemez zafiyeti olarak 
algılamak sanırım en doğrusu...

Genel eğilime göre aralarında ;
Bursa’dan Sena Kaleli’nin de olduğu 

parti meclisiyle CHP kurultaydan daha 
da güçlenerek çıkmıştır.

MiıiımiıiııiMMı
Belediye Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 
2010 yılı işyeri 
açma ve çalışma 
ruhsatlarının dene
timini sıklaştırdı. 
Belediye Zabıta 
Müdürlüğü’nden 
edindiğimiz bil
gilere göre, 2010 
yılı Ocak-Kasım 
ayı sonuna kadar 
denetimleri yapılan 
bin 500 işyerinin 
320 tanesinde işyeri 
açma ve çalışma 
ruhsatının bulun
madığı belirlendi. 
Bu işyerleri hakkın
da tutanak tutul
duğunu ve Belediye 
Encümenine bildi 
rildiğini söyleyen 
ilgililer, yıl sonuna 
kadar denetimlerin 
daha da sıklaştıra
cağını söylediler, 
işyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı 
olmayan işyerlerine 
Ruhsat çıkarmaları 
için süre verildiğini 
de belirten 
ilgililer, “Ruhsatı 
olmayan işyerlerini

mühürleyeceğiz ” 
dediler.

RUHSAT
ALMAK İŞKENCE 
Öte yandan, işyeri 
Çalışma Ruhsatı 
almak isteyen işyeri 
sahipleri, Gemlik 
Belediyesi’nin 
Büyükşehir Bele 
diyesi’ne bağlan

ması nedeniyle 
ruhsatların büyük 
bölümünü Bursa 
dan almak zorunda. 
2872 sayılı yasaya 
uyumluluk belgeleri 
Gemlik Belediyesi’n 
den verilmiyor. 
Dejarş izin belgesi, 
gürültü kontrol izin 
belgesi, ÇED 
raporu itfaiye

raporu gibi belgeler 
Bursa’dan alınıyor. 
Ruhsat çıkartacak 
esnaf bu işin 
kolaylaştırılmasını, 
Bursa’ya git gel 
yerine sorunların 
Gemlik’ten çözül 
mesi için Gemlik’e 
de ruhsat şubele 
rinin açılmasını 
istiyor.

Bir kazan aşure bir saatte kapışıldı

Ülkü Ocakları aşure dağım

Derneğı’nce 
her yıl tekrarlanan

dağıtımının gelecek 
yıllarda da devam 
edeceği açık
lanırken, muharrem

ayının tüm 
müslümanlara 
kutlu olması 
dilendi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■İMılılMIIMi'ıiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Muharrem ayının 
başlaması üzerine, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
aşure dağıttı. 
Cumartesi günü 
öğle saatlerinde 
İstiklal Caddesi 
Akbank önünde 
Ülkü Ocakları 
Gemlik Şubesi 
Başkanhğı’nca 
hazırlatılan bir 
kazan aşure Dernek 
yöneticileri ve 
Gemlik Milliyetçi 
Hareket Partisi 
yöneticilerinin 
de katılımı ile 
yoldan geçen 
vatandaşlara 
dağıtıldı.
Ülkü Ocakları

ve gelenek haline 
getirilen aşure
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IPfi'li araçta yanarak can reıdiler YazıYORUM

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da 3 kişi yanarak 
can verdi.
Merkez Nilüfer ilçesi 
Özlüce Kavşağında 
meydana geldi.
Sürücüsü tespit 
edilemeyen 
17 KK 110 plakalı 
otomobil Özlüce 
Kavşağı'ndaki yol 
yapım çalışmalarını 
fark etmeyerek 
kavşak inşaatında 
çalışan ve güvenlik 
şeridi çekilen alanın 
içinde park halinde 
bulunan iş makine
sine çaptı. Çarp
manın etkisi ile 
LPG'li olan otomobil 
bir anda patlayarak 
alev almaya başladı. 
Kazayı gören vatan
daşlar ise kaza 
yapan aracın yanına 
koşarak yanan 
aracı söndürmeye 
çalıştı ancak

Cinnet geçiren Hana öldü
Bursa'da cinnet 
geçirerek biri 3 
diğerleri 12 ve 16 
yaşındaki 3 
çocuğunu bıçak
ladıktan sonra 
"harakiri" yapan 
baba, tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay 5 
Arahk'ta merkez 
Osmangazi ilçesi 
Başaran Mahallesi

Polis, şenekeyi çökertti
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan, şafak vakti bir 
mahalledeki 14 ayrı 
adrese düzenlenen 
operasyonda 
piyasaya uyuşturu
cu madde sürdük
leri ve çeşitli hırsı
zlık olaylarına 
karıştıkları iddiasıy
la 4 kişi gözaltına 
alındı, özel Harekât 
polislerinin de 
destek verdiği 
operasyonda 140 
polis görev aldı.

başarılı olamadı. 
Bunun üzerine kaza
yı gören vatandaşlar 
hemen 110 itfaiye 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen itfaiye erleri 
yangına müdahale 
etti. Otomobilin 
söndürülmesi ile bir
likte korkunç tablo 
da ortaya çıktı. Polis 
ekiplerinin yanan 
araç içersinde yap
tığı incelemede 3 
kişinin feci şekilde 
hayatlarını kaybettik
leri tespit edildi. 
Bunun üzerine kaza 
yerine Olay Yeri 
İnceleme Ekipleri 
geldi. Yapılan

Huzur Sokak'ta 
meydana geldi. 
İddiaya göre akşam 
saatlerinde çocuk
ları ile birlikte soh
bet eden baba, cin
net geçirdi. Sinir 
krizleri geçiren 
baba ilk önce evde 
bulunan 3 çocuğu 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi mutfak
tan bıçağı alan baba 
A.D., çocukları T.D.

Zanlılarla birlikte 
uyuşturucu madde 
ve tabanca ele 
geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
Beyazıt Mahallesi 
Kartal Sokak'ta 
çalıntı eşya ve 
esrar alım satımı 
yapıldığı ihbarları 
üzerine harekete 
geçti. Sabah erken 
saatlerinde 

araştırmada otomo
bilin içersinde 3 
yetişkin erkek cese
di olduğu öğrenildi. 
İtfaiye ekipleri yanan 
otomobildeki ceset
leri sıkıştıkları yer
den çıkarmak için 
aracın koltuklarını 
kesti. Daha sonra 
yanan cesetler 
sıkıştıkları yerden 
çıkarıldı. Olay yerine 
gelen Bursa 
Cumhuriyet Savcısı 
da cesetlerin Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılmasını istedi. 
3 kişinin cansız 
bedeni cenaze aracı
na konularak adli tıp 
morguna kaldırıldı.

(3),T.D.(12) ve 
T.D.'yi (16) bıçak
ladı. Ardından A.D., 
bıçağı kendi karnına 
saplayarak ölmek 
istedi.
Çığlık sesleri 
üzerine eve koşan 
mahalle sakinleri 
durumu 112 ekiple 
rine bildirdiler, 
önce Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırılan 3 çocuk, 
durumlarınınciddi 

mahalleye giren 
polis ekipleri, 
daha önce belir
lenen evlere 
operasyon düzenle
di. 14 evde yapılan 
aramalarda 
üzerinden silah 
çıkan Efkan ö., 
polis tarafından 
arandığı ortaya 
çıkan Onur ö., 
Metin D. ve Bülent 
K. gözaltına alındı. 
Zanlıların evlerinde 
yapılan aramalarda 
ise toplam 1,4 kilo

Kazayı gören ve 
kavşak inşaatının 
bekçisi olduğu öğre
nilen Durdağa Durak 
isimli görgü tanığı 
ise kaza yapan oto
mobilin süratli 
olduğunu iddia etti. 
Durak, "Araç iş 
makinesine çarptık
tan sonra havada 
takla attı. Ben araç 
içersindekileri kur
tarmaya gittim 
ancak otomobil 
aniden alev 
almaya başladı. 
Müdahale 
edemedik" dedi. 
Polis, kaza yapan 
aracın plakasından 
araç sürücüsünün 
ve otomobil 
içersinde feci şek
ilde can veren insan
ların yakınlarına 
ulaşmaya çalışıyor. 
Kazayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

olması üzerine 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Yüksek İhti
sas Hastanesi'ne 
kaldırılan baba 
A.D. ise günlerdir 
süren ölüm 
kalım savaşına 
yenik düştü.
Çocukların tedavisi 
sürerken, savcılığın 
olayla alakalı tah 
kikatı da sürüyor.

esrar, 1 adet ruhsat
sız tabanca, 1 adet 
kurusıkı tabanca, 
63 adet dolu fişek, 
1 adet döner bıçağı, 
1 adet sahte nüfus 
cüzdanı, 2 adet 
sahte kredi kartı ile 
çalıntı oldukları 
tahmin edilen çok 
sayıda malzeme ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan 4 zanlı 
çıkarıldıkları adliye- 
den tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Tıp ayıpları!...
Özelleştirilen Tıp, çürüyen toplumla beraber 

çürüyüp bakın ne hallere girdi. Hipokrat yemini 
uçtu yetim hakkı yiyenlerin cebine girdi..

Özel bir hastaneye gidin, gereksiz bir yığın 
tahliller, tetkikler, Emarlar - tomografiler.

Maksat fatura şişsin..
Yalnız İstanbul da olan emar sayısının bütün 

İngiltere’nin 3 katı olduğunu bilin.
Bu cihazlara ödenen milyonlarca boş para sîz

lerin, halkın cebinden çıkarılıyor..
Bunu da bilin.
Aşağıdaki rezalette, Tıp ayıbının başka bir 

yüzü..
Önce köylerde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 

emeklilik aylığı alayaşlıları tespit ediyorlar.. 0 
köylere “gezici sağlık aracı" yollayarak yaşlılara 
ücretsiz gGöz taraması yapacağını duyuruyor
lar..

Bu “kampanyalı" göz taramasında bazı kişiler 
de katarakt tespit ediyorlar, ama daha önceden 
hangilerinin SGK’lı olduğunu biliyorlar ya..

Sadece onlara katarakt ameliyatı olmaları 
gerektiğini söylüyorlar...

Gözlerindeki perdenin kalkarak net görüş 
sağlayacakları umuduyla ikna ettiğin yaşlılara, 
hastanenin aracıyla evlerinden alınıp ameliyat 
edildikten sonra evlerine kadar bırakılacakları 
vaadinde de bulunu yorlar...

Sayın okurlarım:
Siz kendinizi katarakt nedeniyle ciddi görme 

kaybı olan yaşlı köylülerin yerine koyun:
Ekmek elden su gölden!..
Evden alınıp eve teslim edilecekler.
Ameliyata 5 kuruş ödemeyecekleri gibi yol 

parası da sıfır!
Dün bütün gazetelerde Wikileaks’in yanı sıra, 

Afyonkarahisar’daki haber olan sağlık skan- 
dalından söz ediyorum.

Olay her zamanki numaralarla başlar..
Aslında bu bir tıp ayıbı, Tıp’pa ticaretin, kara 

lekenin girmesidir.
Afyonkarahisar’daki özel Bilim Göz Merkezi, 

Sandıklı ilçesinin 2 köyünde gezici araçla yap
tığı ücretsiz muayene sonucu katarakt teşhisi 
koyduğu 7 kişiyi, ameliyata ikna eder.

Yaşları 65 ile 84 arasında değişen hastaların 
hepsi aynı gün, köylere yollanan araçla alınıp, 
katarakt ameliyatı olduktan sonra yine kliniğin 
aracıyla evlerine teslim edilir.

Ertesi sabah gözlerinin açılmasını bekleyen 
hastalar, kör olarak uyanırlar. Yaralar enfekte 
olmuş, yani mikrop kapmıştır.

7’sinin de ameliyat edilen gözlerinde ağrı ve 
yanma vardır 5’i enfeksiyon nedeniyle ilaçla 
tedavi edilmeye çalışılırken, hayati tehlikesi 
olan 2 kişi, iltihabın beyne sıçraması tehlike
siyle tekrar ameliyat edilir ve gözleri tamamen 
alınır.

Burada çok para kazanmak için Tiplin gereği 
yapılmadan yanlış ve kötü uygulamalarla sağlık 
kurumundan para kapmaya çalışılmıştır.

Ey bu işleri yapanlar ,siziere utancımdan 
meslektaşlarım diyemiyorum, Olay bir kişide, 
iki kişide olsaydı belki istenmeden olan tıp 
kazalarından biri olarak görülebilirdi.

Ama çoğunluk böyle ise suçlu sîzlersiniz.
Ekim sonunda meydana gelen bu skandalla 

ilgili olarak hastalar savcılığa başvurmuşlar.
Olayın medyaya yansıması üzerine görüşler

ine başvurulan Sağlık Bakanı “Bu şekilde tara
ma yapmak,bir tıp merkezinin haddine değil.

Bu iş Türkiye’deki mevcut mevzuatımıza göre 
suç oluşturuyor.

En kısa zamanda gereken yapılacaktır" demiş.
Haydi bakalım, göreceğiz; nasıl

sonuçlanacağını.. Bu 7 kişinin yaşadığı psikolo
jik çöküntüyü tahmin edebiliyorum.

Perde inmiş gözleriyle kısmen de olsa hayat
larını sürdürürlerken, durduk yerde kör oldular.

Ne için ?. Birkaç lira kara para için....

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


20 Aralık 2010 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP de yeni dönem
AKP’Hler bu kurultayda da CHP’lilerin yine 

kavga edeceğini, Baykalcılar ile Sav’cıların Parti 
Meclisi seçimlerinde çarşaf listede ısrarlı olacak- 
lannı ve bu nedenle kavga çıkacağını sandılar.

Bu durum AKP’nin işine yarardı.
Ama yaşanmadı.
CHP kurultaylannın belki de en olgunu yapıldı.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının büyük bölümü 

nü dinledim.
Benim içimi ürpertecek çok büyük değişimler

den söz etmemekle birlikte, sanki bir seçim be 
yannamesi okudu.

Türkiye’nin her türlü konusuna değindi 
Kılıçdaroğlu...

İşçiyi, köylüyü, emekliyi, dar gelirliyi CHP’yi 
desteklemeye çağırdı.

Vaadleri de oldu.
Haber bültenleri, seçimlere geçildiğinde, “Kılıç 

daroğu’ndan 41 vaad” diye duyurdu konuşma 
sini.

Benim bunlar arasında en çok dikkatimi çekeni 
Aile sigortası oldu.

İşsiz ailelere devletin asgari ücret tutannda ma 
aş bağlayacağını, bu paranın bankaya yatacağını 
ve ailenin kadınına paranın ödeneceği vaadi var 
dı.

Benzinden ÖTV nin kaldırılması..
YÖK’ün kaldırılması...
Üniversitelerde öğrencilerden alınan harçlann 

kaldırılması..
Kamuda çalışanların 4 C ve 4 B uygula

malarının ortadan kalkacağı sözü..
Seçim Yasası’ndaki yüzde 10 barajının kaldınl- 

ması sözü..
Emeklilerden kesilen sosyal destek priminin 

kaldınlması..
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki mayınlı ara 

zilerin temizlenmesinden sonra topraksız köylü 
ye bu arazilerin dağıtılacağı sözü başlıcalan 
oldu.

Parti Meclisini de ise blok listeyi Kemal Kılıçdar 
oğlu’nun tek başına yapması..

Bay kalcı ve Önder Sav’cı kiliğin listelere yer al 
ması CHP de yeni dönemin başladığının göster
gesidir.

CHP’nin PM. kurultayı aslında Kemal Kılıçdar 
oğlu’nun liderliğe damgasını vurduğu bir kurul
tay oldu.

CHP örgütü kırgınlık yaşanmayan bir kurultaya 
dan sonra 2011 de yapılacak olan genel seçimle 
re daha moralli ve kilitlenmiş olarak girecek.

Parti M edişi’ne Bursa’dan girmek isteyen isim
ler arasında, yerel seçimlerde Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı adayı Sena Kaleli’yi seçmesi de 
ilginçtir.

Kılıçdaroğlu ve ekibi Cumhuriyetin temel değer
lerinden ödün vermeden, Türkiye’yi daha demok 
ratik bir düzene taşıyacak programlarla, halkın 
değerlerine önem vererek, kavgacı olmak yerine 
halka elini uzatan ve halka dönük söylemlerle se 
çime giderse sanınm Deniz Baykal’ın yıllarca ba 
şaramadığı bir başarıyı ve oy patlamasını getire
bilir.

Çünkü 8 yılık AKP iktidarı toplumun büyük bir 
kesimini ezdi geçti.

Bir avuç varlıklı bu dönemde daha varlıklı oldu. 
Bu unutulmamalı.

Ml hSİMlan Mlllt İMİMH
Bursa ve ilçeleri 
Atatürkçü Düşünce 
Dernekleri Şubeleri 
nin Başkanlar) 
Gemlik’te 
biraraya geldi. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel 
Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi ve 
Bölge Temsilcisi 
Vahit Ak’ın başkan
lığında Gemlik 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin İstiklal 
Caddesi Gürle 
Handaki Bürosu’nda 
biraya gelen 
ADD Başkanları, 
şubelerinin aylık 
çalışmalarını 
değerlendirdi.
Şube Başkanları 
birer birer yaptıkları 
konuşmalar ile 
ilgili olarak çalış
malarını anlattılar. 
Toplantıya Gemlik, 
Orhangazi, Yalova, 
İnegöl, Kestel, 
Karacabey

Atatürkçü Düşünce 
Dernekleri Şube 
Başkanları katıldı. 
Genel Merkez 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Bölge 
Temsilcisi Vahit Ak, 
Genel Merkezin 
çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
Füze Kalkanı projesi 
ile ilgili genel 
merkezin bir eylem 
projesi hazırladığını

söyleyen Ak, 
“Şubelerimizin bu 
projemize destek 
vermelerini istiyo 
ruz. İmza kampan 
yası ve toplantılar 
yaparak halkımızı 
aydınlatacağız” 
dedi.
Gemlik Şube 
Başkanı Doğan 
Alkaya açılış konuş
masında yeni genel 
merkez yönetim

kurulunun Başkan 
Tansel Çölaşan 
başkanlığında 
derneğin iğme 
kazandığını söyledi. 
Dernek çalış
malarının daha 
koordineli yapıldığı
na dikkat çeken 
Alkaya, “Bu sayede 
ADD nin sesi 
kamu oyunda 
daha güzel duyuru
luyor.” dedi.

Emekli diş hekimi yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuştu

Milli M M tıılııiııın ııjuıMı
Gemlikli Diş Hekimi 
Feridun Erçek (67) 
yalnız yaşadığı evin
de ölü bulundu. 
Cumartesi günü 
saat 15.oo sıraların
da Diş Hekimi 
Feridun Erçek’i 
evinden telefonla 
arayan ağabeyi 
Feyyaz Erçek, tele
fonun cevap ver
memesi üzerine 
Demirsubaşı 
Mahallesi Kumla 
yolu üzerine bulu
nan kardeşinin 
kaldığı baba evine 
gitti.
Evin kapısını çalan 
ağabey Feyyaz 
Erçek, cevap ala
mayınca, anahtarla 
kapıyı açmak istedi. 
Kapının arkadan 
kilitli olduğunu 
anlayınca, kötü 
bir durum olabile

Erçek odasında ölü 
bulundu.
Cumhuriyet 
Savcısının olay 
yerine gelmesinden 
sonra evde polisçe 
araştırma yapıldı. 
Hiç evlenmeyen ve 
baba evinde yalnız 
yaşayan Diş Hekimi

ceğini düşünerek 
polisi aradı.
Evin dış kapısı 
polis tarafından 
çilingire açtırılıp 
içeri girilince,

Feridun Erçek’in 
tansiyon rahatsızlığı 
olduğu öğrenildi.
Eczacı Ferruh 
Erçek’in de ağabeyi 
olan Feridun 
Erçek’in cesedi, 
savcılık tarafından

Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na
gönderildi.
Feridun ERçek’in 
kalp krizi nedeniyle 
öldüğü sanılıyor.
Erçek, dün

sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Caminde kılınan 
cenaze namazının 
ardından Gemlik 
ilçe mezarlığında 
son yolculuğuna

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumartesi günü yapılan CHP kurultayına Gemlik’ten 70 kişi katıldı

Kurultayda PM’ne Kılıcdaroğlu damgası
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü’nün bir oto
büs ve özel araçlarla 
70 kişiyle katıldığı 
kurultayda Parti 
Meclisi üyeleri belir
lenirken, Parti Mec 
lisine Bursa’yı tem- 
silen 2009 yerel 
seçimlerinde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Sena 
Kaleli seçildi. 
CHP’nin 15. Olağan 
üstü Kurultayı Anka 
ra’da yapıldı. 
Kurultay'a CHP 
Gemlik İlçe Örgütü 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Güler, II Genel 
Meclis Üyesi Uğur 
Sertaslan, Belediye 
Meclis üyeleri Mahir 
Gencer, Gürhan 
Çetinkaya, Zafer 
Ulgen'in yanısıra ilçe 
yöneticileri ile kadın 
ve gençlik kollarına 
üye yaklaşık 
70 kişilik bir katılım 
sağladı. 
Kılıçdaroğlu, CHP

'nin Ankara Spor Sa yen bütün yurttaş
lonu’nda yapılan 15. 
Olağanüstü Kuru İta 
yı’nda, partililere ve 
delegelere seslene 
rek, “Size inanıyor, 
size güveniyoruz" 
dedi. Kılıçdaroğlu, 
halkın desteğiyle 
bütün Türkiye’yi 
kucaklayacaklarını 
belirterek, korkunun 
değil özgürlüğün, 
barışın türkülerinin 
söylendiği bir 
Türkiye arzuladıkları 
nı söyledi.
Kılıçdaroğlu, bunla 
rın sadece CHP’nin 
değil, ülkesini se 
ven, demokrasi iste 

ların ortak talebi 
olduğunu dile getire 
rek, işi, yaşı, rengi, 
doğduğu yeri, soyu, 
sopuna bakmadan 
bütün vatandaşları 
kucaklamak, hakla 
rım genişletmek ve 
güvenceye almak 
istediklerini söyledi. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
nun konuşmasının 
ardından yapılan 
Parti Meclisi seçimi 
sonrası Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin yeni 
Parti Meclisi aşağı
daki isimlerden 
oluştu:

Yaşar Ağyüz 1101, 
Yakup Akkaya 1110, 
Engin Altay 1108, Ali 
Arslan 1107, Sencer 
Ayata 1084, Enver 
Aysever1038, 
Süheyl Batum 1089 
Gülsün Bilgehan 
1099, Mehmet 
Volkan Canalioğlu 
1106, Osman 
Coşkunoğlu 1106, 
Muhammet Çakmak 
1105, İzzet Çetin 
1092, Doğa Çiğde- 
moğlu 1109, Mesut 
Değer 1062, Turgut 
Dibek 1103, Zeki 
Durmaz 1107, Atıla 
Emek 1104, Didem 
Engin 1095, Aykan 
Erdemir 1107, Haluk 
Eyidoğan 1110, 
Levent Eyipişiren 
1107, İsa Gök 1067, 
Gökhan Günaydın 
1108, Mehmet Zeki 
Gündüz 1100, Hurşit 
Güneş 1080, 
Emrehan Halıcı 1103, 
Turan İçli 1110, Sena 
Kaleli 1107, Osman 
Kaptan 1104, Atilla 
Kart 1098, Ayten

Kayalıoğlu 1109, 
Sema Kendirci 1102, 
Osman Korutürk 
1107, Ali İhsan 
Köktürk 1102, Bülent 
Kuşoğlu 1104, Faruk 
Loğoğlu 1106, Aylin 
Nazi laka 1100, Bertil 
Emrah Oder 1109, 
Ekrem Kerem Oktay 
1097, Gülseren 
Onanç 1107, Melda 
Onur 1100, Umut 
Oran 1080, Oğuz 
Oyan 1104, Ensar 
Öğüt 1090, Veli 
Özdemir 1109, 
Ramazan Kerim 
Özkan 1106, İhsan 
Özkes 1109, Mehmet 
Ali Özpolat 1088, 
Faik Öztrak 1109, Ali 
Arif Özzeybek 1109, 
Hüseyin Pazarcı 
1104, Zuhal Samlı 
1098, Perihan Sarı 
1108, Atila Sav 1098, 
Vahap Seçer 1105, 
Mehmet Ali Susam 
1099, Bihlun 
Tamaylıgil 1110, 
Mahmut Tanal 1110, 
Sezgin Tanrıkulu 
1030, Gürsel Tekin

762, Binnaz Toprak 
1106, Erdoğan 
Toprak 1103, Faik 
Tunay 1105, 
Muhammet Rıza 
Yalçınkaya 1104, 
Hüseyin Yaşar 1101, 
İrfan Hüseyin Yıldız 
1100, Ayşe Ataç 
Yılmaz 1102, 
Alaaddin Yüksel 
1071.
Bilim Sanat 
Platformundan 
PM’ye girenler ise, 
Ferit Mevlüt 
Aslanoğlu 886, 
Birgül Ayman Güler 
832, Ercan Karakaş 
824, Ufuk Ataç 762, 
Seyhan Erdoğdu 
726, Nihat Matkap 
794, Nur Setter 736, 
Deniz Pınar Atılgan 
692, Sacid Yıldız 
673, Onay Alpago 
663, Ömer Kuttaş 
655, Hülya Güven 
654.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü kurultayın 
sona ermesinin 
ardından Anıtkabir'i 
ziyaret ettiler.

AK Parti Gemlik ilçe Başkanı Necdet Yılmaz, ziyaretlerini sürdürüyor

Yılmaz; "Her leşimin görüşlerine önem veriyoruz"
AK Parti Gemlik ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, sivil toplum 
kuruluşlarını ve 
hemşeri derneklerini 
ziyaret etmeye 
devam ediyor. Güçlü 
bir yönetim oluştur
mak için partili parti
siz herkesle görüşen 
Başkan Yılmaz, oda 
ve derneklerin görüş 
lerine önem verdik
lerini söyledi. 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyeleriyle bir araya 
gelen Başkan Yıl 
maz, meclis üyeleri 
nin yönetim kurulu
na isim üzerinde 
fikirlerini aldı. 
Başkan Yılmaz’ın 
ilk durağı Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
oldu ve Oda Başkanı 
İbrahim Talan’la 
görüştü. Sivil toplum 
kuruluşlarına büyük 
önem verdiklerini 
ifade eden Başkan 
Yılmaz, esnafın 
sorunlarının kendi

lerinin sorunları ola
cağını ve çözmek 
için her türlü çabayı 
sarf edeceklerine 
dikkat çekerek yöne
tim kurulunda esnaf 
temsilcilerinin de 
olacağını söyledi. 
Gemlik’in yararına 

olacak konularda 
esnaf odası olarak 
her türlü desteği 
vereceklerini kayde
den Başkan Talan, 
bundan önce olduğu 
gibi bundan sonrada 
doğru yapılan işlerin 
yanında olacaklarını

ifade etti. Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifini 
ziyaret eden Başkan 
Yılmaz’ı Oda 
Başkanı Mevlüt 
Avcı ve yöneticiler 
karşıladı. Ziyaretten 
memnun kaldığını 
ifade eden Başkan 
Avcı, esnafın sıkın
tılarını olduğunu ve 
sorunların çözümü 
için yeni yönetimden 
destek beklediklerini 
söyledi.

HEMŞERİ 
DERNEKLERİNE 
ZİYÂRET
Hemşeri dernekleri 

ziyareti kapsamında 
Hamidiyeliler ve 
Giresunlular 
Derneğini Mehmet 
Taşar’la birlikte 
ziyaret eden Başkan 
Yılmaz, dernek 
başkan ve yönetim 
kurulu tarafından 
karşılandı. 
Derneklerin görüş
lerine büyük önem 
vereceklerini ifade 
eden Başkan Yılmaz, 
dernek başkaniarının 
görüşlerinin önemli 
olduğunun altını 
çizdi.
Gemlik Giresunlular 
Derneği Başkanı 
Durmuş Uslu ve 

yönetim kurulu 
üyeleri, Necdet 
Yılmaz’ı tebrik 
ederken, görevinde 
başarılar diledi. 
22 yıldır aynı 
mahallede otur
duğunu ve komşu
larının birçoğunun 
Giresunlu olduğuna 
dikkat çeken 
Başkan Yılmaz, 
dertlerinin 
kendi detti, 
sıkıntılarının kendi 
sıkıntısı olduğunu 
belirterek yönetim 
kurulunu belirleme 
de her türlü katkıyı 
beklediklerini 
ifade etti.
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Gündemi Belirleme ve Yolsuzluklar

Yıllardan beri gün
demi AKP’nin müm
taz şahsiyetleri belir
liyordu. Son gün
lerde CHP’nin genel 
başkanı Kılıçdaroğlu 
gündemi belirler 
oldu. Bu önemli bir 
gelişme. Genel 
başkanı kutlamak 
gerekli. Bu durum 
sayın Erdoğan’ı 
müthiş şekilde rahat 
sız ediyor, bu rahat
sızlık davranışlarına 
da yansıyor.

Kılıçdaroğlu, 
Kayseri’deki Bermu 
da şeytan üçgenin
deki yolsuzlukları ve 
vurgunu gündeme 
taşıdı. Kayseri ve 
Ankara’daki AKP 
yönetimleri telaşa 
kapıldı. Bu yolsuz 
luklar ilk defa olmu 
yordu. Yıllardan beri 
basında AKP yetki 
lileri ile ilgili pek çok 

yolsuzluk dosyaları 
gündeme getirildi.Ne 
hikmetse umursayan 
olmadı.

Kılıçdaroğlu, 
CHP’nin başına bu 
dosyalardan elde 
ettiği başarıyla 
geldi.Sonuç olarak 
AKP yolsuzluklar 
temeline oturmuş bir 
parti konumunda. 
Kılıçdaroğlu, belge 
açıkladıkça sayın 
Erdoğan’ın rengi 
değişiyor. Bakmayın 
televizyondaki efe
lenmelerine, afrasına 
tafrasına...

Kendisiyle ilgili 
dosyalar mecliste 
dokunulmazlık ne 
deniyle bekletiliyor.

Türkiye genelinde 
yaşanan yolsuzluk
lar sadece AKP ile 
sınırlı değil. Başka 
partilerde de yolsuz 
lukların olduğu

gözleniyor.
CHP bunca yolsu

zluğu gündeme 
getirirken AKP boş 
mu duracak? 
CHP’nin yumuşak 
karnı olan Gemlik 
belediyesindeki yol
suzlukları gündeme 
getirmeyecek mi? 
Hele bekleyin! 
Seçime yakın şok 
dalgalarını yaşarsak 
hiç şaşırmayın. 
CHP’nin bunlara 
yönelik A,B,C plan
ları var mı acaba? 
Olduğunu sanmıyo
rum. Gerekli önlem
ler şimdiden alın
mazsa bedeli çok 
ağır olacaktır.

Gemlik 
belediyesindeki yol
suzluklarda CHP’li 
yetkililerin bir suçu 
yok demeniz bir 
değer ifade etmez. 
Şimdiye dek niçin 

suskun kaldınız? Bu 
açmazdan kurtul
manın yolarını niçin 
aramadınız? Eleştiri 
ve özeleştiri yapmak 
da mı bu kadar 
zordu? Belediye 
başkanının soruştur
malar sürerken par
tinin geleceği açısın
dan partiden istifa 
etmesi düşünülemez 
miydi? Soruşturma 
sonucunda aklanıp 
tekrar partiye dön
mesi çok mu zordu? 
Bunlar yapılabilseydi 
CHP bu kadar güç 
kaybeder miydi 
Gemlik’te? Hiçbir 
şey yok, olanlar 
unutuldu diye mi 
düşünüyorsunuz? 
Bu halk olumsuzluk
ları kolay kolay unut
maz. Halk unutsa 
bile birileri temcit 
pilavı gibi önünüze 
sürer.

Çoşkulu bir kurul
tay yaşayan CHP’de 
taşlar yavaş yavaş 
yerine oturacak ve 
temiz siyaset için 
gerekenler yapıla
caktır. Genel merkez 
Gemlik belediyesini 
mercek altına ala
bilir.

6 ay sonra genel 
seçimlere gidilecek. 
Gemlik’te CHP 
halkın karşısına 
nasıl çıkacak, bu 
olumsuzlukları halka 
nasıl anlatacak? 
Halka neler söyleye
cek? Yerelde ve 
genelde hangi pro
jeleri topluma 
sunacak? Bu konu
da bir çalışma 
yapıldı mı? Hala 
tribünlere mi oyna 
yacağız?

Halkın nabzını 
tutan bir sokak 
anketi yapabildik 
mi? Bir seçim olsa 
oyunuzu kime 
verirsiniz, niçin? 
Belediyeden mem
nun musunuz? diye 
sorduk mu? 
Oturduğunuz yerden 
% 50 oy alırız demek 
ham bir hayaldir, 
bunu da düşündü 
nüz mü? Yerel 
seçimleri kazandık
tan sonra gerçekten 
toplumu kucaklayıp 
halkla bütünleşebil
diniz mi? Gemlik’te 
ilericileri, demokrat
ları, yurtseverleri, 
Atatürkçüleri, 
devrimcileri partiye 

kazandırıp çalış
malara katabildiniz 
mi? Yoksa sizde 
biat kültürünü mü 
benimsediniz?Şimdi 
ye dek üyelerinizi 
gerçek anlamda 
hangi eğitim çalış
malarından geçire
bildiniz? Halkın gön
lünü kazanabildiniz 
mi?

Bu süreçten sonra 
CHP’nin Gemlik’te 
işi gerçekten çok 
zor. Başarılı olmak 
için yeni bir yapılan
maya gidilmesinin 
doğru olduğuna 
inanıyor musunuz? 
Partiye yeni bir 
soluk, yeni bir 
dinamizmi nasıl 
kazandıracaksınız?

Türkiye genelindeki 
olumlu rüzgârın 
Gemlik’te de ese
ceğini.ummak boş 
ama hoş bir beklen- 
tidir.Gerçekten bu 
partinin başarılı 
olmasını istiyor
sanız,önce oturup 
düşünün,özeleştirini 
zi ve sonra yap
manız gerekli olan
ları hiç çekinmeden 
yapın’Zaman aley
hinize çalışıyor.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin - İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 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: 51410 21
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hUlMİBfcPIIIMlİllİ IMFılen verai itin neni lon
Kredi pazarında 
yaşanan genişleme
den payını alan 
konut kredileri, yıl 
sonu kampanyaları 
ile birlikte inanılmaz 
indirimlerle tüketi
ciye sunuluyor. 
Kasım ayında yüzde 
13,14 olarak gözle
nen ortalama yıllık 
maliyet oranı, 
bankaların internet 
kanallarına yaptığı 
özel indirimlerle 
beraber yüzde 11,77 
seviyelerine kadar 
düşmüş durumda. 
Aralık ayında 120 ay 
vade, 100 bin TL için 
en düşük maliyet 
oranı yüzde 10,78, 
en yüksek maliyet 
oranı yüzde 13,60 
olarak gözüküyor. 
Uzmanlar, konut

Para cezaları artacak
Tüketici idari para 
cezaları, 1 Ocak 
2011 itibariyle 
2010 yılı için belir
lenen yüzde 7.7’lik 
yeniden değer
lendirme oranı 
çerçevesinde 
artacak.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 4077 
Sayılı Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun’un 
25’inci Maddesi’ne 
Göre 2011 Yılında 
Uygulanacak 
Olan İdari Para 
Cezalarına İlişkin

finansmanı için iyi 
bir kredi kampanyası 
bekleyenler için yıl
başı kredi kampa
nyalarından fay
dalanmalarını öner
iyor. Ancak dikkat 
edilmesi gereken 
nokta gayrimenkul 
fiyatları.

landı. Buna göre 
tüketici idari para 
cezalarını 2010 yılı 
için yüzde 7.7 olarak 
belirlenen yeniden 
değerlendirme oranı 

Zira kredilerin ucu
zlaması ile birlikte 
pazarda emlak 
değerleri artacak. 
TÜlK’in bu ay 
içerisinde duyurmuş 
olduğu istatistiki bil
giye bakılırsa inşaat 
metre kare fiyatları 
da artıyor.

Ocak 2011 tarihinden 
itibaren geçerli 
olacak. Cezalar, 
122 TL ile 246 bin 
555 TL arasında 
değişecek

IMF, üye ülkelere 
Vergi Politikaları ve 
Yönetimi alanında 
teknik destekte 
bulunmak üzere 
yeni bir güncel vakıf 
fonu kurdu.
IMF'den yapılan 
açıklamaya göre 
çok-kaynaklı vakıf 
fonu 2011 Mayıs 
ayında çalışmaya 
başlayacak ve 15 ila 
20 düşük ve düşük- 
orta gelirli ülkede 
vergi sisteminin 
güçlendirilmesi için 
beş yıllık teknik 
yardım finansmanı 
sağlayacak. Ülkeler 
IMF'nin teknik 
yardım altyapısı ile 
vergi politikalarıyla 
yönetim alanındaki 
uzmanlığından da 
yararlanabilecek. 
Güncel vakıf fonu, 
bu alanda yapılacak 
araştırmaları da 
destekleyecek. 
Fon'a öncelikle 
Almanya ve İsviçre 
katkıda bulunacak. 
Belçika, 
Lüksemburg ve 
Hollanda fon 
bütçesinin yarısını 
karşılayacak.

MM
CEIIİK'İIİU 6ÛIIÛI tİTUl tllETESl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Kuruluşa diğer 
bağışçıların yanı sıra 
Avrupa Komisyonu 
ve Norveç de 
finansmana katkı 
sağlayacak.
IMF Başkan 
Yardımcısı Murilo 
Portugal fonun kuru
luşuna ilişkin açıkla
masında, "Düşük ve 
düşük-orta gelirli 
ülkeler zaman içinde 
kalkınma gereksin
imlerini finanse 
etmek için yardıma 
bağımlılıklarını azal
tacak ve mali 
olanaklar yaratacak
larsa sağlam vergi 
yönetimi esastır. Bu 
ülkelerin çoğunda 
gölge ekonominin 
gayrı safi milli 
hasılaların üçte biri ’ 
dolayında olduğu 
tahmin ediliyor ve 
bu nedenle güçlü 
vergi sistemleri 
vergiye katılımı 
genişletmek ve 
kaçağı azaltmada 
temel oluşturuyor. 
Ülkelerden vergi 
politika ve yönetim
lerinde teknik 
yardımı artırmaya 
yönelik açık talep 

NÖBETÇİ ECZANE
20 Aralık 2010 Pazartesi 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Osmaniye Mh. Pazar Cad. 
Tel: 513 35 52 GEMLİK

var ve vakıf fonu 
artan talebi karşıla
maya yardımcı 
olmak üzere tasar
landı" dedi.
Alman Federal 
Ekonomik işbirliği 
ve Kalkınma 
Bakanlığı temsilcisi 
Hans Wollny ise 
IMF'nin gelişmekte 
olan ülkelerdeki 
vergi sorunlarına 
artan ilgi göster
mesini mem
nuniyetle karşıladık
larını belirtti. Wolly, 
"Sosyal anlamda 
eşit, saydam ve 
etkin vergi sistemleri 
için destek, 
Almanya'nın kalkın
ma işbirliği poli
tikasındaki anahtar 
unsur. Bakanlık, 
vergi politikası ve 
yönetimi üzerine 
yeni güncel vakıf 
fonu için 4 milyon 
avro taahhüt etti. 
Almanya 2002'den 
bu yana IMF'nin 
Afrika ve Orta 
Amerika'daki bölge
sel teknik yardım 
merkezleri için 8 
milyon avro ver
mişti" dedi.

G 
E 
M 
L 
I 
K 
R 
E

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 53l
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

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

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

VAPUR-FERİDOT
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
Akc«n P;tro1 519 10 re
MAR-PET sis 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sâğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 bo 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3841 

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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BAŞSAĞLIĞI
Uzun yıllar Gemlik’te Diş Hekimliği yapan 

ve emekli olan değerli meslekdaşımız

Feridun ERÇEKiıı
ölümünü üzüntü ile öğrendik.

Merhuma Tanrıdan rahmet, Erçek 
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Gemlikli Diş Hekimleri

BAŞSAĞLIĞI
Değerli arkadaşımız Ferruh Erçek’in ağabeyi,

Feridun ERÇEK’in
ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma 
Tanrıdan rahmet, Erçek Ailesine başsağlığı dileriz.

Serap & Kadri Güler

»haıiıiMiı
MHP İlçe örgütü 
Muharrem ayı, 
Kerbela ve İsa 
Yusuf Alptekin'i 
anma Programını 
düzenledi.
MHP Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Osman Durdu'nun 
yaptığı sunum ve 
yönettiği programda 
Kerbelada yaşanan 
zülmün bugün Doğu 
Tükkistanda yaşan 
eliğini açıklandı.
Ülkü Ocakları genç
lerinden Birtan Kaan 
Saat, Muharrem Ayı 
ve Kerbela İle Selim 
Pıçakcı, İsa Yusuf 
Alptekin ile ilgili 
konuşmalar yaptılar. 
Kerbela hadisesi, İsa 
Yusuf Alptekin'in 
hayatı ve Doğu 
Türkistan İle İlgili 
Sinevizyon gösterisi 
nin ardından aşure 
ikramı İle devam 
eden geceye 
MHP’li ilçe yönetim 
kurulu üyeleri ve 
davetliler katıldı.

^>MİLTON
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 
S?1*62. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.
Emniyet Müdürlüğü Arkası 

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Belediyeye ait^Genel İş Bursa Şube Başkanı PTT önünde basın bildirisi okudu

Genel Is'atn "TorBa Vasası'na leikl
Gemlik Belediyesi’nde örgütlü Disk’e 
bağlı Genel-İş Sendika sı Bursa Şube 
Başkanlığı düzenlediği basın toplan
tısında "Torba Yasası” diye adlandın 
lan yasaya tepki yağdı. Genel-İş Sen 
dikası Bursa Şube Başkanı Selahattin 
Atak, açıklamasında hükümetin çalı 
şanlarla ilgili olarak Torba Yasası 
hazırladığını bunu kamuoyunun gö 
zünden kaçırmak istendiğini söyledi. 
Kadri Güler’in haberi sayfa 2’de

Marmarahirllk’ten 
üreticiye 

3 milyon daha
Marmarabirlik, 
2010-2011 kampan 
ya döneminde 
üretici ortaklarına 
üçüncü dilim 
ödemeyi bugün 
yapacak. Üreticiler

ürün bedellerini 
22 Aralık 2010 
Çarşamba 
günü banka 
hesaplarından 
çekebilecekler. 
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Torba Yasası
Gemlik Belediyesinde örgütlü Genel İş 

Sendikası Bursa Şube Başkanı, Selahattin 
Atak, “Torba Yasasi Tasarısı” hakkında yaptığı 
basın açıklaması ile bu yasaya kamuoyunun 
dikkatini çekti.

1970’lerde gençliğin demokratik üniversite ve 
özgürlük talepleri, 1960Anayasası’nın topluma 
bol gelmesine bağlandı.
Solcu gençliğin karşısına ülkücü gençliği 

çıkardılar. Üniversite gençliğinin sağ-sol kav- 
galan, ölümler, şiddet sonucu toplum ikiye 
bölündü, ardından darbe geldi.

12 Eylül darbesi, ülkedeki örgütlü güçlerin 
demokratik kazananlarını elinde aldı.
Sendikalar, siyasi partiler ve dernekler 

yasaları, anfi faşizan, anti demokratik bir şekil 
de değiştirdi. Devamı sayfa 4’de

Ticaret Borsası 
uluslararası 

seminere katıldı

Gemlik Ticaret Borsası, Akdeniz Üniver
sitesi tarafından düzenlenen “Türkiye ye 
Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşa 
retler, Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Bi 
yo-Kültürel Özvarhk” konulu uluslararası 
seminere katıldı. Haberi sayfa 4’de

(Mİ İİMdİlİİ 
meslek tanıtmı pııeli

Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Meslek 
Tanıtım Kulübü 
tarafından okul 
konferans salonun
da son sınıf öğren
cilerine yönelik 
‘Meslek Tanıtım

Paneli düzenlendi. 
Önümüzdeki 
gülerde de devam 
edecek programın 
ilkinde çeşitli 
dallardaki 
mühendisler 
konuk edildi.
Haberi sayfa 5’de

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


21 Aralık 2010 Salı Gemlik Krarfez Sayfa 2

İB Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

“İz”ler...

Belediyeye aitGenel İş Bursa Şube Başkanı PTT önünde basın bildirisi okudu

15’nci olağanüstü kurultay sonrasında 
CHP, ardında “iz”ler bırakarak iktidar 
yolculuğuna çıktı.

Simdi gözler;
İktidara giden yola döşenecek taşlara 

yöneldi.
Taşlardan ilki ve en önemlisi hamaset

ten arınmış söylem ve eylemlerdir.
Türkiye’nin tüm renklerini içinde 

taşıyan parti meclisi ve o meclisten 
doğacak merkez yürütme kurulu 
ülkenin her noktasında yurttaşla bütün
leşmek zorunda.

Davranışlarıyla, düşünceleriyle, tez
leriyle işsizliğin, toplumsal kalkın
manın, demokratikleşmenin umudu 
olduğunu ortaya koymak sorumlu
luğunda...

20 bin kişiyle gerçekleşen kavgasız 
gürültüsüz kurultay toplumda bir güven 
uyandırmıştır.

Oluşan güven sunulacak doğru ve 
erişilebilir tasarımlarla perçinlenmen ve 
oy a dönüştürülmelidir.

CHP 16 Haziran’da mutlak iktidara 
gelmek zorunda ve ulus devlette 
oynayan taşları yerlerine koymak 
zorundadır.

Emekçi,
Memur,
Emekli,
Esnaf,
Sanayici üzerine çöken “kaos” tan bir 

an önce sıyrılmak ve huzura kavuşmak 
istemektedir.
AKP’nin yandaşlarından başkasına 

“derman” olmak istemediği açıktır.
Çok iyi niyetli AKP’lilerin de bu kayır- 

macı ve fırsatçı yaklaşımlardan yıldığı 
bilinmektedir.

Onun için “seçenek”ler aramaktadır.
CHP seçenek olduğunu Kemal 

Kılıçdaroğlu önceki gün gerçekleşen 
olağanüstü kurultayda ortaya koymuş
tur.

Eğitimden sanayiye dek her alanda 
işçiye, memura, sanayiciye, tüccara, 
çiftçiye, yargıca 41 vaat de bulunan 
Kılıçdaroğlu toplumun “ayağa kalk
masını” istemiştir.
Toplum ayağa kalkacaktır.
Ancak;
Önce CHP’yi yöneten kadroların ayağa 

kalkması ve toplumun önüne düşmesi 
şarttır.

Bunun için de sadece düşünce üreten 
dedikodudan, hizipten, sen ben kav
gasından uzak bir örgüte gereklilik 
vardır.

Yurttaş;
O örgütü gördüğü anda ayağa kalka

cak ve iktidar yürüyüşünde CHP’nin 
yanında yer alacaktır.

Disk’e bağlı Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanlığı düzenlediği basın 
toplantısında “Torba Yasası” diye adlandırılan yasaya tepki gösterdi

ABONE OLDUNUZ MU?
MIIMIIIIIIIIIIIIHMIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Belediyesi’nde 
örgütlü Disk’e bağlı 
Genel-İş Sendikası 
Bursa Şube 
Başkanlığı düzen
lediği basın toplan
tısında “Torba 
Yasası” diye 
adlandırılan yasaya 
tepki yağdı. 
Genel-lş Sendikası 
Bursa Şube 
Başkanı Selahattin 
Atak, dün saat 
12.00 sıralarında 
PTT binasının önün 
de basın toplantısı 
düzenledi.
Basın toplantısına 
Liman İş Sendikası 
Gemlik temsilcileri, 
Belediye İş Sendika 
sı temsilcileri ile 
işçiler katıldılar. 
Genel-İş Bursa 
Şube Başkanı 
Genel iş Genel 
Merkezi’nce 
hazırlanan basın 
bildirisini okudu. 
Atak, açıklamasında 
hükümetin çalışan
larla ilgili olarak 
Torba Yasası hazır
ladığını bunu 
kamuoyunun 
gözünden kaçırmak 
istendiğini söyledi. 
Atak, “Hiçbir 

demokratik ülkede 
uygulanmayacak 
bu yöntem, 12 Eylül 
darbesiyle kurulan 
yeni düzenin 
başlıca yasa yapma 
yöntemi haline 
gelmiştir. Bu yön
temle kamuoyunun 
benimsemeyeceği 
birçok düzenleme 
gözden kaçırılmakta 
ve bir çok hak 
kaybına yol 
açacaktır.” dedi. 
Gündemde olan 
Torba Yasa Tasarısı 
ile işçilerin ve kamu 
çalışanlarının, çalış
ma koşulları ve 
özlük haklarını 
değiştiren bir çok 
düzenlemenin 
sendikalara danışıl
madan tepeden 
inme yöntemlerle 
kanun tasarısına 
eklendiğini 
söyleyen Selahattin 
Atak, “4857 sayılı 
iş Kanunu 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu gibi son 
derece önemli ve 
temel yasaların 
böyle bir yöntele 
değiştirilecek 
olması, ancak anti 
demokrasi dışı yön
temlerle yönetilen 

otoriter rejimlerde 
görülebilir. Böylece 
sendikalarla birlikte 
aslında TBMM 
iradesi de sakatlan
mış olmaktadır.
Başbakanlık tarafın
dan Meclise sevk 
edilen bu torba 
yasa tasarısında 
bazı kamu alacak
larının affının yanı 
sıra belediye işçi
lerinin tasviyesine 
yönelik hükümler 
yer almaktadır^ 
24.4.2010 tarihli 
Başbakanlık genel
gesi ile başlayan 
tasfiye genişletile 
rek yasa tasarısına 
dönüştürüldü.
Fazla tepki 
çekmesin diye 
biri torba yasanın 
içinde birbirleriyle 
hiç ilgisi olmayan 
konuların arkasına 
tek bir madde 
ile ekleme yapıldı.” 
dedi.
Bu tek madde ile 
50 bin belediye 
işçisinin belediye 
terdeki işlerinden 
edilerek, Milli 
Eğitim, Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
nün taşra 
teşkilatlarında 

iradeleri dışında 
hizmetli olarak 
çalıştırılmaya 
zorlanacağı belir
tilen açıklamada, 
ihtiyaç fazlası diye 
nitelenen işçilerin 
Tekel işçileri gibi 
4/C kapsamına 
geçirtilerek ne 
işçi ne memur 
olabileceklerini, 
hükümetin belediye 
leri tek tipleştirmek- 
te, belediyeleri 
taşeroncu luğa 
zorlamakta olduğu 
belirtilirken, 
bu yasa ile 
işçilerin sendikası- 
zlaştırılacağı 
toplu sözleş mesiz 
çalıştırmaya 
mahkum edileceği, 
mevcut sosyal ve 
ekonomik haklarını 
kaybedecekleri ve 
kısa bir süre 
sonrada işlerinden 
edini leceği belirtil
erek, “Tüm 
sendikalar, 
konfederasyonları, 
siyasi partiler ve 
emekten yana 
bütün kişi ve 
kuruluşları bu 
tasarıya karşı çık
maya çağırıyoruz” * 
denildi.

İnternet Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

ikkorfezgazetesi.com
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13 vasındaki çocuk tüfekle 
oynarken babasını »urdu

Bursa'nın 
Orhaneli 
ilçesinde, 13 
yaşında bir çocuk 
tüfekle oynarken 
babasını vurarak 
öldürdü.

Merkez Nilüfer 
ilçesinde, küçükbaş 
hayvan hırsızlığı 
yaptıkları öne 
sürülen 6 kişi 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Korubaşı köyünde

Olay, Argın 
köyünde 
meydana geldi. 
13 yaşındaki 
M.T., evde 
babasının tüfeğiyle 
oynamaya

Mas Win glırtaı nMılıı
N.T'ye ait ahırdan 
çaldıkları iki küçük
baş hayvanı kamyo
nete yüklemek 
isteyen kişiler, 
vatandaşların ken 
dilerini görmesi 
üzerine olay yerin

M wMili I w
İKİ MIHI MM
Harmancık 
ilçesinde, evinin 
merdivenlerinden 
düşen kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan 
bilgiye göre, 
Balantdanışment 
köyünde oturan 
Tenzile A. (65),

evinin merdiven
lerinden 
çıkarken dengesini 
kaybederek 
düştü.
T.A, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

lit arabalı hırsızlar 
suçüstü yakalandı
Karacabey 
ilçesinde, bir iş 
yerinden çaldıkları 
eşyaları at 
arabasıyla kaçır
mak isteyen iki 
kişi, suçüstü 
yakalandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Çatrık 
mevkisinde bulu
nan bir akaryakıt 
istasyonundan 
çeşitli mutfak

malzemeleri 
çalan S.A. ve V.A, 
bir ihbar üzerine 
bölgeye gelen 
jandarma ekipler
ince at arabasıyla 
kaçarken 
yakalandı.
Zanlıların 
gözaltına alındığı, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

başladı. Tüfeğin 
yanlışlıkla ateş 
alması neticesi 
çıkan saçmalar 
abdest alan baba 
Baki Taral'ın (33) 
başına isabet etti.

den kaçtı. Konuyla 
ilgili araştırma 
yapan jandarma 
ekipleri, küçükbaş 
hayvanları çalmak 
isteyen H.Ş.K, İ.A 
ile bu kişilere 
yardım ettikleri

Evli ve iki 
çocuk babası Baki 
Taral olay 
yerinde öldü. 
Jandarma olayla 
ilgili tahkikat 
başlattı.

belirlenen S.D, 
M.H, F.S ve S.C'yi 
yakaladı. Gözaltına 
alınan zanlılar, 
sorgulamalarının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Silili MüiiMHİ
Merkez Nilüfer 
İlçesi'nde yapım 
çalışmasının 
sürdüğü yolda 
iş makinesine 
çarpıp alev alan 
otomobilde yana 
rak can veren 3 
kişinin kimlikleri 
belirlendi. İzmir 
yönüne giderken 
yolda trafik işaret
lerini fark etmey
ince, park halindeki 
iş makinesine

çarpan 17 KK 110 
plakalı aracı Çanak 
kale'nin Biga llçe- 
si'ne bağlı Bekirli 
Köyü Muhtarı Ce 
vat Deveci'nin (34) 
kullandığı, araç 
sürücüsü Deveci 
ile birlikte Muhar 
rem Kocaoğlu (34) 
ve Mustafa Koca 
oğlu (40) çarpma 
mn etkisiyle 
yanarak can 
verdikleri bildirildi.

Keman Mahallesine haslıın
Bursa'da, Roman 
ların yaşadığı 
Beyazıt Mahalle 
si'ne yüzlerce 
polisin katıldığı 
şok baskın yapıldı. 
Bir ihbar üzerine 
asayiş, narkotik ve 
özel harekat ekip
leri harekete geçti. 
Bugün şafak vakti 
140 polisin katıldı 
ğı operasyon da 14 
eve baskın yapıldı. 
Aynı anda yapılan 
baskınlarda koç 
boynuzuyla kapıla 
rı kıran polislerin 
operasyonu aksi 
yon filmlerini arat

madı. Girilen evler 
de saksılardan kul
lanılmayan eşyala 
ra kadar her tarafı 
didik didik eden 
ekipler uyuşturucu 
madde ve silah 
aradı. Operasyon 
da, derin donduru
cuya zulalanmış 1 
kilo 400 gram 
esrar, 1 ruhsatsız 
tabanca ile 1 kuru 
sıkı silah, 64 fişek, 
çalıntı olduğu iddia 
edilen televizyon
lar, cep telefonları, 
1 motosiklet ve 
ziynet eşyaları ele 
geçirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Sopayı hak edenler!...
Başbakan 'demokrasi'den bahsediyor, 

birkaç yüz metre ötede gencecik insanlar 
meydan dayağı yiyor.

Polis tarafından öğrencilere uygulanan bu 
şiddet Sayın okurlarım, size ne anlatıyor?

İnanın bu fotoğraf karelerinden alınacak 
çok ders var.

İlki çıplak bir gerçek.
Bir tarafta tanesi bir milyon liralık zırhlı 

Mercedesler...
Sıra sıra dizilmişler, fakirlik edebiyatı 

yapıp Lüks uçaklarda gezenlerin, fakir 
halkın sırtından bindikleri arabalar.

Diğer tarafta yumurta ve slogan...
Bir tarafta 'Ülkeye demokrasi getirdik', 

diyerek öğünenler, öte tarafta anayasal 
hakkını kullanan vatandaşına meydan 
dayağı...

Hem de ne dayak..
Kendi vatandaşına, kendi öz çocuklarına, 

geleceğimizin ümitleri Üniversitelilere 
atılan vahşi dayak.

İlk çarpıklık ve gerçeklik burada...
Kabulü mümkün olmayan, anlaşılması 

imkansız bir tezat.
Yani koca bir yalan var ortada.
Söyleyin, ey dayak atanlar, Devlet nedir?
Bir toprak parçasında yaşayan insanları 

bir arada tutma kuvveti olan bir siyasadır.
Görülüyor ki yalnız egemenler için vardır. 
O aygıtı ele geçiren daima eziyor...
Bu fotoğraf karesine sıkışan derin anlam 

da aslında budur.
Bu köleliği fark edip kafasını kaldıranın 

ensesine inen sopa kimindir? ..
O polis kimdir?..
O sopayı taşıma ve kullanma yetkisini 

kimden alır?..
Bir tarafta egemenler ve temsilcileri...
Öte tarafta buna isyan edenleri görüyo 

ruz..
İyi bakın, peki başka bir tarafta kimler 

var?..
Onlar bu düzenin asıl kaybedenleri...
Asıl suçlular..
İzleyenler...
Susanlar...
İtaat âdenler...
Bu gördükleriniz televizyonda her gece 

izlediğiniz dizilerden bir sahnenin çekimi 
de değildir...

O dayak yiyen çocuklar ve dayak atanlar, 
aynı anda içerde 'ülkede demokrasi var' 
diyenler ve onu dinleyenler bir sahnenin 
farklı aktörleridir..

Sanmayın ki o sahne sizin dışınızdadır..
O sahnenin bir köşesinde de siz varsınız.
Hem de baş aktör olarak.
Şunu bilmelisiniz ki, 
kafanıza o sopanın inmemesi, inmesinden 

çok daha vahim bir acıdır.

BM ABONEOLDUNUZMU?
tEiıiıiı iıı sinsi uzetesİ 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

Torba yasası
12 Eylül yasaları toplumun dinamik kesimlerini 

törpüledi.
Siyasi partilerin kapatılması, yöneticilerini tu 

tuklanması, toplumu siyasetten uzaklaştırma ve 
raset dönemi başlattı.

Acker toplumu yeniden biçimlendirdi.
Sendika ve demek yöneticilerinin tutuklanma 

lan kitlerinin sindirilmesini neden oldu.
Ardından çıkarılan yasalarla siyasi haklar, 

sendikalar yasası ve dernekler yasası anti 
demokratik hale getirildi.

Sendikalar, işveren karşısında güçsüzleştirildi.
Grev hakkını kullanmak zorlaştınldı.
Toplu sözleşmelerde anlaşmazlık sonunda 

oluşan hakem heyetleri işverenden veya 
hükümetten yana tavırlar aldı.

Son Anayasa değişikliğinden sonra da bir işle 
rinde birden çok sendikanın toplu sözleşme yap 
ma hakları getirilmesi sendikaları birbirine kırdır
mak için getirilmiş bir antidemokratik haktır.

Anavatan Partisi döneminde başlayan özelleş 
tirme mantığı ile kamu kurumlannda ve özel sek
törde çalışanların örgütlü gücünü kırmak için 
başlatılan taşeronculuk ile bugünlere geldik.

657 sayılı Devlet Memurlar Yasası’na bağlı ola 
rak çalışan memurları bölmek için “sözleşmele 
personel" diye bir düzenlemeye gidildi.

Önceleri ücretler yüksek tutulsa da sonra 
birçok sözleşmeli işsiz kaladı.

Ayrıca örgütsüz.
Bu durum belediyelerde daha da farkalılğa 

neden oldu.
Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 

Güler’in de söylediği gibi, “Gemlik Beledi 
yesi’nde 5 çeşit çalışan var.” sözü doğrudur.

Sayarsak, 657 sayılı yasayla çalışan memurlar, 
sendikalı işçi statüsünde çalışanlar, taşeron fir
mada çalışanlar, sözleşmeli personel ve diğerleri

Buyurun cenaze namazına..
Tüm çalışanlar bir iş yapıyorlar.
Hepsi emeğini satıyor.
Ama ayrı ayrı ücrete alıyorlar.
Bunun bir adı çalışanı böl, parçala ve yönettir.
AKP hükümetinin “torba yasa” ile yapmak iste- 

i diği şey ise belediye işçilerini tasfiyesi anlamına 
geliyor.

Bununla da kalmayıp, işçileri Milli Eğitime, 
Emniyet Genel Müdürlüğümün taşra teşkilatların
da çalıştırması, çalışanların iradesi dışında 
gerçekleşecektir.

Buralara gönderilen işçiler ne memur, ne de 
işiçi statüsünde olacaktır.

Tekel işçilerine yaptıkları gibi 4/C’li mi olacak
ları bile belli değildir.

Burada bir amaç da çalışanların demokratik 
örgütlenme haklannın enlerinden alınmasıdır.

Siz AKP’nin demokratik açılımlarına, ileri 
demokratik laflarına ve daha demokratik 
Anayasa sözlerine bakmayın.

Önemli olan uygulamadır.
Yapılanlar söylenenlerin tam tersidir.
AKP iktidarı giderek kamu yönetimini özel sek

töre dönüştürecek.
Kamuda uygulanan hizmet atımlarına bakın. 

Tümünde hizmet alimim yapan firmalara kendi 
adamlarını dolduruyorlar. Onun için tüm çalışan 
kesim buna karşı durmalı, haklarını ellerinden 
alanlarla mücadele etmeliler.

MnMMB
Marmarabirlik, 
2010-2011 
kampanya 
döneminde üretici 
ortaklarına üçüncü 
dilim ödemeyi 
bugün yapacak. 
Üreticiler ürün 
bedellerini
22 Aralık Çarşamba 
günü banka 
hesaplarından 
çekebilecekler.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın verdiği 
bilgiye göre 
Marmarabirlik, 
25 Ekim 2010 
tarihinde açılan 
kampanya döne

minde şimdiye 
kadar 28 bin 500 
ton zeytin aldı. 
Marmara 
Bölgesi’nde 
rekoltenin düşük 
olmasına karşın, 
planladıkları

miktara ulaştıklarını 
söyleyen Hidamet 
Asa, aldıkları ürün 
karşılığında üreti
cilere şimdiye 
kadar iki aşamada 
toplam 48 milyon 
lira ödediklerini, 
yapılacak
3 milyon liralık 
ödemeyle toplam 
bedelin 51 milyon 
liraya çıkacağını 
söyledi.
Rekolte azlığı 
nedeniyle sadece 
bu yıl nihai fiyat 
uyguladıklarını 
hatırlatan 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu

Başkanı Hidamet 
Asa, “Rekolte 
azlığından ötürü 
koopera ti fieri m ize 
ürün teslimatı 
azaldı. Kampanya 
dönemini 10 Ocak 
2011 tarihinde 
bitirmeyi 
planlıyoruz. 
Ortaklarımızdan 
aldığımız ürün 
bedellerinin 
büyük bölümünü de 
ödemiş bulunu 
yoruz. Üreticilerimiz, 
geriye kalan 
bedelleri almak için 
de uzun zaman 
beklemeyecekler” 
diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesinin düzenlediği “Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi 
İşaretler, Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Biyo-Kültürel Özvarlık” semineri yapıldı

Gemlik Ticaret Borsa 
sı, 16-18 Aralık 2010 
tarihleri arasında Ak 
deniz Üniversitesi ta 
rafından düzenlenen 
“Türkiye ve Diğer 
Akdeniz Ülkelerinde 
Coğrafi İşaretler, 
Sosyo-Ekonomik 
Hareketlilik ve Biyo- 
Kültürel Özvarlık” 
konulu uluslararası 
seminere katıldı. 
Borsa heyetinde 
açmış olduğu 
stantta yöremize ait 
ürünler tanıtıldı. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Acar, 
yönetim kurulu üyesi 
Özden Çakır standı 
gezen Prof. Dr.
Yavuz Tekelioğlu bir
likte görülüyorlar.

KAYIP
Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden Güngör Zeytincilik Gıda İthalat İhracat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait K2 Belge türünde BUR-K2 ■ 16 ■ 29741 numaralı 
Taşıma Yetki Belgesine kayıtlı 16 ZB 219 -16 ZJ 270-16 ZM 586 ■ 34 YM 7948 - 

16 ZJ 269 ■ 16 ZM 587 - 34 BL 7864 ■ 34 ZY 6521 plakalı araçlara ait 
Taşıt Tanıma Kartları kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.
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CBfll öğrencilerine meslek tanıtım paneli
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Meslek Tanıtım 
Kulübü tarafından 
okul konferans salo
nunda son sınıf 
öğrencilerine yönelik 
‘Meslek Tanıtım 
Paneli düzenlendi, 
önümüzdeki gülerde 
de devam edecek 
programın ilkinde 
çeşitli dallardaki 
mühendisler konuk 
edildi.
Panele Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
ODTÜ End. Müh 
Mezunu Asena Güler 
ve Uludağ Üniver
sitesi Elektrik- 
Elektronik Mezunu 
Cem Doğan ile İTU 
Makine Mühendisi 
Mezunu Mahmut 
Baraş, İTU Metalürji 
Mühendisliği Mezu 
nu Osman Karapınar 
ve Uludağ Üniver
sitesi Mimarlık 
Fakültesi Mezunu 
Gemlik Mimarlar 
Odası Başkanı 
Kenan Çakır konuş
macı olarak 
katıldılar.
Panele katılan 
konuşmacılar kendi 
mühendislik alanları

ile ilgili akademik 
bilginin yanı sıra 
çalışma alanları ve 
mezuniyet sonrası iş 
bulma imkanları 
hakkında da bilgi ve 
tecrübelerini son 
sınıf öğrencilerinin 
dikkatle takip ettiği 
panelin soru-cevap 
bölümünde öğren 
çiler katılımcılara 
meslekleri hakkında 
merak ettikleri çok 
sayıda soru yöneltip 
cevap alma imkanı 
buldular.
Programın sonunda 
konuşmacılara 
teşekkür belgesi ve 
çiçek hediye eden 
Okul Müdürü 
Nazım Özer öğren
cilere yönelik yaptığı 
kısa konuşmada 
şunları söyledi.
‘Sîzlerinde önümüz 

deki yıl ülkemizin en 
iyi üniversitelerinin 
böylesi fakültelerin 
de okuma şansı 
elinizde yeter ki 
isteyin ve buna göre 
planlı, programlı ve 
azimli bir şekilde 
çalışmalarınızı 
sürdürün. Bizler 
okul idaresi ve 
öğretmenlerimiz 
olarak sizlerin hedef 
terinize ulaştırabil 
mek için elimizden 
gelen gayreti gös
teriyor bunun yanı 
sıra meslek tanıtım 
toplantılarıyla da 
tercih etmek meslek 
sahipleriyle sîzleri 
buluşturuyoruz.
Böylece arzu 
ettiğiniz mesleği 
daha yakından 
tanıma imkanına 
sahip oluyorsunuz.

Umuyoruz ki bütün 
bu çalışmaların net
icesinde önümüzde 
ki yıl istediğiniz 
şehir, istediğiniz 
üniversite ve iste
diğiniz bölümde 
okursunuz ve mezu
niyet sonrası yıl
larında da buraya 
sizler okulumuz 
mezunu olarak gelip 
meslek tanıtım 
toplantılarında 
konuşmacı olur
sunuz’ : 
İstanbul’da kurulu 
vakıf üniversitele 
rinden biri olan 
Yeditepe üniversitesi 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
son sınıf öğrenci 
lerine yönelik bir 
tanıtım programı 
uyguladı.
Programı konuşmacı 

olarak üniversitenin 
Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri Bölümü 
Dekan Yardımcısı 
Yard. Doç. Dr. Aziz 
Tüter katıldı.
Tüter, Yeditepe 
üniversitesinin vakıf 
üniversiteleri arasın
da bir çok alanda ilk 
sırada yer aldığını 
ifade ederek üniver
sitede Tıp, Diş 
Hekimliği, Eczacılık, 
Hukuk, Fen-Edebiyat 
gibi 12 fakülte ve 60 
program yer aldığını 
belirtti. Yeditepe 
Üniversitesinde 
öğrencilerin ikinci 
bir alanda eğitim 
alma imkanından, 
ikinci bir yabancı dil 
öğrenmesine, sosyal 
ve sportif faaliyet
lerin yoğunluğu, 
öğrenci kulüplerinin 

fazlalığı, öğrencilere 
sağlanan yurt imkan 
larının modernliği 
gibi bir çok konuda 
üniversitenin avan 
tajlarını iade etti. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Sağlık 
İşleri Daire Başkan 
lığı tarafından 
yürütülen ‘Gençerde 
Hijyen ve Cilt Sağlığı 
Projesi’ kapsamında 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
9 ve10 .sınıf öğrenci
lerine yönelik semi
ner sunuldu.
Proje sorumlusu 
Emre Ermengü ve 
Sevginaz Bozgurt’ut 
konuşmacı olarak 
katıldığı programda 
kız ve erkek öğren
cilere ayrı ayrı hijyen 
konusunda dikkat 
etmeleri gereken 
hususlar aktarıldı ve 
konuyla ilgili broşür
ler hediye edildi. 
111 erkek 172 kız 
öğrenin katıldığı 
toplantılarda ergen
lik döneminde genç
lerin hijyen ve cilt 
sağlığı konusunda 
dikkat etmeleri 
gereken hususlar 
sunumlar eşliğinde 
anlatıldı.

lale Kemal'ıle erıenlik eğilimi toplamışı Din misine pmilM
Eğitimde daima ileri 
sloganıyla hareket 
eden Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu çalışmalarına 
bir yenisini daha 
ekledi.
Geçen yıl yapmış 
olduğu Veli Gelişim 
Projesi ile gerek 
ilçemizde gerekse 
Bursa’da takdir 
toplayan okul bu 
yılda babalara yöne
lik akşam toplantıları 
ile Ergenlik Eğitimi 
ne devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
okul velilerine 
yönelik Ergenlik 
Eğitimi semineri 
okul Rehber Öğret
meni Umut Çakal 
tarafından verildi. 
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
yaptığı açılış konuş
masında “Eğitimde 
saç ayağını oluştu
ran Veli- Öğrenci 
ve Öğretmen

üçlüsünün önemine 
vurgu yaparak bir 
yerlere gelmek 
istiyorsak bunu

ancak siz velileri 
mizin desteği ile 
yapabiliriz. Sizleri 
yapacağımız

çalışmalarda 
sürekli yanımızda 
görmek istiyoruz” 
dedi.
Ergenlik döneminde 
karşılaşılan sorun
ların anlatıldığı 
seminer geniş bir 
katılımcı oranıyla bir 
saat sürdü.
Toplantı bitiminde 
veliler okul idaresine 
teşekkür ederek bu 
tür çalışmaların 
sürekli yapılmasını 
istediler.

Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersi 
konusunda ilgili kes
imlerin katkılarıyla 
hazırlanan yeni 
müfredatın 2011- 
2012 eğitim-öğretim 
yılında çocuklara 
sunulacağını söyle- 
di.Devlet Bakanı 
Çelik, Kimse Yok Mu 
Derneği Bursa 
Şubesi ile Yıldırım 
Belediyesi'nin Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'nde ortak
laşa düzenlediği 
"Muharrem Aşure 
Gecesi"ne katıldı. 
Konuşmasında 
Muharrem ayının 
1371 yıllık matemin 
en yoğun şekilde 
yaşandığı ay olduğu
na işaret eden Bakan 
Çelik, "Peygambe 
rimizin bu kadar 
sevdiği Hasan ve 
Hüseyin'e kıyanlar 
yarın mahşer 
gününde onun 
yüzüne nasıl baka
caklar. İnsan bu soru 

karşısında ne 
yapacağını bilemiy
or, adeta cesetler 
titriyor. Ondan nasıl 
şefaat dileyecekler" 
dedi.
Kerbela'nın anlaşıldı 
ğı topraklarda zu 
lüm, kan ve gözyaşı 
olamayacağını ifade 
eden Çelik, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Kardeşlik üzerine 
inşa edilmiş bir 
medeniyet, 
Kerbela'da büyük bir 
zulüm yaşadı. Bu ne 
kadar büyük bir 
acıdır ki aradan 
bunca yıl geçmesine 
rağmen bu acı art
mıştır. 1371 senedir 
her mümin bu acıyla 
yanıp tutuşmuştur. 
Kerbela'da yaşanan 
olay, Müslümanların 
kalbinde ve zihninde 
derin yaralar 
açmasının yanında 
yüzyılları aşan bir 
ibrete dönüşerek, 
insanları yeniden 
düşünmeye sevk 
etmiştir.’’
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GEMLİKSPOR’LA 
SON KEZ...

Uzun yıllar
Gemlikspor’un maçlarını 
takip ediyorum. Bursa’da 
en fazla haberi yapılan 
takım Gemlikspor oldu.

Kar, yağmur, soğuk, 
sıcak, fırtına demedim 
takımın maçlarını takip 
ettim.

önümüzdeki ikinci yarı
dan itibaren Gemlik 
spor’un maçlarını takip 
etmemeye karar verdim.

Nedenini soracak olur
sanız, artık gerek gör
müyorum.

Ben yazdığım yazılarda 
hiçbir zaman yalana kaç
madım, ne yazdıysam 
odur.

Gemlikspor hakkında 
geçen hafta bir yazı 
yazdım, takımda huzur 
suzluk olduğunu, bunun 
kenarda köşede konuşul
duğunu söyledim.

Takımlarda huzur 
suzluğun tek nedeni 

olarak da futbolcuların 
paralarını alamamaları 
olduğunu örnek göster
dim.

Bunu yazarken de zor 
bütçeyle kurulan kadro
nun lige bakıldığında 
başarılı olduğunu kaydet
tim.

Birçok takım için yazılar 
yazılır, futbolcuların par
alarını alamadıkları ileri 
sürülür. Ama kimse çıkıp 
ta yazan için sen yalan 
yazıyorsun demez.

Çünkü yazılanlar 
doğrudur.

Bir yazı yazdım, takım 
iyi ancak huzursuzluk 
konuşuluyor diye.

Bunun da alacaklardan 
kaynaklanabileceğini öne 
sürdüm.

Belki de ben öyle 
gözlemlemiş olabilirim.

Yazdıklarımın yalan 
olduğu ileri sürüldü. 
Yalan asla, yanlış olabilir 

diye araştırma gereği 
duydum.

Keşke araştırmasaydım, 
yazdıklarımdan çok 
fazlasını duydum.

Doğru olup olmadığını 
zaman gösterecek.
“Gemlikspor’da hoca ile 

futbolcuların paralarını 
aldıkları ve benim araştır
ma yapmadan, sormadan 
yalan yazdığım” ileri 
sürüldü.

Mutlu olacaklarsa 
buradan kendilerini rahat
latacak şekilde yazıyo
rum, hoca ile futbolcu
ların paraları zamanında 
ödeniyormuşl.

Bursa’dan gelen futbol
cuların alacaklarının 
tamamının ödendiği ve 
benim yazdıklarımla akıl 
çeldiğim ileri sürülüyor.

O zaman bu kişiler 
neden huzursuzluk 
yaratırlar, ayıp değil mi.

Bakın paralarınız 

zamanında ödeniyormuş, 
kendinize gelin ve huzur
suzluk çıkarmayın.

Ben artık Gemlikspor’un 
maçlarını takip etmeye
ceğim ve yazı da yazma 
yacağım.

Herkes rahat olsun ve 
sitelerde yorum yapma 
zahmetinde bulunmasın
lar.

İÇİMİZDEKİ 
İRLANDALI’LAR?

Bu söze her zaman 
gıcık olmuşumdur.

Nedir İrlandalI? 
İspiyoncu mu? 
Düzen bozucu mu? 
Hakkımda haber yap

tığım siteye mail atan, 
bazı kişilerin mail 
tetikçisi olan kişi.

Kullandığın üsluptan 
senin kim olduğunu tah
min edebiliyorum.

Murat hoca ile futbolcu
ların paralarını aldığını, 
benim ise bozucu 
olduğumu iddia etmişsin, 
demek ki takımın içinden 
birisin, çok yakınındasın.

Merak etme artık sizinle 
maçlara gelmiyorum, 
rahat edin.

Hakkımda ileri geri 
konuşulmasından, tehdit 
misali sözlerle hakaret 

edilmesinden hoşlanmı 
yorum.

Bunu size kim yaptın 
yorsa, benim hakkımda 
kimler yazı yazdırıyorsa, 
beni ahlak bozucu sözler
le kim rahatsız ediyorsa 
onlar kaybeder.

Yapılan yorumlarda 
hakarete varan sözler yer 
almakta, bunun için site 
ye konmamış.

Ben Gemlikspor’dan 
para alıp haber yapan bir 
kişi olmadım.

Yazdığım yazıları da sîz
lerin iddia ettiğiniz gibi 
bazı kişilerden talimat 
alarak yazmıyorum.

ihtiyacım da yok.
Ama içimizdeki İrlandalI 

benzetmesine karşıyım.
Tekrar ediyorum.
Bu sözleri kullananı, 

mailde beni suçlayanı 
biliyorum.

Ben kişilerin suratına 
bakmaktan utanmam.

Haklı çıktığımda benim 
suratıma bakamayanlara 
üzülürüm.

Kimseden özür dilemi 
yorum, benden dilen
mesini de asla istemiyo
rum.

Çünkü ben haklıyım.
Haklı olduğumu da 

zaman gösterecek.

özel

<zlmdb> «sekeri
KREŞLERİ

GEHLİK'İHİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUNU

(GİBHHIl
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir farkyaratır”

KREŞ YE 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 NUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin * İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 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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2011 »ilmili emlak 
satım patlaması olacak

Sinaranın yünle 78’i «eroi
Bursa Emlak Müşa 
virleri Odası Başkanı 
Ahmet Gür, 2011 
yılında Bursa'da 
emlak satışı patla
ması yaşanacağını 
belirterek gayri- 
menkulün her zaman 
en iyi yatırım aracı 
olduğunu söyledi. 
Emlakçılar, 2011 
yılında konut satışın
da büyük artış bek
liyor. Kriz döneminin 
atlatılmasının ardın
dan ev sahibi olmak 
isteyenler için konut 
almanın tam zamanı 
olduğunu kaydeden 
Bursa Emlak 
Müşavirleri Odası 
Başkanı Ahmet Gür, 
göçle beraber insan
ların konut ihtiya 
cinin karşılanmaya 
çalışıldığını söyledi. 
Bursa'nın Türkiye 
nin en çok göç alan 
şehirlerinden biri 
olduğunu anlatan 
Gür, "2011 yılında 
ev sahibi olmak 
isteyenler bu fiyat
ları kaçırmamalı. 
Dünyada olan her 
kriz emlak sektörünü 
etkiliyor.
Türkiye'nin en çok 
göç alan şehri 
Bursa'dır. Göçle

beraber insanların 
konut ihtiyacını 
karşılamak için 
inşaat firmaları gece 
gündüz çalışıyor. Şu 
an konutların fiyat
ları standartların 
altında. Yani ev 
hayali kuranlar için 
konut almanın tam 
zamanı" dedi. 
Ev hayaline bir an 
önce kavuşmak 
isteyenlerin aylık 
yüzde 0,75'e kadar 
düşen banka kredi
lerine yöneldiğini 
kaydeden Gür, şöyle 
konuştu: "2011 yılın
da konut için verilen 
kredilerin faizinin 
daha da düşeceğini 
bekliyoruz. Şu an 

faizler 0,75'e kadar 
geriledi. Rekabet 
ortamından dolayı 
düşen kredilerden 
yararlanmak isteyen 
vatandaşlar, banka 
kredilerine rağbet 
gösteriyor. En iyi 
yatırım aracının altın 
olduğu söyleniyor. 
Aslında en iyi 
yatırım aracı gayri- 
menkuldür. Çünkü, 
durduğu yerde 
sahibine para 
kazandırıyor. Konut 
sahipleri uzun 
vadede çok kazanır." 
Gür, emlak sek
törünün kriz son
rasında verimli bir 
dönem yaşadığını 
sözlerine ekledi.

Maliye Bakanlığı'nın 
verilerine göre, 
Türkiye'de sigaraya 
ödenen paranın 
yüzde 63'ü Özel 
Tüketim Vergisi, 
yüzde 15,3'ü de 
Katma Değer Vergisi 
olarak Hâzineye 
gidiyor. Bu şekilde 
perakende satış 
fiyatının yüzde 
78,3'ünü vergiler 
oluşturuyor. 
Türkiye, satış fiyatı 
üzerindeki yüzde 
78,3'lük vergi 
yüküyle 28 Avrupa 
ülkesi arasında orta 
sırada bulunuyor. 
Vergi yükünün 
satış fiyatına oranı 
bakımından ilk sıra
da yüzde 88,7'lik 
oran ile Bulgaristan 
yeralıyor. Bu ülkede 
sigaradan perakende 
satış fiyatının yüzde 
49'u oranında maktu 
ÖTV, yüzde 23'ü 
oranında nispi ÖTV 
alınıyor. Böylece 
toplam ÖTV yükü, 
yüzde 72'ye ulaşıyor. 
Bulgaristan'da 
sigaradan, satış fi 
yatının yüzde 16,7'si 
oranında KDV de 
tahsil ediliyor. Bu 

NÖBETÇİ ECZANE

şekilde toplam vergi 
yükü yüzde 88,7'ye 
yükseliyor. 
Bulgaristan'ı yüzde 
86,4'lük vergi 
yüküyle Polonya, 
yüzde 85,7'lik vergi 
yüküyle Yunanistan, 
yüzde 83,3'lük vergi 
yüküyle Slovakya, 
yüzde 83,2'lik vergi 
yüküyle Estonya ve 
Romanya izliyor. 
Satış fiyatı üzerinde
ki vergi yükü 
bakımından 
Litvanya, Fransa, 
Portekiz, Macaristan, 
İrlanda, Finlandiya 
ve Çek Cumhuriyeti 
de, Türkiye'nin 
üzerinde bulunuyor. 
Bu ülkelerde de 
vergiler, satış fi 
yatının yüzde 81,5'i 
ile yüzde 78,6'sı 
arasında değişiyor. 
Ispanya'da da 
Türkiye'de olduğu 
gibi perakende satış 
fiyatının yüzde 
78,3'ünü vergiler 
oluştururken, 
Letonya, İngiltere, 
Belçika, Malta, 
Slovenya, İtalya, 
Danimarka, 
Almanya, Avusturya, 
Hollanda, Kıbrıs

Rum Kesimi, İsveç 
ve Hollanda, 
sigaradaki vergi 
yükünde Türkiye'nin 
ardında sıralanıyor. 
Bu ülkelerde de 
perakende satış 
fiyatının yüzde 77,1'i 
ile yüzde 70,1 Tık 
bölümü, Katma 
Değer Vergisi ve 
Özel Tüketim Vergisi 
adıyla Hâzineye 
aktarılıyor. 
Veriler, Türkiye 
dışındaki bütün 
ülkelerde sigaradan 
hem maktu ÖTV, 
hem de nispi ÖTV 
alındığını ortaya 
koyuyor. Sigaradaki 
toplam ÖTV de 
yüzde 57 ile yüzde 
72 arasında değişiy
or. Sigaraya en yük
sek ÖTV uygulayan 
ülke, yüzde 72'lik 
oranla Bulgaristan 
olarak belirlenirken, 
bunu yüzde 68,4 ile 
Polonya, yüzde 67,3 
ile Slovakya, yüzde 
67 ile Yunanistan, 
yüzde 66,6 ile 
Estonya, yüzde 64,1 
ile Litvanya, yüzde 
64 ile Fransa, yüzde 
63 ile de Ispanya 
takip ediyor.

KAŞtDÎ lî€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

21 Aralık 2010 Sah 
İNCİ ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 5 
Tel: 513 01 64 GEMLİK
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTORÜS

K 
R 
E 
H

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
ÖP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 Ol 03

B 
E 
R 
1

Dsvlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3842 

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)

IIIIIISİHtİlllİİ
vEirösmASi 
AVIM 

IIMIWIJ 
nw(sin 

MACE«A)ll.45-l4.00 
SAW 

16.00-18.00-20.00 
Rezervasyon

|îd: 513 33 2I)
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BlıııııılıiBilııiMııMı

Gücümsporlu 
basketçiler, Uğur 
Böceği ile yapacağı 
karşılaşmada 
rakiplerinin 
karşılaşmaya 
gelmemesi üzerine 
20-0 hükmen 
galip sayıldı. 
Minikler C 
grubunda 
önceki gün

saat 11.00’de 
Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılacak olan 
karşılaşmaya 
Uğur Böceği 
minikler grubu 
gelmeyince 
Gücümsporlu 
basketçiler kendi 
aralarında maç 
yaptılar.

Gücümspor 
Kulübü Antrenörü 
Abbas Özer, 
minikler, küçük 
erkekler ve 
yıldız kızlar A 
grubunda mücadele 
verdiklerini, 
basketçilerin var 
gücüyle antreman- 
larda çalıştıklarını 
söyledi.

Ankara Bursa 
Derneği’nin Başkent 
te düzenlediği iş, 
siyaset, sanat ve 
spor camiasının yanı 
sıra Ankara’daki üst 
düzey bürokratları bir 
araya getirdiği Bursa 
Gecesi’ne Bursa 
spor’un şampiyon
luğu ile Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yaptığı 
yatırımlar damgasını 
vurdu. Bursaspor’un 
şampiyonluk 
coşkusu geceye 
katılan Ankara’da 
yaşayan BursalIlarla 
birlikte yeniden 
yaşandı.
Ankara Crowhe Plaza 
Otel’de Bursa Derne 
ği tarafından Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin katkılarıyla 
düzenlenen geceye, 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, Bursa mil
letvekilleri, Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih 
Gökçek, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursaspor

Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam, 
Kaptan Ömer, 
Bursa’da görev 
yapan Ankara 
Emniyet Müdürü Zeki 
Çatal kaya başta 
olmak üzere 
Ankara’da yaşayan 
BursalI çok sayıda 
kamu kurum ve kuru
luşlarındaki çalışan
lar katıldı.
“5 yıl sonra Bursa 
Türkiye’nin üçüncü 
büyük şehri olacak” 
Geceye katılan 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, Ankara’da 
ticaret, siyaset ya da 
bürokrasi sebebiyle 
12 bin BursalI 
olduğuna dikkati

çekti.
Timsah Arena’nın 
maketi görenleri 
heyecanlandırdı 
Bursaspor’un 
şampiyonluk 
öyküsünün yeniden 
yaşandığı gecede, 
ilk kez sergilenen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
‘Timsah’ modelli 
45 kişilik kapasiteli 
stadının maketi 
davetliler tarafından 
beğeniyle izlendi. 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, stadın 
maketinin bile 
kendisini heyecan
landırdığını 
söyledi.

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 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Rahnvvb&b&rhstaurah

SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

PİYANİST- MURAT 
BAĞLAMA - TOLGA 
ORYANTAL CEYLAN R EZERVASYO 1X1

0224 582 22 82
V 0224 582 21 65

YILBAŞI MÖNÜSÜ
TABAĞI

1 Çocuklar için । 
özel yerimiz vardırNİLÜFER
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lıa sıkaMaı camıiaı Miw
Gemlik Osmaniye Mahalle 
si’nin ara sokaklarında başla 
filan yol taşlan sökme ve taş 
döşeme çalışmaları sürüyor. 
Alt yapıları tamamlanan ara 
sokakların yenilenmesini 
yaptıklarını bildiren Belediye 
Başkanı Fatih Meh met Güler, 
diğer sokakların ise BUSKİ 
tarafın dan alt yapı larının 
bitirilmesinden sonra yenile 
neceklerini söyledi. Syf 2’de

Sahte 
kimliklerle

Güzel bir havada ölmek
Bugünlerde ard arda eski dostlarla cenaze 

lerde buluşuyoruz.
Neredeyse ölümsüz gün yok.
Gemlik’te Kumla da, Umurbey de, Katırlı Kö 

yünde...
Pazar günü Diş Hekimi Feridun Erçek’i 

toprağa verdik.
Dün ise, Gemliklilerin yakından tanıdığı 

Hasan Akın’ı (Tin Tin)..
Soğuk geçen günler geride kalırken, dün 

bahara eş bir hava vardı dışarıda.
Bizim büro güneş görmediği için dışarıdaki 

havayı sokağa çıkınca anlayabiliyoruz.
Tin Tin uzun zamandır tedavi görüyordu.
Son zamanlarda ise akciğere bir de şeker etki 

yapınca gözlerini yumdu yaşama.
Devamı sayfa 4’de

MS
Türkiye genelinde 
43 kişinin adına 
sahte kimlik dü 
zenleyerek çeşitli 
bankalardan dü 
zen/edikleri kim
liklerle kredi 
çeken şebeke, 
Ereğli Kaçakçılık 
ve Organize suçla 
Mücadele Büro 
Amirliğinin titiz 
çalışması sonucu 
çökertildi. 3’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı 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

2011 yılına kısa bir 
süre kalması neden 
iyle ilçemizdeki bü 
yük alışveriş mer

kezlerindeki reyon
lar yılbaşı süsleri ve 
hediyelik eşyalarla 
donatıldı. 8’de

Akın ailesinin acı günü
Gemlik’in tanınmış 
simalarından 
Hasan Akın (Tin 
Tin) vefat etti. 
Zeytin komisyon
culuğu yapan 
Hasan Akın, (67) 
uzun bir süredir 
akciğer kanseri 
tanısıyla tedavi 
görüyordu.
Son günlerde 
fenalaşan Hasan 
Akın, şeker 
hastalığının da 
etkisiyle girdiği 
komadan çıkamadı. 
Hasan Akın’ın 
cenazesi dün Küçük 
Kumla köy caminde 
kılınan ikindi 
namazından sonra, 
Kumla mezarlığında

toprağa verildi. çevreden gelenlerin
Hasan Akın, katılımıyla son yol-
Gemlik’ten ve culuğuna uğurlandı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Burnumuzdan soluyoruz
'öfke huzursuzluktan aşırı kızgınlığa 

ve öfkeye dönüşen ruh halidir’ demiş 
Charles Spielberger.

Öfkemiz burnumuzda...
Çabuk öfkelenen bir toplum olduk.
incir çekirdeğini doldurmayacak olay

lar yüzünden birbirimizi yer hale geldik.
Ne oluyor?
Nereye gidiyoruz?
Öfkeyle kalkan zararla oturuyor.
Ama kimin umurunda.
Bir yerlerde bir boşluk var ama...
Amasını açıklayacak merciler ne 

yapıyor?
İtişip kakışıyor.
Halk keyifsiz.
Esnaf neşesiz.
Sanayici huzursuz.
Memurun, emeklinin, çiftçinin hali 

ortada.
İşin tuhafı kimse ses de çıkaramıyor...
Çıkaranın çanına
İşçiler, memurlar aldığımızla geçine

miyoruz dediler.
Haklarını hukuksal çerçevede aradılar. 
Karşılık olarak, 
Fırça yediler...
Coplandılar.
Öğrenciler de öyle...
Haklı isteklerini dile getirmek istediler. 
“Harç parasını ödeyemiyoruz” dediler. 
“Okuma hakkımız elimizden alınıyor “ 

diye seslerini yükselttiler.
Masum bir protesto aracı olan yumur

ta attılar.
Dayak yediler, gaza boğuldular, 

mahkemelere düştüler.
Gazeteciler ise;
Ülkenin içinde bulunduğu durumu 

açıklayan yazılar yazdılar.
Kafa yordular.
Kamuoyunu bilgilendirdiler.
Sabahın kör karanlığında evlerinden 

toplanıp hapse tıkıldılar.
İşlerinden oldular.
Ama ne gam...
İşsizlik, açlık, yoksulluk, yoksunluk 

arşı alaya ulaşmış.
iktidarın da, muhalefetin de üzerine 

düşen ülke insanını mutlu etmek...
Kavga etmek değil.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Ira ııiıilıı mimihIm Mimi
Gemlik Osmaniye 
Mahallesi’nin ara 
sokaklarında 
başlatılan yol 
taşları sökme ve 
taş döşeme çalış
maları sürüyor. 
Eski Pazar 
Caddesi’nin üst 
kısmında bulunan 
ve uzun yıllar yapıl
mayan ara sokak
ların yeniden taş 
döşenmeye başlan
ması vatandaşları 
sevindiriyor. 
Alt yapıları kısmen 
tamamlanan 
sokaklarda 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Yol Müteahhidi 
tarafından 
başlatılan 
çalışmaları gezen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Gemlik Belediyesi 
Teknik Başkanı 
Özkan Ateşli ve 
Belediye Fen İşleri 
Müdürü Adnan 
Güler’le birlikte 
yapılan yolları ge 
zen Başkan Güler, 
vatandaşlarla da 
görüşerek onların 
taleplerini dinledi.

Öncelikli olarak alt 
yapıları tamamlanan 
ara sokakların 
yenilenmesini yap

tıklarını bildiren 
Başkan Güler, diğer 
sokakların ise 
BUSKİ tarafından

alt yapılarının 
bitirilmesinden 
sonra yenilenecek
lerini söyledi.

MİMİPMİİİİIHiMMİ
Bursa Kent Konseyi 
Gönül Dostları 
Kadın Çalışma 
Grubu tarafından 
düzenlenen 
‘Muharrem ayı ve 
kardeşlik’ konulu 
konferansta 
konuşan 100. Yıl 
Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Dr. Şaban 
Karasakal, çağı anla
madan İslam’ın 
anlaşılamayacağını, 
Peygamberimizin 
kişisel tarihini 
almadan da çağın 
anlaşılamayacağını 
söyledi.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi 
Salonu’nda düzenle

nen ‘Muharrem Ayı 
ve Kardeşlik’ konulu 
konferansa, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve eşi 
Hüsniye Altepe, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet

Semih Pala, belediye 
başkaniarının eşleri 
ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Konferans öncesi 
konuşan Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Pala, 
Büyükşehir

Belediyesi ile uyum
lu bir şekilde 
çalıştıklarını ve 
örnek çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Gönül 
Dostları Kadın 
Çalışma Grubu’nun 
güzel işlere imza 
attığını da dile 
getiren Pala, konfe 
ransın düzenlen
mesinde emeği 
geçen Başkan 
Altepe ve eşi 
Hüsniye Altepe’ye 
teşekkür etti. Daha 
sonra ise Karabaşi 
Veli Kültür Merkezi 
semazenlerinin ney 
dinletisi ve sema 
gösterisi davetliler 
tarafından beğeniyle 
izlendi.
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Türkiye genelinde 43 
kişinin adına sahte 
kimlik düzenleyerek 
çeşitli bankalardan 
düzenledikleri kim
liklerle kredi çeken 
şebeke, Ereğli 
Kaçakçılık ve Orga 
nize suçla Mücadele 
Büro Amirliğinin titiz 
çalışması sonucu 
çökertildi. Yalova, 
İstanbul, Ankara ve 
Mardin'den alınan 
biri polis, biri Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
çalışanı toplam 11 
kişi Cuma akşamı 
saat 19.00 sularında 
Ereğli İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne getiril
di. Şebeke üyeleri, 
ifadelerinin tamam
lanmasının ardından 
Adliyeye sevk edildi. 
Türkiye geneli 
çalışan şebekenin 
bugüne kadar İstan
bul, Ankara, Bursa, 
Kocaeli, Balıkesir, 
Kayseri, Samsun,

Karbonmanoksit aaa 25 Msiııi zehirledi
Bursa'da, etkili 
olan şiddetli lodos 
nedeniyle karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenen 25 kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Lodos sebebiyle 
çok sayıda vatandaş 
hastanelik oldu.

I aylıt bebeğin ölümü sünheli hıılundu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, evinde 
aniden fenalaşarak 
hastaneye kaldırılan 
4 aylık kız çocuğu 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruş

Mesai arkamın nıcakla varalad
Bursa'da bir kişi, 
aynı iş yerinde 
çalıştığı arkadaşını 
bıçakladı.
Alınan bilgiye göre, 
Çalı Mahallesi Ömer 
Biltekin Bulvarı'nda 
faaliyet gösteren bir

Gaziantep, İsparta, 
Düzce ve Zongul 
dak'ta toplam 43 
kişinin üzerine sahte 
evrakla kredi çekil 
mesi nedeniyle mağ
dur olduğu belirlen
di. Sosyal Güvenlik 
Kurumunda çalışan 
şebeke üyesinin 
belirlediği iâim 
üzerinde çalışan 
şebeke, kendilerine 
verilen isim üzerin 
de hazırladıkları 
sahte kimlikle 
kredi çektikleri 
tespit edildi. 
Ereğli'ye de gelen 
şebeke üyeleri, 
Ereğli Demir ver 
Çelik Fabrikalarında 
çalışan bir işçinin 
üzerinden iki ayrı 
bankadan kredi çek
mek istedi. Bir 
Banka görevlisinin 
kredi çekmek iste 
yen kişiden Erdemir' 
de çalıştığına dair 
belge istemesi üze

Merkez Osmangazi 
ilçesi Soğanlı, 
Fatih ve Çiftehavuz 
lar mahallelerinde 
4 kişi zehirlendi.
Merkez Yıldırım 
ilçesinde ise 
Selçukbey, Ertuğrul 
Gazi, Emir Sultan, 

turma başlatıldı. 
Mahmudiye 
Mahallesi Çağdaş 
Caddesi üzerindeki 
evinde ailesiyle 
yaşayan Hanife 
Baykoz, henüz 

iş yerinde çalışan 
Yurdalan Ş. (30) ile 
Ziyettin Ç. (59) 
arasında 'gürültü 
yapma' meselesi 
nedeniyle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 

rine Kredi başvu
rusu yapan şebeke 
üyesi, hazırladıkları 
evrakları bırakarak 
bankadan ayrıldı. 
Banka görevlileri bu 
durumu Polise bildir 
di. Olayı devir alan 
Ereğli Kaçakçılık ve 
Organize Suçla 
Mücadele Büro Amir 
ligi, bankaya gelen 
kişilerin kimlik tespi
ti gerçekleştirdikten 
sonra araştırmayı 
derinleştirdi. Şebeke 
üyelerini belirleyen 
ve 4 ayrı İl' de şahıs
ları takibe alan KOM 
ekipleri, düzenledi ği 
eş zamanlı operas 
yonla Yalova, İstan
bul, Ankara ve Mar 
din'den aldığı 11 kişi 
yi Ereğli'ye getirdi. 
Bölgede ilk kez 
gerçekleştirilen 
operasyonda 
Zonguldak ile Ereğli 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçla

Beyazıt, Millet, 
Çınarönü ve 
Mevlana mahal
lelerinde toplam 
21 kişi karbon- 
monoksit gazı 
mağduru oldu. 
Soba ve kombiden 
sızan karbonmo 

belirlenemeyen bir 
nedenle aniden 
baygınlık geçirdi. 
Ailesi tarafından 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
Hanife bebek, bura

sonucu Ziyettin Ç, 
aşçılık yaptığı öğre
nilen Yurdalan Ş'yi 
bıçakladı.
Ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Yurdalan 
Ş'nin sağlık durumu

Mücadele Büro 
Amirliği ekipleri, 
gözaltına alınan 
şahısların ifadesini 2 
günde tamamladı.12 
Klasör halinde hazır
lanan tutanaklar ve 
elde edilen çok sayı
da sahte kimlik, 
kimlik fotokopileri 
ve sahte evrak ile 
birlikte zanlılar 
Y.T-S.S-B.D-S.D- 
E.K-S.C-E.D-A.S- 
E.Ç-M.T ve polis 
memuru Ö.l 
adliyeye sevk 
edildi.
Zanlıların bugüne 
kadar 43 kişi adına 
düzenlediği kimlik
lerle çeşitli 
bankalardan çektiği 
kredi miktarının 1 
Milyon lira olduğu 
ve ele geçirilen 
evraklarda ise 
birçok isim üzerine 
kredi çekmek için 
hazırlıkların yapıldığı 
öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Hayata küsmeyin!...

noksit gazından 
etkilenen 
vatandaşlar, 
112 acil servis ekip
lerince hastanelere 
taşındı. Kimi vatan
daşlar ise kendi 
imkanları ile 
hastaneye geldi.

da yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Bebeğin ölümünü 
şüpheli bulan savcı 
ise olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

nun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Olaydan sonra 
kaçan Ziyettin 
Ç'nin arandığı, 
olayla ilgili soruş 
turmanın sürdürül 
düğü bildirildi.

Yakınım bir arkadaşım, “Neden, artık sık 
hastalanıyoruz ?”.. diye sordu..

Yanıtım çok kısa: “Yaşlanıyoruz da 
ondan!”.

Hemen unutmadan yazayım, hayata küs
meyin ...

Morali bozuldu, yorgun-bitkin düştü, 
keyfi kaçtı.

Hatta neredeyse hayata küstü!..
Her sabah yaptığı yürüyüşlerini bile bir 

kenara bırakıp, köşesine çekilmeye kalktı.
Yanıtım insafsızdı biraz (aslında ben de 

pek sevmedim) ama, gerçek buydu! 
Gönlünü alıp, rahatlatmaya çalıştım..

Sayın okurlarım; Yaşlanma önlenemez...
Kendinize ne kadar özen gösterirseniz 

gösterin bedeniniz mutlaka ama mutlaka 
yaşlanmak üzere programlanmıştır.

Beden, ona pek güzel baksanız da 
zamanla eski gücünden mutlaka bir şeyler 
kaybediyor.

Özellikle bağışıklık gücü ciddi ölçüde 
zayıflıyor.

Savunma sistemlerinin gücü kalmıyor.
Genetik kusurları ortaya çıkmaya, organ

lar görevlerini eskisi kadar iyi yapama
maya başlıyor.

Bu bazı insanlarda hızlı, bazılarında 
yavaş gelişiyor..

“Kendine bakma ya da bakmama” ve 
“genetik mirasın gücü” ile alakalı bir şey.

Netice olarak siz ne yaparsanız yapın 
beden yavaş yavaş yaşlanıyor, eskisinden 
daha sık hastalanmaya başlıyor.

Ama ben derim ki; yaşlılığa boyun 
eğmeyin..

Bütün bunlar doğru ama doğru olan bir 
şey daha var...

Yaşlılık sürecini olduğu gibi kabullen
mek, ona koşulsuz teslim olmak da doğru 
değil.

Bu, yaşlılıkla savaşmaya kalkmak, onu 
reddetmek kadar yanlış.

Doğru olan yaşlılığı kayıtsız şartsız kab
ullenmek ya da kavga etmek yerine 
medeni bir ilişki kurmak, ona zaman 
zaman uyup, keyfini, dinginliğini, 
yavaşlığını yaşamak ama bir yandan da 
yaşlanma hızını yavaş latabilecek basit 
ama etkili bazı önlemleri almak olmalıdır.

Başımızda olan aklımızı kullanıp bunu 
kabullenmek zorundayız..

Bütün yaşlı arkadaşlarıma öğütler ve 
sağlıklı yaşlar..

Bir de sakın moralinizi bozmayın.
Hayatta her yaşta güzellikler olduğunu 

bilin.

RB TMB ¥
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Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Güzel bir havada ölmek..
Haşan ağabeyin cenazesine katılmak içindün 

Kumla'ya hareket ettim.
Hava günlük güneşlik, güzel mi güzel.
Cenaze Yalıdan kalkar düşüncesiyle sahilde dur

dum.
Çınarlı Kahvehanede bir dostun ısmarladığı çayı 

yudumlarken, yaşamın ne kadar güzel olduğunu, 
ölümün, hem de zamansız ölümlerin can yakıcı oldu 
ğunu düşüdüm...

Cenaze köy içindeki camiden kalkacakmış.
Direksiyonu köy içine kırdım.
Araca yer bulmak zor.
Usturupluca yanaşıp kahvehanelerin olduğu yere 

doğru ilerlerken, hoş geldin, hoş gittin selamlaşma 
lan ile cami önüne geldiğimde, avluda iki tabut vardı.

Biri rahmetli Tin tin’in, diğeri ise köyün damadı.
Cenaze dışarıdan gelmiş.
34 plakalı araçların çokluğundan ve cami önünde 

toplanan kalabalık arasında kadınlı erkekli grubun 
kentli ve yabancı oluşu dikkat çekiyordu.

Ezanla birlikte kalabalıkta artmaya başladı.
Kahvehanelerin önlerinde masalar doldu...
Gelenlerin kimi camiye namaza giriyor, kimi dışarı

da namazın bitmesini bekliyor...
Cenazelerde birçok kişi uzun zaman görmediği 

arkadaşları ve yakınlarıyla buluşur.
Öleni toprağa vermek için biraya gelinir ama ölenle 

ilgili birkaç dakika bile konuşulmaz.
Ölenlerden çok, ordan burdan konuşulur.
Bana cenaze namazları için toplanan kalabalıklar 

hep ilginç gelir.
Ölen ölmüştür, geride kalan dini formaliteyi yerine 

getirmektir.
Camiden tabutlar ağır ağır çıkıp omuzlara alındı.
Ardından kitlelerde yürüdü.
Cenazeler önde, tabutlar omuzlarda köy mezarlığı

na doğru koşarcasına giderken, onlarca araç da on 
lan izliyordu.

Kumla mezarlığı yol ile ikiye bölünmüştür.
Cenazelerin hepsi yolun sağında toprağa verilecek.
Araca yer bulasıya kadar cenazeler toprağa ve 

rilmişti.
Hasan Akın’m yatırıldığı yere doğru ilerlerken, rah

metli heykeltraş Tankut Öktem ve annesinin mezar 
lığı dikkatimi çekiyor.

Mezarın üzerinde bir pankart
Öğrencileri O’nu unutmadıklarını belirtiyorlar,. 
“Hocamız ve babamız rahat uyu” diye yazmışlar..
Sonra kürek elden ele dolaşıyor...
Toprakla kapatılıyor mezarın üzeri..
Hocanın kuran okuması ve duadan sonra “Mefta 

için hakkınızı helal ediyor musunuz?" çağrısı üzerine 
hiçbir zaman “Hayır" diyen çıkmadığı için, bu tören 
de de “Ediyoruz" sesi çınlatıyor ortalığı..

Güzel ve güneşli bir havada, aynı anda iki kişiyi 
birden toprağa verenler, ailelerine ve yakınlarına baş 
sağlığı dileyerek ayrılıyorlar bir anda mezarlıktan..

Ölümün güzeli olur mu demeyin.

Olur.
Çekerek, çektirerek ölüm, kendine ve aileye yüktür, 

acıdır...
Bir de ölümü güler yüzle karşılamak vardır.
Uçarcasına göç etmek vardır bu dünyadan...
Çekmeden, çektirmeden...
Ölümün havası olur mu demeyin.
Olur.
Soğuk havada, karda kışta fırtınada ölürse insan, 

inanın cemaati bile az olur.
Ama, güzel bir havada, güneşli bir havada ölmek 

var ya ölmek...
0 bile bir şans.
Dün, bunu gözlemledim cenaze töreninde...

CHP'li kaflınlarflan kermes
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleri sah 
pazarı girişinde, 
geliriyle yardıma 
muhtaç kişilere 
erzak yardımı 
yapmak amacıyla 
kermes düzenledi. 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleri sah 
pazarı girişinde, 
geliriyle yardıma 
muhtaç kişilere 
erzak yardımı yap
mak amacıyla ker
mes düzenledi. 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Nil 
Avcı ve CHP'li 
kadınlar, 15 bakıma 
muhtaç yaşlıya 
düzenli olarak 
erzak ve gıda 
yardımı yaptıklarını, 
ayrıca 9 ilköğretim

okulu öğrencisine 
de kırtasiye 
yardımı yaptıklarını 
belirterek,

Salı pazarının 
girişinde düzen
ledikleri kermesten 
elde edilecek gelirin

bu sosyal dayanış
ma projesi için 
kullanılacağını 
söylediler.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
ilköğretim okullarına 
yaptığı ziyaretlerde 
kendisinden talepte 
bulunulan Basketbol 
Potaları okul 
bahçelerine takıl
maya başlandı. 
Özellikle okul bah 
çelerine çöp kutuları, 
oturma bankları, 
kamelya ve basket 
potası isteyen okul 
yönetimi ile öğrenci
lerin taleplerini not 
eden Başkan Güler, 
özel bir spor firması
na yaptırılan basket 
potalarını okullara 
göndermeye başladı. 
Gemlik Belediyesi 
Fen işleri ekipleri 
tarafından okul 
bahçelerine getirilen 
basket potaları 
okul yönetiminin 
belirlediği yerlerde 
yapılan kaidelerine

monte edilmeye 
başlandı.
Basketbol sevgisinin 
İlköğretim Okulların 
dan başladığına 
dikkat çeken Başkan 
Güler, okul bahçele 
rini gençlerin 
spor yapabilecekleri 
alanlara dönüştür

mek istediklerini 
belirterek,
“Mahalle aralarında 
spor yapabilecek 
boş alan bulamayan 
gençlerimiz için 
okul bahçelerine 
kuracağımız basket, 
voleybol ve mini 
futbol, tenis gibi

olanaklarla buraları 
ders dışında spor 
alanına dönüştür 
mek istiyoruz.
Böylece gençlerimiz 
hem spor yapabile
cekler ham de boş 
zamanlarını değer
lendirebilecekler” 
dedi.

16 ZR 576 ■ 16 ZR 577 - 16 ZS 242 -
16 ZB 621 plakalı araçlarımıza ait taşıt 
kartları kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SERTASLANLAR Kuyumculuk Nakliyat 2 Gemi Acenteliği İnşaat Taahhüt Hayvancılık 
Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Firmamız adına onaylı 
D336230 Nolu EUR.1 

belgesi zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür. 

HSS OTOMOTİV VE 
LASTİK SAN. A.Ş

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İpin sınırı ııiııılalı limiti M
Atatürk İlköğretim 
Okulu öğretmen ve 
yöneticileri, hafta 
sonunda ‘Öğret
menin Sınırı Yok’ 
Projesi kapsamında 
bir araya geldiler. 
Okul Müdürü 
Ömer Çelik, Müdür 
Yardımcısı Ömer 
Öksüz ve 20 okul 
öğretmeninin oluş
turduğu öğrenme 
liderleri projeyi 
hayata geçiren vak 
fa teşekkür ettiler. 
Öğretmenlere yöne
lik sürdürülebilir 
projeler geliştirmek 
amacıyla kurulan 
Öğretmen 
Akademisi Vakfı 
bilgiyi değil öğren
meyi öğreten öğret
menlerin yetişmesi 
vizyonunu taşıyor. 
Öğretmenlerin 
mesleki ve kişisel 
gelişimlerini 
amaçlayan 
Öğretmen 
Akademisi’nin 
ilk projesi olan 
Öğretmenin Sınırı 
Yok, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Garanti

[ösemili coculılar yaratına kenııes
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, Teknoloji 
Tasarım Öğretmeni 
Güngör Şengül 
rehberliğinde 
okullarında Lösemili 
çocuklar yararına 
kermes düzen leye 
rek 435 TL 
topladılar. Okul 
Müdürü Turgay 
Selçuk öğrencileri 
ve öğretmenlerini 
bu anlamlı yardım
dan dolayı kutladı. 
Turgay Selçuk;
“Bu gibi çalışmalar 
öğrencilerde insan
lığın bir gereği olan 
yardımlaşma duy
gusunu arttırmak
tadır.” dedi.
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk bundan 
sonra da bu gibi 
çalışmaların devam 
ettirileceğini belirtti. 
Teknoloji Tasarım 
öğretmeni Güngör 
Şengül’de bu ker
mesin yanında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın

imzalanan pro
tokolle Haziran 
2008’de başladı. 
Proje kapsamında 
5 yılda Türkiye 
çapında İlköğretim 
düzeyindeki 
görevli 100.000 
öğretmen, yönetici 
ve müfettişe 
yüz yüze eğitim 
verilecek.
İletişim Becerileri^ 
Sınıf Yönetimi, 
Ölçme ve Değerlen 

dan toplanan 
435 TL para

mak üzere 
Halk Bankası

dan düzenlenen 
atık pil toplama 
kampanyası ve yine 
plastik kapak topla
ma kampanyasını 
okullarında devam 
ettirdiklerini belirt
tikten sonra birkaç 
gün içinde kitap 
toplama kampan 
yası düzenleyecek
lerini ve toplanan 
kitapları Doğu ve
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde bulu
nan öğrencilere 
göndereceklerini 

modülden oluşan 
yüzyüze eğitim prog 
ramında on başlık
tan (Etkili İletişime 
Giriş-Etkili 
İletişim-Dirençle 
Başetme-Öğrenme 
Liderliği-Takımı 
Yönetmek-Akış ve 
Ritmin Sürekliliği- 
Kurallar ve 
Uygulama Adımları- 
Ölçme ve 
Değerlendirme- 
Sorun Davranışların 

belirtti. 
Okul Müdürü 
Turgay Sel 
çuk, “Gemlik 
halkını kitap 
toplama 
kampanyasına 
katılmaya 
davet ediyo
rum” dedi. 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu tarafın- 

daha sonra Lösemili 
çocuklara ulaştırıl-

Davranışların 
Pekiştirilmesi) 
oluşan etkinliklerle 
uygulamalı olarak 
veriliyor. Program 
sürdürülebilirliği 
odağına alan 
projede eğitim, 
uluslararası 
kurumların işbirliği 
ile hazırlanan 
e-kampüs portalı 
aracılığı ile uzaktan 
öğrenme yöntemi ile 
devam ettirilecek.

Gemlik Şubesine 
yatırıldı.

lilMliltlİÜIII 
stmiwisauert

Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’n 
da 7-19 yaş aile 
eğitim semineri 
yapıldı. Semineri 
tamamlayan 20 
öğrenci velisi 
katılım belgesi 
almaya hak 
kazandı.
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Yavuz, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Rehber öğretmeni 
Bilge Çiğdem Çınar 
tarafından okulu
muz öğrenci veliler
ine yönelik olarak 
25/10/2010 - 
20/12/2010 tarihleri 
arasında yapılan 
‘7-19 Yaş Aile 
Eğitim Seminer”ini 
tamamlayan yak
laşık 20 (yirmi) 
öğrenci velisi

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak

üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

‘’Katılım Belgesi” 
almaya hak 
kazandığını söyledi. 
Seminerin ardından 
katılım belgelerinin 
verilmesi için 
tören düzenlendi. 
Törene katılan 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz’u , 
Rehber Öğretmen 
Bilge Çiğdem 
Çınar’ı ve
‘Katılım Belgesi” 
almaya hak 
kazanan tüm 
velileri kutladı. 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
bu seminer çalış
masının tüm 
okullara örnek 
olması gerektiğini 
belirtti.
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nsaıHalılanIvreıselBilılirgesiııilıiliyornııısuıııız?
10 Aralık Dünya insan Hak 
lan Günü bütün dünyada 
ve ülkemizde kutlandı, 
nsan haklarının bugün 
ileri boyutlarda olmasının 
en önemli etkenlerinden 
biri insan Hakları Evrensel 
Bildirgesinin kabul edil 
mesidir. Peki, siz insan 
hakları evrensel bildirgesi
ni biliyor musunuz? işte 
madde madde İnsan 
Hakları evrensel bildirgesi 
Madde 1: Bütün insanlar 
özgür, onur ve haklar 
bakımından eşit doğarlar. 
Akıl ve vicdanla donatıl 
mışlardır, birbirlerine kar 
deştik anlayışıyla davran
malıdırlar.
Madde 2-1. Herkes ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, 
siyasal ya da başka 
türden kanaat, ulusal ya 
da top lumsal köken, 
mülki yet, doğuş veya 
başka türden statü gibi 
herhangi bir ayrım 
gözetilmeksizin, bu Bil 
dirgede belirtilen bütün 
hak ve özgürlüklere 
sahiptir.
2. Ayrıca, bağımsız, vesa 
yet altında ya da kendi 
kendini yönetemeyen ya 
da egemenliği başka yol
lardan sınırlanmış bir ülke 
olsun ya da olmasın, bir 
kişinin uyruğu olduğu 
ülke ya da memleketin 
siyasal, hukuksal ya da 
uluslararası statüsüne 
dayanarak hiçbir ayrım 
yapılamaz.
Madde 3: Herkesin yaşa
ma hakkı ile kişi özgür
lüğü ve güvenliğine hakkı 
vardır.
Madde 4: Hiç kimse, köle
lik ya da kulluk altında 
tutulamaz; her türden köle 
lik ve köle ticareti yasaktır. 
Madde 5 : Hiç kimseye 
işkence ya da zalimce, 
insanlık dışı ya da aşağı 
layıcı muamele ya da ceza 
uygulanamaz.
Madde 6 : Herkesin, nere 
de olursa olsun, yasa 
önünde bir kişi olarak 
tanınma hakkı vardır. 
Madde 7: Herkes yasa 
önünde eşittir ve ayrım 
gözetilmeksizin yasa 
tarafından eşit korunmaya 
hakkı vardır. Herkes, bu 
Bildirgeye aykırı herhangi 
bir ayrımcılığa ve ayrımcı 
kışkırtmalara karşı eşit 
korunma hakkına sahiptir. 
Madde 8 : Herkesin anaya 
sa ya da yasayla tanınmış 
temel haklarını ihlal eden 
eylemlere karşı yetkili 
ulusal mahkemeler eliyle 
etkin bir yargı yolundan 
yararlanma hakkı vardır. 
Madde 9: Hiç kimse keyfi 
olarak yakalanamaz, 
tutuklanamaz ve sürgün 
edilemez.
Madde 10 : Herkesin, hak 
ve yükümlülüklerinin belir
lenmesinde ve kendisine 
herhangi bir suç isnadın
da bağımsız ve yansız bir 
mahkeme tarafından tam 
bir eşitlikle, hakça ve 
kamuya açık olarak 
yargılanmaya hakkı vardır. 
Madde11 : 1. Kendisine 
cezai bir suç yüklenen 
herkesin, savunması için 
gerekli olan tüm güvence 
lerin tanındığı, kamuya 
açık bir yargılanma sonu
cunda suçluluğu yasaya 
göre kanıtlanıncaya kadar 
suçsuz sayılma hakkı 
vardır. Madde 12 : Hiç kim
senin özel yaşamına, aile
sine, evine ya da yazışma 
sına keyfi olarak karışıla- 
maz, onuruna ve adına 
saldırılamaz. Herkesin, bu 
gibi müdahale ya da

saldırılara karşı yasa 
tarafından korunma hakkı 
vardır.
Madde 13 : 1. Herkesin, 
her Devletin sınırları 
içinde seyahat ve oturma 
özgürlüğüne hakkı vardır. 
2. Herkes, kendi ülkesi de 
dahil, herhangi bir ülke
den ayrılma ve o ülkeye 
dönme hakkına sahiptir. 
Madde 14:1. Herkesin, 
sürekli baskı altında tutul
duğunda, başka ülkelere 
sığınma ve kabul edilme 
hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal nite
lik taşımayan suçlardan 
kaynaklanan ya da Birleş 
miş Milletlerin amaç ve 
ilkeleri ne aykırı fiillerden 
kaynak lanan kovuşturma 
durumunda, bu hak ileri 
sürülemez.
Madde 15: 1. Herkesin bir 
ülkenin yurttaşı olmaya 
hakkı vardır.
Madde 16:1. Yetişkin 
erkeklerle kadınların, ırk, 
uyrukluk ya da din 
bakımından herhangi bir 
sınırlama yapılmaksızın, 
evlenmeye ve bir aile kur
maya hakkı vardır. 
Evlenmede, evlilikte ve 
evliliğin bozulmasında 
hakları eşittir.
Madde 17:1. Herkesin, tek 
başına ya da başkalarıyla 
ortaklık içinde, mülkiyet 
hakkı vardır.
Madde 18: Herkesin düşün 
ce, vicdan ve din özgürlü 
ğüne hakkı vardır; bu hak, 
din veya inancını değiştir 
me özgürlüğünü ve din 
veya inancını, tek başına 
veya topluca ve kamuya 
açık veya özel olarak 
öğretme, uygulama, ibadet 
ve uyma yoluyla açıklama 
serbestliğini de kapsar. 
Madde 19 : Herkesin kana 
at ve ifade özgürlüğüne 
hakkı vardır; bu hak, 
müdahale olmaksızın 
kanaat taşıma ve herhangi 
bir yoldan ve ülke sınır
larını gözetmeksizin bilgi 
ve fikirlere ulaşmaya 
çalışma, onları edinme ve 
yayma serbestliğini de 
kapsar. Madde 20-1. 
Herkes, barış içinde 
toplanma ve örgüt lenme 
hakkına sahiptir.
2, Hiç kimse, bir örgüte 
üye olmaya zorlanamaz. 
Madde 21 :1. Herkes, 
doğrudan ya da serbestçe 
seçilmiş temsilcileri 
aracılığıyla ülkesinin 
yönetimi ne katılma 
hakkına sahiptir.
2 . Herkesin, ülkesinde 
kamu hizmetlerinden eşit 
yararlanma hakkı vardır.
3 .Halk iradesi, hükümet 
otoritesinin temelini oluş
turmalıdır; bu irade, genel 
ve eşit oy hakkı ile gizli ve 
serbest oylama yoluyla, 
belirli aralıklarla yapılan 
dürüst seçimlerle belirtilir. 
Madde 22 : Herkesin, 
toplumun bir üyesi olarak, 
toplumsal güvenliğe hakkı 
vardır; ulusal çabalarla, 
uluslararası işbirliği 
yoluyla ve her Devletin 
örgütlenme ve kaynakları
na göre her kes insan 
onuru ve kişiliğin özgür 
gelişmesi bakımından 
vazgeçilmez olan eko 
nomik, toplumsal ve kültü 
rel haklarının gerçekleştir
ilmesi hakkına sahiptir. 
Madde 23-1. Herkesin 
çalışma, işini özgürce seç 
me, adil ve elverişli koşul 
larda çalışma ve işsizliğe 
karşı korunma hakkı 
vardır. 2. Herkesin, her
hangi bir ayrım gözetil 
meksizin, eşit iş için eşit

ücrete hakkı vardır.
3. Çalışan herkesin, ken
disi ve ailesi için insan 
onuruna yaraşır bir yaşam 
sağlayacak düzeyde, adil 
ve elverişli ücretlendirilm-, 
eye hakkı vardır; bu, gere 
kirse, başka toplumsal 
korunma yollarıyla destek
lenmelidir.
4. Herkesin, çıkarını koru
mak için sendika kurma 
ya da sendikaya üye olma 
hakkı vardır.
Madde 24 : Herkesin, din
lenme ve boş zamana 
hakkı vardır; bu. iş saat
lerinin makul ölçüde sınır
landırılması ve belirli 
aralıklarla ücretli tatil 
yapma hakkını da kapsar. 
Madde 25: 1. Herkesin, 
kendisinin ve ailesinin 
sağlığı ve iyi yaşaması 
için yeterli yaşama stan
dartlarına hakkı vardır; bu 
hak, beslen me, giyim, 
konut, tıbbi bakım ile 
gerekli toplumsal hizmet
leri ve işsizlik, hastalık, 
sakatlık, dulluk, yaşlılık ya 
da kendi denetiminin dışın 
daki koşullardan kaynak 
lanan başka geçimini sağ 
layamama durumlarında 
güvenlik hakkını da kap
sar. 2. Anne ve çocukların 
özel bakım ve yardıma 
hakları vardır. Tüm çocuk
lar, evlilik içi ya da dışı 
doğmuş olmalarına bakıl
maksızın, aynı toplumsal 
korumadan yararlanır. 
Madde 26.1. Herkes, 
eğitim hakkına sahiptir. 
Eğitim, en azından ilk ve 
temel öğrenim aşamaların
da parasızdır. İlköğretim 
zorunludur. Teknik ve 
mesleki eğitim herkese 
açıktır. Yüksek öğrenim, 
yeteneğe göre herkese 
eşit olarak sağlanır.
Madde 27: 1. Herkes, toplu 
luğun kültürel yaşamına 
özgürce katılma, sanattan 
yararlanma ve bilimsel 
gelişmeye katılarak onun 
yararlarını paylaşma 
hakkına sahiptir. 2. Herke 
sin kendi yaratısı olan 
bilim, yazın Ve sanat ürün
lerinden doğan manevi ve 
maddi çıkarlarının korun
masına hakkı vardır.
Madde 28 : Herkesin bu 
Bildirgede ileri sürülen 
hak ve özgürlüklerin tam 
olarak gerçekleşebileceği 
bir toplumsal ve ulus
lararası düzene hakkı 
vardır.
Madde 29 : 1. Herkesin, 
kişiliğinin özgürce ve tam 
gelişmesine olanak 
sağlayan tek ortam olan 
topluluğuna karşı 
ödevleri vardır.
2. Herkes, hak ve özgür
lüklerini kullanırken, 
ancak başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin gereğince 
tanınması ve bunlara 
saygı gösterilmesinin 
sağlanması ile demokratik 
bir toplumdaki ahlak, 
kamu düzeni ve genel 
refahın adil gereklerinin 
karşılanması amacıyla, 
yasayla belirlenmiş sınır
lamalara bağlı olabilir.
3. Bu hak ve özgürlükler, 
hiçbir koşulda Birleşmiş 
Milletlerin amaç ve ilkeler
ine aykırı olarak kullanıla
maz. Madde 30 : Bu 
Bildirgenin hiçbir hükmü, 
herhangi bir Devlet, grup 
ya da kişiye, burada belir
tilen hak ve özgürlükler
den herhangi birinin yok 
edilmesini amaçlayan her
hangi bir etkinlikte ve 
eylemde bulunma hakkı 
verecek şekilde yorum
lanamaz.

elmfc sekeri

KREŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 

KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 
DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M a c i d e ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BftOKCR'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 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: 5132474 Fax: 51410 21

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

Türk Ziraat Yüksek 
Mühendisleri Birliği 
Genel Başkanı 
Fehmi Kiraz, bugün 
yürürlüğe giren 5996 
sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu ile sorumlu 
gıda yöneticisi 
olarak istihdam 
edilen 7-8 bin ziraat 
mühendisinin 5 bine 
yakınının işsiz kala
cağını savundu. 
Kiraz, yazılı açıkla
masında, 13 Haziran 
2010 tarihli 5996 
Sayılı “Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu”nun Resmi 
Gazete'de yayım
landığını, kanunun 
büyük bölümünün 
yürürlük tarihi ile 
ilgili olarak 
“yayımından 6 ay 
sonra yürürlüğe 
girer” hükmüne yer 
verildiğini belirtti. 
Yürürlükteki gıda 
güvenliğini sağlayan 
dört ayrı kanunun, 
dört ayrı disiplinin 
ayrı ayrı kanunları 
olmasına rağmen 
“Avrupa Birliği böyle 
istiyor” ve “gıda 
güvenliğini bu şek
ilde sağlayabiliriz” 
gerekçesiyle “çorba 
edildiğini” savunan 
Kiraz, bu şekilde 
bazı meslek gru
plarının yetkilerinin 
arttırıldığını, bitki 
koruma ve sorumlu 
gıda yöneticiliği 
konularında çalışan, 
istihdam edilen 
ziraat mühendis
lerinin de mağdur

Ülkede 15 bin 
civarında ekmek 
fırını, bir o kadar da 
pastane ve unlu 
mamul üreten üretim 
tesisinin bulun
duğunu kaydeden 
Kiraz, açıklamasında 
şu görüşlere yer 
verdi:
“Önceden beri uygu
lanan '20 beygir 
üzeri motor gücü 
bulunan gıda üreten 
işyerlerinde ziraat 
mühendisi çalıştır
mak' zorunlu iken, 
yeni kanunda(30 
beygir üzeri motor 
gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden 
fazla personel 
çalıştıran iş yerleri 
gıda mühendisi, 
ziraat mühendisi, 
kimya mühendisi ve 
kimyager çalıştırır
lar) denilmektedir. 
Sayın Bakan'ın isteği 
ile 20 KW olan 
işgücü kapasitesi 30 
KW'ye çıkarılmak 
suretiyle sorumlu 

olarak istihdam 
edilen 7-8 bin ziraat 
mühendisinin 5 bine 
yakını işsiz kalacak 
ve en az 10 bin 
ekmek fırını ve bir o 
kadar pasta ve unlu 
mamul üreten gıda 
işletmesi bu ziraat 
mühendisleri tarafın
dan denetlenemeye
cektir.
Şimdi soruyoruz: 
Gıda güvenliğini bu 
işletmelerde nasıl 
sağlayacaksınız? Bu 
iş bakanlığın mevcut 
denetleme sistemine 
bırakılırsa, ülkem
izde bir fırın ancak 
2-3 yılda bir 
denetlenebilecektir. 
İşsiz kalan 5 bin 
civarındaki ziraat 
mühendisinin mağ
duriyetleri nasıl 
çözülecektir, sorum
lu yöneticileri 
olmayan 20 bin 
civarı işletmede 
üretilen gıdanın 
güvenilirliği nasıl 
sağlanacaktır?”

Trafik para cezaların
da anaparanın 
ödenmesi halinde 
gecikme cezaları 
silinecek. Köprü ve 
otoyol geçiş ücret
lerinde ise anaparay
la beraber 12 lirayı 
aşan idari para 
cezalarının da öden
mesi gerekecek. 
Torba Kanun 
tasarısının kap
samını merak eden 
vatandaşların en çok 
sorduğu soruların 
başında trafik para 
cezalarının kapsama 
girip girmediği 
geliyor. Tasarıda yer 
alan düzenlemeye 
göre, yasanın yürür
lüğe gireceği tarihe 
kadar ödenmemiş 
trafik para cezaların
da anaparanın 
ödenmesi halinde 
gecikme cezalarının 
tahsilinden

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

K AŞ€D€ B€Kl€NI€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

vazgeçilecek. 
Ancak, anaparaya, 
cezanın kesildiği tar
ihten ödemenin 
yapılacağı tarihe 
kadar gerçekleşecek 
enflasyon farkı ilave 
edilecek.
ÖDENMEYEN 
KÖPRÜ ÜCRETLERİ 
Ancak, köprü ve 
otoyol geçiş ücret

NÖBETÇİ ECZANE
22 Aralık 2010 Çarşamba 

KAHRAMAN ECZANESİ

lerinde bu affın 
kapsamı daraltıldı. 
Buna göre geçiş 
ücretlerinde affedile
cek tutar hesabında 
anaparanın yanı sıra 
idari para cezaları da 
dikkate alınacak ve 
sadece 12 liranın 
altındaki anapara ve 
idari para cezaları 
affedilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

itfaiye ■ 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

L 
i 
K 
R 
E 
H

VAPUR -FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 51365 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29.
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 60 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
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 Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol 513 io 79
MAR-PET 513.30 33
Tuncay Otogaz 513 14 zs
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3843 

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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2011 yılına kısa bir 
süre kalması 
nedeniyle ilçemizde
ki büyük alışveriş 
merkezlerindeki 
reyonlar yılbaşı 
süsleri ve hediyelik 
eşyalarla donatıldı. 
Özdiiek Gemlik 
Alışveriş Merkezi 
girişten itibaren 
müşterileri 

yılbaşı süsleri, 
noel ağaçları 
ve hediyelik 
ürünler karşılıyor. 
Mağaza yetkilileri, 
yeni yıla evlerinde 
veya dışarıda 
girerken en iyi 
şekilde eğlenebile
cekleri ürünü 
getirtiklerini 
belirterek,

Gemliklilerin 
yeni yıla ile ilgili 
her türlü ürünü 
bulabileceklerini 
söylediler. 
Öte yandan, 
Gemlik Özdiiek 
Mağazasından 
yapılan her 100 
liralık alışverişe 
çeyrek milli piyango 
bileti veriyor.

Staılınınıa ilHazma Şubatta
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, velo- 
dromdaki spor tesis
lerinin tahliye işlem
lerinde sona geldik
lerini belirterek, 
Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü’ne ait 65
bin metrekarelik alanı 
49 yıllığına alacakları 
protokolü imzaladık
tan sonra projenin 
ihaleye çıkacağını 
söyledi. Başkan Alte 
pe, şubat ayında ilk 
kazmayı vurmayı 
hedeflediklerini 
vurguladı.
Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeler 
hakkında bilgi veren 
Başkan Altepe, yerel 
yönetimlerin 5 yıllık 
bir dönem olduğunu 
ve genellikle ilk yıl
ların proje hazırla
makla geçtiğini 
söyledi. Bu dönem 7 
merkez ilçeyi kucak
layacak şekilde 
önemli proje 
ler geliştirdiklerini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, Yıldırım’da 
190, Osmangazi’de

240, toplamda ise 
850 proje hazırladık
larını ve Türkiye’nin 
hiçbir belediyesinin 
böyle bir performans 
gösteremediğini 
söyledi.
Başkan Altepe, 
Ankara’da düzenle
nen ‘Bursa Gecesi’n 
de vitrine çıkan yeni 
stadyumun son 
maketinin herkes 
tarafından büyük bir 
takdir kazandığını 
belirterek, son 
teknoloji kullanılarak 
yapılacak stadyumun 
yine Türkiye’ye örnek 
olacağını belirtti.
Velodrom’daki 
Nilüferspor’un 
tahliyesiyle ilgili pro
tokolü geçtiğimiz 
hafta imzaladıklarını 
dile getiren Başkan 
Altepe, “Buradaki 

kulüplerin tahliyesin
den onlara yer gös
terilmesine kadar her 
konuyla Büyükşehir 
ilgileniyor. Bu neden
le projenin hayata 
geçmesi zaman ah 
yor. Burada kamu
laştırılması gereken 
28 bin metrekarelik 
alanı almıştık. Ancak 
stadyumu yapacağı 
mız alanda Gençlik 
Spor Genel Müdürlü 
ğü’ne ait yaklaşık 65 
bin metrekarelik alan 
var. Bu alanı 49 yıl
lığına almak için 
Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü’yle de 
protokol imzalayıp, 
hemen ihaleye çıka
cağı. İki ay içinde 
ihaleyi sonuçlandırıp, 
Şubat ayında ilk kaz
mayı vurmayı hedef 
liyoruz” dedi.

^MİLTOH
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 
ÇfPGZ. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz Internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

PİYANİST- MURAT 
BAĞLAMA - TOLGA 
oryantal: ceylan

YILBAŞI MÖNÜSÜ

■ Çocuklar için i 
özel yerimiz vardır
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OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Kameralar Gemlik'i göretliıor Halk Eğilim çalışmalarını
camekanlarda sergiliyor

Gemlik Belediyesi 
nin maddi sponsor
luğunu üstlenerek 
gerçekleştirdiği Mo 
bil Elektronik Sistem 
Entegrasyonu (MO 
BEŞE) kameraları 
Gemlik'i yakın takibe 
almaya başladı.
41 noktadan 24 saat 
izleniyoruz. Syf2’de

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü bünye 
sinde açılan 
değişik kurslarda 
yapılan birbirin 
den güzel çalış
malar Gemlik 
Hükümet Konağı 
girişindeki sergi 
camekanında 
vatandaşların 
izlenimine sunu 
luyor. Sayfa 5*de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halk Eğitim çalışmaları
Gemlik Halk Eğitim Merkzi’nin çalışmalarını 

| yıllardır gözlemliyorum.
Son aylarda Hükümet Konağı girişinde Halk 

Eğitim kurslarında yapılan işler sergilenince 
! dikkatimi çekmeye başladı.

Bu camekandaki ürünler 15 günde bir 
I değişiyor.

Geçtiğimiz hafta ahşap ve seramik boyama 
ve eskitme ürünleri sergilenmişti.
Bilhassa camekanın önünde durup yapılan 

| çalışmalara hayranlıkla bakıyorum.
Dün camekan değişmiş, benim günler önce 

fotoğrafını çektiğim seramik ve ahşap ürün- 
I lerin yerine el örgüsü yün işleri konmuş.

Gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Dev. 4’de

Ziraat 
Odasında 

toprak 
tahlilleri 
IMor

Gemlik Ziraat Oda 
sı Başkanı Ali Çe 
lik, geçtiğimiz yıl
larda olduğu gibi 
bu yıl da çiftçi
lerin gübre leme 
yapmadan önce 
toprak tahlili yap
tırmasının atacak
ları gübre açısın
dan önemli oldu 
ğunu belirtti. 5’de

Mııı'ıı amlatlın Imlılta liteüi
İm ra lı Adası'nda 
ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılan 
bölücübaşı 
Abdullah Öcalan'ın 
savunmasını 
üstlenen 3 avukat 
Tuzla Kosteri arızalı 
olması nedeniyle 
dün İm ra lı Adası'na 
gidemediler. 
Abdullah öcalan, 
dün adayla deniz 
ulaşımını sağlayan 
Tuzla Kosteri 
anzalı olması

nedeniyle avukat
larıyla görüşemedi. 
Kosterin yapılması 
halinde

avukatlar 
Öcalan ile cuma 
günü görüşebile
cek. Sayfa 3’de

Küfür kavgası 
cinayetle bitti

Bursa'nın merkez Osmangazi 
ilçesinde, iki seyyar satıcı arasında 
çıkan kavgada bıçaklanan kişi, 
hastanede öldü. Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tepki...
Tepkiler de kendi aralarında birçok 

biçime ayrılıyor. Sormayan sorgula
mayan toplumlarda tepkiler de cılız 
oluyor ve “atı alan Üsküdar’ı” geçiyor.

Soran, sorgulayan, sesini çıkaran 
toplumlarda ise “karar verici” bırakın 
geçmeyi giremiyor bile Üsküdar’a 

Biz de ise tepkiler daha çok “nasır”a 
basıldığında can yanması kaynaklı 
olarak “ah” sesi kadar çıkıyor, 

örneğin kuyrukta beklenirken öne 
geçme girişiminde bulunulduğunda...

Ahmet Altıner dostumuz sıra 
bekleyen insanların önüne geçen bir 
uyanıkla ilgili tepkileri derlemiş;

ilginç yaklaşımlar var.
Klasik tepki:
"Sıraya geç kardeşim."
Neoklasik tepki: 
"Şeker kardeşiim sıraya geçiver." 
Realist tepki:
"Sıra var."
Sürrealist tepki: 
"Sallandıracaksın bunlardan İkisini 

Kızılay’da bak bir daha yapabiliyorlar 
mı?"

Romantik tepki: 
"Beyefendi galiba sırayı görmediniz." 
Modern tepki:
"Efendim insanımız eğitimsiz. Halbuki 

Avrupada..."
Post modern tepki: 
"Sırana geç lan ayı!" 
Uzlaşımcı tepki: 
"Acelesi olmasa öne geçmezdi, 

üzmeyin garibi..."
Devrimci tepki:
"Altyapı sorunları çözülmeden 

halkımız sıraya geçmez. Devrim olunca 
herkes hizaya gelecek."

Sabırlı tepki:
"İki dakika fazla beklesek kıyamet mi 

kopar? Kısmetse hepimizin işi görülür." 
Felsefeci (septik kuşkucu) tepki: 
"ön ve arka kavramları görecelidir. O 

tarafın ön taraf olduğuna kim karar 
verdi? öne geçtiğini zanneden, aslında 
arkaya geçmiş olabilir.”

Kantçı tepki:
"Efendim, algılanmayan şeyler yok 

demektir. Bakmayın o tarafa, adam yok 
olur."

Kötümser var oluşçu tepki: 
"Herkes bir gün ölecek. Onurlu bir 

şekilde bekleyin. Bir gün o adam da 
ölecek."

İyimser var oluşçu tepki: 
"Sıkmayın canınızı, şu anın tadını çı 

karmaya çalışın. Bakın ne güzel hayat
tasınız ve birileri önünüze geçebiliyor.”

Hümanist tepki:
"insanlık bir bütündür. Birimiz hep

imiz, hepimiz birimiz için. Dolayısıyla 
birimiz öne geçince, aslında hepimiz 
öne geçmiş oluyoruz."

Derviş tepkisi:
"Mutlaka önemli bir iş için acelesi 

vardır. Yoksa bu kadar insanı yok say
mazdı. Biz iki dakika daha sonra işimizi 
görsek ne olur. Varsın bir kardeşimizin 
sıkıntısı giderilmiş olsun"

lıımlıı iıılill ıMm
Gemlik 
Belediyesi'nin 
maddi sponsor
luğunu üstlenerek 
gerçekleştirdiği 
Mobil Elektronik 
Sistem Entegras 
yonu (MOBESE) 
kameraları 
Gemlik'i yakın 
takibe almaya 
başladı.
MOBESE sistemi, 
24 saat Gemliklileri 
gözetleyip, asayiş 
ve trafik suçlarının 
önüne geçmeye 
yardımcı olacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, . 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
oluşturulan 
MOBESE odasına 
girerek ilçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe 
ile birlikte 
görüntüleri 
izleyip görev 
tilerden bilgi aldı, 
ilçenin çeşitli 
bölgelerinde 
41 noktada belir
lenen 62 yere yer
leştirilen karne 
raların 4'ü plaka 
tanıma sistemine, 
20 adedi hareketli 
sisteme ve 38'i de 
megapiksel dijital 
sisteme sahip 
kablosuz MOBESE 
Kent Güvenlik 
Merkezi Yönetim 
Odası yetkilileri 
tarafından izleniyor. 
Özellikle insanların 
yoğunlaştığı 
bölgelerden banka 
önleri, kaldırımlar 
ve içkili restaurant 
önleri her an 
izlenirken en ufak

olaya dahi anında 
müdahale ediliyor. 
Gemlik'in giriş ve 
çıkışlarına konan 
kameralar plaka 
tanıma sistemi ile

şüpheli nesne 
tespiti yapabiliyor 
ve suçun oluş
madan önlenmesini 
sağlıyor.
MOBESE

bulunacağını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Umurbey'de 
bulunan Celal

çalıntı veya 
aranması olan 
otomobilleri anında 
tespit edecek. 
Hareketli nesneleri 
algılayan kameralar,

sisteminin 
Gemlik'te yaşayan 
vatandaşların 
daha güvenli 
ve huzurlu yaşa
malarına katkıda

Bayar Müzesi'ni 
görecek şekilde 
bir kameranın da 
konulması talebinde 
bulunduklarını 
kaydetti.

K AŞCDC 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
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Ocalan'ın anukatları imralıVa gidemefli YazıYORUM
İMRALI Adası'nda 
ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılan 
bölücübaşı Abdullah 
Öcalan'ın savun
masını üstlenen 
3 avukat Tuzla 
Kosteri arızalı 
olması nedeniyle 
dün İmralı Adası'na 
gidemediler.
Kenya'da yaka
landıktan sonra 
getirildiği İmralı 
Cezadvi'nda ömür 
boyu hapis cezasına 
çarptırılan Abdullah 
Ocalan, adayla deniz 
ulaşımını sağlayan 
Tuzla Kosteri arızalı

Yem iamıonu oiomolıile çarptı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde yem yüklü 
kamyonun otomo
bile çarpması sonu
cu meydana gelen 
trafik kazasında oto
mobil sürücüsü 
Mehmet Uludağ (49) 
yaşamını yitirirken, 
3 kişi de yaralandı. 
Kaza Bursa -İzmir 
Karayolu üzerinde 
yapım çalışmaları 
devam eden 
Koşuboğazı-Çeltikçi

Mudanya’da vanam
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, bisiklet- 
motosiklet 
tamirhanesi olarak 
kullanılan baraka 
şeklindeki tek katlı 
bina tamamen yandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Güzelyalı Yalı 
Mahallesi Atatürk

Küfür kavgası cinayetle Dini
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, iki seyyar 
satıcı arasında çıkan 
kavgada bıçaklanan 
kişi, hastanede öldü. 
Alınan bilgiye 
göre, Tahtakale 
Mahallesi'nde sey

olması nedeniyle 
avukatları dün 
İmrah'ya 
gidemediler. 
Dün sabah özel 
otomobilleri ile 
Gemlik Jandarma 
Komutanhğı'na 
gelen avukatlar 
Cengiz Çiçek, 
Sebahattin Kaya ve 
Muhti Öztüzün'e 
Tuzla Kosteri'nin 
arızalı olduğu 
bildirildi. Öcalan ile 
görüşmeye gide
meyen avukatlar 
daha sonra jandar
madan ayrıldılar. 
Kosterin yapılması

Kavşağı'nda mey
dana geldi. Ailesi 
ile birlikte Çeltikçi 
Beldesi'nden 
Mustafakemalpa 
şa'ya giden Mehmet 
Uludağ'ın kullandığı 
16 SB 367 plakalı 
otomobil, kavşak 
çalışmaları devam 
eden Koşu boğazı 
yol ayrımında İzmir 
yönüne giden 
Recep Yıldız (36) 
yönetimindeki 
16 SZ 811 plakalı

Caddesi'ndeki 
Muhammet 
Hacıoğlu'na bisiklet 
tamirhanesinde, 
yangın çıktı. Kısa 
sürede büyüyen ve 
çevredekilerin korku 
dolu anlar yaşaması
na yol açan yangın
da, bina tamamen 

yar satıcılık yapan 
Hüseyin A. (33) ile 
caddede yürüyen 
Ramazan B. (18) 
arasında 'küfür' 
yüzünden tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine Ramazan B,

günü görüşebilecek. 
Abdullah Öcalan 
haftanın çarşamba 
günleri avukatlarıyla,

günü ise cezaevi 
arkadaşlarıyla birlik
te yakınlarıyla görüş 
yapabiliyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

yem yüklü kamyonla 
çarpıştı. Kamyonun 
metrelerce sürükle 
diği ve hurda yığını
na dönen otomo
bilde sıkışan aileyi 
12 Acil Servis 
ekipleri çıkardı.
Yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan otomobil 

yandı. 
Tamirhanede bulu
nan çok sayıda 
bisiklet ve motosik
let kullanılamaz hale 
gelirken, yangın 
sırasında içeride 
bulunduğu öğrenilen 
'Naz'isimli'Pitbull' 
cinsi köpek, son 

üzerindeki 'kelebek' 
tabir edilen bıçakla 
Hüseyin A'yı 
göğsünden 3 kez 
bıçakladı.
Ağır yaralanan 
Hüseyin A, 
kaldırıldığı Bursa 
Devlet Hastanesinde 

sürücüsü 
Mehmet Uludağ 
yaşamını yitirdi. 
Diğer yaralılar 
Ümit Uludağ (37), 
Selma Uludağ (33) 
ve Aynur 
Uludağ (27) 
hastanede tedavi 
altına alındı.
Kamyon sürücüsü 
Recep Yıldız 
gözaltına 
alınarak kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.

anda kurtarıldı. 
İtfaiye ekipleri 
tarafından 
söndürülen 
yangının, yanar 
halde bırakılan soba 
veya elektrik kon
tağından çıkmış ola
bileceği ihtimali 
üzerinde duruluyor.

müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı.
Kağıt helva sattığı 
belirtilen zanlı 
Ramazan B'nin 
gözaltına alındığı, 
olayla ilgili soruştur
manın sürdürüldüğü 
bildirildi.

Saklamayın, söyleyin. Kaybettik mi ?..
Ne söyleyeyim , ne yazayım. İçim yanı 

yor...
Bu vatanın bir evladı olarak kahroluyo

rum.
Birkaç oy fazla alıp ,o rahat akçalı koltuk- 

lardabiraz daha fazla Oturmak için millet’- 
den gizli neler alinıyör neler veriliyor. Bizler 
bilmiyoruz.

Gizli işler çevriliyor .ortaya çıkınca da 
inkar ediliyor..

Ortada 30 bin şehit kanı var.
Pekiii. Bu gençler referandumda üç oy 

daha fazlaçıksın hesabı için mi öldüler ?.. 
Cevap verin...

Bu işleri başımıza getiren, binlerce kişinin 
ölümüne sebep olan adam, imrah’da ki 
kaşanesinden emirler veriyor.

Sanki ömür boyu hapse mahkum olan o 
değil.

Atıyor, tutuyor, yüksek perdeden 
konuşuyor.

Görüşme masasına oturmuş taraflardan 
biri havasında.

Verdiği mesajın tonuna bakın..
“Bana burada dört kez, seçim var, bekle, 

dediler. Sonuç ortada. Bizi oyalıyorlar. On 
iki yıldır sabrettim. Ancak, benim de sınırım 
var. Referandum sonrasında yine,seçim var 
oyalamasına izin vermeyeceğim. Bir kerede 
her şeyi bozabilirim. Kim ne yaparsa yap
sın, diyebilirim.”

Abdullah Öcalan pervasız, kozlar bende, 
havasında.

Belli bir siyasal üstünlük kazanmış, kozlar 
elinde ,bunu masaya yatırma ve sonucunu 
alma çabasında İnegöl’deki gerilime vurgu 
yaparak,“Bu olaylar başka yerlere sıçrar, 
çok insan ölür” tehdidini sürdürüyor.

Bu süre içinde devletin bazı yetkilileri Apo 
ile görüşüyor.

Bu görüşmeler sonucunda:Ateşkes kararı 
çıkıyor.

Daha da ballısı, Kürtlerin referandumda 
evet oyu kullanmaları netleşiyor.

AKP SIKIŞTI, sırf referandumda kazanmak 
için boyun eğiyor..
Apo’nun bunun karşılığında ne istemiş 

olduğu kendi açıklamasında var;
“On iki yıldır sabrettim, benim de sınırım 

var.”
Şimdi AKP’ye destek veriyor. Edası, 

konuşma tonu, “şimdi koz bende” havasın
da, Yaşadıklarımıza bakılırsa, siyasal üstün
lük kazanmış havasında.

Yine konuşmasına göre, AKP’ye verdiği 
bu son fırsat. AKP referandum sonrasında 
ya onun isteklerini, en azından bazılarını, 
yerine getirmek zorunda kalacak ya da 
terör yeniden azacak. AKP referandumda 
evet uğruna, fena sıkışmış durumda. 
Şimdide bunlar yalan diye milleti uyut-. 
maya çalışıyor. Dış basın yazıyor, bizzat 
Murat Karayılan açıklıyor.
“BİZ DEVLETLE ANLAŞTIK” diyor. 
Şimdi ben şehit aileleri adına soruyorum; 
Benim kahraman ordum yenildi mi ?

Söyleyin...
Ey hükümet açıkça söyle de bende şehit 

bayrağımı evimin çatısından indireyim..
Yüzümün akı bana yeter...«W

Sitemiz yenilendi www-gemllkkorfezgazetesi.com

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

Halk Eğitim çalışmaları
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetişkinlerin 

eğitimi ile uğraşıyor.
Açtığı kurslar ile yetişkinleri meslek sahibi 

yapıyor, boş zamanlarını en iyi şekilde değer
lendirmeleri için eğitim veriyor.

Bilhassa ev hanımları boş zamanlarını değer
lendirmek için biçki nakış, ahşap boyamacılığı, 
resim, nakış, dikiş, el örgüsü, hasır takı, takı gibi 
kurslara büyük ilgi duyuyorlar.

Kurslarda yapılan çalışmalar istenirse satılıyor.
Böylece ailelerin ev ekonomilerine de katkı 

sağlanıyor.
Ben, Halk Eğitim çalışmalannı önemsiyorum.
Güzel eserler ortaya çıktığı gibi insanı beceri 

sahibi yapıyorlar, tüketici olmak yerine üretici ve 
yaratıcı kılıyorlar.

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

HaHalle alet noınıllulıri hnılımor
II II II

Köşe yazımı yazarken, Gemlik’e İstanbul’dan 
gelen Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı’nın Gemlik 
te afet gönüllülerini eğiteceğini, bunun için ilk 
toplantının İtfaiye binasında yapılacağını duy
dum.

Arabaya atladığım gibi doğru itfaiye binasına 
gittim.

Toplantı başlamıştı.
M AK eğitim yönetmeni Şeyda Sever adlı genç 

bir bayan 15 kişilik ilk gönüllülerle toplantı 
halindeydi.

Yaklaşık 30 dakika bayanı dinledim.
İstanbul’da başarıyla uygulamaya başladıkları 

afet gönüllülerinin eğitim çalışmalarını Gemlik’te 
de Valilik desteği ile yapmak istiyorlar.

Bunun için ilçede iki pilot mahalle bulunacak.
Birini zaten Dr. Ziya Kaya Mahallesi muhtan 

istemiş, kalanı zaman içinde gönüllülük esasına 
göre oluşturulacak.

Biliyorsunuz, Gemlik birinci derecede afet böl
gesi.

İlçemizin hemen bitişiğinden, Yalova asfaltın
dan bir fay hattı geçiyor.

İskele Meydanı’ndan ovaya doğru uzanan kırık
lar mevcut.

Bu şu demektir.
Uzun yıllardır uyuyan fay her an uyanabilir.
Bilim adamlarının belirttiğine göre, Güney 

Marmara’daki hareketlenmeden en çok etki 
lenecek merkezlerden biri Gemlik’tir.

Onun için depreme karşı her an hazırlıklı olma 
lıyız.

1999 depreminde korktuk.
Bu korku bir süre sürdü.
Sonra depremi unuttuk.
Belediye kendine göre bazı çalışmalar yaptı.
Tabelalarda Deprem Merkezi yazan bir yerimiz 

var.
Ama içinde ne var ne yok bilen yok.
Arama kurtarma ekiplerimiz Yalova ve Mudan 

ya kadar etkin değil.
Öyleyse ne yapılmalı?
Bu işe mahalleden başlanmalı.
Mahallede deprem veya afetten sonra-ilk müdâ

halenin kimler tarafından yapılacağı bilinmeli.
Bir ekip oluşturup, bu ekip eğitilmeli.
Mahalle Afet Gönüllüleri şimdi Gemlik’e geliyor. 

Buna sahip çıkalım.

İstanbul Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
Vakfı öncülüğünde 
Gemlik’te afetlerde 
gönüllü olarak 
hizmet yapacak 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri eğitim 
çalışmalarına 
başlanıyor. 
Mahallede gönül
lülük esasına 
dayanan mahalleli 
afet anında ilk 
müdaheleyi yapmak, 
sevdiklerimizin, 
komşularımızın 
hayatını kurtarmak 
için biraraya gelip 
eğitim alacaklar. 
Dün, Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
eğitim temsilcisi 
Şeyda Sever, 
Gemlikli afet 
gönüllüleriyle 
biraraya geldi. 
Büyükşehir Gemlik 
İtfaiye Eğitim 
Salonu’nda biraraya 
gelen gönüllülere 
Eğitimci Şeyda 
Sever, yapacakları 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Sever, İstanbul’da 
39 mahallede 
örgütlendiklerini, 
Gemlik Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Muhtarlığı’nın istemi 
ile Gemlik’e geldik
lerini, Valilikle birlik
te bu çalışmaları 
yürüttüklerini 
söyledi.
Sever, "Gemlik’te 
2 konteyner ile iki 
pilot mahallede, 
eğitim çalışmalarına 
başlayacağız. 
İki ekip kuracağız. 
Bu ekipler en az 50, 
en çok 60 kişiden . 
oluşacak.
Mahallelerde örgütle 
nip afet anında nasıl 
davranmamız gerek
tiğini öğreneceğiz. 
Vakıf olarak Bursa 
Valiliği ile görüştük. 
Resmi prodesürü 
tamamladıktan 
sonra Mart ayında 
eğitim çalışmalarına 
başlayabiliriz. 
Bu çalışmanın mali 
bir yönü vardır.

Katılımcılardan bir 
ücret alınmayacak. 
Konteynerlerin birini 
Borusan finansman 
edecek, diğerini de 
Valilik. Eğitime iki 
kez katılmayanlar 
çalışmaların dışında 
bırakılacak." dedi. 
Projenin amacının 
afetin ardından 
gönüllüler ilk müda- 
heleyi yapacaklar ve 
ardından gelecek 
profesyonel 
ekiplere yardım ve 
destek hizmeti 
sağlayacaklar. 
Bunun için afet 
eğitimi alacaklar, 
pilot mahallelere 
konacak konteyner- 
ler içinde ise 
afet ekipmanları 
bulunacak.
Kısa adı MAK olan 
bu projede mahalle 
muhtarı ekibin 
başı olacak. 
Örgütlenmede

Gönüllü 
Koordinatörü, 
Lojistik sorumlusu 
ve rist-hasar tesbit 
sorumlusundan 
oluşacak. 
Eğitimlerde ise 3 
saat afet bilinci 
eğitimi, 11 saat 
temel arama kurtar
ma teknikleri, 
12 saat temel ilk

yardım eğitimi, 
2 saat afet psikolo
jisi ve 6 saatte temel 
yangın söndürme 
öğretilecek.
Afet gönüllüsü 
olmak isteyenlerin 
Han Cafe’den 
başvuru formu alıp, 
doldurduktan sonra 
aynı yere bırakabile
cekleri belirtildi.

Mffl ABONE OLDUNUZ MU? JEffliâ ‘SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama’
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:kadrLguler@hotmail.com
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Hal Eiitin calısmılanm 
cameka nlarda serailhmr

Gemlik Ziraat Odası 
üyelerine toprak 
tahlil hizmeti ver
meyi sürdürüyor. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl 
da çiftçilerin 
gübreleme yap
madan önce toprak 
tahlili yaptırmasının 
atacakları gübre 
acısından önemli 
olduğunu

SINIRLI SORUMLU GEMLİK 
ESNAF VE SANATKARLAR KREOİ VE KEFALET 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 2010 yılı olağan genel kurul toplan

tısı 24.01.2011 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
13.30’da Esnaf Kefalet Kooperatifleri idari bina toplantısı 
salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 
aynı yerde aynı gündem ile 02.02.2011 tarihine rastlayan 
Çarşamba günü saat 13.30’da yapılacaktır.

Toplantıya tüm kooperatif üyelerinin katılmasını rica 
ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, 

saygı duruşu, İstiklal Marşı
2- Yönetim Kurulu 2010 yılı çalışma denetim kurulu ve 

hesap raporlarının okunması, müzakereleri ve oylanması
3- Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
4- Ortaklıktan çıkartılanlar hakkında karar alınması
5- Merkez Birliğimizce, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından ön izni alınarak hazırlanan kooperatif ana 
sözleşmesinin tamamının oylanarak tesciline ilişkin karar 
alınması

6- 2011 yılı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi 
ve oylanması

7- Denetim kurulu üyesi seçimi yapılması
8- Dilekler ve kapanış.

belirterek, 
şunları söyledi:
‘‘Çiftçimiz bilinçli 
ziraat yapmak 
zorundadır. Bunun 
için kullandığı 
topraktan ürün ala
bilmesi için toprağın 
özelliklerini ve 
mineral durumunu 
bilmek durumunda 
dır. Bu ise toprak 
tahlili ile belirlenir. 
Toorakta eksik olan 
hangi mineraller 

varsa, ona göre 
gübreleme yap
malıdır. Tahlil için 
toprak örneklerini 
almasını bilen çiftçi
lerimizin Ziraat 
Odası’na getirdiği 
örnekleri biz kısa 
zamanda tahlile 
gönderiyoruz.
Gelen sonuçlan 
da çiftçilerimize 
veriyoruz. Oda 
olarak bu hizmeti 
sürdürüceğiz”

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
bünyesinde 
açılan değişik 
kurslarda yapılan 
birbirinden 
güzel çalışmalar 
Gemlik Hükümet 
Konağı girişindeki 
sergi camekanında 
vatandaşların 
izlenimine 
sunuluyor.
Gemlik Hükümet 
Konağı’na girenler 
Halk Eğitim 
Merkezi tarafından 
hazırlanan sergi 
camekanı ile 
karşılaşıyorlar. 
Burada her 15 
günde bir Halk 
Eğitim kurslarında 
yapılan çalışmalar 
sergileniyor ve 
aynı zamanda 
satışa da sunuluyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ahşap 
boyama kursunda 
yapılan çalışmalar 
tepsi ve seramik 
ürünleri akrelik 
boya kullanılarak 
yapılan birbirinden

Avrasya El Sanatları Fuarı açılılı
Bursa'da açıldı. 
Birbirinden ilginç 
ürünlerin sergilen 
diği, 40 ülkenin

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak

üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

güzel süslemeler 
sergilendi.
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, “Gemlik 
halkının çalış- 
malanmızı 
izleyebilmesi 
için bu tip 
teşhir vitrinleri 

katıldığı fuar Bursa 
hların yoğun ilgisi ile 
karşılaştı.
Atatürk Kongre 

hazırlıyoruz. 
Bu vitrinlerde 
kurslarımızdaki 
çalışmaları 
halkımızın beğeni
sine sunuyoruz. 
Bazı ürünleri 
satarak ailelerin 
ekonomisine 
katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. ” dedi.

Kültür Merkezi'nde 
Rem Fuarcılık 
tarafından düzenle
nen Avrasya El 
Sanatları ve 
Hediyelik Eşya 
Fuarı'nın açılışını 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili 
Abdullah Karadağ, 
Rem Fuarcılık 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Remzi 
Çayır, İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar, 
yabancı konuklarla 
birlikte yaptı. 
BursalIlarla 10 gün 
boyunca buluşacak 
olan fuara, Türkiye 
başta olmak üzere 
40 ülkeden 210 
firma katılıyor. 
El emeği binlerce 
ürünün yer aldığı 
fuar, ilk günden 
yoğun ilgi gördü.
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“Cemaatin Coplan”
Yazının başlığına 

bakıp da yanıl
mayın. Bu bir kitap 
adı. Yazarı da 
Zübeyir Kındıra. 
Belki de okudunuz 
bu kitabı.

Ülkemizde gün
dem oluşturan F 
tipi örgütlenmeyi 
basit; ama 
inandırıcı ve öykü 
tadıyla bize anlatan 
bir eser.
Okunmasında 
büyük yarar var.

İçinizden, biz bun
ları zaten biliyoruz 
da diyebilirsiniz; 
fakat gerçekleri bir 
başka boyutuyla 
öğrenmek size çok 
şey kazandırabilir. 
Kitaptaki ayrın
tıların görüş 
ufkunuzu zengin
leştireceğine

inanıyorum.
Bakınız yazar 

önsözünde neler 
diyor:

“Hoca Efendi de 
ABD korumasında, 
CIA çiftliğinde, bir 
eli yağda bir eli 
balda yaşayıp 
okyanus ötesinden, 
başta emniyet teşkİ 
latı olmak üzere 
Türkiye’nin kurum- 
larını, Türkiye’yi 
yönetmeye soyun
du.”

“Artık en gizli bel
geler Ankara’dan 
Pensilvanya’ya 
gidip orada işlenip 
Türkiye’ servis 
ediliyordu.” Bu 
açıklamalar, ülke 
mizde yaşanan 
olayların kaynağı 

hakkında bize bir
takım bilgiler ver
miyor mu?

Olaylarla ilgili 
yorum yapmamızı 
kolaylaştırmıyor 
mu?

Yazar, kitapta 
neleri anlatıyor:
“Cemaatin şakirt 

polisleri, yuva
landıkları emniyetin 
kritik birimlerinde; 
artık devletten değil 
bizzat cemaatin 
büyüklerinden- 
ağabeylerinden ve 
Hoca efendiden- 
aldıkları talimatlar 
doğrultusunda 
hareket ediyorlar. 
Rütbe olarak kendi
lerinden üstte olan 
müdürlerini dinli 
yor, izliyor, görün
tülüyor. Ve dahası 

beğenmediklerine,c 
emaatin çıkarlarına 
uygun bulmadıkları
na karşı ‘düzmece’ 
operasyon 
düzenleyebiliyorlar. 
Sahte ihbar mektu
pları, uydurulmuş 
belgeler, düzmece 
CD’ler ile operas 
yonları istedikleri 
boyuta taşıyorlar.” 
Günlerdir suçsuz 

yere Silivri’de yatan 
insanların çığlık
larını bütün dünya 
duyuyor; ama ne 
yazık ki ülkede bin
leri duymuyor.
“Ergenekon” davası 
aylar, yıllar oldu bir 
yığın uydurma bel
geler, gizli tanık
lar...

Duruşmaya kısa 
süre kala yargıç 
değiştirmeler size 
doğal geliyor mu?

Bu yaşananlar bir- 
ilerini mutlu ede
bilir; ama 
kamuoyunu büyük 
ölçüde yaralar, 
toplumu geri 
dönüşü olmayan bir 
yola sürükler. Bu 

durumdan hepimiz 
zararlı çıkmaz 
mıyız?

Kitaptan küçük bir 
alıntı:
“Ankara Devlet 

Güvenlik Mahkeme 
si Cumhuriyet 
savcılığı da “Gülen 
ve örgütünü” laik 
devlet yapısını 
değiştirerek yerine 
dini kurallara dayalı 
bir devlet kurmayı 
amaçlayan, yasa 
dışı bir terör örgütü 
olarak tanımladı.”

Mahkemeler 
Gülen’e dava açtı, 
gıyabında tutukla
ma kararı verildi, 
hukuk süreci 
devam ederken gizli 
eller devreye gir
erek güçlerini gös
terdiler. Bunlarla 
ilgili ayrıntılar kitap
ta.

Cemaatin copları, 
Atatürk’ün kurduğu 
cumhuriyeti yıkmak 
ve kendi dinsel 
düzenlerini kurmak 
için nasıl 
örgütleniyorlar ve 
kimlerden destek 

alıp çalışmalarını 
sürdürüyorlar, 
başarılarının 
temelinde yatan 
gerçek nedir, soru
larının yanıtlarını bu 
kitapta bula
bilirsiniz.

Bunlardan başka 
kitapta; “Işık 
evlerinde yetişen 
şakirt polislerin 
isim listelerini, 
bölge, şehir, semt 
ve kurum imamları 
ve örgüt şemasını, 
müfettişlerin soruş
turmalarını, cemaat 
kadrolarının karşı 
ataklarını bu kitap
tan öğrenebilirsi 
niz.”
“Cemaatin bugün 

ulaştığı maddi ve 
siyasi güce, kadro
laşmasının vardığı 
noktaya, polis 
içinde ve dışında 
yaptığı operasyon
ların perde arkasın
da, AKP iktidarı 
sürecinde nasıl 
gelişip güçlendik
lerine ilişkin ip 
uçlarını da yakala 
yacaksınız.” oku
manızı öneririz.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

«sekeri
- - - - - - - - -  KREŞLERİ ™- - - - - - - - -

GM’İII ili ÖZEL 
OIÜI ÖKESİ EĞİTİN 

WBUMU

«Miti
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLI K SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYNI SINIFLARIM İZ VE
İKİ BİNAMIZI* A1AIÜAK İLKELER İNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ye 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) 
_________________ Manastırda 800 m2 imarlı arsa)__________________

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

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

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3*1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3*1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Emeklilere killi haber!
İşçi, Memur, BAĞ- 
KUR Emeklileri 
Derneği Genel 
Başkanı Hamdi 
Öz'ün, kendisiyle 
diğer emekliler 
arasındaki aylık 
farkının ortadan 
kaldırılması 
istemiyle açtığı 
dava reddedildi. 
Ankara 5. İş 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
karar duruşmasına, 
Öz ile Sosyal 
Güvenlik 
Kurumunun avukatı 
katıldı. Hamdi 
Öz, Anayasa 
Mahkemesinin, 
'emekli aylıklarını 
düzenleyen bazı 
yasa hükümlerinin 
iptali istemiyle 
Ankara 5. İş 
Mahkemesi'nin yap
tığı başvuruyu red
detmesine' ilişkin 
kararının, yerinde 
olmadığını belirtti. 
Öz, talebi uyarınca 
mahkemenin yargıla
maya devam ederek, 
bilirkişi raporu 
doğrultusunda karar 
vermesini talep etti. 
SGK avukatı ise

1 milyon kişiye is müjdesi

ifade ederek, 
emekliler arasındaki 
bu farkın kaldırıl
ması için yerel 
mahkemenin 
Anayasa Mahkeme 
sine başvurmasını 
ve emekli aylık
larının belirlendiği 
bazı kanun mad
delerinin iptalinin 
sağlanmasını talep 
etmişti.
Emekli örgütleri, 
emekli aylık 
artışlarının enflas 
yona bağlanması 
sonrasında, özellikle 
2000 yılı öncesi ve 
sonrasında emekli 
olanların aylıkları 
arasında büyük fark 
oluştuğuna dikkati 
çekerek, bu farkı 
ortadan kaldıracak 
"intibak" düzen
lemesinin yapıl
masını istiyordu.

Anayasa 
Mahkemesi'nin 
kararı doğrultusunda 
davanın reddine 
karar verilmesi 
talebinde bulunarak, 
aksi yönde bir karar 
verilmesi halinde ise 
mahkemece yeni 
bir bilirkişi raporu 
hazırlatılmasın 
istedi. Ankara 5. iş 
Mahkemesi; davanın 
reddine karar verdi. 
DAVANIN KONUSU 
İMBED Genel 
Başkanı Öz, dava 
dilekçesinde, 1 
Ağustos 1979'da 
6092 prim günü ve 
9965 gösterge ile 
emekli olduğunu ve 
davayı açtığı tarihte 
645 TL aylık aldığını, > 
dava tarihinde aynı 
gün ve gösterge ile 
emekli olanların ise 
900 TL aylık aldığını

Küçük ve Orta 
Ölçekli işletmeleri 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOS- 
GEB) ve Türkiye İş 
ve İşçi Bulma 
Kurumunun (İŞKUR), 
ortaklaşa düzen
ledikleri Girişimcilik 
Proje Destek 
Programı kapsamın
da, iş kurmak 
isteyen girişimcilere 
27 bin lira hibe 
verilecek. 
Girişimciler, işlerini 
kurduktan 1 yıl 
sonra, 2 yılı ödeme
siz olmak üzere 36 
ay vade ile faizsiz 70 
bin lira kredi de kul
lanabilecek.
15 Haziran tarih ve 
27612 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
giren KOSGEB 
Destek Programları

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Yönetmeliğine 
dayanılarak hazır
lanan programın 
amacı, ekonomik 
kalkınma ve istih
dam sorunlarının 
çözümünün temel 
faktörü olan girişim
ciliğin desteklen
mesi, yaygınlaştırıl
ması ve başarılı 
işletmelerin kurul
masını sağlamak. 
Küçük ve orta ölçek
li işletmelere, gir

NÖBETÇİ ECZANE
23 Aralık 2010 Perşembe 

BAYER ECZANESİ 
Tel: 513 01 43 GEMLİK

işimcilere ve işletici 
kuruluşlara yönelik 
olarak KOSGEB 
tarafından uygu
lanacak Girişimcilik 
Destek Programına 
ilişkin esasları kap
sayan program, 
Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi, 
Yeni Girişimci 
Desteği ve İŞGEM 
Desteği olmak üzere 
üç alt programdan 
oluşuyor.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıkhoğlu, Çalış
ma ve Milli Eğitim 
Bakanlıklarıyla birlik
te yürüttükleri Beceri 
2010 projesi kap
samında her yıl yak
laşık 200 bin kişiye iş 
piyasasının ihtiyaç 

duyduğu nitelikler 
kazandıracaklarını 
belirterek, "Böylece 
önümüzdeki 5 yılda 
ekonominin 
ihtiyaçlarına göre 
eğitilecek 1 milyon 
kişi daha iş sahibi 
olacaktır" dedi. 
TOBB Ticaret ve 
Sanayi Odaları

(TSO) Konsey 
Toplantının açılışında 
konuşan 
Hisarcıkhoğlu, 
istihdamı daha da 

artırmak üzere, 
mesleki eğitimi 
geliştirmeye yönelik 
önemli bir çalışma 
daha başlattıklarını 
söyledi.

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİKGÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye .11®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 2o 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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol s13 1o 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 2S
Bevza Petrol »13 O1 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3844 

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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SlaMm Mm iti» H IjMii
Bursa’nın tüm kay
naklarını kent 
ekonomisi için 
harekete geçiren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Hamitler 
Katı Atık Depolama 
alanında oluşan 
metan gazından 
elektrik üretilme
siyle ilgili projenin 
startını verdi. 
Üretilen enerjinin 
yüzde 10’nun 
Büyükşehir’e 
kalması şartıyla 
açılan ihaleyi yüzde 
41 artırımla ihaleyi 
ITC-K Enerji Üretim 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ- AKDAŞ Döküm 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ ortak girişimi 
kazanırken, fizibilite 
çalışmalarına göre 
Büyükşehir 
Belediyesi bu proje
den yıllık 1,5 milyon 
TL kazanacak. 
Büyükşehir payı 
7 kat arttı 
Bursa’da ortaya 
çıkan rantın kent 
yararına kullanıl
ması yönündeki

kararlılığını 
sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, katı 
atıkları da 
ekonomiye 
kazandıracak pro
jenin ihalesini 
gerçekleştirdi. 
Hamitler Katı Atık 
Depolama alanında 
oluşan metan gazın
dan elektrik elde 
edilmesiyle ilgili 
projenin ihalesi, 
Encümen 
Toplantısında 
yapıldı. Üretilecek 
elektriğin yüzde 
10’unun 
Büyükşehir’e 
kalması şartıyla 
açılan ve 4 firmanın 
katıldığı ihaleyi, 
oranı yüzde 41’e 
kadar çıkaran ITC-K 

Enerji Üretim 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ- AKDAŞ Döküm 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ ortak girişimi 
kazandı. Demirtaş 
çöp toplama 
sahasında 1998 
yılında başlayan 
elektrik üretiminden 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ilk iki 
yıl yüzde 3, kalan 
yıllarda ise yüzde 
6 oranında pay ver
ilirken, Hamitler Katı 
Atık Depolama 
sahasında kurula
cak tesiste 
Büyükşehir payının 
yüzde 41 *e çık
masıyla, Bursa’nın 
rantının en iyi 
şekilde Bursa’da 
kalması da sağlan
mış oldu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Altıparmaktaki 
SGK binalarının 
bulunduğu alanı 
şelaleli meydana 
çevirmek için hazır
ladığı proje kap
samında önemli bir 
adım daha atıldı. 
Özel İdare 
mülkiyetindeki 
binaların Büyükşehir 
Belediyesi’ne devri 
ile ilgili protokol, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ile Vali 
Şahabettin Harput 
arasında imzaladı. 
Örnek işbirliği 
Heykel’deki tarihi 
valilik binasında 
düzenlenen imza 
törenine Vali 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nurettin Avcı, İl Özel 
İdare Genel Sekreteri 
Kemal Demirel ve 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Mustafa

Altın katıldı. İmza 
töreninde konuşan 
Vali Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediyesi’nin kente 
prestij katacak önem
li bir projeyi daha 
hayata geçireceğini 
söyledi. Projenin 
hayata geçmesi için 
İl Özel İdare 
mülkiyetindeki 
binaları Büyükşehir’e 
devrettiklerini dile 
getiren Vali Harput, 
“Bunun karşılığında 
Büyükşehir 
Belediyesi Özel 
İdare’ye 500 bin 
metrekare parke taş 
ve bu taşların döşen
mesi için gerekli 50 
bin metreküp 
malzeme verecek. Bu 
sayede Bursa presti

jli bir meydana 
kavuşurken, bizde bu 
malzemelerde kırsal
daki köy meydan
larımızı daha modern 
hale getireceğiz. 
Bursa için örnek bir 
işbirliğini hayata 
geçirmiş bulunuy
oruz’’ dedi. Bursa 
prestij kazanacak 
Çağdaş kentlerin 
tamamında güzel 
kent meydanları 
bulunduğunu, 
Bursa’nın bu 
konuda önemli bir 
eksiklik yaşadığını 
ifade eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, bu eksikliği 
gidermek için önemli 
bir adım attıklarını 
vurguladı.

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 gösterileriPiyanist

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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R EZERVASYO M
65

1 Çocuklar için I 
özel yerimiz vardır

YILBAŞI MÖNÜSÜ

SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

PİYANİST MURAT 
BAĞLAMA - TOLGA 
ORYANTAL CEYLAN
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"Holı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMHİ 
Her çeşit ovjrlok işleri yapılır 

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.
Emniyet Müdürlüğü Arkası 

Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Marmaralıirlilı’te son günler
72 A/o/lz Marmarabiriik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 
zeytin atımlarında son günleri yaşıyor. 2010 zeytin alım 
kampanyasında beklenen kapasiteyi geçtiklerini 
söyleyen Kooperatif Başkanı Hüseyin Peker, kampan 
yanın kapanma tarihinin Birlik Genel Müdürlüğü’nce 
belirleneceğini ancak günlerdir kooperatife zeytin 
gelmediğini söyledi. Peker, ortaklardan 1 milyon kiloluk 
taahhüt almalarına karşın, Birlik’in kontenjanı 1 milyon 
640 bin liraya çıkarması üzerine bugüne kadar 1 milyon 
370 bin kilo zeytin alındığını, alınan zeytinlerin toplam 
değerinin ise 5 milyon 683 bin Hra olduğunu söyledi.

Cemevinde kurban ve
aşure günü düzenlendi

Hünkar Hacı Bektaşi Veli Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği, muharrem ayı 
nedeniyle geleneksel hale gelen aşure ve 
kurban gününü bu yıl da düzenledi. 2’de

Güne Bakı liıiMı

MÜI
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Muharrem ayı ve aşure 
Hicri takvimde İslam ’ı aylar 12 tanedir. 
Bu aylara Arabi Aylar da deniyor. 
İslamda gökbilmi geliştiğinden ayın güneşin 

etrafında dönüşü esas alınarak aylann süresi 
belirlenmiştir.
Buna göre bazı aylar 29 gün, bazı aylar da 30 

gün çeker.
İslamda ibadetler aylara göre düzenlen

miştir.
Esas alınan kaynak ise Kur-an’dır.
Bizler miladi takvimi kullandığımız için en 

çok ramazan ayı ile aşure ayı olarak bilinen 
muharrem ayanı biliriz.

Oysa arabi aylar 12 tanedir.
Bunları sırasıyla sayalım: Devamı 4’de

Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin eşinin 
kurduğu Gönül 
Dostlan Çalışma 
Grubu, Gemlik’te 
30 muhtaç aileye 
giyecek ve yiye
cek yardımı yaptı. 
Dün, yardım 
malzemeleri 
ailelere verildi.
Haberi sayfa 4’de

MtoırtM
Kaçak kazı yaptık
ları öne sürülen 7 
kişi jandarmaca 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, ilçemize bağlı 
Güvenli Köyü’nde 
Kaplandere sırt- 
lannda define 
arandığı yönünde 
ihbar alan jandarma 
ekipleri, bölgede 
yaptıkları araştırma
da 7 kişiyi 
suçüstü yakalandı. 
Kazı aletleri ve çok 
sayıda elektronik 
cihaz ele geçiren 
ekipler, Yavuz. Y,

Mehmet O., Ahmet 
ö., Yıldız /., Abdul 
kuddüs G., Ilyas A. 
ve Abdur rahman 
A.’yı olay yerinde 
gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 
zanlıların adliyeye 
sevk edildi.
Olayla ilgili olarak 
soruşturma 
sürüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MliiawiiiM
Yalnızlaşmak...

Yaşam ilginç dönemeçlerle dolu.
Her dönemeç dönüldüğünde de bir sürpriz 

var. Ve çantada keklik olarak gördüğünüz 
her şey en küçük bir boşlukta uçup gide
biliyor.

Onun için; insan ilişkilerine özellikle dikkat 
kesilmeli.

Hele hele de politikanın dar ve uzun yol
larında yürünüyorsa kimse kimseyi yarı 
yolda bırakmamalı...

örneğin; Dostum dediği, neredeyse 24 
saatini birlikte geçirdiği, ikbal döneminde 
yere göğe sığdıramadığı insanlara sırtını 
dönmemeli..

Çünkü, ne zaman nerede ne olacağı belir
siz.

Gün gelir yalnız ve yalınayak kalıverirsiniz. 
Çünkü yalnızlaşmayı siz istemişsinizdir. 
Aşağıda okuyacağınız öyküde olduğu 

gibi...(*)
Yolları oldukça uzunmuş, yokuş yukarı 

gidiyorlarmış, güneş yakıcıymış, ter içinde 
kalmışlar, susamışlar. Bir dönemecin ardın
da harika bir mermer kapı görmüşler.

Kapı; ortasında bir çeşme bulunan altın 
döşeli bir meydana açılıyormuş. çeşmeden 
berrak bir şu akıyormuş. Yolcu kapıdaki 
bekçiye:

'iyi günler' demiş.
'iyi günler,' diye yanıt vermiş bekçi.
'Burası harika bir yer, adı ne?'
'Burası cennet.'
'Ne iyi, cennete gelmişiz, çünkü çok 

susadık.'
'İçeri girip dilediğiniz kadar su içe

bilirsiniz', demiş bekçi ve eliyle çeşmeyi 
göstermiş.

'Atımla köpeğim de susadılar.'
'Kusura bakmayın,' demiş bekçi;
'Buraya hayvanlar giremez.'
Yolcu çok üzülmüş, çok susamışmış ama 

suyu tek başına içmek istememiş. Bekçiye 
teşekkür edip yoluna devam etmiş. Epeyce 
bir süre yamaç yukarı gittikten sonra eski 
görünümlü, küçük bir kapıya varmışlar, kapı 
iki yanı ağaçlıklı toprak bir yola açılıyormuş.

Ağaçlardan birinin altında, şapkasını alnı
na indirmiş, uyur gibi yatan bir adam var
mış. *

'İyi günler,' demiş yolcu.
Adam başını sallamış.
'Atım, köpeğim ve ben çok susadık.' 
'Şurada taşların arasında bir pınar var,' 

diyen adam eliyle orayı işaret etmiş. İste
diğiniz kadar sil içebilirsiniz.'

Yolcu, atı ve Köpeği pınara gidip susuzluk- 
lannı gidermişler.

Yolcu bekçiye teşekkür etmiş.
'İstediğiniz zaman yine gelebilirsiniz,' 

demiş bekçi.
'Buranın adı ne?'
'Cennet.' 'Cennet mi? Ama mermer kapıda

ki bekçi bana orasının cennet olduğunu 
söyledi.'

'Orası cennet değil cehennemdi.'
Yolcunun aklı karışmış:
'Sizin adınızı kullanmalarına niye izin 

veriyorsunuz? Yanlış bilgi vermeleri büyük 
karışıklığa neden olur!'

'Hiç de değil. Aslında onlar bize büyük bir 
. iyilikte bulunuyorlar. En iyi dostlarına sırt 

çevirenlerin hepsi orada kalıyor çünkü."
(*) Teşekkürler Sevgili Necdet Külahçı..

Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaşi Veli 
Dayanışma ve Yar 
dunlaşma Derneği, 
muharrem ayı 
nedeniyle gelenek
sel hale gelen aşure 
ve kurban gününü 
bu yıl da düzenledi. 
Aşure gününde 
konuşan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
derneğin bulundu 
ğu alanın sosyal ve 
kültürel (ibadet 
hane ve cemevi) 
olarak planlara işle 
neceğini söyledi. 
Dernek binasında 
yapılan Aşure Günü 
programına, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
ilçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Zekeriya Beya 
zıt, İlçe Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Em. Md. Ertuğrul 
Güvendik, CHP 
belediye meclis 
üyeleri ve alevi 
vatandaşlar katıldı. 
Muharrem ayı 
nedeniyle gelenek
sel olarak düzenle
nen kurban ve 
aşure günü progra 
mı Hünkar Hacı 
Bektaşi Veli Derneği 
Başkanı Kazım Bu 
lut’un yaptığı ko 
nuşmayla başladı. 
Bulut, konuşmasın
da, birlik ve bera 
bertik mesajı verir 
ken, “Nerede bir 
zulüm eden var 
yezittir” dedi. 
Alevilerin 12 gün 
boyunca oruç tut
tuklarını, 2 gün de 
tövbe orucu tuttuk
larını söyleyen 
Bulut, “Bugün 
kurbanımızı kesip 
gele neksel pilav 
ve aşure günümüzü 
kutluyoruz. 12 gün 
boyunca cemevi 
mizde iftara yemeği 
verdik.” dedi. 
Alevi Dedesi Kazım 
Asma ise alevilik, 
muharrem ayı ve 
Kerbela vakası 
hakkında yaptığı 
konuşmada, “Bizim 
aşuremiz Nuh
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Peygamberin aşure
si değildir. İmam 
Hüseyin ve ailesinin 
Yezid ve askerleri 
tarafından kılıştan 
geçirilmesi dolayı 
sıyla tuttuğumuz 
yasın simgesidir” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’de yaptığı 
konuşmada Hünkar 
Hacı Bektaşi Veli 
Derneği’nin bulun
duğu alanın sosyal 
kültürel alan olarak 
planlara işlendiğini 
ve Ocak ayı 
Belediye Meclisinde 
görüşülerek büyük 
olasılıkla kabul 

göreceğini müjdele
di. Başkan Güler, 
konuşmasında 
“Hacı Bektaş Veli, 
insanları insan 
gören, Can gören, 
kardeşçe yaşamayı 
öngören, çirkinlik
leri yok eden bir 
felsefeyi yürütüyor. 
Mevlana ile Hacı 
Bektaş Veli’ye 
bakıldığında aynı 
felsefeyi savunan 
iki kişiyi görebiliriz. 
Atatürk’te ilkeleri 
ve laikliği buna 
göre çok iyi 
oturtmuş. Asırlardır 
Anadolu ve 
Türkiye’yi ayakta 
tutan bu felsefedir

Hünkar Hacı 
Bektaşi Veli 
Derneği’nin bulun
duğu alan Sosyal > 
Kültürel alan 
(İbadethane ve Cem 
Evi) olarak planlara 
işlendi ve Ocak ayı 
belediye meclisin
den muhtemelen 
geçecektir” dedi. 
Konuşmaların ardın 
dan hazırlanan et, 
pilav ve aşureler, 
yapılan duanın 
ardından davetlilere 
ikram edildi.
Hacı Bektaş vVeli 
Derneği muharrem 
ayı nedeniyle bir 
dana ile 2 koç 
kestirdi.

6
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Hastane dönüşü kaza: 2 yatalı YazıYORUM
Bursa nın Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen zincirleme 
kazada 2 kişi 
yaralandı.
Kaza, Orhangazi- 
Bursa yolu Karsak 
boğazı ışıklarında 
meydana geldi. 
Bursa'dan İstanbul 
istikametine seyre
den Deniz Utku 
Özdemir (27) 
idaresindeki 16 KA 
322 plakalı otomobil, 
Karsak ışıklarında 
kırmızı yanınca 
durdu. Bu esnada, 
yeğeni Melih Boz 
dağ'ı (5) Bursa'daki 
bir hastanede tedavi 
ettirip Yalova'ya

Bursa'da, kumar 
oynadığı iddiasıyla 
tartıştığı seyyar 
satıcıyı bıçaklayarak 
öldürdüğü öne 
sürülen zanlı 
adliyeye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
sabah saat 07.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesine

Direlsiııonu kilitlenince ağaca çarptı
Orhangazi’de seyir 
halindeyken direk
siyonu kilitlenen 
bir minibüs, orta 
refüjdeki ağaca 
çarptı. Orhangazi- 
Yalova yolunda mey
dana gelen kazada, 

dönmek isteyen 
Ali Bıyıklı'nın (43) 
kullandığı 77 AT 
827 plakalı otomobil 
de kırmızı ışığı fark 
ederek son anda 
durdu. Ancak 
yine aynı yönde 
istikamete giden 
Fedai Göçmen (43) 
idaresindeki 
16ZK104 plakalı 
ticari araç, önündeki 
otomobile çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile 827 plakalı 
otomobil, kırmızı 
ışıkta bekleyen 322 
plakalı otomobile 
çarptı. İki araç 
arasında kalan 827 
plakalı otomobilde 

bağlı Tahtakale 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Aynı civarda el 
arabasıyla kestane 
satan Hüseyin Aslan 
(33)-ile kağıt helva 
satan Ramazan B. 
(18), Tahtakale'de 
karşılaştı. İddiaya 
göre, kumar 
alışkanlığı bulunan

Lütfi Akbaş (36) 
idaresindeki 34 AY 
0993 plakalı 
minibüsün Yeniköy 
kavşağını geçtikten 
sonra direksiyonu 
kilitlendi. Kontrolden 
çıkan minibüs, orta

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.mil!iyet/blog/özcan vural

bulunan ve 
oğlunu hastaneden 
getiren Sevgi 
Bozdağ (33) ile 
sürücü Ali 
Bıyıklı yaralandı. 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde

Aslan'ın yanından 
geçen Ramazan B., 
"Ne kadar kumar 
oynayan varsa..." 
diyerek küfretti. 
Bunun üzerine 
çıkan kavgada, 
Ramazan B. belin
den çıkardığı 
kelebek bıçakla 
Hüseyin Aslan'ı 
göğsünün 

refüje çarptıktan 
sonra, ağaçları 
kırarak tel çitlere 
çarparak durabildi. 
Sürücü Lütfi Akbaş 
ile yanında bulunan 
bir kişi kazayı yara 
almadan atlattı. 

tedavi altına 
alınan yaralıların 
hayati tehlikesi 
bulunmadığı 
belirlenirken, 
jandarma kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

3 yerinden 
bıçakladı. Ağır 
yaralı olarak 
hastaneye 
kaldırılan Aslan 
kurtarılamadı. 
Olaydan kısa bir 
süre sonra gözaltına 
alınan Ramazan 
B., "adam öldür 
mek"suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Beton elektrik dire 
ğine çarpmaktan 
son anda kurtulan 
minibüste büyük 
hasar meydana 
gelirken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Kalbi mutluluğa dayanamadı

Ben buyum....
Hayat! Doğru yaşarsan, doğru gelir seni 

bulur.
Siyasi duruşumu, Kemalist oluşumu yıl

lardır ortaya koymaktan çekinmeyen biri 
olarak CHP üyesi olmaktan gurur duydum.

Ama her iyi şeyin mutlaka bir faturası da 
oluyor.

Aktif siyaset karşılığında özgürlüğümü 
kaybettim.

Bir hekim için söz söyleme özgürlüğü 
yaşamın ta kendisidir.

CHP’yi eleştiremiyorsun çünkü içindesin.
Muhalefeti eleştiremiyorsun çünkü taraf

sın.
Ne istediğin gibi yazabiliyor, ne aklından 

geçenin hepsini söyleyebiliyorsun...
Oysa eleştiri özgürlüğü olmaksızın 

özgürlüğün ve de yaşamın anlamı olmaz 
bir köşe yazarı için.

Ben ki hayatta hep eleştirel durmuşum.
Kim ne derse desin hayat çizgim bunun 

böyle olduğunun kanıtlarıyla doludur. 
(Askerliğim, diğer mesleğim)

Başbakan Erdoğan ve iktidarı benim için 
boy hedefi olmuştur..

Köşe yazarlarının görevi eleştiriye açık 
olmasıdır..

Her uyarıya rağmen onu eleştirmeye 
devam ediyorum..

Bu yüzden gazetedeki köşemden olmayı 
göze almışım.

(O zaman da dükkanımı başka sokakta 
açarım.)

Baykal’a el pençe divan durulduğu 
zamanlarda, bu yöntemlerle CHP’de bir 
arpa boyu yol gidilemeyeceğini durmadan 
yazmışım.

Eğer bir insan söz söyleme özgürlüğünü 
tatmışsa, o alanı daraltan hiçbir mevki, 
makamda mutlu olamaz.

Oysa...
CHP’yi tenkitlerime kızan yöneticiler 

gördüm..
Dolayısıyla CHP’nin içinde ya da dışında 

olmak önemli değil.
Siyasetin de iktidara ulaşma yollarının 

bütünü olduğunu bildiğimize göre önemli 
olan, doğru yerde durduğundan emin 
olmak.

Benim yerim, duruşum 77 yaşında şun
dan anlayın.

Ülkem için iyisi olsun yeter ki...

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, uzun 
süredir sokaklarda 
yaşayan kimsesiz 
bir adam, iş ve sıcak 
yuvaya kavuştuğu 
günün ertesinde 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye gö 
re, sokaklarda yaşar 
ken bir müddet önce 
oto yıkamada çalış

maya başlayan 46 
yaşındaki Cüneyt Er 
dem'e yardımcı ol 
mak isteyen iş yeri 
sahipleri, bir oda 
kiraladı. Kemalpaşa 
Mahallesi Ortaokul 
Sokağı'ndaki bina 
nın zemin katındaki 
tek odaya yerleşen 
Erdem, odada kaldı 
ğı ilk gecenin

sabahında ölü 
olarak bulundu. Her 
sabah oto yıkama 
firmasında kahvaltı 
eden Cüneyt Erdem 
gelmeyince kendisi
ni merak eden iş 
yeri yetkilileri, henüz 
içinde eşya olmayan 
eve gitti. Kapıya 
bakan olmayınca 
pencereden giren iş

yeri yetkilileri, 
Cüneyt Erdem'in 
cesedi ile karşılaştı. 
Kalp krizi ihtimali 
üzerinde durulurken, 
şahsın cesedi 
savcının inceleme 
sinin ardından Bur 
sa Adli Tıp Kuru 
mu'na gönderildi. 
Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

K AŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
II II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Muharrem ayı ve aşure
1) Muharrem, 2) Safer, 3) Rebî'ül-ewel; 4) RebF 

ül-âhir, 5) Cemâziyel evvel, 6) Cemâziyel âhir, 7) 
Receb, 8) Şaban, 9) Ramazan, 10) Şevval, 11) 
Zilka’de, 12) Zilhicce

Görüyorsunuz, arabi aylardan birçoğunun ne 
olduğunu çoğumuz bilmiyoruz.

Safer (Sefer), şaban, ramazan, şevval (Şehval), 
recep aylarını, Türkler çocuklarına ad olarak ver
mişlerdir.

Bu isimler çok yaygın kullanılır.
Bazı arap aylan ise Türkçemize deyim olarak 

girmiştir.
“Ben senin cemâziyel evvelini bilirim” gibi..
Bugünlerde tüm İslam alemi muharrem ayını 

kutladı.
Muharrem ayı alevi yurttaşlarımız için daha kut- 

sallanmıştır.
Çünkü, Hz. Ali'nin çocukları Hüseyin ve ailesi 

Irak, Kerbela da, Yezid’in adamları tarafından 
kılıçdan geçirilerek şehit edilmiştir.

Çoluk çocuk demeden tümü öldürülmüştür. 
Bu kara gün, İslam aleminde matemle anılır.
Oruç tutulur, kurban kesilir, aşure dağıtılır.
Ama bu gelenek, sunnilerde değil alevilerce 

kutlanır.
Anadolu alevilerinin bazıları ise kerbela olay

larını anarken, vücutlarına işkence yaparlar.
Caferi mehzebine mensup olanlar, düzenlenen 

törenlerde zincirlerle kendilerini döver, vücutla 
rina şiş. geçirerek İmam Hüseyin ve ailesinin çek

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
eşinin kurduğu 
Gönül Dostları 
Çalışma Grubu, 
Gemlik’te 
30 muhtaç aileye 
giyecek ve yiyecek 
yardımı yaptı. 
Dün, BUSMEK 
Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 
Çalışma Grubu’ndan 
hanımların getirdiği 
yiyecek ve giyecek* 
paketleri ailelere 
teslim edildi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili ve AKP 
Gemlik Bursa 
Büyükşehir

Beledi ye Meclis 
üyesi Refik 
Yılmaz, 
AKP ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
AKP Gençlik Kolları 
Başkanı Mehmet 
Taşar’ın da katıldığı 
törenle yardım 
malzemeleri 
ailelere dağıtıldı. 
Gönül Dostları 
Çalışma grubundan 
yapılan açıklamada, 
giysi gurubunda 
bir çocuğun ihtiyacı 
olan ayakkabı, 
etek, pantalon, 
gömlek, palto, iç 
giyim eşyaları, 
çorap ve anne 
ile babaya da 
giysiler kondu.,

Mi M ilan ıı w mİII II V

tiği acıları, kendileri de çekmek isterler.
Bu törenleri İran da ve Irak’da da görmekteyiz.
Gemlik'te önemli sayıda alevi hemşehrimiz 

yaşıyor.
Bunların bir bölümü dersim isyanından sonra, 

bir bölümü de Şeh Sait isyanından sonra Gem 
lik'e gelmiştir.

1980 den sonra gelenler de olmuştur.
Gemlik Hünkar Hacı Bektaşi Veli Derneği Baş 

kanı Kazım Bulut'un bana verdiği bilgiye göre 
Gemlik’te teshillerine göre 11 bin civarında alevi, 
4 bin kişi civarında da Bektaşi vatandaşımız yaşa 
maktadır.

Yani, Alevi - Bektaşi yurttaşlarımızın sayısı 15 
bin civanndadır.

Bu insanlar ibadetlerini Cem evlerinde yaparlar.
Hünkar Hacı Bektaş'i Veli Derneği’nin bulundu 

ğu yerde, bu vatandaşların yardımlarıyla bir cem 
evi yapılmaktadır.

Cem evlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca müs 
lümanlann ibadet yerleri kabul edilmemesi nede 
niyle, alevi ve bektaşi vatandaşlarımız ibadetlerin 
yapmakta zorlanıyorlar.

Belediye Başkanı Fatih Güler, dün düzenlenen 
kurban ve aşure gününde yaptığı konuşmada 
Cemevinin yerinin imar planlarına işlendiğini, ka 
rann Ocak ayında yapılacak meclise getirecekle 
rini ve kabul edileceğini sandığını söyledi.

Türkiye'de çok değişik inançta insanlar yaşa
makta.

Müslüman/, hıristiyanı, ermenisi, ateisti her 
inançta insanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin in 
sanı olup bir mozaiğin parçasıdır.

Dinler arasında inanç ayrılıkları da vardır.
Alevi ve Bektaşiler bu sınıfın bir parçasıdır.
Onlar her yıl Hz. Hasan - Hüseyin’in ölümünü 

yasla ve oruç tutarak kutlarlar.
Dün bunlardan birini daha birlikte kardeşçe 

yaşadık.

Önceki gün ölen 
Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil İbrahim 
Pak, dün muhtarlık 
yaptığı köyde 
toprağa verildi. 
Bir süre önce kalp 
ameliyatı geçiren ve 
tedavi gören Halil 
İbrahim Pak, önceki 
gün fenalaşarak 
hayata veda etti. 
Evli ve üç çocuk 
babası olan muhtar

Pak, dün Haydariye 
Köyü’nde ikindi 
namazından sonra 
toprağa verildi. 
Cenazeye Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İl 
Genel meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, Gemlik 
Kaymakamlığı adına 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet

Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
DP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, SP ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, köy ve 
mahallle muhtarları 
il Genel Meclisi 
Genel Sektereri 
Kemal Demirel ve 
Haydariye Köyü 
halkı katıldı.

Bn ısa polisi Huruca Bi rl iği ni öğreniyor
Bursa'da polis 
müdürlerine Avrupa 
Birliği ülkelerinde 
ve Türkiye'deki bilgi 
edinme kanunu 
anlatıldı, ördekti 
Kültür Merkezi'ndeki 
seminere Bursa 
Emniyet

Müdürlüğü'nde 
görevli emniyet 
müdür yardımcıları, 
ilçe emniyet müdür
leri, şube müdürleri, 
büro ve karakol 
amirlerinin tamamı 
katıldı. İl Planlama 
ve Koordinasyon

Müdürü Vedat 
Atacan, kendisini 
dinlemeye gelen 
polislere 'Avrupa 
Birliği ülkelerinde ve 
Türkiye'de bilgi 
edinme faaliyetleri' 
konulu panel verdi. 
Yaşanmış olayları

anlatarak, polislere 
bilgi vereceğini 
ifade eden Atacan, 
"Polisin AB 
ülkelerinde sıkıntı 
yaşamaması ve 
daha iyi bilgi sahibi 
olabilmesi için 
anlatacağız" dedi.

VHVID Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 1 Aralık 2010 
İUİI İl9 - tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. RABİA KIRKGÜL

Internet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Necdet Yılmaz 
Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

IfaMHıiııı LOSEîe fal ftrtem 
öğrencilerinılen M

AK Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz* ilçe yöneti
mini oluşturma 
çalışmaları 
çerçevesinde 
Muhtarlar Derneği’ni 
ziyaret etti.
İl Genel Meclis 
Üyesi Ercan Barut 
çuoğlu’nun da 
katıldığı ziyarette 
İdris Kurt başkan
lığındaki muhtarlar 
tarafından 
karşılandı. 
Muhtarların Türk 
idare yapısı 
içinde en temel 
öğelerden biri 
olduğunu ifade 

eden Başkan 
Yılmaz, mahalle ve 
köylerin tüm sorun
larının öncelikle 
muhtarlara geldiği 
bu nedenle de bu 
sorunların çözümü 
nün ancak muhtar
lar ile olacağını 
söyledi.
Yönetimini oluştur
madan öncede muh 
tartar ile görüşme 
nin uygun olcağını 
düşündükleri için 
bir bu ziyareti 
gerçekleştirdiğini 
söyleyen Başkan 
Yılmaz, iyi diyalog 
ve ortak çalışma 
ile olabileceğini 

kaydetti. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris 
Kurt'ta Başkanın 
henüz yönetimini 
kurmadan 
kendilerini ziyaret 
etmesi nedeni 
ile memnun 
olduklarını ve her 
türlü yardıma 
hazır olduklarını 
söyledi.
Diğer taraftan 
muhtarlar söz 
alarak muhtarların 
ve mahallelerin 
sorunlarını AK 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’a 
anlattılar.

özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nda 
lösemi hastası 
çocuklar yararına 
Lösev Vakfı ile 
ortaklaşa 
düzenlenen 
stant yoğun 
ilgi gördü.
Lösev Vakfı’nın 
lösemi hastası 
çocuklara yardım 
amaçlı kampan 
yasında, okul 
salonunda hazır
lanan stantta hasta 
çocuklarımızın 
annelerinin 
yapmış olduğu el 

emeği bebekler, 
yastıklar, toplar, 
anahtarlıklar, 
nazarlıklar, . 
keseler, rozetler, 
magnetler gibi 
ürünler satışa 
sunuldu.
Okul öğrencilerinin 
büyük katkısı ile 
kampanya 
paketinden çıkan 
her el emeği ürün 
öğrenciler tarafın
dan satın alındı. 
Toplanan para, 
lösemi hastası 
çocukların tedavi 
sürecinde ihtiyaç 

larını karşılamak 
amaçlı kullanılacak. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
İngilizce Öğretmeni 
Burcu Topuz 
önderliğinde 
başlatılan kampan 
yada, Lösev’in 
çalışmaları öğren
cilere tanıtıldı ve 
destek veren tüm 
velilere, öğrencilere 
ve öğretmenlere 
teşekkür edildi. 
Toplanan yaklaşık 
bin 600 lira para 
Lösev’e teslim 
edildi.

ELEMAN Trafiğe Kavdı Yapılan Taşıt 
Sayısında Yüzde 18.8 Artış

Matbaamızda çalışmak
üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
ttulrli İli fiııtı e*zif tır ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı 2010 yılı 
Ocak-Ekim döne
minde, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 18.8 artışla 
749 bin 865 adette 
yükseldi. Söz 
konusu dönemde 
trafikten kaydı sili
nen taşıt sayısında 
yüzde 9.5'lik azalış 
meydana geldi. 
Ekim ayında ise 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 40 artışla 88 
bin 672'ye çıkarken 
trafikte kaydı silinen 
taşıt sayısı yüzde 
30.2 artışla 11 bin 
276 olarak gerçek
leşti. Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK)

Ekim ayı Motorlu 
Kara Taşıtları İstatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre Ocak- 
Ekim döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre, 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 
18.8 artarak 631 bin 
281'den 749 bin 
865'e çıktı. Söz 
konusu dönemde 
trafikten kaydı sili
nen taşıt sayısı 9.5 
azalarak 135 bin 
697'den 122 bin 
850'ye geriledi. Yılın 
ilk 10 ayında trafikte 
artan taşıt sayısı ise 
yüzde 26.5 artış 
gösterdi. Böylece 
geçen yılın ilk 10 
ayında 495 bin 584 
olarak gerçekleşen 

trafikte artan taşıt 
sayısı 627 bin 15'e 
çıktı. Ekim ayı sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı toplam 14 
milyon 943 bin 715 
adet taşıtın yüzde 
49.9'unu otomobil, 
yüzde 15.9'unu 
motosiklet, yüzde 
15.8'ini kamyonet, 
yüzde 9.3'ünü .trak
tör, yüzde 4.9'unu 
kamyon, yüzde 
2.6'sını minibüs, 
yüzde 1.4'ünü oto
büs, yüzde 0.2'sini 
ise özel amaçlı taşıt
lar oluşturdu, 
Ekim ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
trafiğe kaydolan 
taşıt sayısı yüzde 40 
artarak 63 bin 336 
adetten 88 bin

672'ye yükseldi. 
Bu artış otomobilde 
yüzde 45.2, 
minibüste yüzde 
83.8, otobüste yüzdej 
59.1, kamyonette 
yüzde 31.8, kamyon-5 
da yüzde 117.6, 
motosiklette yüzde 
3.7, traktörde yüzde 
176.2 olarak gerçek
leşti. Özel amaçlı * 
taşıtlarda ise yüzde - 
38.9 azalış meydana 
geldi. 2010 Ekim 
ayında trafiğe kaydı 
yapılan toplam 88 
bin 672 taşıt içinde 
otomobil yüzde 51.7 
pay ve 45 bin 842 
adet ile ilk sırada 
yer almakta, 
otomobili yüzde 
23.9 pay ve 21 bin 
195 adet 1le kamyo
net, yüzde 12.9 
pay ve 11 bin 459 
adet ile motosiklet, 
yüzde 5.2 pay ve 4 
bin 590 adet ile trak
tör takip etti.
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liniıersitejM atılma larilultuor Fas heııeiinılen Bursa'na övgii
YÖK Başkanı Yusuf 
Ziya özcan 800 bin 
kişinin beklediği 
müjdeyi açıkladı, 
özcan, bütçe 
görüşmelerinden 
hemen sonra ele 
alınması beklenen 
torba kanunda 1980 
ve sonrasında 
üniversiteden atılan
lara af geleceğini 
açıkladı. 
Üniversitelerde 
yeterlilik, seviye 
tespit ve ders 
başarılarını ölçen 
tüm sınavlar, kağıt 
ortamında ve eş 
zamanlı olarak 
yapılabileceği gibi 
alan ve zorluk 
düzeyine göre elek
tronik ortamda her 
bir adaya farklı 
zamanlarda farklı 
soruların 
yöneltilebileceği bir 
sisteme geçilmesi 
planlanıyor.
Bilgiye göre, üniver
sitelerde hem atıl
mayı kaldıran hem 
de sınavlara 
teknolojiyi dahil

eden bir sisteme 
gidilecek. Konuyla 
ilgili son şekli ver
ilen Yükseköğretim 
Kanunu'nun 44. 
maddesinde 
değişiklik öngören 
kanun taslağına 
göre, üniversitel
erde yeterlilik, 
seviye tespit veya 
ders başarılarını 
ölçen tüm sınavlar 
kağıt ortamında ve 
eş zamanlı olarak 
yapılabileceği gibi 
alan ve zorluk 
düzeyine göre tasnif 
edilerek, güvenli 
biçimde saklanan 
bir soru bankasın

dan her bir adaya 
farklı zamanlarda 
farklı soru sorul
masına izin verecek 
şekilde elektronik 
ortamda da 
yapılabilecek. 
Sınavlarda yöneltile
cek soruların hazır
lanması, soru 
bankasının oluştu- \ 
rulması ve şifreien- 
mesi, sınav soru
larının kağıt 
ortamında veya 
elektronik ortamda 
saklanması ile sınav 
güvenliğinin sağlan
masına ilişkin ilkeler 
YÖK tarafından 
belirlenecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'yi 
Heykel'deki tarihi 
belediye binasında 
ziyaret eden Tatla 
Azila Belediye 
Başkanı Abdelghani 
Mekkaoui, 
Bursa'nın tarihi 
ve kültürel zengin
likleriyle çok 
önemli bir yere 
sahip olduğunu 
belirtti.
Fas'ın Beni-Mellal 
şehrine bağlı Tatla 
Azila Belediye 
Başkanı Abdelghani 
Mekkaoui ile meclis 
üyeleri, Bursa 
ziyaretinde 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
görüşerek, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin çalış
maları hakkında 
detaylı bilgi aldı. 
Türkiye ile Fas'ın 
yüzyıllardır dost 
ülkeler olduğunu ve 
bu ülkelerin halk
larının da her

zaman birbirlerini 
kardeş olarak 
gördüğünü ifade 
eden Başkan 
Altepe, iki ülke 
arasında geçmişten 
günümüze ulaşan 
bu bağı korumak 
için ne gerekiyorsa 
yapacaklarını ifade 
etti. Başkan 
Altepe, Bursa'nın 
tarihi ve kültürel 
anlamda dünyaya 
örnek olduğunu ve 
bu bağlamda Fas'a 
da model olabile
ceğini dile getirdi. 
Başkan Altepe, 
geçtiğimiz aylarda

Fas'a yaptıkları 
ziyarette 
Casablanca ve ~ 
Rabat şehirleri ile 
Bursa arasında 
işbirliği protokolü 
imzalandığını 
hatırlatarak, "İki 
dost ülkenin en 
önemli şehirleri 
arasında 2010 yılı 
başında işbirliği 
protokolü imzalandı. 
Buna göre iki 
ülke arasındaki 
bilgi ve deneyim 
paylaşımı bu tür ' 
projeler sayesinde 
daha üst düzeye 
taşınacak" dedi.

elmte sekeri
——- KREŞLERİ

GEMLİrİN İLK ÖZEL 
OKULÖHCESİKİIİM 

IUIUHU
VI I

»İli
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZİNLİK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYDI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ö ZA LP

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 
MORTGHGC 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 (çinde)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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Memura ek zam geliyor
Hükümet, memur 
ve sözleşmeli 
personelle memur 
emeklilerinin 
maaşlarına yılın her 
iki altı ayı için yüzde 
iki 2.5 oranında 
zam yaptı. 
Ancak altı aylık 
enflasyonun bu 
oranı aşması 
halinde maaşlara 
enflasyon 
farkı zammı 
yapılıyor.
Yılın ilk yarısında 
yüzde 3.5'in üstüne 
çıkan enflasyon son
rasında memur 
maaşlarına Temmuz 
ayında bir puanın 
üstünde ek zam 
yapılmıştı.
Enflasyon farkı 
zammı umudu, yılın 
ikinci yarısı için de 
belirdi. Temmuz- 
Kasım döneminde 
enflasyon yüzde 
3.03 artışla, memura

Madeni naraların değişim süreci sona eriııoı
YTL ve YKr madeni 
paraların değişim 
süresi, 31 Aralık 
2010 tarihinde sona 
erecek.
Hazine Müsteşarlı 
ğı'ndan yapılan açık
lamada, 2004 yılında 
Türk Lirasından 6 
sıfırın atılmasıyla 
belirlenen geçiş 
döneminin Yeni Türk 
Lirası (YTL) ve Yeni 
Kuruşlarla (YKr) 1

verilen yüzde 
2.5 zammın 
üstüne çıktı.
3 Ocak'ta açık
lanacak olan Aralık 
enflasyonu, yarım 
puana kadar 
düşüş gösterse 
bile memura küçük 
oranlı da olsa ek 
zam yapılacak. 
Aralık ayı enflas 
yonu, eksi çıkmayıp 
sıfıra yakın oranda 
artarsa ek zam yarım 
puanın üstünde

Ocak 2005 tarihi 
itibariyle başladığı, 4 
Nisan 2007 tarihli 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile de 2 yıl 
süren geçiş döne
minden sonra para 
birimindeki "yeni" 
ibaresinin 1 Ocak 
2009'da kaldırıldığı 
hatırlatıldı. 2009 yılı 
boyunca YTL ve 
TL'nin birlikte teda 
vül etmesinin deği 

olacak. 
Enflasyon farkından 
kaynaklı ek zam, 
yılbaşında maaşlara 
yapılacak yüzde 4 
zammın üstüne 
eklenecek.
Enflasyon zammı, 
bütçede ek bir 
maliyet de yarata
cak. Sadece 
memurlara 
yapılacak bir puanlık 
zam, 780 milyon 
lira ek maliyete 
yol açacak________  

şimlerin gerçekleş 
meşini sağladığı 
belirtilerek, 
"1 Ocak 2010 tarihin
den itiba ren sadece 
Merkez Bankası ve 
Ziraat Bankası 
şubelerinde değişimi 
yapılan YTL ve 
YKr'ler, değişim 
kabiliyetini 31 
Aralık 2010 tarihinde 
kay bedecektir.” 
denildi

Pasaport şahinlerine man
Çipli pasaportların 
devreye girmesiyle 
birlikte eski 
pasaportların 
süre uzatma işlem
lerinin yapılmaya
cağı bildirildi. 
Çipli pasaportların 
devreye girmesinin 
ardından kullanıl
maya devam edilen 
eski pasaportların 
uzatma işlemlerinin 
2011 Şubat 
ayından itibaren 
yapılmayacağı 
bildirildi.
Normal pasaportlar 
2015 yılına kadar 
kullanılabilecek 
ancak süresi 
bitenler şubat ayın
dan sonra uzatılmay
acak. Yapılan yeni 
düzenlemeye 
gerekçe olarak da 
eski pasaportlarla 
vize başvurusunda 
bulunan T.C vatan

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİKGÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0124) 513 35 95

daşlarına zorluk 
çıkarılması ve 
emniyetteki yoğun
luğun azalması 
gösterildi.
Vatandaşların yasa 
yürürlüğe girmeden 
önce eski pasapor
tuna vize aldıysa 
hiç korkmalarına 
gerek yok. Çünkü 

yasa çıkmadan 
önce yapılan uzat

NÖBETÇİ ECZANE
24 Aralık 2010 Cuma 
GEMİÇ ECZANESİ 

Tel: 513 40 52 GEMLİK

malar ve alınan 
vizeler geçerli 
olacak.
Yeni pasaportlarla 
birlikte üzerinde 
vize olan eski 
pasaportlar da 
vatandaşa iade 
ediliyor ve üzerinde 
vizesi olan eski 
pasaportlar yeni ile 
birlikte taşınarak 
kullanılıyor.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’hden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. DUYGU ÖZTAY

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 513 23 94

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (228) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

I ■ 

• 

1

HASTANELER
Devlet He etenesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağr 513 10 6B
Tomokay Tomografi 513 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 si3 10 7,
MAR-PET S13 3O 33
Tuneay Otogaz s-t 3 14 2S
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3845 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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iiıi ııitımı ■Man laimM
Okul Spor 
Federasyonu 
bünyesinde, 
Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü ve Milli 
Eğitim Bakanlığının 
ortaklaşa düzen* 
lediği müsabaka 
ların Gemlik ayağın
da yapılan Küçükler 
Kategorisi mini 
voleybol musaba 
kalan tamamlandı. 
Gemlik İlçe Tertip 
Komitesi Üyesi ve 
İlçe Lig Heyeti Genel 
Sekreteri Yunus 
Emre Ünsal'dan alı
nan bilgiye göre 3 
grupta yapılan 
müsabaklarda, P 
grubu birincisi; 
Atatürk İlköğretim 
Okulu, R grubu bir
incisi Çınar İlköğre
tim Okulu ve S 
grubu birincisi 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu oldu. Gemlik'i 
temsil edecek 
okullar, 4 Ocak 2011 
tarihinde 23 Nisan 
İlköğretim Okulu 
Spor Salonunda

saat 10.00 'da Grup 
Birincilerinin eleme 
maç sonuçlarına 
göre A veya B 
Grubu birincisi - C 
veya D grubu birin
cisi F veya E grubu 
birincisi ile 
karşılaşacak. 
P GRUBU 
R GRUBU
11 EYLÜL İ.Ö.O.: 0-2 
ATATÜRK I.Ö.O. &- 
CUMHURİYET İ.Ö.O: 
0-2 ÇINAR İ.Ö.O.

BORUSAN İ.Ö.O.: 
0-2 11 EYLÜL İ.Ö.O 
& ENGÜRÜCÜK 
İ.Ö.O.: 1 -2 
CUMHURİYET 
İ.Ö.O. ATATÜRK 
İ.Ö.O.: 2-0 BORU
SAN İ.Ö.O & ÇINAR 
İ.Ö.O.: 2-0 
ENGÜRÜCÜK 
İ.Ö.O.
S GRUBU 
GRUP BİRİNCİLERİ 
TSO GAZİ İ.Ö.O.: 2-0 
NAMIK K. İ.Ö.O.

1 -ATATÜRK İ.Ö.O. 
LALE K K. İ.Ö.O.: 
0-2 UMUR.A.F. İ.Ö.O. 
UMUR.A.F. I.ö.0:2-0 
NAMIK K. İ.Ö.O.
1-ÇINAR İ.Ö.O.
TSO GAZİ I.Ö.O:2-0 
LALE K .K. İ.Ö.O 
TSO GAZİ I.Ö.O.:0-2 
UMUR.A.F. İ.Ö.O. 
1-UMURBEY 
ABDULLAH FEHMİ 
İ.Ö.O. NAMIK K. 
İ.Ö.O.: 0-2 LALE K 
.K. İ.Ö.0

Bursa'da E Tipi Kapalı 
Cezaevl'nde Tutuklu ve 

Hükümlüler Sertifika Aldı
Bursa'da E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 
kalan tutuklu ve 
hükümlülere yönelik 
'Aşçılık Kursu'nu 
tamamlayan tutuklu 
ve hükümlüler serti
fikalarını aldı. 
Sertifikalarını alan 
tutuktular tarafından 
hazırlanıp misafirlere 
ikram edilen yemek
lerde kullanılan süs
lerin de demir par
maklıkları çağrıştırır 
şekilde dizayn 
edilmesi anlamlı 
bulundu.
Bursa'da, E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 
kalan tutuklu ve 
hükümlülere yönelik 
başlatılan 'Aşçılık 
Kursu'nu başarıyla 
tamamlayan tutuktu
lar sertifikalarını aldı. 
Aşçılık kursuna 
katılan 24 kişi, hem 
cezaevi mutfağının 
kalitesini artırmak, 
hem cezaları bittik
ten sonra sertifikalı 
aşçı olarak hayatta 
yeni bir fırsat yakala

mak için eğitim aldı. 
Akademi İnoksan ve 
Bursa Osmangazi 
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi işbir
liği ile Bursa E 
Tipi Kapalı 
Cezaevi'ndeki 
hükümlü ve tutuklu 
mutfak personeline, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı 'Temel Mutfak 
Hizmetleri ve Aşçılık' 
eğitimi verildi.
E Tipi Ceza İnfaz 
Kurumu'nda imza
lanan protokol kap
samında başlatılan 
bir buçuk aylık kurs 
tamamlandı. Bursa 
E Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu'nda 
kalan 12'si tutuklu, 
12'si ceza infaz 
memuru olmak 
üzere toplam 24 
kişiye mutfak eğitimi 
verildi. Günde yak
laşık 4 ila 5 bin 
kişiye yemek hazır
lanan cezaevinde, 
bundan sonra daha 
hijyenik kaliteli 
yemekler çıkacak.

^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 
Çşrez, Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


BkBARESTkURbN
YILBAŞI MÖNÜSÜ

SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

PİYANİST - MURAT 
BAĞLAMA - TOLGA 
ORYANTAL CEYLAN

I Çocuklar İçin ■ 
özel yerimiz vardır

REZERVASYON

25 Aralık 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Holı yıkamak bir sonattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Mimarlar OMlaı wl »il Milli u altı
Türkiye Mimarlar Odası Gemlik 
Bursa Şubesi tarafından düzenle- 
nen yılbaşı kokteylinde üyelere 
plaket töreni düzenlendi. Dün saat 
17.oo’de Paşa Otel restaurant’ta 
düzenlenen kokteylde, Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilciliği’ne kayıtlı 
ve mesleğinde 35-30-25-20-15 yılını 
dolduran üyelere plaket ve çini 
tabak armağan edildi. Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilcisi Kenan Ça 
kır, mimarların insanların yaşamın
da önemli yeri olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 4’de

fiihıensiz 
«erleriesııit 

eflip hırslılara 
tedbiralın

Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü tarafın 
dan yapılan açıkla 
mada; esnaflara, 
işe alacakları ele
manların özgeç 
mişlerine dikkat et 
meleri ve referans 
lı kişileri işe al 
maları tavsiye edi 
liyor. Sayfa 3’de

Sinirler gergin...
CHP Kurultayını tamamlayarak, 2011 de 

yapılacak seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu 
nun liderliğinde gireceği belli oldu.
Seçimlere süre azdı.
Başbakan Erdoğan’a göre genel seçimler 

2011 yılının Haziran ayında yapılacak.
Yani seçimlere 6 dy var.
Günler su gibi geçiyor.
AKP açılım projeleriyle "demokratik Açılım 

2, Kürt Açılımı", "Milli Birlik Projesi” gibi 
değişik adlarla Türkiye’edeki kürt sorununu 
çözme vaadiyle bir hareket başlattı ama bir 
türlü bunu gerçekleştiremedi. Devamı 4’de

HaretlUiasıMa
Milİ'lHM

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
üyeleri, Marmarabirlik Genel Müdür 
lüğü’nde Birlik yönetim kurulu üyelerini 
ziyaret etti. Ziyarette bölgenin zeytincilik 
konuları ele alınarak, sorunlar yeniden 
dile getirildi. Haberi sayfa 5’de

Cumhuriyet Başsavcısı 
Bayazıt'tan genç 

hukukçulara konferans

Gemlik Cumhriyet Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Uludağ Üniversitesi Gemlik Hu 
kuk Fakültesinde Hukuk Topluluğu1 nun 
düzenlediği konferansta genç hukukçu
lara seslendi. Haberi sayfa 2’de

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

Cıımlıuriııeı Bassaııcısı Bayamtan
Eğitim...

Eğitim, eğitim, eğitim...
Çok önemli...
Ne var ki eğitimin de aydınlık kafalardan 

topluma yayılması esas.
Yoksa ortaçağ karanlığında kalmış hoca 

efendilerin verdiği eğitim ancak çağında 
geçerlidir.

Adının önünde Prof. Dr. uzman v.s yazan 
bir kısım sözde eğitimlilerin çağımızda 
toplumu geriletmeye yönelik yaygaralarına 
da tanıklık ediyoruz ne yazık ki.

Kadından ve ’gavurdan’ şahit olmaz:
Şahitlerin iki erkek veya bir erkek iki kadın 

olması gerekir. Şahitler Müslüman 
olmalıdır...

Bu satırları yazan zat sizce kimdir?
Olsa olsa Ortaçağ’daki karanlık dehlizlerde 

“yolunu bulan” sarıklı bir aymazdır...
Evet olması gereken o...
Ama değil.
Hal ve hazırda Uludağ Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nde görev yapan bir öğretim 
üyesi.

Hem de Prof. Dr.
Unvanı önemli ama adı değil.
Önemli olan beyninin içinden topluma 

pompalanan fasaryaları...
Din kisvesine girilerek,dinden referans alı

narak saçılan bu saptırmalar acı değil mi?
Acı ama gerçek.
Hoşgörünün, adaletin, insanlığın simgesi 

olarak bildiğimiz İslam dini bu olamaz.
Adamın daha doğrusu cüdamın 635 say

falık kitabında daha neler var neler insanın 
kanını donduracak türden.

Kısa kısa sıralayalım.
Şıralayahm ki sözde din âlimlerinin 

toplumu nasıl kirlettiğini birlikte görelim;
Evleneceklerin tasarruf ehliyetine sahip 

olmaları gerekir. Bu da yedi yaşına ulaşıp 
iyiyle kötüyü ayırt etme gücünü elde etmek
le gerçekleşir. Alt yaş sınırı kızlarda 9 
erkeklerde 12’dir...

Akraba evliliği caiz:
Akraba evliliği öne sürüldüğü gibi önemli 

zararlar meydana getirecek nitelikte olsaydı 
bunu İslam yasaklardı...

Doğum kontrolü yasak:
Gaye neslin sürdürülmesi olduğuna göre 

evli çiftler gebeliği önleyen yöntemlere 
başvurmamalıdırlar...

Kadını iz bırakmadan döv:
Kadının yatakta yalnız bırakılması da bir 

yarar sağlamazsa o, bir çeşit disiplin ve 
eğitim amacıyla, bedeninde iz bırakmayacak 
şekilde dövülebilir...

Değnek cezası ve kölelik:
Bekarların zinasında yüz, kadına zina ifti

rası atana seksen, içki içene seksen 
değnek cezası örnektir.

Suçu işleyen Köleyse cezalar yarı yarıya 
iner...

Nasıl ama ?
Yumurta attı diye, hakkını aradı diye, sesini 

yükseltti diye coplanan, gazlanan, zindan
lara tıkılan öğrencilerin, emekçilerin, gazete
cilerin olduğu güzel ülkemde “böyle 
yobaz”ların elini kolunu sallayarak gezmesi 
ne anlam taşıyor?

Bilen beri gelsin.

genç hukukçulara konferans

Gemlik Cumhriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nde 
Hukuk Topluluğu’ 
nun düzenlediği 
konferansta 
konuştu.
Başsavcı Zekeriya 
Bayazıt mesleki 
tecrübelerini 
Hukuk Fakültesi 
öğrencileri ile 
paylaştı.
Konferansa;
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz, 
Yard. Doç. Dr. 
Ahmet Sevimli, 
Yard. Doç. Dr. Halit 
Aker ve fakülte 
sekreteri katıldı. 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt konuşma

sında, Hukuk 
Fakültesi’ne 
başlama anından 
mesleğe geçiş 
sürecine kadar olan 
aşamaları, mesleğe 
başladıktan sonraki 
deneyimlerini, 
mesleğinin kendi
sine kazandırdık
larını öğrenciler ile 
anlattı. Daha sonra 
öğrencilerin kendi
sine yönelttiği

güncel soruları 
yanıtladı.
Cumhuriyet 
Başsavcısı Bayazıt 
konuşmasının 
bitiminde şöyle 
konuştu: 
“Türkiye’nin 
hakim ve savcılara 
ihtiyacı bulunuyor. 
Hukuk öğrencileri 
nin hukukun gereği
ni yerine getirecek
lerinden kuşku duy

muyorum. Sizlerin 
iyi birer hukukçu 
olacağınıza 
inanıyorum. ” 
Konferans bitiminde 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt’a 
kendisi için 
hazırlanan plaketi 
takdim etti.

Di SİK IH VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)513 96 83 Fax:(0.224)5133595
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Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, cenazeye 
giden 3 kişinin 
bulunduğu otomo
bilin karşı şeride 
geçerek başka bir 
otomobille çarpış
ması sonucu 4 kişi 
yaralandı.
Bursa'dan İnegöl'e 
cenaze için gelen 
Abdurrahman 
Ö.'nün kullandığı 
34 FA 4149

II

Hırsızların hedefine 
ulaşması için fırsat 
kolladığını belirten 
emniyet, esnafa, 
"Bir hırsız gibi 
düşünerek güvensiz 
yerleri tespit ede
bilirsiniz. İşyerinizin 
pencerelerine mutla
ka demir korkuluk 
yaptırınız" uyarısın
da bulundu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada; esnaflara, işe 
alacakları eleman
ların özgeçmişlerine 
dikkat etmeleri ve 
referanstı kişileri işe 
almaları tavsiye 
ediliyor.
HIRSIZ İŞ HANINA 
GÜNDÜZDEN GİRİP 
UYUYABİLİR
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü resmi 
internet sitesinde, 
işyerinde meydana 
gelebilecek hırsızlık
lara karşı alınacak 
tedbirler sıralanıyor. 
Öncelikle işyeri 
sahibinin, içeriden 
ve dışarıdan 
yapacağı kontroller
le girilebilecek yer
leri tespit ederek,

Birlikle öldüler, ayrı ayrı flömiildtiler
Yalova'da dün 
akşam meydana 
gelen trafik kazasın
da, kamyona çarpan 
motosiklette bulu
nan Özgür Deniz 
Erdoğan (30) ile 
Edebiyat Öğretmeni 
Fatma Karakaya (23) 
yaşamlarını yitirdiler. 
Dans okulunda 
tanışan gençlerin 
cenazeleri bugün 
gözyaşları arasında 
ayrı ayrı yerlerde 
toprağa verildi.

plakalı otomobil, 
Bodurlar akaryakıt 
istasyonu mevki
inde, düz yolda 
kontrolden çıkarak 
karşı şeride geçtik

sağlamlaştırması 
gerektiğinin belir
tildiği açıklamada şu 
tedbirlere yer veril
di: "Bir hırsız gibi 
düşünerek güvensiz 
yerleri tespit ede
bilirsiniz. İşyer
lerinden ayrılmadan 
önce tüm kilitleri 
kontrol ediniz.
Büyük iş merkez
lerinde veya hanlar
da işyeriniz varsa, 
hırsızların gündüz
den içeride kalıp 
gece hırsızlık yapa
bileceklerini unut
mayınız. Saklanabi 
lecekleri yerleri 
bekçi veya özel 
güvenlik görevliler
ine kontrol ettiriniz. 
İşe yeni alacağınız 
şahsın geçmişi ile 
ilgili bilgi toplayınız, 
mümkünse refer
anstı şahısları işe 
alınız. Özellikle 
yabancı uyruklu 
şahıslara dikkat edi
niz. İşyerinizden 
kısa süreli ayrıtsanız 
dahi mutlaka 
kapınızı kilitleyiniz 
veya güvenilir bir 
tanıdığınıza 
bırakınız. İşyerinizde

Yalova'nın Çiftlikköy 
İlçesi'nde yaşayan 
Fatma Karakaya, 
geçtiğimiz Eylül 
ayında Yalova 
Denizcilik Anadolu 
Endüstri Meslek 
Lisesi'ne Edebiyat 
Öğretmeni olarak 
atandı. Çok sevdiği 
öğretmenlik 
görevine devam 
eden Fatma 
Karakaya bir süre 
önce kayıt yaptığı 
dans kursunda

ten sonra Mehmet D. 
idaresindeki 34 UD 
7201 plakalı otomo
bille kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada 
Abdurrah man ö., 

bulunan çelik 
kasanın anahtarını 
mutlaka üzerinizde 
taşıyınız. Değişik 
meslek adları ver
erek sizden yüksek 
miktarda taksitle 
alışveriş yapan 
şahıslara karşı 
dikkatli olunuz." 
ÇELİK KASALAR 
MATKAP VE 
MURÇLA 
AÇILABİLİR 
DİKKATLİ OLUN 
İşyerlerinin çatı kat
larındaki kapı ve 
pencerelerin, kul
lanılmadığı sürece 
kilitli tutulmasının 
altı çizilen açıklama
da; kuyumcuların da 
şüphelendikleri 
şahıslarla 18 yaşın
dan küçük kişiler
den altın almamaları 
isteniyor. Esnaflar 
telefonda kendilerini 
maliyeci, belediyeci 
gibi tanıtarak yakın 
işyerine çağıran 
şahıslara itibar 
edilmemesi istenilen 
açıklamada, kısa 
süreliğine bile olsa 
işyerini kilitlemeden 
ayrılmamaya dikkat 
çekiliyor.

Aksa'da işçi olarak 
çalışan Özgür Deniz 
Erdoğan ile tanıştı. 
Fatma Karakaya 
dün, 77 DV 44 
plakalı motosikleti 
olan arkadaşı Özgür 
Deniz Erdoğan ile 
gezmek için 
Bursa'ya geldi. 
Bursa'dan dönen 
özgür Deniz 
Erdoğan'ın kul
landığı motosiklet ile 
Kirazlı Köyü yakın
larında aşın hız 

yanında bulunan 
Şükran Özbek ve 
Fatma Sorkun ile 
diğer aracın 
sürücüsü 
Mehmet D. 
yaralandı.
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar 
tedavi altına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Mevlana...

Ayrıca, çalışma saat
leri dışında çelik 
para kasalarında 
para ve ziynet 
eşyası bulundurul
maması gerektiğinin 
vurgulandığı 
açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Her türlü çelik para 
kasaları murç, 
matkap gibi aletlerle 
açılabilmektedir. İş 
yeri komşularınızla 
birlikte bekçi veya 
özel güvenlik 
görevlisi tutunuz. 
Tanımadığınız 
kişilerden veya ı 
seyyar satıcılardan 
faturasız saat, cep 
telefonu, otomobil 
teybi, müzik seti 
gibi eşyalar satın 
almayınız, işyerinizi 
hırsızlığa karsı sig
orta ettiriniz. İşy
erinize alarm sistemi 
ve güvenlik kam
erası kurdurunuz. 
Her şeye rağmen 
işyerinizde hırsızlık 
olmuşsa telaşlan
mayınız. Hiçbir şeye 
dokunmadan en 
yakın polis 
merkezine 
bildiriniz." 

nedeniyle Davut 
Parlak'ın (42) kul
landığı 77 DK 970 
plakalı kamyona 
yandan çarptı. 
Kazada, Özgür Deniz 
Erdoğan ile arkasın
da oturan Fatma 
Karakaya, olay 
yerinde feci şekilde 
can verdiler. Kazada, 
talihsiz gençlerin 
kamyonun kasası ile 
çamurluğu arasına 
sıkışan cesetleri 
güçlükle çıkartıldı.

Mevlana'nın ölüm tarihi olan 17 Aralık 
1273.

Asıl adı Muhammed , lakabı Celaleddin 
dir.

Anadolu’da Konya’da bulunduğu içinde 
“Rumi’’ yani Rum ellerini anlatmak için, 

“Mevla- na” efendi-miz demektir, hürmet 
için kullanılır.

Ebedî vuslata erdiğini belirtmek için 
düğün gecesi anlamında "şeb-i aruz" 
denilir.

Konya'da semazen gösterileri ile anılır.
Mevlana, Mevleviliği bir tarikat olarak 

tesis etmemiştir.
Felsefi, hayat görüşünden birkaç demet..
"Hakka kavuştuğum gün tabutum 

yürüyünce şu dünyanın dertleri ile 
dertleniyorum sanma.

Bana ağlama yazık yazık deme.
Mevlana, "Herkes ayrılıktan bahsetti, 

bense vuslattan" diyerek ölümün bir 
kavuşma olduğunu belirtmiştir.

Mevlana yöneticilerin hakla yakın 
olmasını ve halktan biri gibi davranmasını 
arzu eder. Okuyun ne diyor..

'Ey yönetici, senin hükmün adalettir, 
azgınlık değil.

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi, 
başkasına nasıl veba görüyorsun.

Size çoban ol demişler, kurt oluyor
sunuz..

Bekçilik yap demişler, hırsızlığa kalkışı 
yorsunuz.’

Mevlana, "’Adalet tek yüce şeydir. Tek 
değerli, bir incidir, istekleri, dilekleri 
koruyan adalet, geceleri damlarda sopaları 
vuran bekçiler değil’ der ve adaletin 
herkesin hakkını vermek olduğundan söz 
eder.”

“Bizim gibi düşünmeyenleri, bizim gibi 
düşünmeye zorlamayacağız.

Kimsenin hukukunu çiğnemeyeceğimiz 
gibi kimseye de hukukumuzu çiğnetmeye
ceğiz. Asırlar önce dile dökülen, kaleme 
alınan Mevlana’nın eserleri bugün de 
büyük ilham kaynağı olmaya devam edi 
yor.. Kemikleşmiş ön yargıları, asabiyeti, 
öfkeyi, kini, sevgisizliği bir kenara bırakıp, 
kimsenin kalbini kırmayalım.

Herkesin mutluluğunu dileyelim.
Mesnevide ki deyişlerini bu güne uygu

larsak; İster Cumhurbaşkanı, ister 
başbakan, ister bakan, ister milletvekili, 
trilyoner ol, sonuna gideceğin 
yer,Müslümanlarda 2 metreküp bir mezar.

Hoca efendi cenaze namazını kıldırırken 
‘Cumhurbaşkanı, Başbakan niyetine’ 

demeyecek. ‘Er kişi’ niyetine diyecek.
Adalet burada, kefenin başka bir şeyi var 

mı ? O anda yok.
Eğer bu dünyada hoş bir seda bırak

mışsan, onlar seninle girecek.
Böyle derin bir medeniyetin mensubu 

olarak kalp kırmayın.
Asıl iktidar, asıl güç budur.”
İktidarda olanlar her 17 Aralıkta bu tören

lere giderler, her nedense sonra bir daha 
görünmezler.

Burada da riya , oy numaraları döner. 
Yazık..

Hayat için söylenen şeyleri kürsüden 
Mevlana’nın önünde tekrar ederler, sonra 
başka yanlış yollarına devam ederler.

Bu senede böyle oldu.
Allah onlara doğru yolu göstersin derim.

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

Sinirler gergin...
AKP özgürlükleri öne sürerek, Anayasa referandu

muna ve değişikliğine gitti.
Aslında değişikliklerin özgürlüklerle ilgisi falan 

yoktu.
Önemli olan AKP’nin kendi önünde engel gördü 

ğü, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yüksek Hakim 
ler Kurulu ve Satıştay gibi hukuk üst kurumlarını 
kendi çizgisine çekmekti.

Bunu şimdilik başardılar.
Ama değişen Anayasa maddeleri, Kürt kökenlileri 

ve kürt milliyetçilerinin TBMM de sözcüleri olan 
BDP’yi tatmin etmedi.

Kürtlerin istemlerini İmralı da yatan bölücübaşı 

avukatları vasıtasıyla kendilerine bildiriyordu.
Yani Türkiye'deki kürt hareketi İmralı’dan yönetili 

yordu.
Devletin gözetimindeki bir tutuklu bir siyasi hare 

ketin liderliğini sürdürüyordu.
Bu nasıl olur demeyin.
Burası Türkiye olur.
İstenen neydi, kürtlerin yaşadığı bölgelerde özer

lik..
Başka ana dilde eğitim..
Anayasadan Türk deyiminin çıkarılması..
Kentlerin, köylerin, kasabaların, işyerlerinin adla 

rının kürtçe ve Türkçe yazılması, yani iki dil kullanı 
mı...

Bir anda düğmeye basıldı.
Parlamentoda BDP’li milletvekilleri hem Türkçe 

hem Kürkçe konuşmaya başladılar.
Ardından Diyarbakır Belediyesi, şehirdeki tabe 

laları değiştirdi.
BDP eşbaşkanı Sefahattin Demirtaş iki dilde eği 

time ve yazışmalara başlayacağını tek yanlı ilan etti.
I Yani üniter devletin bir kısım halkı eskiden olduğu 
gibi merkezi iktidara kafa tutmaya başladı.

“Biz, sizin yasalarınızı dinlemiyoruz.
Kürt halkı, kendi kaderini kendi tayin edecek" 

dediler.
Önceki gün ise Ahmet Türk’ün başkanlığını ettiği 

Demokratik Toplum Kurultayı düzenlendi.
Bu kurultaya kürt ve Türk aydınları davet edildi.
İmralıdaki liderleri, PKK'ya seçimlere kadar ateş 

kes emri vermişti ya..
Tüm kozların kendi ellerinde sanan bu insanlar, 

üniter devlet yapımızın değiştirilmesini açıkça iste
mekten çekinmemeye başladılar.

Bunlara en yakın destek, Türk aydınları denen bir 
grup liberal, eski marksistlerden geliyor.

Bu grup bir yandan silahlı kuvvetleri her ortamda 
ve koşulda eleştirirken, askeri yıpratarak kışlasının 
içine çekmek istiyorlardı.

AKP ile birlikte davrandılar ve bunu başardılar.
Şimdi AB nin veABD’nin istemleri doğrultusunda 

Türkiye’nin siyasi yapılanmasını değiştirmek için 
birlikte hareket ediyorlar.

AKP’liler seçimlere 6 ay kala bu kadarını beklemi 
yorlardı.

Kürt açılımı, demokratik açılım sürerken bunlar 
yapılır mıydı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, özerk
lik ve iki dil tartışmalarına sinirlendi ve bunu 
Türkiye’deki demokratikleşmeye suikast olarak 
niteledi.

AKP ipin ucunu kaçırdı.
Bundan sonra kolay kolay da tutamaz.
Bu tartışma seçime kadar gider ve bundan zarar 

görecek olan AKP olur diyorum.

li lıı teı'i im ııl Bili ıı il

Mesleklerinde 35-30-25-20-1540 plaket verildi

Türkiye Mimarlar 
Odası Gemlik Bursa 
Şubesi tarafından 
düzenlenen yılbaşı 
kokteyli ve 35-30-25- 
20-15-10 yıllarını 
dolduran üyelere 
plaket töreni düzen
lendi. Dün akşam 
saat 17.oo’de Paşa 
Otel Restaurant’ta 
düzenlenen kokteyle 
Bursa Vali 
Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
vekili İsmail 
Demirhan, Belediye 
Teknik Başkanı 
Özkan Ateşli, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Bursa 
Mimarlar Odası 
Başkanı Nizamettin 
Kaya, Özel İdare 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Gemlik 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Hasan Hamaloğlu, 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
üyeleri ve davetliler 
katıldı.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Kenan Çakır, 
kokteyl açılışında 
yaptığı konuşmada, 
bugüne kadar 
odalarına kayıtlı

olan mimarlara ilk 
kez plaket vermeyi 
düşündüklerini, aynı 
zamanda bir hafta 
sonra gireceğimiz 
2011 yılı nedeniyle 
kokteyl düzenledik
lerini belirterek, 
Mimarların insan
ların yaşamlarında 
önemli yeri olduğu
na değindi.
Daha sonra, 
Mimarlar Odası

Gemlik Temsilci 
liği’ne kayıtlı en 
kıdemli mimar 
olan İsmail Kındır’a 
mesleğindeki 
35 yıllık çalışması 
nedeniyle Vali 
Yardımcısı ve 
Kaymakam Vekili 
İsmail Demirhan 
tarafından plaket ve 
çini tabak armağan 
edildi.
Daha sonra,

kıdemli üyelerden 
Cemal Aydın Ay bey, 
llyas Yüce ve 
Osman Turan’a 
da mesleklerinde 
30 yılı doldurmaları 
nedeniyle plaket ve 
çinik tabak verilir 
ken, mesleklerinde 
25 yılı dolduran 
Tarık Kaplan ve 20 
yılını dolduran Ömer 
Fikri’ye, mesleğinde 
15 yılını dolduran 
Arzu Karataş, 
mesleklerinde 10 
yılını dolduran 
Rahmi Bozdemir, 
Ayşegül Hamaloğlu 
ve Emel Kaptan’a 
da plaketleri 
ve çini tabak 
armağan edildi. 
Kokteyle Gemlik 
Belediyesi Teknik 
personeli de 
katılırken, gece 
sohbet ile sona 
erdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


25 Aralık 2010 Cumartesi Gemlik KmrffezP—

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu’nden 6 öğrenci ödüllendirildi

Ticar el Borsasınian
Mar mahirlik'e iatlei liııaret

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu öğrenci
lerine BP Petrolleri 
A.Ş den proje ödül
leri verileli.
BP Petrolleri A.Ş. 
Gemlik Tesislerinin 
ilköğretim öğrenci
lerinin doğal 
çevreye ilgisini 
çekmek, düşünme, * 
planlama ve uygula
ma gibi proje süreç
leri konusunda 
becerilerini 
geliştirmek ve insan 
faaliyetlerinin doğal 
çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini 
azaltmaya yönelik 
ödüllü proje yarış
ması düzenlemişti. 
Şükrü Şenol ilköğre

tim Okulu’ndan altı 
öğrencinin (2009- 
2010 Mezunu) proje 
çalışmaları ödüle 
layık görüldü.
Yarışmaya katılan 
ve ödüllendirilen 
projeler:
Sevdenur Kurt: 
Yağmur suyunun 
tarım arazilerinde 
kullanımı
Esin Aysel-Bilge 
Gülcü: Meyve, 
sebzelerden doğal 
gıda boyası eldesi 
İsmail Üner: 
Vakumlu çöp 
kamyonu 
H. İbrahim Öztürk: 
Güneş enerji panel
lerinden binaların 
ısınmasında

yararlanma 
Nurşah Kan: 
Kendi kendini ısıtan 
yemek kabı 
Enis Aysel: Akarsu 
ve çayların kanal ve 
göletlerde topla
narak sulama çalış
malarında kullanımı 
Bu projelerden 
“Yağmur suyunun 
sulamada kullanımı 
“çalışması öncelikle 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu bahçe 
sinde BP Petrolleri 
tarafından uygula
maya konulacak, 
daha sonra tarım 
arazilerinde de kul
lanılabilecek nitelik
te olduğu yarışma 
kurulunca belirtildi

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Marmarabirlik 
Genel 
Müdürlüğü’nde 
Birlik yönetim 
kurulu üyelerini 
ziyaret etti. 
Bir süre önce, 
Gemlik’e gelen 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Gemlikli 
Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim 
Aksoy’un Gemlik 
Ticaret Borsası’na 
yaptığı ziyaretten 
sonra, Ticaret

Borsası Yönetim 
Kurulu üyeleri de 
bu ziyarete iadei 
ziyaret olarak 
karşılık verdiler. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar ve 
Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Özden 
Çakır, Ferit Alan, 
Erkan Sarışen, 
Hasan Kılıç, Genel 
Sekreter Melih 
Karbay, 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi

Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Peker’in de 
hazır bulunduğu 
ziyarette bölgenin 
zeytincilik konuları 
ele alınarak, sorun
lar yeniden dile 
getirildi. 
Marmarabirlik 
Genel Müdürü 
Hidamet Asa, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetiminin 
kendilerini ziyaret
ten dolayı mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, karşılıklı 
diyalogların 
devam etmesini 
istedi.

II

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak

üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 20 

Kasım 2010 tarihinde kaybettim. 
Hükümsüzdür. ALİ GENÇ

tnısııaı llıiMtita hatiııla seferlere lesaıtm Inşlılı
Bursa'da, şehiriçi 
ulaşımın rahatlatıl
ması amacıyla 
Bursaray'ı üniver
siteyle buluşturmak 
için yapılan hattın 
Altınşehir, Ertuğrul 
ve Özlüce istasyon
larında yolculu 
seferler, düzenlenen 
törenle başladı. 
BursaRay Görükle 
hattının ilk üç ista
syonunda yolculu 
seferlerin başlaması 
nedeniyle Ertuğrul 
istasyonunda 
tören düzenlendi. 
Törene, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Yıldırım

Belediye Başkanı 
özgen Keskin, 
Nilüfer Belediye 
Bakanı Mustafa 
Bozbey, İl Emniyet 
Müdürü Halil Yılmaz, 
AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, II 
Genel Meclisi

Başkanı Nurettin 
Avcı ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Bursaray'ı üniversite 
ile buluşturacak 
olan hattın ilk üç 
istasyonunu yolculu 
seferlere açmanın 
mutluluğunu

yaşadıklarını 
belirten Başkan 
Altepe, yüklenici 
firma ile yapılan 
sözleşmeye göre 
hattın normalde 
2011 Eylül'de açıl
ması gerektiğini 
hatırlattı.
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Milli Piyangonun 
Yılbaşı özel çekil* 
işinde vatandaşlar, 
en fazla İstanbul, bu 
ilde de Bahçekapı 
biletlerini tercih 
ediyor.
Yılbaşı özel çekilişi 
için bastırılan bilet
lerin bugüne kadar 
108 milyon liralık 
bölümü başbayi 
olan bankalar ve 
PTT'ye verildi. Bu 
kapsamda KKTC'ye 
de 2 milyon liralık 
bilet gönderildi. 
190 milyon liralık 
bilet de şubeler 
kanalıyla bayilere 
dağıtıldı. Bayilerin 
22 Aralık itibariyle 
sattıkları bilet tutarı 
da 125 milyon lirayı 
buldu.
Başbayilere verilen 
biletlerin geri alın
madığı dikkate 
alındığında, İdarenin 
Yılbaşı hasılatı şim
diden 233 milyon 
liraya ulaştı. Bir 
başka ifadeyle 
Yılbaşı çekilişi bilet

lerinin yüzde 73'lük 
bölümü satılmış 
oldu.
-EN FAZLA İLGİ 
İSTANBUL 
BİLETLERİNE- 
Bu arada Milli 
Piyango İdaresinin 
Yılbaşı biletlerinin 
122,5 milyon liralık 
bölümü, İstanbul'a 
gönderildi. Bunun 
82,5 milyon liralık 
bölümü şubeler, geri 
kalan bölümü de 
bankalar ve PTT 
kanalıyla alındı. 
Şubelere verilen 
biletlerin 34 milyon 
liralık bölümünü

Bahçekapı, 9,2 
milyon liralık 
bölümünü 
Galatasaray, 17,3 
milyon liralık 
bölümünü Aksaray, 
22 milyon liralık 
bölümünü de 
Kadıköy şubesi aldı. 
İstanbul'da 40 
milyon liralık bilet 
de başbayi bankalar 
ve PTT kanalıyla 
satışa sunuldu. 
İdare, Ankara'da da 
şubeler kanalıyla 
30,5 milyon lira, 
bankalar kanalıyla 
da 8 milyon liralık 
Yılbaşı bileti satışa

çıkarıldı.
İzmir'e şubeler 
kanalıyla gönderilen 
bilet miktarı, 21 
milyon liraya yak
laşırken, bankaların 
da İzmir'e 1 milyon 
liralık bilet verdiği 
belirlendi.
Şubeler aracılığıyla 
Adana'da 10 milyon 
350 bin liralık, 
Bursa'da 6,5 milyon 
liralık, Gaziantep'te 
6,3 milyon liralık, 
Antalya'da da 6,1 
milyon liralık bilet 
satışa sunulurken, 
bu rakam İsk
enderun'da yaklaşık 
4,5 milyon lira oldu. 
Bu şekilde Milli 
Piyangonun Yılbaşı 
biletlerinin yüzde 
41'i İstanbul'da 
satışa çıkarılırken, 
başbayilerden gelen 
biletler de dahil 
edildiğinde, bu ilim
izde satılan biletlerin 
yarısını da 
Bahçekapı bilet
lerinin oluşturduğu 
belirlendi

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü hava 
sıcaklıklarının 
mevsim normal
lerinin 5 ila 8 
derece üzerinde 
seyretmeye devam 
edeceğini açıkladı. 
Batı kesimlerde 
sağanak beklenir 
ken Doğu'da ise 
buzlanma ve don 
olayları bekleniyor. 
Hava sıcaklıkları, 
mevsim normal
lerinin 5 ila 8 
derece üzerinde 
seyretmeye 
devam edecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, 
Türkiye'nin batı 
kesimleri parçalı 
bulutlu, Edirne ve 
Çanakkale çevreleri 
sağanak yağışlı, 
diğer yerler az 
bulutlu ve açık 
geçecek. İç ve doğu 
bölgelerde yer yer 

sis, doğu kesim
lerde buzlanma ve 
don olayı görüle
cek. Rüzgar 
genellikle güney 
ve güneybatı 
(Lodos), doğu 
bölgelerde kuzey ve 
doğu yönlerden 
hafif arasıra orta 
kuvvette, yurdun 
batı kesimlerinde 
zamanla yer yer 
kuvvetli olarak 
esecek.
Türkiye'nin doğu 
kesimlerinde sabah 
ve gece saatlerinde 
buzlanma ve don 
olayı beklendiğin
den, yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (ulaşımda 
aksamalar vb.) ayrı
ca, iç ve doğu ke 
simlerinde yer yer 
sis beklendiğinden 
özellikle ulaşımda 
meydana gelebile
cek olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekiyor.

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, Villâ, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG6 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

Engüriide 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-Viila -Daire bulunur.

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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lnıerıetten icfci satsına yasalı
Torba kanun 
tasarısına son anda 
eklenen bir düzenle
meyle internet 
üzerinden alkol 
satışına yasak geldi. 
Daha önce sadece 
sigara için uygu
lanan internetten 
satış kapsamına 
alkollü içkiler de 
dahil edildi. Internet 
üzerinden içki satan
lar 20 bin liradan 100 
bin liraya kadar para 
cezasına çarptırıla
cak. internetten içki 
satışı yasağı, 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda 
oluşturulan alt 
komisyonda 
görüşmeleri devam 
eden torba kanun 
tasarısına AK Parti 
milletvekillerinin 
önergesiyle eklendi. 
Kabul edilen önerge 
uyarınca satışı 
yapan şirketin inter
net erişimleri 
kapatılacak.

1938'de Atatürk'e 
alınan Savarona'dan 
sonra
Cumhurbaşkanlığı'nı 
n hizmetine verile
cek ikinci yat, askeri 
tersanede çok gizli 
şekilde inşa ediliyor. 
55 metrelik mega 
yat 2011'de suya 
indirilecek.
Türkiye Cumhuriyeti 
Atatürk'ün yatı

Yürürlükteki mevzu
ata göre internetten 
alkol satışı Tütün ve 
Alkol Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu’nun izni ile 
gerçekleştirilebiliyor. 
‘AMAÇ İÇKİYİ 
YASAKLAMAK’ 
CHP İstanbul 
Milletvekili Mustafa 
Özyürek’in önergeye 
karşı çıkması 
üzerine AK Partililer 
18 yaşından küçük 
çocukları korumak 
için bu düzenlemeyi 
getirdiklerini 

olarak bilinen 
'Savarona'dan son
raki ikinci devlet 
protokol gemisine 
2011'de kavuşuyor. 
Projesi 
Cumhurbaşkanlığı 
tarafından geliştir
ilen ve Deniz 
Kuvvetleri'ne bağlı 
İstanbul Tersanesi 
Komutanlığı'nda 
yapımı tamamlan

savundu. Özyürek, 
1.500 siteyi etkileye
cek yasayla AK 
Parti’nin asıl 
amacının alkol 
satışını yasaklamak 
olduğunu belirtti. 
OCAK AYINA 
KALACAK 
100’e yakın 
maddeyle başlayan 
torba kanun 
görüşmeleri 
önergelerle 160 
maddeyi bulunca 
yasanın çıkmasının 
ocak ayına kaldığı 
belirtiliyor 

mak üzere olan 
gemi, Türkiye'ye 
gelen devlet 
adamlarının ağırlan
masında 
kullanılacak.
İstanbul Atatürk 
veya Sabiha Gökçen 
havalimanlarına 
gelen devlet 
adamları, uçakların
dan inip lüks yata 
geçiş yapacaklar.

Kama pmmosıona son!
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru 
mu'nun (EPDK), 
maliyetleri düşürmek 
amacıyla akaryakıt 
istasyonlarının pro
mosyon vermesini 
31 Ocak 2011 
itibarıyla yasakla
ması, 'sadakat kart- 
lan'yla hizmet sunan 
istasyonları endi 
şeye sevk etti. 
İstasyonlarda 
tencere, tava, sabun 
gibi eşya promosy
onlarının yasaklan
masına destek veren 
şirketler, yakıt alın
masıyla puan 
kazandıran kartların 
ise devamını istiyor. 
İstasyonların yetk
ilileri, sadakat kart
larının, akaryakıt 
alırken puan topla
ma imkânı sun
duğunu ve bu puan
larla marketlerden

GemlikKsrfez
CENLİI'İN İLİ CtllH II Till GAZETESİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GÜLER AJANS stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

veya kataloglardan 
hediye alınabildiğini 
belirterek, "Bu kart
lar ne olacak? Bazı 
kartlar, uluslararası 
bir uygulama. 
Türkiye nasıl hariç 
tutulacak? Bazı kam
panyaların süresi 31 
Ocak sonrasına 
sarkıyor. Bu konuda 
hangi işlem yapıla
cak?" şeklinde 
endişelerini dile 
getirdi. Üst kurul 
yetkilileri ise, 
Promosyon uygula
masıyla ilgili şirket

NÖBETÇİ ECZANE
25 Aralık 2010 Cumartesi 

SAĞLIK ECZANESİ

lerin başvurularının 
değerlendirileceğini 
ve bir içtihat 
kararının ortaya 
konulacağını 
söyledi. Ürün 
promosyonlarına 
yönelik yasağa 
ösnaf da destek 
veriyor. Türkiye 
Esnaf ve 
Sanatkârları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Bendevi Palandöken 
desteğini, "Herkes 
kendi işini yapmalı." 
sözleriyle dile getirdi

GEREKLİ TELEFONLU

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

51312 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer. Sağ. Ocağı
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
513 60 40

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sjcl. 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
İlce 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 
Mudanya
Yenikapı
Yalova 
İDO İmam Asi. 
Dinlenme Tos.

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

n
513 23 94

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

VAPUR-FERİBOT

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz
Bütünler Llkitgaz
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

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

GemlikKsrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3846 
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)

İINIttllMİ
mssimsı 
mı 

li.30-l4.l547.00-20.l5 
Misimi 

MACERA)ll.45-!W0 
SAMI

I6.00-I8.W 
Rezervasyon 

(Telî5l3 33 2l)
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Uludağ'ıla oiellenle yer kalmadı Kırmızı iç çamaşırları 
yoğun İlgi görüyor

Yılbaşında kar 
yağışının beklendiği 
Uludağ'da yeni yıl 
heyecanı şimdiden 
başlarken, yoğun 
ilgi nedeniyle 
otellerde yer 
kalmadı.
Yeni yıla zirvede 
girmek isteyen 
vatandaşlar haftalar 
öncesinden yer 
ayırtırken, otellerin 
çoğunda yer 
kalmadığı öğrenildi. 
Tatilciler için değişik 
fiyat seçenekleri 
sunan otelciler, yıl 
başında çeşitli 
sanatçı ve müzik 
gruplarını 
ağırlayacak.
Grand Yazıcı Otel; 
2,3 ve 4 gün olmak 
üzere farklı paket 
programlar hazır
larken, yıl başında 
sanatçı Gökhan 
Süzen sahne alacak. 
Grand Yazıcı'da 2 
kişilik bir ailenin 2

gecelik konaklama 
ücretinin bin 800 lira 
olduğu, 0-6 yaşa 
kadar olan çocuklar
dan ücret alın
madığı, 6-12 yaş 
arası çocuklardan 
ise yüzde 50 ücret 

alındığı bildirildi. 3 
gece için 2 kişiden 
alınan ücret 2 bin 
400 TL, 4 gece için 2 
bin 800 TL olarak 
belirlenirken, 
yetişkinlerden 
oluşan 4 kişilik bir 

ailenin 2 gece için 
ödeyeceği bedelin 
ise 3 bin 200 TL 
olduğu kaydedildi. 
Yılbaşı için boş 
yatak kalmadığı 
öğrenilen Ağaoğlu 
Oteli'nde 2 gecelik 
tatilin bedeli kişi 
başı 420 TL, 3 gece 
için ise 390 lira 
olarak açıklandı. 
Acentelerin verdiği 
fiyatların ise otellere 
göre yüzde 25 daha 
ucuz olduğu öğrenil
di. Acentelerin, 
otellerle yaptıkları 
anlaşmalar 
sayesinde ucuz fiyat 
verdiği bildirildi. 
Şu an kar kalın
lığının 68 santim 
olduğu zirvede kar 
ve güneşli hava bir 
arada yaşanıyor. 
Kayakseverler zir
venin tadını 
çıkarırken, yılbaşın
da da kar yağışı 
bekleniyor.

Yılbaşı gecesi yak
laşırken, yeni yıl 
modası kırmızı iç 
çamaşırları vitrinleri 
süslerken insanların 
yoğun ilgisini 
çekiyor.
Yaya trafiğinin 
yoğun olduğu 
bölgelerde uygun 
fiyatla satış 
yapan mağazaların 
açılması ile krrmızı 
çamaşırlara ulaşmak 
da hem kolaylaştı 
hem de ucuzladı. 
Bursa Atatürk 
Caddesi'n deki 3 
farklı mağaza nın 
girişi kırmızı 
çamaşırlarla 
donatıldı.
Müşterilerin farklı 
yaş gruplarından 
olması dikkati çek
erken, firma yetk
ilileri de satışlardan 
memnun olduklarını, 
yılbaşı alışverişi 
nedeniyle cirolarının 

arttığını belirtti.
Yılbaşı öncesinde en 
fazla kırmızı çamaşır 
ve fantezi gecelikler 
satılıyor. Değişik 
markaların farklı 
modellerdeki 
kırmızı transparan 
gecelikleri 10 ila 
50 lira arasında 
satışa sunuluyor. 
İkinci tercih edilen 
kırmızı çamaşır ise 
külotlar. Fiyatları 
1.5 ila 10 lira arasın
da değişen kırmızı 
dantelli külotları, 
sutyen ve büsti 
yerler takip ediyor. 
Kırmızı iç 
çamaşırının kısmet 
açtığı, uğursuzlukları 
engellediği yönünde 
halk arasında 
birçok hurafe 
dolaşırken, din 
adamları böyle bir 
inancın dinimizde 
yeri olmadığını 
kaydediyor.

Sitemiz yenilendi www.gemIikkorfezgazetesi.com

„***?***
MILTON

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 gösterilenPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 5131071 -GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

Iikkorfezgazetesi.com
mailto:miltongazinosu@windowslive.com


R AHMVBkBARESTkÜRKN

REZERVASYON:
NİLÜFER 1 Çocuklar İçin • 

özel yerimiz vardır

SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

PİYANİST- MURAT 
BAĞLAMA — TOLGA 
ORYANTAL CEYLAN

YILBAŞI MÖNÜSÜ
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"Halı Yıkamak bir sanattır" 

öcnnsiz senvis hİzmctİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Son yağışlardan sonra kum dolan dere yatağından tonlarca kum çıkarıldı

Karsai Deresi lemizleniyor
CHP’lilerİnönüyeKııbilay'ı 
ölüm Mildöniimiinde andılar

Karsak Deresi’nin kum 
dolan yatağı dün temiz 
lendi. Geçtiğimiz aylarda 
yağan sağanak yağışlar 
sonunda Şehirlerarası 
Otobüs Terminali ile 
Gemlik Köprüsü arasına 
toplanan kumlar, dün 
greyderlerle çıkarılmaya 
başlandı. Haberi syf4’de

CHP Gemlik İlçe örgütü, 2. Cumhur başkanı 
ve eski CHP genel başkanlarından İsmet 
İnönü ile Cumhuriyet Çevrimlerini koruduğu 
sırada yobazlarca şehit edilen Asteğmen 
Kubilay’ı ölüm yıldönümünde andılar. 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı

Yeni yıla doğru
Aralık ayının son günlerinde olmamıza 

karşın bu yıl kışı daha içimizde 
hissedemedik.

1970-80’li yılların kışları artık yaşan
mıyor.
Günlerdir bahardan kalan güneşli 

havaları yaşadık.
Sanırım 2011 yılına yağışlı bir havada 

gireceğiz.
Meteoroloji yağışların yağmur şek

linde süreceğini duyurdu.
Oysa ben yeni yıla bembeyaz bir 

örtüyle girmeyi isterdim.
Yılbaşının karla örtüşmesi geçer içim

den hep. Kar huzur verir bana. Dev.4’de

Şofbenden 
zehirlendi 
Şofbenden sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirle 
nen genç hasta 
neye kaldırıldı.
Alınan bilgiye 
göre, Hamidiye 
Mahallesi Yavuz 
Sokak'ta oturan 
Cengiz A. (22), 
evindeki şofben
den sızan kar
bonmonoksit 
gazından zehir 
lendi. Yakınları 
tarafından Gemlik 
Devlet Hastane 
sine kaldırılan 
gencin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

Mınj. 
iıimlııM
Bir işçi, çalıştığı 
inşaatın ikinci 
katından düşerek 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Kemalpaşa 
Mahallesi'nde 
yapımı süren bir 
inşaatın ikinci 
katında çalışan 
Mustafa D. (47), 
başını kalıp tah
tasına çarptıktan 
sonra ikinci kat 
tan zemine düştü. 
Yaralanan işçi, 
ambulansla Gem 
lik Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı.

HlMIMl

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik ilçe 
örgütü ulusal 
şairimiz, İstiklal 
Marşı’nın yazarı

mh ilçesinde iki kişi arasında 'omuz 
. , . . atma'meselesi yüzünden çıkan

m ali: Hatalı sxsjf”

Mehmet Akif 
Ersoy'u anma 
toplantısı 
düzenlendi. 
Haberi sayfa 5’de

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

Değerli okurlar, Türkiye’de çok ciddi şeyler 
oluyor.

Siyasal boyutlu olanlarını demiyorum.
Kültürel erozyondan da söz etmiyorum.
Dinsel ve etnik kökenli ayrıştırmayı da 

kastetmiyorum.
Eğitimdeki,
Sağlıktaki para odaklı uygulamalara da 

değinmeyeceğim.
Benim üzerine basa*basa vurgulamak iste

diğim ekonomik alanda olagelen, süregelen 
gerişimler...

Yani geri gidiş...
Bir avuç azınlığı saymazsak yurttaş 

ekonomik bunalımda...
Sözün tam anlamıyla can çekişiyor.
Gazetelerden, televizyonlardan yansıyan 

haberlerin önemli bölümü ekonomik kay
naklı sosyal olaylara ayrılmış durumda.

Cinayetler,
İntiharlar,
Vurgunlar, 
Kapkaçlar...
Nerdeyse tamamına yakınının çıkış nok

tasında para var.
Ekonomik anlamda tam bir felaket fırtınası 

esiyor.
Kuduran insanlar birbirlerini kesiyor.
Mahkemelere yansıyan dosyaların özünde 

hep parasızlık var.
Ağır ceza,
Asliye Hukuk, 
İcra mahkemeleri...
İflaslar ve yokluktan kaynaklanan suç 

dosyalarıyla dolu.
Hal böyleyken...
Ve bu gerçek ayna gibi parhyorken...
Hükümet hedef şaşırtarak, gündemle 

sürekli oynayarak pisliği üzerinden atmaya 
çalışıyor.

Ana Muhalefet hala kendi derdine düşmüş 
durumda...

İrili ufaklı muhalefetin de sesi cılız...
Duyulmuyor bile...
Basın ise kış uykusunda...
Acı olan ne biliyor musunuz?
Basını kış uykusunda tutan da ekonomik 

kaygıları...
Ya musluklar kesilirse...
Ya defterlere el atılırsa...
Ya yediğimiz ve sakladığımız haltlar ortaya 

saçılırsa...
Batarız, biteriz hezeyanları.
Nedenler say say bitmez.
Onun için Türkiye’nin iyiyi kötüyü doğru 

dürüst ayırt ederek geleceğine yön vermesi 
gerek.

Doğru önderlerin açtığı yolda çalışarak, 
üreterek,çalıştığının karşılığını alarak, 

Kendini sosyal güvenlikte hissederek iler
lemesi gerek.

Olur mu?
Olur olur bal gibi olur.
Bu millet Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı hangi 

koşullarda verdi?
Bağımsızlığını nasıl elde etti?
Tarih derslerle dolu...
Almasını bilene...

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■MiMiıııııiMiııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Yerleske önündeki 
sütunlar kırılıyor

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi önünde 
bulunan havuz 
ve sütunlardan 
biri kırıldı.
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un görevi 
döneminde 
Uludağ Üniversitesi 
önlerinde 
eski Balık Hali’nin 
bulunduğu yerde 
yaptırdığı havuz ve 
eski Roma dönemi 
sütunlarının benze 
ri bir düzenleme 
vapıldı.
Yaklaşık 2 yıldır 
Yerleşke yakınların
da anlamsız bir 
şekilde duran ve 
çevresinde hiç bir 
şey bulunmayan 
sütunlardan biri 
hafta geçtiğimiz 
günlerde yıkıldı. 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri yıkılan 
ve kırılan sütunu 
kaldırdı.
Belediye İdari 
Başkanı Cemil 
Acar, Balıkçı 
Barınağı ve Yerleşke 
önü düzenlemesi 
ile ilgili ihalenin 
yapıldığına dikkat 
çekerek, “Eski 
yönetim döneminde 
Yerleşke çevresinde 
yapılan havuz ve 
sütunlardan oluşan 
düzenlemenin ne 
amaçla yapıldığı 
belli değil. Biz 
göreve geldiğimizde 
projelerimiz arasın
da Balıkçı Barınağı 
nın yeniden düzen
lenmesi vardı. 
Bu konuda yapılan

proje ihaleye 
çıkarıldı.
Bu ihale ile Yerleşke 
çevresi de yeniden 
düzenlenecek.
Balıkçı Barınağı ve 
çevre düzenlemesi 
ile Gemlik girişi 
farklı bir güzellik 
kazanacak.
Biz bugüne kadar 
oradaki sütunları 
kaldırmadık, 
çünkü eski 
başkanın yaptığını

yıkıyorlar dedirtmek sütunları da kaldır- 
istemedik. Çevre mayı düşünüyor- 
düzenlemesi ile . duk, " dedi.

«ö( M
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)513 96 83 Fax:(0.224)513 35 95
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Omuz alma kavgasında kan aktı YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde iki kişi 
arasında 'omuz 
atma'meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada, 1 kişi 
bıçakla yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Çiftehavuzlar 
Mahallesi

Karbonmonoksit nazından leniMl
İnegöl ilçesinde aynı 
aileden biri çocuk 3 
kişi, sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenerek has

2 çocuk polisi harekete geçirdi
Bursa'da, oyun 
oynamak için 
sokağa çıkan on ve 
yedi yaşında iki 
çocuk kayboldu. 
Anne, gözyaşları 
içinde polisi arayıp 
çocuklarının bulun
masını istedi. Çok 
özledikleri babaan
nelerini görmeye 
giden çocuklar 
polisler tarafından 
bulunup annelerine 
teslim edildi. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeşilova Mahallesi 
Kıbrıs sokağında 
meydana geldi. 
Annelerinden oyun 
oynamak için izin 
alan 10 yaşındaki

Eşini ve çocuklarını yanmaktan kurtardı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, iki katlı 
ahşap evde elektrik 
kablosunun şase 
yapması sonucu 
çıkan yangında 
korkulu dakikalar 
yaşandı.
Alevler arasında 
kalan ailesini 
pencereden dışarı 
çıkaran baba, olası 
bir faciayı önledi. 
Mahmudiye 
Mahallesi Balcı 
Sokağında iki katlı 
ahşap evde dün 
gece yangın çıktı. 
Direkten eve elektrik 
taşıyan kablonun 
şase yapması sonu

Kanalboyu 
Caddesi'nde 
yürüyen Mesut 
Şahin (24) yolda 
yürürken kendisine 
'omuz attığı' 
gerekçesiyle henüz 
kimliği belirlene
meyen kişiyle 
tartışmaya başladı. 

Tartışmanın 

tanelik oldu. Alınan 
bilgiye göre, Yeni 
Mahalle Pınar 
Caddesi'nde oturan 
Abbas B. (38) ve 
Ayşe B. (32) çifti ile

Ferhat ve 7 yaşında
ki Polat Can Ç., 
sokağa çıktı. Bir 
süre evin önünde 
oynayan çoçuklar 
daha sonra çok 
özledikleri babaan
nelerine gitmeye 
karar verdi. Çocuk
lar yürüyerek ninele 
rinin evinin yolunu 
tutarken hasta 
yatağından kalkan 
anne çocuklarını 
evin önünde göre
meyince telaşlandı. 
Hemen dışarı çıkıp 
sokaktaki diğer 
çocuklara yavru
larını soran genç 
anne, gözyaşları 
içinde polisi ara
yarak kayıp çocuk

cu çatıda başlayıp 
evi saran yangında 
kerpiç ev tamamen 
yandı. Mobilyacılar 
Sanayi Bölgesinde 
işçi olarak çalışan 
Hüseyin Pal ve 
ailesinin kiracı 
olarak ikamet ettik
leri iki katlı ahşap 
evde yangın çıktı. 
Ailenin birinci katta 
oturdukları sırada 
ikinci katta başlayan 
yangın kısa sürede 
merdivenleri ve çıkış 
kapısını sardı.
Yangın sebebiyle 
evin elektrikleri 
kesilirken bu sırada 
camdan dışarı bakan 

kavgaya 
dönüşmesinin ardın
dan bu kişi tarafın
dan önce dövülen 
Şahin, daha sonra 
bacağından bıçak
landı. Yaralı genç 
çevredeki vatan
daşların durumu 
bildirmesi üzerine 
olay yerine gelen

5 yaşındaki kızları 
H.B, fenalaşarak 
yakınları tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Yapılan 

larının bulunmasını 
istedi. Olay yerine 
gelen polis, Yeşilova 
Mahallesi'nde ince 
lemelerde bulundu. 
Diğer çocuklardan 
aldıkları bilgi ışığın
da Ferhat ve Polat . 
Çan'ın bulunması 
için polisler seferber 
oldu. Anne Dilek Ç.'ı 
da arabaya alan 
polisler kayıp 
çocukları yaklaşık 3 
kilometre uzaklıktaki 
Vatan Mahallesi 
üzerinde buldu. 
Anne ile çocukların 
kavuşma anı duy
gusal anlara sebep 
oldu. Hüzün gözyaş 
lan sevince dönü 
şen 28 yaşındaki 

baba Hüseyin Pal 
evlerinin yandığını 
gördü. Alevlerin 
çıkış kapısını sar
ması nedeniyle eşi 
Nazlı, çocukları 1 
yaşındaki Gökhan, 5 
yaşındaki Cihan ve 7 
yaşındaki Caner'i 
camdan dışarı 
çıkararak canlarını 
kurtardı. 
Komşuların haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen İnegöl 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri yangını kon
trol altına aldı, 
itfaiye Müdürü 
Hüseyin Kurt'un da 
bizzat katıldığı

112 Acil ekibi 
tarafından 
kaldırıldığı Bursa 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. 
Polis, olaydan 
sonra kaçan 
zanlının yakalan
ması için 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

muayenelerinde 
sobadan sızan kar
bonmonoksit gazın
dan zehirlendikleri 
belirlenen bu kişiler, 
tedavi altına alındı.

anne Dilek Ç., 
"Çocuklarım benden 
oyun oynamak için 
izin aldı. Evin önün
den bir metre bile 
uzaklaşmayın 
diyerek izin verdim. 
Bir süre sonra 
pencereden bak
tığımda çocukların 
olmadı ğım gördüm. 
Hemen durumu 
polise bildirdim. 
Ekiplerle birlikte 
aramaya çıktık. 
Yaklaşık 3 kilometre 
uzaklıkta Vatan 
Köprüsü'nün 
üzerinde bulduk. 
Başlarına bir şey 
gelmemiş olması 
beni çok mutlu etti.” 
dedi.

yangın söndürme 
çalışmaları sırasında 
kerpiç yapı olan evin 
çökme ihtimaline 
karşı güvenlik önle
mi alındı. Evin 
çökme ihtimali 
olması sebebiyle 
yangına daha sonra 
merdivenli araçla 
müdahale edildi. 
İtfaiye ekipleri bir 
yandan yangını 
söndürmeye 
çalışırken bir yan
dan da evdeki beyaz 
eşyaları ve ellerine 
geçen eşyaları dışarı 
taşıyarak zarar 
görmemelerini 
sağladı.

Herşey mümkün!....
Gelin bugün biraz politika konuşalım, 

arka plana bakalım.
Sözlerden çok, kafaların arkasında neler 

var, onları okumaya çalışalım.
Siyaset meydanında artık her şey seçime 

endeksli.
Bence Recep Tayyip Erdoğan için 

yaşamsal bir seçim bu.
Seçimi öylesine bir çoğunlukla kazanmak 

istiyor ki, kendisine Çankaya’yla birlikte 
başkanlık sisteminin yolu da açılsın.

AKP lideri, bunun için bir yandan MHP’yi 
seçim barajının, yani yüzde 10’un altına 
itmek istiyor.... MHP’den hoşlanmıyor...

Diğer yandan, Kürt sorunu ve PKK 
konusunda ortalığın toz dumana karış
masından yana değil. Herşey saman altı..

Tayyip Erdoğan, eğer seçimlere kadar 
sükunet hâkim olursa, dağdan silah ses
leri gelmezse, şehirlerde bomba patla
mazsa, bu durumun seçim sandığında Ak 
Parti’ye yarayacağını düşünüyor..

Kemal Kıhçdaroğlu’nun da seçimde 
yüzde 30’un altında, tercihen yüzde 24- 
25’te kalmasını istediği söylenebilir

MHP baraj altında kalıp Meclis’e gire
mezse...

BDP, Kürtler Meclis’te yine 20 veya 
üzerinde bir milletvekili grubu oluştu
rurlarsa...
CHP ise ancak yüzde 25-26’da kalırsa...
Tayyip Erdoğan’ın gönlünde yatan 

gerçekleşir mi?
Ama önce gönlünde yatan aslan ne ola ki 

sorusunu yanıtlamak lazım.
Erdoğan’ın önceliği 367 çıtasını 

yakalayıp, AKP’nin referanduma gitmek 
zorunda kalmadan tek başına anayasayı 
değiştirecek çoğunluğu elde etmesidir.

Yukarıdaki önkoşulların gerçekleşmesi 
halinde, Ak Parti Meclis’te 330’u yakalaya
bilir..

Kolay olmasa da bu ihtimal var. 330 ve 
üstü milletvekili demek, Tayyip Erdoğan’ın 
referandum koşuluyla Meclis’te anayasayı 
değiştirebilmesidir.

30’la birlikte bir ihtimal daha var. Ak 
Parti’yle BDP’nin anlaşması..

Evet, bu da gündeme gelebilir.
Daha aşağısının Ak Parti liderini kese

ceği söylenemez.
Ama demin belirttiğim gibi bu onu 

kesmiyor, gözü daha yükseklerde...
Böyle olduğu için de, anlaşılan, ‘özerk 

Kürdistan modelleri’nin böyle bir seçim 
döneminde tartışmaya açılmasından 
rahatsız.

Bunun muhalefet partilerine, en çok da 
MHP’ye yarayacağını düşündüğü için 

rahatsız olabilir.
Belki öte yandan Öcalan böyle bir tartış

mayı tam da bu nedenle tetiklemiş olabilir.
Seçim yolunda Erdoğan’ı baskı altına 

almak, bazı tavizler koparmak amacıyla 
Imralı’dan düğmeye basmıştır belki de...

Ama bu arada tartışmalı olan bir konu 
var MHP ile ilgili olarak.

Devlet Bahçeli, milliyetçi savaş tamtam
larını daha çok çalarsa mı, yoksa daha 
sakin sularda seyrederse mi barajdan 
sıyırır?..

CHP ile BDP’nin seçim ittifakı...
Mümkün mü?..
Siyasette herşey olur..
Bunun bilin...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Son yağışlardan sonra kum dolan dere yatağından tonlarca kum çıkarıldı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yeni yıla doğru
2010 yılına Gemlik’te damgasını vuran konu 

Belediyede Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan 
soruşturma oldu.

Aylarca bu konu gündemde kaldı.
Kalmaya da devam ediyor.
Sanırım genel seçimlere doğru dava açılırsa iyi 

de siyasi malzeme olur.
Geçtiğimiz günlerde CHP İlçe Başkanı Cem 

Güler’in yaptığı açıklamadan öğreniyoruz ki 
belediye CNH’ye geçtikten sonra bir buçuk yılda 
25 kez müfettiş gelmiş Belediyeye.

Bir başka bilgiyi ise, geçtiğimiz hafta Uludağ da 
yapılan seminere katılan Belediye İdari Başkanı 
Cemil Acar’dan öğreniyoruz.

Seminere katılan ANAP’h MHP’li ve DP’li bele 
diyeciler de soruşturma kıskacındaymışlar.

2010 da Büyükşehir’den bir somut hizmet 
göremedi Gemlik.

2011 bütçesine Gemlik için ne yatırım koydular 
bilgi alamadık.

Ancak BUSKİ’nin hizmetlerini gördük.
BUSKİ Karsak Deresi yanından başlayıp, 

Ahmet Süren Meydanı’ha kadar kanalizasyon 
hattını değiştiriyor.

Bir de aklımda kalan, her sağanak yağıştan 
sonra taşan ve işyerleri sular altında kalan bir 
Gemlik anımsıyorum.

Evet bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Siyasi çekişmelerle geçen, bir yıl ve bir 

Anayasa referandumu yaşandı.
AKP’nin demokratik açılım diye başlattığı ne 

idüğü belirsiz girişimler sonunda gelinen nokta 
ortada.

Güney Doğu Anadolu’da iki dil uygulama ve 
özerklik istemleri.

Bunun sonunda bağımsız Kürdistan girişleri 
gelecek..

2011 ’de genel seçimler var.
Özerk Kürdistan ve iki dil konuşulması istem

lerine AKP’liler karşı.
Karşı olması ileri demokrasi istemlerinden 

değil.
12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde 

bu istemlerin kendilerine oy kaybettirme korku 
sundan.

AKP ileri gelenlere, Kürtlerin yaptıklarını 
demokratikleşmeyi dinamitlenme olarak yorum
luyorlar.

Zamanlamanın yanlışlığından söz ediyorlar.
Bu işi şimdi değil, seçimleri kazanıp, anayasayı 

değiştirecek milletvekili çıkardıklarında yerine 
getireceklerdi planlan.

BDP, DTK ve liberal aydınlar AKP nin kovanını 
çomak soktular.

Bu yapılmamalıydı.
Bir süre sonra ülkede seçim atmosferine tam 

olarak gireceğiz.
Haziran ayına kadar kafamız çok şişecek.
Dün pazardı.
Hava sert olsa da iki üç saatimi yine bahçemi 

temizlemekle, biri türlü kararmayan bir ağaç zey
tini toplamakla geçirdim.

Sohbahardan kalma yapraklar çürümüş...
Merdiven boyunca onlan toplayıp çam ağacının 

altına koydum.
Sonra tırmıkla bahçede her yana uçan yaprak

lan toplayıp çevreye çekidüzen verdim.
Bu da benim stres atma metodum.
Evde yapacak bir iş bulamazsam sıkılıyorum.

Karsa! Peresi teiîiideniyor
Karsak Deresi’nin 
kum dolan yatağı 
dün temizlendi. 
Geçtiğimiz aylarda 
yağan sağanak 
yağışlar sonunda 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminali 
ile Gemlik Köprüsü 
arasına toplanan 
kumlar, dün 
grayderlerle 
çıkarılmaya 
başlandı.
BUSKİ tarafından 
bir süre önce 
başlatılan kana 
lizasyon boruları 
değiştirme 
çalışmaları 
Hürriyet 
Caddesi’nde 
devam ederken, 
derenin temizlen
mesinden sonra 
havaların uygun 
olduğu bir 
zamanda asfalt 
çalışmalarına 
başlanacağı 
öğrenildi.
Karsak Deresi’nin 
içindeki kumlar 
damperli kamyon
larla taşınarak bir 
depoya kondu. 
Kumların alt yapı 
çalışmalarında 
kullanılacağı 
açıklandı.

Marmara Bölgesi için yağış uyarısı
Marmara ve Kıyı 
Ege'de, pazartesi 
günü kuvvetli 
sağanak yağış 
bekleniyor.
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan "meteora 
lojik uyan”da, 
başlaması beklenen 
kuvvetli yağışın 
başta İstanbul 
olmak üzere İzmit,

Yalova, Bursa, 
Balıkesir ile İzmir

çevrelerinde, 27 
Aralık Pazartesi 
günü de 
yine İstanbul 
başta Marmara'nın 
geneli, İzmir ve 
Manisa çevrelerinde 
etkili olacağı tahmin 
ediliyor.
Uyarıda, 
yetkililerin ve 
vatandaşların sel 
ve su baskını 
ihtimaline karşı 
tedbirli olması 
istendi.

IBM ABONE OLDUNUZ MU?
■BBDBBOSB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İnternetsitemizyenilendi: wv/w.gemlikkorfezgazetesi.com

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
wv/w.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP Gençlik Kolunun hazırladığı anma programı Atatürk Anıtı önünde düzenlendi
AIIBIIH ■ ıı ■■ ■■ ■ ■■ ■ IMlIlOlIMlHl

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
örgütü, 2. Cumhur 
başkanı ve eski CHP 
genel başkanlarından 
İsmet İnönü ile Cum 
huriyet Çevrimlerini 
koruduğu sırada 
yobazlarca şehit edi 
len Asteğmen Kubi 
lay’ı ölüm yıldönü 
münde andılar.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ile CHP İlçe Yöneti 
çileri, Kadın ve Genç 
iik Kollarının katıldığı 
İsmet İnönü ve Kubi 
lay’ı anma töreninde 
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu üyeleri nin yap
tığı basın açıkla
masının ardından 
Atatürk Anıtı’na 
karanfiller bıraktılar. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın
dan CHP Gemlik 
Gençlik Kolu üyeleri 
Mustafa Emre Özgen, 
Ceyna Kırgız ve 
Hasan Demir hazır
ladıkları basın açıkla
masını okudular.
CHP’li gençler, 
basın açıklamasında 
şunları söylediler: 
“Bugün burada, bir 
arada, halkımızın ona 
taktığı isimle İsmet 
Paşa’yı, paşamızı ve 
Mustafa Kemal’in 
yaktığı Cumhuriyet 
meşalesinde o sıcak 
alevi korumak uğruna 
canını veren Asteğ 
men Kubilay’ı anmak 
ve anlamak için top 
lanmış bulunuyoruz. 
Türkiye Cumhuriye 
ti’nin ilk Başbakanı, 
ikinci Cumhurbaş 
kanı, başarılı bir 

komutan, devlet ada 
mı ve Lozan kahra
manı İsmet İnönü, bir 
memlekette namuslu
lar da namussuzlar 
da cesur olmadıkça, 
o memlekette kurtu
luş yoktur demişti. 
İsmet Paşa. Kurtuluş 
Savaşı sonrası Türki 
ye Cumhuriyeti’nin 
Dışişleri Bakanı ola 
rak emperyalistlerin 
tüm planlarını kur
saklarında bırakarak 
genç Cumhuriyetin 
Lozan kahramanı 
olmuştur aynı zaman
da. Onlar ne derlerse 
desinler, nasıl iftiralar 
ve yalanlar savurur 
larsa savursunlar 
Atatürk’ün başlattığı 
devrim hareketlerin 
de çok partili demok 
rasiye geçişi gerçek
leştirmiş ve tüm Avru 
pa’da faşist rejimler 
orta çıkarken Türki 
ye’yi çok partili de 
mokrasiye taşımıştır. 
Kısacası İnönü’de 
kazandığı askeri zafe 
ri, Lozan’da kazandı 
ğı diplomatik zaferle 
pekiştirerek Ata 
türk’ün devrimlerini 
tamamlayan büyük 
bir devlet adamıdır.
Aydınlık mücade
lesinde canını ortaya 
koymuş nice şehidi 
m izden bir örnek, bir 
emsal olmuş Kubi 
lay’ı unutmak biz 
Türk gençliğine yakı 
şır mı? Kurtuluş Sava 
şımız ile başlayan 
Türkiye Cumhuriyeti 
tarihin de nice savaş 
lar, nice antlaşmalar, 
nice devrimlere şahit 
olduk. İsyan ettiler, 
ayaklandılar, bize 

silah çektiler. Beyin 
leri karanlık örümcek
lerin ağları ile örül 
müş meczup zihni 
yetlerin başkaldırı 
sında Cumhuriyet 
için canını vermekten 
çekinmeyen bir Türk 
askeri idi Kubilav. 
İzmir’in Menemen 
llçesi’nde, Şeyh Sait 
isyanından sonra 
cumhuriyetin gördü 
ğü en önemli isyan 
olan Derviş Mehmet’ 
in başlattığı olaylarda 
halkı sakinleştirmek, 
isyanı bastırmak ve 
huzuru sağlamak 
için emrindeki 
erler ile olay yerine 
gelmişti Kubilay.
Erlerinde 
plastik manevra 
mermileri vardı, 
çünkü cumhuriyetin 
askeri kan dökmek 
değil, aydınlığı 
korumak istiyordu. 
Sonuçta isyancılar 
yakalandı, olaylar 
bastırıldı ve cum 
huriyetin meşalesi 
onların karanlıklarını 
yaktı, yok etti. 
İnandılar, dövüştüler, 
öldüler! Bizler 
onların bıraktıkları 
emanetin bekçisiyiz! 
Asteğmen Kubilay, 
bekçi Hasan ve 
Şevket o gün 
canlarını verdiler 
cumhuriyet için... 
Ve bugün, bizler, 
Genç Söylevin, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin gençleri 
İsmet Paşa’mız da, 
Kubilay’ı da, 
Bekçi Hasan ve 
Şevket’i de unut
madık, unutma 
yacağız!”

Milliyetçi Hareket 
Partisi ulusal 
şairimiz, İstiklal 
Marşı’nın yazarı 
Mehmet Akif 
Ersoy'u anma 
toplantısı 
düzenlendi.
MHP ilçe Merkezi’n 
de düzenlenen 
anma programı MHP 
İl Başkan Yardımcısı 
Erhan Yaran, İl 
Yöneticisi Süleyman 
Delikanlı, Artvinliler 
Derneği Başkanı 
Mevlüt Çelik, ilçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ilçe 
Yöneticileri, Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz, 
Partili üyeler ve 
Gemliklilerin 
katılımı ile 
gerçekleşti.
Program MHP İlçe 
Sekreteri Fikret 
Turunç'un Mehmet 
Akif Ersoy vesilesi 
ile Ülkemize hizmeti 
dokunmuş can 
vermiş vatandaş 
larımızın ruhlarına 
okun an Kur-an 
okuması ile başladı. 
Ardından Gemlik 
Ülkü Ocağı genç
lerinden Tayfun 
Akbaş'ın Mehmet 
Akifih İstiklal 
Marşımızı okuması 
İle devam etti.

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak 

üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

Intemt siteRiizvenileadi www.gemlikliorlezgazetesi.com |

Mehmet Akif 
Ersoy'un hayatını 
anlatan sinevizyon 
gösterisinin ardın
dan İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
nun konuşması ile 
sürdü Mehmet 
Kayaoğlu konuşma 
sında; ülkemizin 
içinde bulunduğu 
süreç ile Mehmet 
Akif Ersoy'un anlat
tığı dönem ile pek 
fark olmadığını ve 
Mehmet Akif in öne 
mine dikkat çeker 
ken, Allah Bu Ülke 
ye Tekrar İstiklal 
Marşı yazdırmasın 

diye sözlerini bitirdi. 
Ardından söz alan 
İlçe Başkan Yardım 
cimiz Osman Durdu 
söze Artvinliler Der 
neği Başkanına Pa 
zar günü yapacak
ları Mehmet Akif 
Ersoy ile ilgili pro
gramdan dolayı 
Milli şairimize gös
terdikleri duyarlılığa 
teşekkür etti. 
Mehmet Akif 
Ersoy'un hakkında 
yazılan eserlerden 
ve Mehmet Akifin 
Milliyetçi kişiliğin
den bahseden bir 
konuşma yaptı.

TEMAâ .... . — W
"SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikliorlezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan IZGI

Mecliste Eğitim Tartışmaları
Bütçe görüşmeleri 

devam ederken sert 
tartışmalar da ken
dini gösteriyor. 
Birbirini anlamak 
yerine suçlamak ve 
hakaret etmek 
genel kural 
anlaşılan. 
Hükümetin bakan
larına ve milletvekil
lerine yakışmayan 
düzeysiz konuş
malar... Bir bakıma 
konuşmacıların 
çapını ve kültür 
düzeyini de gös
teriyor söylenen _ 
sözler, iktidarda 
olmanın bir kuralı 
da eleştirilere kat
lanmaktır.

Eğitimle ilgili 
görüşmeler sürer 
ken eğitim bakanı 
ve bir milletvekili 
arasındaki konuş

maları ve tartış
maları esefle izle 
dim. Bir eğitimci 
olarak bakanın söz
lerinden utanç duy
dum.

İlköğretim 
okullarından birinci 
sınıf öğrencilerine 
verilmiş bir ödev
den söz edildi.

Sayın İnce: “Böyle 
bir ödevin çocuk
ların düzeyine 
uygun olmadığını 
ortaya koymaya 
çalışıyor, öğrenci
lerin böyle bir ödevi 
yapamayacağını 
ifade ediyor.” 
Böylelikle dikkatleri 
öğrencilere verilen 
ödev konusuna 
çekmek istiyor.

Sayın Çubukçu 
gülümseyerek ve 

alaycı bir ifadeyle: 
“Yaparlar sayın 
ince, yaparlar, 
şimdiye kadar yap
tılar, ben yaptık
larını çok iyi biliyo
rum.” deme gereği 
duyuyor.

Gerçekler bakanı 
yalanlıyor. Sokak 
sormacalarında 
vatandaşların 
verdikleri yanıtlar 
bile bakanın da bu 
ödevi yapamaya
cağı yönünde. 
İlköğretim okulların
da çocukları olan 
anne ve babalarla 
konuşuyorum ödev 
yapmaktan bıktık 
usandık, okula biz 
mi gidiyoruz yoksa 
çocuklar mı gidi 
yor? Bu nasıl iştir? 
diye yakınmalarını 
ifade ediyorlar.

Sayın Çubukçu’nun 
bu gerçeklerden 
haberi var mı?
Elbetteki yok! Olsa 
eleştirilere kulak 
verirdi, hemen 
savunmaya ve 
suçlamaya geçmez
di. Dinleyip düşün
meye bile taham
mülümüz yok!

Öğretmenlik yap
tığımız yıllarda 
öğrencilere ev 
ödevi, dönem ödevi 
gibi çalışmalar veri 
lirdi.

Ödev vermekteki 
amaç, öğrenciyi 
araştırmaya, incele
meye ve bir şeyler 
üretmeye ve beceri
lerini geliştirmeye 
yöneltmektir.

Günümüzde ve 
rilen ödevlerin 
büyük bir kısmını 

anne-babalar yapı 
yor.

Bazen öğrenci 
internet aracılığıyla 
istenilenleri elde 
ediyor; hatta yazma 
zahmetine bile kat
lanmadan yazıcıdan 
çıkardıklarını öğret
menine getiriyor. 
Şimdi soruyorum: 
Bu ödev öğrenciye 
ne kazandırdı?
Yanıt: Hiçbir şey!..

Şimdi “perfor
mans” ödevi 
deniliyor. Bu ne 
demektir? Her 
derde deva perfor
mans sözcüğünün 
yerine Türkçe bir 
sözcük bulamıyor 
mu koskoca milli 
eğitim bakanlığı? 
Bulamıyorsa yazık
lar olsun!

Eğitimde öğren
cilere sadece bazı 
bilgileri ezberlet
mek midir amaç? 
Öğrencilere güzel 
alışkanlıklar 
kazandırmak, 
onların becerilerini 
geliştirmek ve 
yeteneklerini ortaya 
çıkarmak eğitimin 
temel amacı değil 
midir?

Çocuklarımızın 
doğru sözlü 
olmasını isteriz; 
ama parlamentoda 
yalan söyleriz. 
Birbirinize saygılı 
olun deriz; ama 
mecliste en büyük 
saygısızlığı yine biz 
yaparız. Haktan ve 
adaletten ayrıl
mayın deriz; fakat 
en büyük yolsuzluk
ları ve adaletsizlik
leri biz yaparız. 
Sonuç olarak iyi 
şeylerin yapılmasını 
öneririz; ama hep 
kötü ve hoş 
olmayan şeyleri 
yaparız.”
Arabanın ön tekeri 

nerden giderse arka 
teker de ordan 
gider.”

Bu gerçeği 
bilmiyor muyuz?
Artık çocuk

larımızın ve 
toplumun nasi
hatlere ihtiyacı yok. 
Örnek görmeye 
ihtiyacı var. 
Topluma verip 
talkımı kendiniz 
yutarsanız salkımı 
eğitim konusunda 
hiç mi hiç inandırıcı 
olmazsınız.

elmte .sekeri
- - - - - - - - -- KREŞLERİ -- - - - - - - - - -

aMLİrİNİKÖZEL 
OKULÖNCESİEĞİTİN 

KURUMU
VII
■!«

“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 RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK IİLİNCİNE SAHİP.

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

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

LIBERTY (SEKERV SİGORTA
Madde ÖZALP

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

B^YlÛİÜİTAFÂÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGOGt RROKCR'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin - 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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Yeni yılda trafik cezalarına zam
1 Ocak 2011’den 
itibaren en düşük 
trafik cezası 53 TL, 
en yüksek ceza ise 
15 bin 640 TL olacak. 
Kırmızı ışık ihlali 
yapanlara 140 TL 
ceza uygulanacak. 
Alkollü araç kul
lananlar ise ilk kez 
yakalanmaları duru
munda 590 TL, 2. 
defada 739 TL, 3 ve 
üçten sonra ise bin 
185 lira ceza ödeye
cekler. Hız sınırlarını 
yüzde 10’dan yüzde 
30’a kadar aşanlara 
140, yüzde 30’dan 
fazla aşanlara da 290 
lira ceza verilecek. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığının inter
net sitesinde yer alan 
2011 Yılı Trafik İdari 
Para Ceza Rehberine 
göre, yeni yıldan 
itibaren trafik

cezalarına 7,7 oranın
da zam yapılacak.
1 Ocak’tan itibaren 
kırmızı ışık ihlali 
yapanlara 140 TL 
ceza uygulanacak. 
Alkollü araç kul
lananlar ise ilk kez 
yakalanmaları duru
munda 590 TL, 2. 
defada 739 TL, 3 ve 
üçten sonra ise bin 
185 lira para cezası 
ödeyecekler.
Ayrıca, alkollü araç 
kullanan sürücülerin 
geriye doğru 5 yıl 
içinde; ilkinde 6 ay, 
İkincisinde 2 yıl, 3 ve 

fazlasında ise 5 yıl 
ehliyetlerine el konu
lacak. 3 veya daha 
fazla alkollü 
yakalanan sürücülere 
en az 6 ay hapis 
cezası verilecek. Bu 
kişiler, sürücü 
davranışlarını 
geliştirme eğitimi ile 
psiko-teknik değer
lendirmeye de tabi 
tutulacaklar.
Uyuşturucu veya 
keyif verici madde 
alarak araç kullanan
lar da bin 185 lira 
ceza verecek. Toplu 
taşım araçlarında 

sigara içenlere de 75 
TL ceza uygu
lanacak.
HIZ İHLALİ
Hız sınırlarını yüzde 
10’dan yüzde 30’a 
kadar aşanlar (yüzde 
30 dahil) 140 TL, 
yüzde 30’dan fazla 
aşanlar da 290 lira 
ceza ödeyecek.
Cezayı peşin ödeyen
lere indirim uygu
lanacak. Buna göre 
hız sınırını yüzde 
30’a kadar aşanlar 
105 lira, yüzde otuz
dan fazla aşanlar ise 
217 lira verecek.
Hız sınırlarını tespite 
yarayan cihazların 
yerlerini belirleyen 
veya sürücüyü ikaz 
eden cihazları imal 
veya ithal edenler bin 
784 TL ila 2 bin 975 
TL para ve 6-8 ay 
arası hapisle, bu 
cihazları araçlarında 
bulunduranlar da bin 

185 TL ile bin 784 TL 
para ve 4-6 ay arası 
hapisle cezalandırıla
cak.
Gerekli yerlerde 
hızını azaltmayan, 
öndeki aracı güvenli 
bir mesafeden takip 
etmeyen, sağa, sola 
dönüş kurallarına 
uymayan ve emniyet 
kemeri takmayan 
sürücüler 66 TL para 
cezasıyla karşılaşa
cak. Servis freni, 
lastikleri, dış ışık 
donanımından yakını 
ve uzağı gösteren 
ışıklar ile park, fren 
ve dönüş ışıkları nok
san, bozuk veya 
teknik şartlara aykırı 
olan araçları kullanan 
sürücüler de 66 lira 
ceza ödeyecek. 
Sürücü belgesi 
almak için yanlış 
bilgi veya sahte 
belge vermenin ceza
sı 739, araç kul
lanırken sürücü bel
gesini yanında 
bulundurmamanın 
cezası 140, sürücü 
belgesiz araç kullan
mak ve sürülmesine 
izin vermenin cezası 

da 290 TL ve 1-2 ay, 
tekrarında ise 2-3 ay 
hapis cezası olarak 
belirlendi.
Kamyon, otobüs ve 
çekicilerde takograf, 
taksilerde ise tak
simetre kullanmayan
ların cezası da 290 
TL olarak tespit edil
di. İkamet adresi 
değişikliklerini tescil 
kuruluşuna otuz 
gün içinde 
bildirmeyenler ise 
140 TL ödeyecek. 
Muayene istasyonu 
için işletme belgesi 
ile yetki verildiği 
halde, işletme şart
larına uymayan veya 
gerektiği şekilde 
muayene yapmayan 
kişilere 4 bin 689 TL 
den 15 bin 640 TL’ye 
kadar para cezası 
verilecek.
Kaza mahallinde dur
mayan, trafik güven
liği için gerekli ted
birleri almayan, 
kazayı yetkililere 
bildirmeyen ve kaza 
yerinden ayrılan 
sürücüler, 140 TL 
para cezası 
ödeyecek.

Benzin zammı kapıda
Ham petrol ve kurda
ki artış, TÜPRAŞ’ın 
maliyetlerini etkiledi. 
TÜPRAŞ’ın limanda 
teslim ürün maliyeti 
0.99 kuruştan 1.02 
kuruşa kadar çıktı. 
Hafta başına kadar 
benzine 2-3 kuruşluk 
yeni bir zammın 
gelmesinin sürpriz 
olmayacağı belirtildi 
Benzinde yeni bir 
zam kapıya dayandı. 
Hükümet, dağıtım 
şirketlerinden 
indirim beklerken, 
uluslararası 

piyasalarda yükse
len ham petrol fiyatı 
ve dolar kurundaki 
artış benzinde 2-3 
kuruşluk yeni bir 
zammı gündeme 
getirdi. Benzinin litre 
fiyatının 4 TL’ye 
dayanması (97 
oktan) sonrasında 
geçen hafta Ankara 
alarma geçti. 
Üst üste gerçek
leştirilen toplantılar
da, ilgili taraflar 
gerekçeleriyle artışı 
masaya yatırdı. 
Enerji yönetimi,

TÜRPAŞ ve dağıtım 
şirketlerinden 
indirim beklediği 
mesajını verdi.
TÜPRAŞ, 2-3 
kuruşluk bir 
indirim yaptı. 
Dağıtım şirketleri, 
herhangi bir adım 
atmadı.
Benzini, motorin 
zammı izledi.
Motorine yapılan 
8 kuruş zam, dikkat
lerin bir anda 
akaryakıt fiyatlarına 
odaklanmasına 
yol açtı.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 5130102

K AŞ€D€ B«KL€M«K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN SÖ®™* • 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM E» Tİ.
GÜLER AJANS stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 5133595

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 20 66
513 45 03
514 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. Halk Kütüphane 513 13 53
513 10 57

VAPUR- FFRlnnT
If AVMAMAMI lif Askerlik Şb.

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

Nüfus Md. OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md.
T*nıı Müd

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

51312 12
513 20 77
612 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

lapu oıcı. rvıua. 
Müftülük Otobüs Terminali (18 Hat)
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

DAĞITICILAR

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

GEMDAŞ 
Aygaz

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

nam cyııırn rvıuu. jij io «eo
İŞ-KUR 513 71 66 Mogaz

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 Likitgaz 
RP Gu

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta
Otobüs İşlet. Bütünler Likitgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

BUSKİ 
İtfaiye

514 57 96
513 23 25

Akçagaz 
Total gaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Muhasebe Md.
Ybzı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

813 10 70
513 30 33
813 14 26
813 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3847 

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)

■MiıM
MS «W 

AVMEVSMİ 
ll.30-l4.l5-l7.00-20.l5 
nw(sin 

MA)ll,M00 
SAV

İSİM 
Rezervasyon 

(Tel: 515 33 2l)
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Köriezsmr bayanlar voleybol takımı ila kurtlu
Gemlik Körfezspor 
takımı futboldan 
sonra bayanlar 
voleybol takımı 
kurdu, 
önceki gün, 
Mustafakemalpaşa 
Tahtkavak bayanlar 
voleybol takımı ile 
yapılan karşılaşma 
öncesi kulüp yönet! 
çileri, küçükler ve 
yıldızlar bayan 
voleybolcular ile 
biraraya gelerek, 
başarılı bir dönem 
yaşayacaklarını 
söylediler.
Gemlik Körfezspor 
Kulübü Başkanı

Osman Küçük, 
yaptığı konuşmada 
Körfezspor’un 28 yıl 
önce kurulduğunu 
bugün geldikleri 

noktada 100 kişilik 
sporcu 100 ün 
üzerinde üyeleri 
olduktan sonra, 
bayanlar voleybol 
takımı da kurduk
larını söyledi. 
Kulübün bu yıl 
sponsorluğunu 
Gümüş Ayak 
Ayakkabı Mağazası 
sahibi ve yönetim 
kurulu üyesi İsmet 
Gümüş’ün yaptığını 
belirten Küçük, 
voleybolcular 
seslenirken, 
şunları söyledi: 
“Sîzlerden büyük

şeyler beklemiyoruz. 
Körfezspor’un 
bayanlar voleybol 
takımının yavaş 
yavaş alt yapısını 
oluşturacağız.

Bu yıl çıkacağımız 
karşılaşmalarda 
tecrübe kazanacak
sınız. Bu karşılaş
malar ile özgüveni 
niz gelişecek.

Sizden şampiyonluk 
olmasa da 
başarılı sonuçlar 
bekliyoruz.” 
Daha sonra konuşan 
ikinci başkan Erkan 
Özcan ise sporcular
dan kardeşlik, 
birlik ve beraberlik 
duygularıyla centil
mence maçlar çıkar
malarını istedi.
Sezgin Mutlu’nun 
bayanlar voleybol 
takımının spor direk
törlüğünü yaptığı 
Körfezspor’un 
voleybolcularını 
Beden Eğitim Öğret
menleri Omer ve 
Emine Erdem çifti 
çalıştırıyor.

MİLTON
DUÖİİN 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
ÇfPGZ. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^g

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


RESTPAJRAN

R EZERVASYO N :
NİLÜFER

YILBAŞI MÖNÜSÜ

SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

RİYAN İST - MURAT 
BAĞLAMA TOLGA 
ORYANTAL. CEYLAN

I Çocuklar İçin I 
özel yerimiz vardır

28 Aralık 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GEHEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır” 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Belediye Fen İşleri ekipleri izinsiz inşaat yapan iki şahsın evlerini yıktı öğrenciler l5.Bü]iükltatüık Koşusu yağmura karşın ııanılılı

Kumsaz’ıla kapat İnşaata al yok
Gemlik Gençali

II

Mahallesi Kumsaz 
mevkiinde kaçak 
yapılan iki bina 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
tarafından yıkıldı. 
Jandarma ve Zabıta 
ekipleri tarafından 
önlem alınırken, yıkı 
lan evlerin sahipleri 
olay yerine gelmedi. 
Haberi sayfa 2’de

İİIİİIM Bili

Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi
Dün, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 

75. yıldönümüydü.
Birinci Dünya Savaşından sonra işgal 

altındaki Türk topraklarından düşmanı 
atmak için Atatürk’ün başlattığı Kur 
tuluş mücadelesi kapsamında, Sivas 
Kongresinden sonra millet temsilcileri 
Ankara’ya çağnldı.
Ankara’da milli ordu kurulacak, millet 

meclisi oluşturulacaktı.
27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya 

gelen Mustafa Kemal’i seymenler oyun
larıyla Dikmen semtinden karşıladı.

Devamı sayfa 4’de

Mehmet 
Akif

anıldı

Artvinliler Yardım 
laşma Dayanışma 
ve Kültür Derneği 
Mehmet Akif için 
Kültür Merkezi'nde 
anma programı 
düzenledi.
Haberi sayfa 5’de

Hunim U
bin memur
alınacak

önümüzdeki yıl 
kamuya toplam 70 
bin memur alına 
cak. Devlet memur 
larına eş için öde
nen aile yardımı 
ödeneği sözleşme 
li personele de 
verilecek. 2011'e 
'büyüme odaklı 
bütçe' ile gi riliyor. 
2011 bütçesi öğren 
tiden yeşil kartlı 
ya, esnaftan memu 
ra her kesimin 
yüzünü güldüre
cek. Sayfa 7’de

27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu Kros 
Şenliği, Odun depoları ile özel Aykent İlk 
öğretim Okulu yolu arasında düzenlenen 6 
farklı kategoride dün yapıldı. Dere ceye 
giren öğrenciler ödüllendirildi. Sayfa 4’de

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

Belediye Fen İşleri ekipleri izinsiz inşaat yapan iki şahsın evlerini yıktı

Kumsai'ıla kaçalı inşaata al yok
İsmet İnönü...

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahraman
lıklar ve direnç, Lozan Konferansındaki 
kararlılığı, Mustafa Kemal Atatürk’le kur
duğu kader birliği İsmet İnönü’yü inadına 
ölümsüzleştiriyor.

O’nu anma törenlerine;
Cumhurbaşkanı da katılmasa,
TBMM Başkanı da katılmasa, 
Başbakan da katılmasa, 
Genelkurmay Başkanı da katılmasa Türk 

Halkı O’nu saygıyla anıyor.
Tarih O’nun hakkını teslim ediyor.
Kurtuluş Savaşı’nda,
Lozan Konferansı’nda hep Mustafa Kemal 

Atatürk’le omuz omuza olan İnönü 
Aydınlanma Devrimleri’nde de ön sıralardav- 
aı.

Karşı Devrimcilerin “karalayıcı ve küçük 
düşürücü “söylemlerine karşın o hep dimdik 
durdu.

İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında 
gösterdiği kararlı tutumuyla Türk Halkı’nın 
da eğilip bükülmesine izin vermedi.

Sonra...
Türkiye Cumhuriyetini çok partili yaşama 

taşıdı...
Hem “Milli Şef’ken.
Hem “tek başına iktidar” iken...
Hem de;
İkinci Dünya Savaşı’na girmemeye 

direnirken yaşanan “kıt”lık yüzünden oy 
yitireceğini bile bile...

O dönemde “kıt”lık neden oldu?
Kaçımız biliyor?
“Sizi aç bıraktım ama , babasız ve evlatsız 

bırakmadım” sözü İsmet İnönü’ye ait...
İsmet İnönü Birinci Dünya Savaşı’nın açtığı 

yaraları yeni yeni sarmaya başlayan 
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na 
girmemesi için büyük çaba harcadı...

Almanya İsmet İnönü'ye tahıl vs'leri varsa 
vermelerini aksi takdirde savaş çıkacağını 
yani Türkiye’ye gireceğini açıkça belirtti.

Eğer Almanya’ya tahıl verirse bu kez de 
müttefiklerle savaşa gireceğini bilen İsmet 
İnönü şu kararı aldı...

Tüm tahıllar ve rezervler boşaltıldı...
Tüm tahıllar denize döküldü...
İşte bu laf buradan geliyor. İsmet 

İnönü’nün yaptığı fedakârlıklar gözden 
kaçırılamaz...

Türkiye kesinlikle bu savaştan çıkamazdı. 
O bitaraf olmayı tercih etti.
Onun için de ülke bertaraf olmadı. 
Işıklar içinde yatsın...

Gemlik Gençali 
Mahallesi Kumsaz 
mevkiinde kaçak 
yapılan iki bina 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
tarafından yıkıldı. 
Yıkım esnasında 
Jandarma ve Zabıta 
ekipleri tarafından 
önlem alınırken, yıkı 
lan evlerin sahipleri 
olay yerine gelmedi. 
Kumsaz mevkii 
613 sokakta Fevzi 
Serbest ve 611 
Sokak’ta Ali Alkan’a 
âıt olduğu belirle 
nen kaçak yapılar, 
Belediye görevlile 
rinin ikaz larına rağ
men inşaatları de 
vam edince Gemlik 
Belediye Encüme 
ninden yıkım 
kararı çıktı.
Yağmur altında 
binaların olduğu 
bölgeye gelen 
yıkım ekipleri 
hiçbir engelleme 
olmadan iki 
binayı yıktılar. 
Kaçak yapılaşmanın 
önüne geçilmesi 
amacıyla yapılan 
denetimlere karşın

Ozmen, "SP ien torMukları idn ftKhi ma Wiyorlar”

KfiŞ€D€ IKKKMfK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Küçükkumla köyün
deki kahveleri ziyaret 
eden Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat özmen, gün
deme dair çarpıcı 
açıklamalar yaptı. 
İlçe Başkanı özmen 
beraberindeki heyet 
ile Kumla köyünde 
bulunan kahvelerdeki 
vatandaşlarla sohbet 
ederek siyasi gün
demdeki konulara 
değindi, 
özmen yaptığı 
konuşmada öz itiba 
riyle AKP ve CHP 
arasında fark bulun
madığını her ikisi 
ninde siyonizmin de 
ğirmenine su taşıdı 
ğını belirtti, 
özmen: “Biz böyle 
söylediğimiz zaman 
kendisini AKP’ye 
kaptırmışı, kardeşleri 
miz yahu insaf et 
AKP ile CHP bir olur 
mu? diyor. Kardeşim 
sen sonuca bak. Bak 
şimdi CHP çarşaf 
giymeye başladı.

inşaatların devam 
ettiği Kumsaz’da

yikım kararı alınan 
binalar Belediye

ekipleri tarafından 
yıkılıyor.

Hacı Bayramdan çık
mıyor. Şekilleri bırak 
öze bak. Bunların özü 
nedir? Özü üç mad 
dedir: AB'ye girece 
giz. İslam medeniye 
tini bırakıp, hristiyan 
medeniyetine tabi 
olacağız. Bitti gerisini 
konuşmaya gerek 
yok. 63 tane parti var. 
62'si bir çiz giyle çiz. 
Hepsi birbirisinin 
aynıdır. Hepsi faizci 
kapitalist nizamın 
uygulayıcısı ve bekçi- 
sidirler. Yani dünya 
nın, Siyonizm tarafın
dan sömürülmesinin 
iş birlikçisidirler.
Bütçenin asıl geliri 60 

milyar dolar, gideri de 
60 milyar dolar, 
Türkiye sıfır ile idare 
ediliyor. Yeniden borç 
almak suretiyle. 
Bunun sonu gelmez. 
Bu böyle gitmez. 
Toprak kayıyor. Biz 
bu kardeşlerimize 
madem bu kadar 
hevesleniyorsunuz 
alın bakalım dedik. 
Yüzlerine, gözlerine 
bulaştırdılar. Nasihat 
ettik, dinle mediler. 
Şimdi ellerinden yet 
kiyi alacağız. Ve ken 
dilerini faydalı işlerde 
kullanacağız" dedi. 
AKP’nin makyaj- 
landığını da belirten 

özmen, "28 Şubat'ı 
tanzim ettiler. Arkasın 
dan AKP'yi kurdular. 
Kurdukları zaman 
tembih ettiler. Sakın 
siz, Milli Görüş köke 
ninden geliyorsunuz, 
bize oyun yapıp da, 
Türkiye'de şeriat 
devleti kurmaya kal 
kışmayın, sonra size 
pahalıya ödetiriz di 
yorlardı. Onun için 
başörtüsü, İHL, 
din eğitiminden bah
setmeyeceksiniz. 
Müslü man ülkelerle 
ticaret yapmayacak
sınız, talimatını verip, 
buna aykırı bir şey 
gördü ler mi azarlıy
orlardı. Ama Saadet 
Partisi nin kuvvetlen
mesi ve milletin 40 
yıllık Milli Görüş'ün 
çalışmasıyla sağa 
kayıp, aslını, özünü 
istemeye başla 
masıyla; AKP’nin de 
maneviyata hizmet 
ediyor gösterme ihti 
yacını duymuştur." 
şeklinde konuştu.
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Vatandaş çalınan eşyasının 
izini sanal alemde siiriiyor

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Cep telefonu, bil
gisayar, televizyon, 
MP3 gibi elektronik 
cihazları çalınan 
vatandaşlar, çalıntı 
eşyalarının takibini 
sanal alemden 
yapıyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen 
'Çalıntı Elektronik 
Eşya Projesi' 
sayesinde kamera, 
cep telefonu gibi 
elektronik eşyası 
çalınan vatandaşlar, 
emniyetin resmi 
internet sitesinde 
çalınan eşyasının 
durumunu online 
olarak takip ede
biliyor. Emniyetin 
resmi internet 
sitesinde, yeni elek
tronik cihaz alan 
vatandaşların da 
yapması gerekenler 
anlatılıyor.
Proje sayesinde 
yüzlerce çalıntı 
malzeme bulunarak 
sahibine teslim 
edildi. Proje kap
samında, polis ekip
lerince ele geçirilen 
çalıntı elektronik 
eşyaların, seri

Sıva »anarken camdan flüstü
Bursa'da sıva 
yaparken 
camdan düşen 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye

Dokuma makinesinin üzerinden düştü
Bursa'da çalıştığı iş 
yerinde dokuma 
makinesinin 
üzerinden düşen kişi 
yaralandı. 

numaraları internet 
sitesinde yayınlana 
rak sahiplerine 
ulaşılıyor. 'Çalıntı 
Elektronik Eşya 
Projesi'nin yaklaşık 
2 yıldır yürürlükte 
olduğunu belirten 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetkilile. 
ri, proje kapsamında 
polis merkezlerinin, 
sorumluluk sahala 
rında yaşanabilecek 
hırsızlık olaylarında 
çalınan elektronik 
eşyaların seri 
numaralarını kayıt 
altına alarak sisteme 
girildiğini açıkladı. 
Sisteme dahil edilen 
çalıntı eşyalarla ilgili 
gelişmelerin vatan
daşlarca da online 
olarak takip edilebil 
diğini belirlen yetki 
liler, Bursa Emniyet 
Müdürlüğünün 
'www.bursapolis. 
pol.tr' adresinden 
projeye ulaşılabile
ceğini bildirdi.

ALDIĞINIZ 
CİHAZLARIN 
FATURALARINI 
SAKLAYIN, 
MAĞDUR OLMAYIN 

göre, Çınarönü 
Mahallesi Atilla 
Sokak'ta bulunan 
bir inşaatın 
ikinci katında sıva

Alınan bilgiye göre, 
Demirtaş Organize 
Sanayi'nde (DOSAB) 
bulunan bir fabrika
da çalışan Hasan Ç.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet 
sitesinde yeni elekt 
ronik cihaz alan 
vatandaşların ne 
.yapmaları detaylı 
şekilde anlatılıyor. 
Açıklamada şu 
tavsiyelerde 
bulunuluyor: 
"Elektronik eşya 
satın aldığınızda 
mutlaka cihaza ait 
fatura ve seri 
numaralarını sak
layın. Ayrıca cihazı 
mzln ayırıcı özellik
lerini bir yere kayıt 
ediniz. Markası, 
modeli, seri numara 
sı, rengi, ağırlığı, 
biçimi, cep telefon
ları için imei numara 
sı, bilgisayar için 
mac adresi gibi bil
gileri kaybetmeye
ceğiniz bir yere not 
ediniz. İkinci el elek
tronik eşya satın 
alırken faturasını 
isteyin, ayrıca seri 
numarası silinmiş, 
kazıntı yapılmış ya 
da değiştirilmiş 
cihazlar ile izinsiz 
olarak elektronik 
kimlik bilgisi 

yapan Niyazi Ö. (36), 
dengesini kay
betmesi sonucu 
düştü.
Yaralanan

(38), üzerine çıktığı 
2 metre yüksekliğin
deki dokuma maki
nesinden düştü.
Yaralanması sonucu 

değiştirilmiş cihaz, 
kart, araç ve gereç
leri kesinlikle satın 
almayın. Elektronik 
eşyanız çalınırsa, 
hırsızlığın meydana 
geldiği yerden 
sorumlu polis 
merkezine resmi 
müracaat ederek 
cihaza ait bilgileri ve 
fatura fotokopisini 
görevlilere teslim 
edin. Ayrıca 
cihazınızın 
markasına göre 
ilgili satış firması ve 
teknik servisini bil
gilendirin. Böylece 
cihazda eğer bir 
arıza meydana 
gelirse servisine 
götürüleceğinden, 
cihazı tespit etme 
imkânı doğacaktır. 
Çalıntı malı satmak 
kadar satın almak 
da Türk Ceza 
Kanuna göre suç 
sayılmıştır. Art 
niyetli satıcıların 
ucuz fiyata 
satmaya çalıştıkları 
ikinci el elektronik 
cihazlara çalıntı 
olma ihtimaline 
karşı şüpheyle 
yaklaşın."

Niyazi Ö, 
ambulansla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Bursa Devlet 
Hastanesine kaldın 
lan işçinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

Kim görüşüyor, bilelim ?...

Imralı’dakinin Avukatları, “devlet” adına 
bazı kişilerin Öcalan'la düzenli olarak 
görüştüklerini söylüyor..

Ancak avukatların onun bazı söz
lerinden çıkardığımız sonuca bakıldığın
da, heyette MİT mensupları var..
Askerlerin de bulunduğunu” önceden 

belirtmişlerdi.
Ama , Genelkurmaydan cevap geldi..
“Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bununla 

hiçbir ilişkisi yoktur.
Sayın okurlarım; Şimdi Imralı tablosuna 

bir bakalım.
Askerler, “Biz bu işte yokuz” diyorlar.
Ak Parti hükümeti, başından beri siyasi 

olarak bu işin sorumluluğunu yüklenmi 
yor. Kaçamak güreşiyor.

Ortada hep bir “Öcalan'la devlet 
görüşüyor” lafı dolaşıyor.

Peki Allah aşkına Imralı'da “Öcalan'la 
kim görüşüyor?”

Hükümetten gelen tek cevap şu:“Devlet 
görüşüyor...

Şimdi de ben soruyorum ; ’’Kimmiş bu 
“devlet”?

Her konuda “Siyasi sorumluluk bende” 
diye böbürlenen Başbakanlar, bakanlar 
nerede?..

O zaman kim bu Öcalan'la görüşen 
“benim devletim”...
Öyle anlaşılıyor ki, hükümette Kürt 

sorununu çözecek “siyasi cesaret” 
henüz yok.

İktidarın siyaseti şu strateji üzerine 
konulmuş:

Yarın bir gün konu çözüme kavuşursa, 
“Benim hükümetim çözdü”.

Riski varsa, “Kimsesiz devletin “mar
ifeti olacak...

Siz karışmazsanız, o “kimsesiz devletin 
kimsesiz adamı” niye elini taşın altına 
soksun. Başına bela alsın..

O adam görmüyor mu; bundan 10 yıl 
önce “kimsesiz devlet” adına iş yapan 
insanlar, komutanlar bugün Silivri 
mahkemelerinde sürünüyor.

Önüne gelen kötü siyasetçi, yalaka 
köşe yazarı, o insanların yakasına 
yapışıp, “Hesap ver” diye bağırıyor.

Bugün siz bu işin siyasi riskini 
almazsanız, devletin içinden bu riski ala
cak insanlara da ben enayi gözüyle 
bakarım..
Ankara'da kime sorsanız “Vallahi ben 

yokum” diyor.
Öyleyse Imralı'da bu pazarlığı yapanlar 

kim ?..
“Gerekirse Öcalan'la da görüşün ama 

bunu da açıkça söyleyin” diyoruz.
Ey vatandaşım, sen biliyor musun 

Imralı'da Öcalan'la kim görüşüyor?...
Ben bilmiyorum da...

Evden ziynet eşyalarını çaldılar
Bursa'da bir evden 
çok miktarda 
ziynet eşyası 
çalındı.
Alınan bilgiye

göre, Eski Karaman 
Mahallesi Ali 
Onbaşı 
Mahallesi'nde 
oturan İsmail

Ü'ye ait eve 
giren kişi veya 
kişiler, 6 
burma altın bilezik, 
10 cumhuriyet

altını ve altın zinciri 
çalarak kaçtı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

KfiŞCM BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış Öğrenciler 75. Büyük Atatürk Koşusu yağmura karşın yapıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi
Ataturk koşusu yapıldı

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Ankara’ya 
gelmiş olan temsilciler ve AnkaralIlar coşkuyla 
karşıladı.

Kurtuluş ateşi Ankara’da yakılacaktı.
Ankara milli mücadelenin merkezi oldu.
AnkaralIlar bu günü hiç unutmadı.
Her 27 Aralık günü onlar için bayram sayıldı.
Bu günün anısına Büyük Atatürk Koşusu’da 

başlatıldı.
75 yıldır her 27 Aralık günü tüm yurtta Atatürk 

koşulan düzenlenir.
Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arasında bu koşu 

lan düzenler.
Aynca illerde İl Spor Müdürlükleri, askeri birlik

ler kendi aralarında koşular düzenler.
Dün, Gemlik’te de 75. Atatürk koşusu yapıldı.
Çocuklar yağmur, çamur dinlemeden koşularını 

bitirdi.
Özel Aykent ilköğretim Okulu’nun ev sahipliği 

yaptığı koşulardan sonra sporculara yemek yedi 
rildi.

Ankara’da 75 yıldır Harp Okulu öğrencilerinin 
düzenlediği Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl yapıl
madı.

Nedeni, Ankara Valiliği’nin izin vermemesi idi. 
İlginç değil mi?
Valilik dün gece geç saatlerde yaptığı açıklama 

ile Ankara’nın ana caddelerinde her türlü 
faaliyetin takvime bağlandığını bildirdi.

Sivillere Atatürk koşusu izni verildi ama askeri 
öğrencilere verilmedi.

AKP iktidarın askere olan kıskacı devam ediyor.
Bunun başka bir anlamı olamaz.
Bu yurdu kurtaran Türk askeri Atalarının Anka 

ra'ya gelişi için geleneksel koşularını yapacaktı 
ama izin verilmedi.

Askerin koşusu takvim dışı sayıldı.
Bu karan hoş karşılayabilir misiniz?
Ben haberi televizyonlardan duyduğumda şaşır 

dim.
Bu da mı olacaktı dedim.
Görülen o ki, giderek Atatürk ile ilgili her olay, 

her kutlama yavaş yavaş ortadan kaldırılacak.
Bunu da demokratikleşme sayacaklar.
Güçleri yettiği gün ise resmi dairelerden Ata 

türk ile ilgili fotoğraflan da kaldıracaklar.
Bunları söyleyenleri ve yazanlan ise kışkırtıcı, 

bölücü diye niteleyecekler.
Atatürk’ü gözden düşürme sürecini bir süredir 

yaşıyoruz.
Eğer 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak millet 

vekili seçimlerinde AKP yeniden iktidara gelirse 
bu süreç hızlanacak.

12 Eylül darbesinden sonra Atatürk’ü dilinden 
düşürmeyen Kenan Evren, Atatürk’ün kurduğu 
Türk Dil Kurumu’nu, Türk Tarih Kurumu’nu ve 
Atatürk’ün kurduğu CHP’yi kapatmadı mı?

Ergenekon davası ile Atatürkçü düşünceyi 
savunan bilim adamian, gazeteciler ve siyaset
çiler içeri tıkılmadı mı?

Hiç aceleleri yok.
Hedefe yavaş yavaş varacaklar.
“Atatürk’ün korunmaya ihtiyacı yok’’ diye koru

ma yasasını kaldırarak, Cumhuriyetin kuru
cusuna hakaret de edilirse hiç şaşmayın.

Bunu zaten kapalı kapılar ardında açıkça yapı 
yortar.

27 Aralık Buyuk 
Atatürk Koşusu 
Kros Şenliği, Odun 
depoları ile Özel 
Aykent ilköğretim 
Okulu yolu arasında 
düzenlenen 6 farklı 
kategoride yapıldı. 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Lig Heyeti tarafın* 
dan organize edilen 
Kros Şenliğine; 
ilk ve orta dereceli 
okullardan 361 
öğrenci katıldı. 
Kros Şenliğinin 
ardından ödül 
törenine geçildi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Akif Alanlar, okul 
müdürleri ve öğret
menlerin katılımıyla 
gerçekleşen 
ödül töreninde, 
öğrenciler 
ödüllerini aldılar. 
Yoğun yağış olması
na karşın zevkli ve 
çekişmeli geçen 
Kros Şenliği katılımı 
ve organizasyonu 
ile büyük 
beğeni topladı. 
Dereceye giren 
koşuculara ödül 
töreni ardından Özel 
Aykent ilköğretim 
Okulu’nda öğle 
yemeği verildi. 
Dereceye giren 
Ferdi ve Takım dere
celeri şu şekilde :

KUÇUK KIZLAR 
KATEGORİSİ: 
KÜÇÜK ERKEKLER 
KATEGORİSİ :
Ferdi:
1- Semra ERGÜN 
(Çınar İ.Ö.O.)
1- Koray KOCAMAN 
(Atatürk İ.Ö.O.)
2- Melike ALANKO 
(Ş.Şenol İ.Ö.O.) 
2- Erol ÖKSÜZ 
(Ş.Cemal İ.Ö:O.) 
3- Şeyma BAYRAK 
(Atatürk İ.Ö.O.)
3- İbrahim SEVİNÇ 
(K.K. Ali K.I.Ö.O)
Takım :
1-ŞEHİT 

CEMAL İ.Ö.O.
1-ATATÜRK İ.Ö.O. 
2- K.KUMLA ALİ

KÜTAHYA I.Ö.O.
2- K.KUMLA ALİ 
KÜTAHYA I.Ö.O.
3- 11 EYLÜL İ.Ö.O.
3- ŞEHİT 
CEMAL İ.Ö.O.

YILDIZ KIZLAR 
KATEGORİSİ : 
YILDIZ ERKEKLER 
KATEGORİSİ: 
Ferdi:
1-Merve TARIM 
(Atatürk İ.Ö.O.) 
1-Onur BİRLİKLER 
(Ş.Cemal İ.Ö:O.) 
2- Dilan TEKEMEN 
(Çınar İ.Ö.O.) 
2-Hasan YILDIZ 
(11 Eylül İ.İ.Ö.O.
3- Esra AZAK 
(Umurbey A.F. İ.Ö.O)

3- Ali BUDAK 
(Ş.Cemal İ.Ö:O.) 
Takım :
1- ÇINAR İ.Ö.O.
1-ŞEHİT 
CEMAL İ.Ö.O.
2- ŞEHİT 
CEMAL İ.Ö.O.
2- CUMHURİYET 
İ.Ö.O.
3- 11 EYLÜL I.Ö O. 
3-11 EYLÜL İ.Ö.O.

GENÇ KIZLAR 
KATEGORİSİ : 
GENÇ ERKEKLER 
KATEGORİSİ : 
Ferdi ;
1-MERVE 
ÖZTÜRK (KIZ 
TEK.VE MES. LİS.) 
1- HALİL TURHAN

(A.İMAM HATİP LİS.) 
2- FATMA SARI 
(A.İMAM HATİP LİS) 
2- ALİ YALÇIN 
(A. İMAM HATİP Lis) 
3-GÜNNUR ŞAHİN 
(KIZ TEK.VE 
MES. İS.) 
3- OSMAN YENEL 
(A.İMAM HATİP Lİ) 
Takım :
1-KIZ TEKNİK ve 
MESLEK LİSESİ 
1-A. İMAM 
HATİP LİSESİ 
2- A. İMAM 
HATİP LİSESİ 
2- CELAL BAYAR 
AND. LİSESİ 
3- UMURBEY 
SAĞLIK Mes. LİSESİ 
3- ATL ve EM LİSESİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Artvinliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Kültür Merkezi’nde tören düzenledi

Mehmet Akil anıldı
Artvinliler Yardım 
laşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
Mehmet Akif için 
Kültür Merkezi’nde 
anma programı 
düzenledi 
Artvinliler Yardımlaş 
ma Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
ölümünü 74.yıldönü 
mü münasebetiyle 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde bir anma 
programı tertipledi. 
Edebiyatçı -Yazar 
İslam Yaşar’ın konuş
macı olarak katıldığı 
programda Gizem 
Battal Mehmet Akif in 
Bülbül şiirini Cemal 
Erciyas ise Çanakkale 
Şehitlerine şiirini 
okurken Elif Zehra 
Kavran şiirlere Neyle 
eşlik etti. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkan Vekili 
Refik Yılmaz, İl Genel 
Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
MHP ve SP ilçe 
Teşkilatı, Belediye 
Meclis üyelerinin de 
izlediği program 
Gemlikli şehitlerde bir 
sunumla anıldı. 
Programın konferans 
bölümünde Edebiyat 
çı Yazar İslam 
Yaşar’ın Mehmet Akif

Ersoy’un kişiliği, dava 
adamlığı rolü, Milli 
mücadeledeki 
çabaları, şairin istiklal 
Marşını nasıl yazdığı, 
Akif in Mısır’a neden 
gitmek zorunda 
kaldığı, İstanbul’a 
döndükten sonra 63 
yaşında vefat ettiğin 
de devlet erkanının 
Akif e olan uzaklığına 
rağmen binlerce 
üniversite talebesinin 
Akif i nasıl sahiplen 
diği konularında yap
tığı konuşma büyük 
bir dikkatle dinlendi. 
Akif i önce anlamamız 
gerektiğini belirten 
Yaşar, "Çocuklarımıza 
milli şairimizi tanıt
malıyız, Akifin milli 
mücadeledeki gayret
lerinden bahsetmeli 
yiz. O dana Kuvay-ı 
Milliye kurulmadan 
önce düşmana karşı 
koyulması gerektiğini 
belirten bir isimdir.
Yazmış olduğu 
ses şiiriyle milli 
mücadele ateşini 
ilk yakanlardandır.’ 
Akif’in Bediüzzaman 
Said Nursi ile birlikte 
İttihad-ı İslam fikirinde 
olduğunu belirten Akif 
’Arnavut kökenli bir 
şair Türk milletinin 
milli marşını 
yazmıştır. Biz Gemlik 
te Artvinliler Derneği 
tarafından Akif’i anı 

yoruz. Bu son derece 
anlamlıdır. Akif hepi 
mizin ortak bir 
değeridir o da mil
letimizin din, vatan, 
bayrak gibi ortak 
değerlerimiz için 
mücadele etmiştir Bu 
ortak değerlerimizden 
biri çıktığında eksiklik 
olur.. Akif bu marşı 
paraya çok ihtiyacı 
olduğu bir dönemde 
kendisine verilen 500 
lira gibi o dönem için 
son derece yüklüce 
parayı almadan 
yazmıştır. Bu paranın- 
da şehit çocuklarının 
meslek kazanmaları 
için harcanmasını 
istemiştir.
İstiklal Marşının 
başlan gıcındaki 
Korkma sözü peygam 
ber efendimizin 
Mekke den Medine’ye 
göç ederken Hz 
Ebubekir’le mağarada 
saklandıklarında 
müşriklerin etraflarını 
sardıklarında söyledi 
ği söz olduğunu 
belirten İslam Yaşar 
İstiklal Marşı’nın 
dünyada bir benzeri 
olmadığını belirtti. 
Akif zaferden sonra 
Mısır’a gitmek zorun
da kahr orda yaşar 
ömrünün sonlarına 
doğru memleketine 
dönmeyi istemiş ve 
peygamber efendimi 

zin yaşı olan 63 yaşın
da vefat etmeyi arzu 
etmiştir. İstanbul’a 
döndükten 11 ay 
sonra vefat eden ve 
Teşvikiyye caiiminin 
kenarında belediye 
görevlilerinin 
cenazeyi kaldırması 
için beklerken bu 
hadiseyi duyan 60bin 
üniversite talebesi 
Mehmet Akif in 
cenazasine sahip çık
mış ve eller üzerende 
tabutu taşımıştır. 
Cenazesi İstiklal Marşı 
okunarak 
defnedilmiştir. O 
zamanın idarecileri 
Cenazeyi kaldıran 
resmi görevlilere 
cezalandırmıştı 
Akif in ortak değeri 
miz olduğuna vurgu 
yapan yazar İslam 
Yaşar Akif i iyi 
anlamamız ve 
çocuklarımıza 
anlatmamız gerek 
63 yıla 63 bin yılda 
yapılabilecek işleri 
sığdırmış bir 
şahsiyettir’ diye 
konuştu.
Konferans sonrası 

Edebiyatçı-Yazar 
İslam Yaşar kita
plarını imzalayıp kon
feransa katılanlarla 
sohbette bulundu. 
Artvinliler Derneği 
Başkanı Mevlut Çelik 
konferansa katılanlara

teşekkür ederken 
Derneğin Eğitim ve 
Kültür işleri sorum
lusu Şuayb 
Serdaroğlu’da anma 
programıyla 
amaçlarının milli 
şairimizin istiklal 
Marşı dışında fikir ve 
gayretlerinin de 

bilinmesi yanı sıra 
mahalli derneklerin 
sadece piknik ve 
eğlence organizas 
yomlarıyla değil 
kültürel ve sanatsal 
etkinlikler düzenleye- 
bileceklerini 
göstermek olduğunu 
belirtti.

ELEMAN

Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
İstanbul’u gezdi. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Gezi Gözlem 
İnceleme Kulübü 
öğretmenleri tarafın

dan düzenlenen 
geziye 36 öğrenci, 
7 öğretmen ve 
3 veli katıldı.
46 kişilik bir grupla 
Cumartesi günü 
İstanbul’a giden gezi 

kafilesi Dolmabahçe 
Sarayı, Denizcilik 
Müzesi, Yerebatan 
Sarnıcı, 1453 
İstanbul’un Fethi 
Panoraması ve 
Minia Türk’ü

gezdiler.
Tarihi yerler hakkın
da bilgi edinen 
öğrenciler, güzel 
bir gün geçirmenin 
mutluluğu ile 
Gemlik’e döndüler.

Matbaamızda çalışmak 
üzere çırak aranıyor 
GÜLER 1IMIS

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83

MHUH WMiPKiM
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

TEBRİKLER KÖRFEZSPOR
Sporu sadece futbol üzeri 

ne görme dönemi Gemlik’te 
bitiyor.

Bir dönem Zeytinspor’un 
başlattığı halanlar voleybolu 
Körfezspor’la yeniden yaşa
ma geçirildi.

Gemlik’te faal spor kulüp
lerimiz nedense sadece fut
bola yönelik çalışma yapı 
yorlar.

Körfezspor kulübü 
bünyesinde oluşturduğu 
küçük kızlar voleybol 
takımıyla kapalı spor salo
nuna renk getirdi.

Öyle ki, kulübün başkanı 
ile yönetim kurulu salonda 
büyük keyifle maçları izle 
meye gelmişler.

Kim düşünmüşse kendileri
ni kutluyorum.

Futbol takımını kuramayan, 
liglere katılmalarını sağlaya
mayan kulüpleri gördüğü 
müzde Körfezspor’un bu 
başarısı küçümsenemez.

Kulüpler artık daha mantıklı 

düşünmeye ve karar ver 
meye başladılar.

U-14 takımları yavaş yavaş 
kurulmaya başladı.

Umurspor oluşturduğu 
küçükler takımıyla gelecekte 
A kadrosunu hazırlamaya 
başladı.

Bunun yanı sıra Gemlik 
Belediyespor gümbür güm-, 
bür geliyor.

Neden kuruldu? 
Kurulmamalıydı? gibi ipe 
sapa gelmez sözlere rağmen 
kurulan futbol şubesi 
başarılı olmaya başladı bile.

Gemlik’te Tuğan 
Büyükbaşaran’ın basketbol 
kulübünü kurduğunda da 
aynı söylentileri duymuştuk.

Ama o basketbolü ilçede 
yeşerten ve yaşatan oldu.

Şimdi aynı faaliyeti kulüp
lerimiz yapmaya başlarlarsa 
ilçede spor yapma isteğinde
ki gençlerimiz kazanırlar.

Bir spor kulübü sadece fut
bol branşıyla uğraşmamalı.

Gücü hangi branşa yetiyor
sa açmalı.

Erkek olsun kız olsun tüm 
gençlerimizin değişik 
sporlara yatkınlıkları var.

İlköğretim okulları arasında 
voleybol maçları oynandığı-; 
na göre kulüplere neden bu 
branşta faaliyet göster
mesinler.

Akıllara gelebilir.
Kim ilgilenecek? kimler bu 

gençleri hazırlayacak? diye.
Okullarda görev yapan 

beden eğitimi öğretmen
lerinden yardım alınabilir.

Eğer onlar bu işe sıcak 
bakmazlarsa çocukları kulü
plere yönlendirmezlerse 
olmaz.

Çocuğa ‘‘kulüplere gider
sen notunu kırarım” devri 
geçti.

Bunu diyen beden eğitimi 
öğretmeni olamaz.

Zeytinspor’un başlattığı, 
Körfezspor’un yeniden 
faaliyete geçirdiği bayan 
voleybolunu diğer kulüple 
rimizin de açması güzel olur.

Birçok ilçede bulunmayan 
güzel spor salonumuz var.

Bu salonu sadece 
idmanlar için kullanmak 
olmaz.•

Körfezspor’u aldığı ve 
başlattığı bu kararı nedeniyle 
Gemlik’te spor yapmak 
isteyen gençlerimiz adına bir 
kez daha kutluyorum.

tan lıağıslatlı
Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi üyeleri, 
geleneksel hale 
getirdikleri kampa
nya kapsamında 
kan bağışında 
bulundu.
Merinos AKKM 
Fuar alanında 
açılan ‘Avrasya 
Hediyelik Eşya ve 
El Sanatları Fuarı1 
kapsamında kuru
lan Kızılay standına 
giden Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi ve BurSanat 
Eğitim ve Gençlik 
Derneği (BurSanat) 
üyeleri, kan 
bağışında bulundu. 
6.’sı gerçekleştir
ilen kan bağışı 
kampanyası ile 
örnek bir projeye 
imza atan gençler, 
BursalIları kan 
bağışında bulun
maya davet etti. 
Gençlik Meclisi’nin

geleneksel hale 
getirerek 6,'sını 
düzenlediği kan 
bağışı kampa
nyasının önemli bir 
sosyal sorumluluk 
projesi olduğunu 
belirten Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
"Gençler tarafından 
yürütülen 
kampanya, faydalı 
bir girişim olma 
özelliğini taşıyor. 
Gençlik Meclisi 
üyelerinin kan 
bağışına ilgi göster
mesi bizleri sevin
diriyor. Bilindiği 
gibi, kan bağışı 
hem kişilerin kendi 
sağlığı, hem de 
ihtiyaç sahibi 
hastalar için hayati 
önem taşıyor. 
Bursa Kent 
Konseyi olarak bu 
uygulamayı destek
liyoruz" dedi

elm& «sekeri
GEHlil'iH ili ÖZEL 

OWL ÖNCESİ KİIİD 
HUŞUNU

vı |

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Macıde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZA LP EM LAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 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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MIIİimM
Önümüzdeki yıl 
kamuya toplam 70 
bin memur alınacak. 
Devlet memurlarına 
eş için ödenen aile 
yardımı ödeneği 
sözleşmeli persone 
le de verilecek.
Bütçe, üniversitelere 
ilave 8 bin atama 
izni de tanıyor.
Bütçe maratonu 
bitti. Büyüme odaklı 
hazırlanan bütçeden 
201 Tde 70 bin yeni 
memur çıkarken, 
vergiden de 232 mil
yar lira gelir hedefi 
kondu. Ayrıca istih
dam yaratana teşvik 
verilecek ve sağlık 
ve eğitim harcama 
lan artacak 
Seçim yılı olan 
2011'e 'büyüme 
odaklı bütçe' ile gi 
riliyor. 2011 bütçesi 
öğrenciden yeşil 
kartlıya, esnaftan 
memura her kesimin 
yüzünü güldürecek 
şekilde tamamlandı. 
Hükümet, 2011 
bütçesinde esnaf, 
çiftçi ve ihracatçıya 
kredi desteği ile 
teşvik ödemelerine 
'devam' dedi. 2011 
Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Yasa Tasarısı, 
15 günlük marato
nun ardından dün 
TBMM'de kabul 
edildi.
İSTİHDAMA 
TEŞVİK VERİLECEK 
Önümüzdeki yıl 
kamuya toplam 70

KAYIP Nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. SAİMAKSOY

bin memur alınacak. 
İstihdam üzerindeki 
yükleri azaltmak 
amacıyla yürürlüğe 
konulan işveren pri
minde 5 puanlık 
indirime devam edi 
lecek. işverenler 
aynı anda farklı 
teşviklerden yarar
lanabilecek.
Devlet memurlarına 
eş için ödenen aile 
yardımı ödeneği 
sözleşmeli persone 
le de verilecek.
Bütçe, üniversitelere 
ilave 8 bin atama 
izni de tanıyor.
Bütçe harcamaları 
nın 2011 için büyük
lüğü 312.5 milyar lira 
olarak öngörülürken, 
232.2 milyar lira 
vergi getiri tahmin 
edildi. Bütçe açığı 
nın 33.5 milyar 
liradüzeyinde tutul
ması hedeflenirken 
faiz dışı fazla hedefi 
ise 14 milyar lira 
olarak belirlendi.
Bütçe giderlerinde 
en büyük kalemi 
115.8 milyar lira ile 

cari transferler oluş
turdu. Bütçe kap
samında, memur 
maaşları ortalama 
yüzde 13.7 artarken, 
80 lira da denge 
tazminatı ödenecek. 
En düşük memur 
maaşı aile yardımı 
ile birlikte bin 532 
lira seviyelerine 
kadar yükselecek. 
Sosyal yardım 
amaçlı kaynaklar 
artırıldı. Yeşil 
kartlılara sağlık 
yardımı ödenekleri 
4.7 milyar liraya 
çıkarılırken, özürlü 
eğitimi ve evde 
bakım için de 3.2 
milyar lira ödenek 
planlandı.
Bütçeden aslan 
payını Sağlık ve 
Milli Eğitim 
Bakanlığı aldı. 
Öğrenci bursları 
yüzde 22 artırıldı. 
Çiftçilere, alan ve 
ürün bazında 
üretimin desteklen
mesi amacıyla'6 
milyar lira ödeme 
yapılacak

Elektrik hırsızları, 
sırtımızdan geçiniyor
Kaçak elektrik kul
lanımı, doğuya 
doğru gittikçe 
artıyor. Elektrik 
hırsızlığının bedeli 
ise yine faturasını 
düzenli ödeyen 
vatandaşa kesiliyor. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), elektrikte 
kayıp-kaçak oranın
da vahim durumu • 
ortaya koyarken, 
2011-2015 uygulama 
dönemine ilişkin 
dağıtım faaliyeti 
kayıp kaçak hedefi 
(KKH) oranlarını 
belirledi.
EBDK'nın Resmi 
Gazete'de yayım
lanan kararlarına 
göre, en yüksek 
kayıp kaçak oranı, 
Diyarbakır-Mardin- 
Siirt-Şanlıurfa-

KONCRE İLANI
ALTINTAŞ CAMİ YAPTIRMA VE KURAN KURSU YAŞATMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
. Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 16 Ocak 2010 Pazar 
günü saat 13.oo’de Gazi Osman Paşa Camindeki dernek odasında 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu adına
Cemal AKTAŞ Başkan

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması
6- Raporların görüşülerek aklanması
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

Batman-Şırnak böl
gesinde faaliyet 
gösteren Dicle 
Elektrik Dağıtım AŞ, 
en düşük kayıp- 
kaçak oranı ise 
İstanbul Anadolu 
Yakası Elektrik 
Dağıtım AŞ'nin 
(AYEDAŞ) böl
gesinde...
Dicle bölgesinde 
2011'de yüzde 61 
olarak kabul edilen 
elektrikteki kayıp- 
kaçak oranının, 
2015'te yüzde 29'a 
indirilmesi hedef 
leniyor. Kayıp-kaçak 

oranı Vangölü'nde 
yüzde 46, Aras'da 
yüzde 23, Fırat'ta 
yüzde 12,5 
düzeyinde... 
En düşük kayip- 
kaçak oranı yüzde 
7,12 ile AYEDAŞ 
bölgesinin... 2015 
yılında kayıp kaçak 
oranı Sakarya 
Elektrik Dağıtım AŞ 
(SEDAŞ) bölgesinde 
yüzde 6,33 ile en 
düşük düzeye 
indirilirken, Dicl6 
bölgesinde ancak 
yüzde 29,01 seviye
sine çekilebilecek.

ı— GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

m
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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 51,3 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz $14 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E 
R

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

TAKSİLER

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

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

1 Akcan Petrol S1> i0 7B
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 2S
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3848 

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

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

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

GÜLER AJANS.
Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lllttillllliil
CTSSİMSI 

AVMEVSM 
1IMIW.1J 

mCUJP(SfflİRLİ 
n)iU5-ıw 

SAI
I6.00-I8.00-20.00 

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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VEFAT VB TEŞEKKÜR

19 Aralık 2010 Pazar günü 
ebediyete intikal eden kardeşimiz 

Diş Hekimi Feridun Er çek’in 
cenazesine katılarak bizleri yalnız bırakmayan 

başsağlığı dilekleriyle acımızı paylaşan 
tüm dostlarımıza, akrabalarımıza ve 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

ERÇEK AİLESİ

MILTON
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^^g^tf

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

RİYANİST - MURAT 
BAĞLAMA - TOLGA 
ORYANTAL CEYLAN REZERVASYON

0224 582 22 82r 0224 582 21 65

2011
YILBAŞI MÖNÜSÜ

A Çocuklar için * 
özel yerimiz vardır

29 Aralık 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah Yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

MHP Tarım Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada zeytin üreticisinin 
zor durumda olduğunu bildirdi

“Çiftçilerimiz borçlarını 
ödeyemez duruma geldi”
Milliyetçi Hareket Partisi ilçe 
Başkanlığı, Tarım Komisyonu, 
zeytin üreticisinin durumunu 
değerlendiren bir açıklama 
yaptı. Açıklamada, “8 yıldır İkti
darda olup ülkemizi yöneten 
AKP'nin yanlış tarım politikaları 
ne deni ile yurdumuzun diğer 
tüm bölgele rindeki çiftçilerin 
olduğu gibi bölge miz çiftçisi de 
gün geçtikçe daha zor duruma 
düşürülmektedir.” denildi. 6’da

İİHlBM
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’n ce 
İstiklal Caddesi’nde yıl 
ortası sergisi açıldı. Vali 
Yardımcısı ve Gem lik 
Kaymakam Vekili İsmail 
Demirhan, “Halk Eğitim 
kurslarının teme ünde 
eğitim var. Eğitim 
olmadan toplum kalkın
ması olamaz.” dedi.
Sergi, 3 gün süre ile 
açık kalacak. Syf 4’de

Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Ne yazayım, neyi yazayım..
Bazı günler yazmaya bir türlü 

başlayamıyorum.
Dakikalarca, saatlerce bir bekleyiş 

sürüyor.
Buna kimi konsantre, kimi ise adaptas 

yon, kim ise uyumsuzluk diyor.
Ne derlerse desinler, sonuçta bir işe bir 

yerden başlamak gerek.
Konu seçmede sıkıntı yaşıyorum bazı..
Kafamın için cadı kazanı gibi..
Gemlikten birşeyler yazmak istiyorum.
Ne yazayım diye soruyorum kendi ken 

dime neyi yazayım. Devamı sayfa 4’de

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

Duvarlardaki suntalem laminantlar söküldü kapılar değiştirildi

Dostluk üzerine
Yaşamın anlamlı çoğu zaman da anlamsız 

koşuşturmacası, kaynakların daralması, 
tüketimin körüklenmesi, pembe dizilerde 
sunulanlar "kendimizi" unutturdu. İnsanlık, 
saygı, sevgi yerini çıkarlara bıraktı.

Oysa her zaman gerekli olan bir kavram 
var.

Dostluk.
Nedir dostluk?
Sempati... İlgi... Bağlılık... Yüceltme... 

Taçlandırma... Sorumluluk duyma... 
Yürekten algılama. Bakışlarla anlaşma. Ses 
tonuyla destek verme.

Bunların hepsi bir araya gelip, zaman 
içinde birikerek dostluğun çimentosunu 
oluşturuyor.

Hızlı kent yaşamı dostluk duygusunu 
aklımızdan aldı.

Dostluklar nasıl oluşuyor unuttuk
*****

Nasrettin Hoca bir Cuma günü camide 
cemaate namaz kıldırmak üzere ezanı bek- 
liyormuş. Bir adam gelmiş.

"Hocam" demiş! "Eşeğimi yitirdim..." 
Hoca da adama;
"Şu namazı kıldıralım, senin eşeğin çare

sine bakarız” demiş.
Hoca namazı kıldırmış, vaazını vermiş ve 

CemA^to dönmüş*
"İçinizde hiçbir dostuyla bir bardak çay 

içip saatlerce konuşmamış, dostuyla sekiz 
saatlik yürüyüşe çıkıp hiç konuşmadığı 
halde sıkılmadan yürüyüşünü tamamla
mamış ve komşunun kızına kem gözle baktı 
diye dost bildiği arkadaşını arkadaşlıktan 
silmiş biri var mı?" diye sormuş.

Arka şıralarda saf tutmuş, sümsük tipli biri 
parmağını kaldırıp,

"Ben varım Hocam." demiş.
Hoca eşeğini yitiren adama dönmüş, 
" Albu adamı git, bundan büyük eşek olur 

mü? Yitirdiğin eşeğin yerine kullanırsın" 
demiş. Ve eklemiş;

"Dostun yoksa... Farkın ne?”

Olumsuz düşünür Sokrates'e öğrencileri 
sormuş:

“Dostluk nedir? “
Sokrates da onlara şu yanıtı vermiş;
"Çocukluğumdan beri arzuladığım bir şey 

yardır. Kimi insan atları olsun ister... Kimi 
insan köpekleri. Kimisi altını, kimisi de şanı, 
şerefi; Bense bir dostum olsun isterim..."

İnşan biriktiren yaratık...
Şan, şöhret biriktiriyor...
Boğazda villa biriktiriyor.
Repoda para kasalarda naftalin kokulu 

döviz biriktiriyor.
Cahil olan dedikodu biriktiriyor.
Dost biriktiren kaç kişi?
Onun için;
Nazik olmak için bir gülümseme bekle

meyin.
Arkadaş değerini anlamak için yalnız 

kalmayı beklemeyin.
Yardım edebilmek için zamanınız olmasını 

beklemeyin.
özür dilemek için diğerinin acı çekmesini 

beklemeyin.
Barışmak için ayrılığı beklemeyin. 
Beklemeyin ki dostlarınız biriksin. 
Çünkü; yarın ne olacak biliyor pusunuz?

İSIlİjî^
Gemlik 
Kaymakamlık 
makam odası 
yenileniyor. 
İlçe Kaymakamlı- 
ğı’na atanan Bilal 
Çelik’in, görevine 
başlamasından 
sonra Aralık ayında 
meslek içi eğitim 
amacıyla İç İşleri 
Bakanhğı’nca 
ABD’de kursa 
gönderildi. 
Kaymakam 
Çelik ilçemizden 
ayrılmadan önce 
uzun yıllardır 
kullanılmakta olan 
makam odasının 
değiştirilmesini 
istedi.
Duvarları suntalem 
laminant ile kaplı 
olan makam odası, 
bir iç mimar tarafın
dan yeniden

başlayan yenileme 
çalışmaları kap
samında suntalem 
parkeler sökülerek 
iç düzenleme

Kaymakamlık 
makamının ve 
Sekreterliğin 
kapıları da söküle 
rek, yerine yenileri 
takılan düzenleme 
çalışmaları 
devam ediyor.

vekaleten yürüten 
Bursa Vali 
Yardımcısı İsmail 
Demirhan ise, 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay’ın 
odasında görevini 
sürdürüyor.

Hüseyin Zan a veda yemeği
Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
olarak görev yapan 
Hüseyin Zan adına 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan veda yemeği 
verildi. Gemlik 
Anadolu imam Hatip 
Yemek Salonu’nda 
verilen yemeğe ilgi 
büyüktü. 6 yıldır 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
olarak görev yapan 
Hüseyin Zan'ın tayi
ni İstanbul Başak 
şehir*e ilçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
olarak atandığından

dolayı adına gör 
kemli bir yemek 
düzenlendi. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen; 
emekle rinden ve 
özverilerinden 
dolayı Hüseyin

Zan'a teşek kür 
ederek plaket verdi 
ve yeni göre vinde 
başarılar diledi.
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Jandannadaı ielinecilere sıc nsli YazıYORUM
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, define 
arayan 7 kişi 
jandarma 
tarafından suç 
üstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey'e 
bağlı Canbaz köyü 
Karaboğaz mevki
inde kaçak kazı 
yapıldığı ihbarını 
alan jandarma 
ekipleri bölgeye 
operasyon

ördek diye arkadaşını «urdu
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde bir 
avcı, ördek zanned
erek arkadaşını 
vurdu.
Bursa'da oturan 4 
arkadaş, hafta 
sonu ördek avı için 
Uluabat gölüne 
geldi. Serdar 
Beygirci'ye (30) ait 
sandalla göle açılan 
Rıdvan Çiçek {33), 
Emin Tekin (31) ve 
İlhan Sansar (28), 
gölde ördek avla-

Toz iümiirün içine Uiisen isçi hayatını taybetti
Bursa'nın Keleş 
ilçesinde, burker 
silo makinesi ile 
çalışan işçi, kömür 
tozlarının içine 
düşerek hayatını 
kaybetti.

Kaldırımda bekleyen çocuğu ezdi
Bursa'da, yolun 
karşısında geçmek 
için kaldırımda 
bekleyen 12 yaşın
daki çocuk, direksi 
yon hakimiyeti kay
bolan otomobilin 
altında kaldı. Çocuk

Alkol bulamayınca kolonya içti
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde, alkol 
bulamayınca 
bir litre kolonya 
içtiği iddia 
edilen adam 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre

düzenledi. M.S. (39), B.Y. (32), Ö.A. (25), 
E.D. (39), S.K. (32), L.Ç. (40) ve A.G. (43)

maya başladı. Tekin, 
birden havalanan 
ördeklere ateş et 
mek isterken, san
dalın uç kısmında 
bulunan ve bu sıra
da ayağa kalkan 
arkadaşı Çiçek'i 
başından vurdu.

Edilen bilgiye göre 
olay, Harmanlı 
mevkiinde meydana 
geldi. Kömür 
işletmesinde çalışan 
Ş.E., burker silo 
makinesinin 

hastanede hayatını 
kaybetti. Kaza, 
Eski Gemlik Yolu 
Hipodrom kavşağın
da meydana geldi. 
Lütfi Y.'nin (46) 
idaresindeki 
16 E 7552 plakalı 

olay, dün saat 
04.00 sıralarında 
Orhaneli'nin 
Süleymanbey 
köyünde meydana 
geldi. Eşinden 
boşandıktan sonra 
kendini alkole

Hemen 112 ekiple 
rine bilgi veren 3 
avcı, kanlar içinde 
kalan arkadaşlarını 
kıyıya çıkartarak, 16 
BET 30 plakalı oto
mobille Uluabat 
köyüne götürdü. 
112 ekipleri tarafın

haznezine sıkışan 
kömürü şişle çıkart
mak istedi. Ancak 
dengesini kaybeden 
işçi, kömür tozunun 
içine düşerek 
boğuldu.

otomobil, İnönü 
Caddesi istikametine 
seyir halinde 
iken direksiyon 
hâkimiyetini kay 
bederek, karşıdan 
karşıya geçmek için 
yolun sağında 

verdiği iddia edilen 
34 yaşındaki Yavuz 
Oruç, dün gece alkol 
bulamayınca, 1 litre 
kolonya içti. Yakınla 
rımn baygın halde 
bulduğu Yavuz, 
hemen Çekirge 

göz altına alındı. 
Jandarma, 
şahısların kazı 
yaparken 
kullandıkları 
kepçe, olay 
yerinde bulunan 
jeneratör, hilti 
ve gaz maskelerine 
el koyarken, 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edilen 7 kişi 
serbest bırakıldı.

dan müdahale 
edilen Rıdvan Çi 
çek'in öldüğü belir
lendi. Savcının ince 
lemesinin ardından 
Çiçek'in cesedi 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu'na

. kaldırıldı. Göz altına 
alınan 3 kişiden ikisi 
serbest bırakılırken, 
kazara arkadaşını 
başından vuran 
Emin Tekin adliyeye 
sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.

Keleş Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan işçi 
kurtarılamadı. 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor 

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/t>log/özcan vural

Ağzına sağlık; Tayyip Erdoğan...
Biz köşe yazarları çok zaman muhalif, 

eleştiriyel oluruz.
Bu işimizin gereğidir.. İktidarda kim varsa, 

vatandaş adına kimler görev yapı yorsa, 
oradaki yanlışları duyurmaya çalışırız.

Bu köşede sık sık Başbakan Tayyip 
Erdoğan’a ağır tenkitlerde bulundum, bulu
nacağım.

Ama iyi yaptıklarımda alkışlarım.
Aşağıda ki sözlerini canı gönlden katılır, bu 

konuda arkasında olduğumu duyururum..
Başbakan Tayyip Erdoğan, “iki dil ve 

demokratik özerklik’’ tartışmalarına partisinin 
kırmızı çizgilerini hatırlatarak çok sert tepki 
verdi.

Kdaha da ağır konuşsaydı.) 
ortak dilin Türkçe olduğunu belirten 
Erdoğan, özerklik taleplerini de “tehlikeli 

oyun, tezgah” olarak nitelendirdi.
“Bu ülke üzerinde kimseye ameliyat yaptır

mam” diyen Başbakan, Türkiye’nin tuzağa 
düşürülmeye çahşıltığına dikkat çekti.

Bu ülkede ben bir Başbakan olarak Kürt 
sorununu savunuyorum, ama Kürtçülü ğün 
karşısındayım, aynen Türkçülüğün de 
karşısındayım.

Çünkü bizim değerlerimizde ırkçılık yok.
Belediyecilikten gelen biri olarak ademi 

merkeziyetçiliği savunan biriyim.
BTP çözümü sabote ediyorlar...
Milletimin dili tektir ve Türkçedir.
Ortak dil Türkçedir.
Bu gerçeği değiştirmeye yönelik hiçbir gir

işim kabul edilemez.
Bu tartışmaları gündemde tutmak da milli 

birliğe ve kardeşliğe köstek olur. Birileri. 
bayat senaryoları devreye alıp, çözüm 
sürecini sabote etmeye çalışıyor. (BTPartisi) 

Türkiye seçime giderken, karanlık odaklar 
tarafından aynı oyun yeniden kurulu yor.

Bu tezgahın içinde terör örgütü var, 
örgütün vesayeti altında hareket edenler var,

kaldırımda 
bekleyen Melih 
Dalı'ya (12) çarptı. 
Ağır yarala nan 
Melih Dalı, yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.

Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Eşinden 
ayrıldıktan sonra 
köye taşınıp 
çiftçilik yapmaya 
başladığı öğrenilen 
Oruç, zehirlenerek 
hayatını kaybetti.

Biz sorunların tartışılmasından yanayız.
Ama hiç kimseden demokrasi dersi almaya 

ihtiyacımız yok.
Biz kimseye bu ülke üzerinde ameliyat yap

tırmayız.
Çözüm için nasıl bir mücadele verdiysek, 

çözüm sürecini sabote edenlerle mücadele 
ederiz. (Yaşa)

Diyarbakır’da bir toplantıda bir bildiri 
taslağı tartışıldı...

Dikkate dahi alınmayacak, ciddiye dahi alın
mayacak bu taslak günlerdir tartışılı yor.

Bu taslak son derece kasıtlı bir şekilde 
gündeme taşınıyor.

(Aslında çöpe atmak gerekiyor.
Küstah ve şımartılmış kişilerin ürünü)
Açık söylüyorum, tehlikeli bir oyun bu...
Özerklik tartışması demokratikleşmeyi, 

Türkiye’nin ileri demokratik standartlara 
kavuşmasını hazmedemeyenlerin çirkin bir 
tezgahıdır.

Senaryo çok açık. Seçim Öncesinde su 
bulandırılacak, milletin zihni karıştırılacak.

Erdoğan, iki dil ve özerklik tartışmaları 
konusunda medyayı da uyardı.

Erdoğan, “Terör örgütünün gündeme 
taşıdığı konuları siyasete taşımak, bunları 
medyada abartmak hangi amaca hizmet 
eder dedi.

Tekrarlıyorum, bu sözlerinden dolayı takdir 
ediyorum.
“Yiğidi öldür ama hakkını da ver “ derler.
Bizde dürüst .vatanını herşeyden çok seven 

bir köşe yazarı olarak
Tayyıp Erdoğan ‘ın hakkını veriyorum..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/t%253elog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ne yazsam, neyi yazsam?
Ben yazmak için çırpınırken, Başbakan tele

vizyonda 2011 yılının müjdelerini veriyor.
Ailelere verilen kız ve erkek çocuklarının eğitim 

harcamalarını artırdıklarını, paraların annenin 
hesabına yatırılacağını söylüyor.

Kılıçdaroğlu da iktidara gelirlerse aile sigortasını 
çıkaracaklarını vaad etmişti.

Aile yardımı yapacaklarını yardım parasını da 
annenin hesabına yatıracaklarını belirtmişti.

Bakın ne benzerlik.
Başbakan BDP’nin ve DTK’nın iki dil ve kürtlere 

özerklik istemlerine sert çıkışı vardı bir gün önce.
Başbakana yakın çevreler bunu demokratik 

açılımı dinamitlemek olarak nitelemişti.
Oysa seçimlere 6 ay kala gündem değiştirilir 

miydi.
Kızgındı başbakan, tek dil tek devlet diyordu.
Biz de aynı şeyleri söylüyorduk ama bu açılım

ların buralara gideceğini görmemek körlük değil 
miydi.

Başbakan istediği gibi konuşşun, Diyarbakır 
Belediyesi iki dilde tabelaları kullanmaya başladık
tan sonra dün de birçok belediyede aynı uygulama 
başlatıldı.

Argoda bir söz vardır:
"Kim takar Yalova Kaymakamını!"
Gelecek günler nelere getirecek bunu birlikte 

izleyeceğiz.

****** ***** ***** ****** *******

AKP Gemlik ilçe örgütü yapılması ile ilgili açıkla
mayı bekliyoruz.

Elektronik postama bakıyorum AKP den gelen bir 
mesaj var mı diye yok.

Yolda soruyorlar AKP ilçe yönetimi belli oldu mu 
diye?

Bize gelen bir şey yok diyorum.
Necdet Yılmaz’ın listesini Bursa’ya göndermiş 

olması gerekir.
Yeni yıla girmeden yeni yönetim sanırım açıklanır.

****** ***** ***** **** ***** *****
Geçtiğimiz hafta Belediyede başta İdari Başkan 

Cemil Acar olmak üzere daire başkanlarının birço 
ğu Uludağ’daydı.

Uludağ’a kar düştü.
Belediyeciler tatile çıktı sanmayın.
Düzenlenen bir seminere katılmak için bir hafta 

dağ havası aldılar, ciddi bir eğitimden geçtiler.
Bunca soruşturmadan sonra sanırım bu seminer 

ve dağ havası belediyecilere iyi gelmiştir.
Cemil Acar’a takılıyorum.
"Başkan, siz bu seminerlerle belediyeciliği tam 

öğreneceksiz. Ama bir de bakmışsınız yeni bir 
seçim dönemi gelmiş.

Tecrübesizlerin iki dönem belediyecilik yapması 
durumunda, bu işin tam öğrenmiş olacaklanna ina 
nıyorum" diyor ve gülüşüyoruz...

Uludağ’dan gelen grup hafta başı görev başı 
yaptı.

Bu kez Belediye Başkanı Ccuma günü bir başka 
seminere katıldı.

O da bugün Gemlik’e gelecekmiş.
Anlaşılan Belediyede sıkı bir eğitim dönemi geçiri 

liyor.
Sanırım, bunca olaydan sonra “Yoğurdu üfleyerek 

yiyecekler" de ondan.

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdüriüğü’nce İstik
lal Caddesi’nde yıl 
ortası sergisi açıldı. 
Vali Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
Vekili İsmail 
Demirhan, Belediye 
Teknik Başkanı 
Özkan Ateşli, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Amiri 
Kenan Kerdige, ilçe 
Müftüsü Yusuf 
Doğan, il Genel Mec 
lis üyeleri Ahmet 
Hulusi Aydın, Uğur 
Sertaslan, Ercan 
Barutçuoğlu, 
okul müdürleri ile 
davetliler hazır 
bulundular.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar 
açılış öncesi yaptığı 
konuşmada, 12 
branşta kursa katı 
lan öğrencilerin 
yaptığı çalışmalar 
ile yıl ortası sergisi 
düzenlediklerini 
ayrıca Sosyal Yar 
dunlaşma Vakfı des 
teği ile Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
açılan “Gümüş 
Takriarı da Vakıf 
yararına sergi süre 
since satacaklarını 
söyledi.
Daha sonra konu 
şan Kaymakam Veki 
li İsmail Demirhan, 
Halk Eğitim Merkez 
lerinden yapılan 
işlerin farklı olduğu 
nu, buralarda özel 
ve güzel işlerin 
yapıldığına dikkat 
çekerek, “Halk 
Eğitim kursları her 
kademede insanı 
hedef kitledir. Halk 
Eğitim kurslarının

temelinde eğitim 
var. Eğitim olmadan 
toplum kalkınması 
olamaz. Bu işlerde 
göz nuru ve emek 
vardır. Yapanları ve 
yöneticileri kut
larım” dedi.
Daha sonra serginin 
kurdelası hep 
birlikte kesildi.
Vali Yardımcısıve 
Kaymakam Vekili 
İsmail Demirhan ile 
konuklar sergiyi 
gezdiler.
Halk Eğitim Sergisi 
3 gün süreyle açık 
kalacak.

KRŞ€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) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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"Me CocuKEl tie" 
semineri Menli

11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nda Okul 
Rehber Öğretmeni 
Murat Doğan 
aracılığı ve Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş'ın katkılarıyla 
düzenlenen "Aile 
Çocuk El Ele" konu
lu seminer yapıldı. 
Ailelere katılımların
dan dolayı teşekkür 
eden Ercan Akbaş 
bu seminerin 
düzenlenmesinde 
büyük katkısı olan 
okul Rehber 
Öğretmeni Murat 
Doğan'a teşekkür 
ederek, seminer
lerin devamını bek
lediklerini söyledi. 
Daha sonra sözü 
seminer konuşmacı 
sı Kişisel Gelişim 
Uzmanı Eğitimci- 
Yazar Recep 
Özkul'a bıraktı. 
Seminerde çocuk
ların sevilmeye 
ihtiyacı olduğunu, 
onlara sorumluluk 
verilmesi gerektiği

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak

üzere çırak aranıyor 
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 

No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0,224) 513 96 83

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ve anne-babaların 
onlara örnek olması 
gerektiği konuları 
üzerinde duran 
Recep Özkul, 
başarının bunların 
sonrasında kendi 
liğinden geleceğini 
söyleyerek semineri 
örnekler ve slâyt 
gösterimleriyle 
devam ettirdi. 
Recep Özkul, 
çocuklarımızı 
sevmemiz ve onlara 
örnek olmamız 
gerektiğini bir kez 
daha vurgulayarak 
semineri son- 
landırdı.

Seminer sonrasında 
aileler seminerin 
çok etkili olduğunu 
ve bu seminerlerin 
devamını bekledik
lerini dile getirdiler. 
Okul müdürü Ercan 
Akbaş, bu seminer
lerin ailelerin 
katılımları olduğu 
sürece devam ede
ceğini söyledi.
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş katılımların
dan dolayı Recep 
Özkul'a teşekkür
lerini iletti ve semi
nerlerin devamını 
beklediklerini 
söyledi.

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
kurucu üyeler 
Gemlik Halkı ile 
tanışma toplantıları
na başladı. 
Geçtiğimiz 
günlerde Belediye 
Düğün Salonu 
karşısında bulunan 
Sena Eczanesi 
üstünde yeni açılan 
ilçe binasında ilk 
buluşma gerçekleşti. 
25 kişilik bir 
grupla buluşan 
ilçe başkanı Emir 
Kantur misafirlerine 
Has Partinin 
düşüncelerini, 
programını ve 
ne yapmak istedik
lerini anlattı. 
Toplantıya katman

Deprem riski haritasına 
mühendislerden destek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
TÜBİTAK MAM iş * 
birliğiyle deprem 
riski haritası çıkarıl
ması için çalışma 
başlatılması jeoloji 
mühendislerini 
sevindirdi.
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Mustafa 
Arık, belediye ve 
TÜBİTAK arasında 
imzalanan pro
tokolü destekledik
lerini belirterek, 
"Bursa için deprem 
ve sismik tehlike 
dağılımı, günümüz 
yer bilimlerinin 
sağlayabileceği 
modern gözlem ve 
modellemeye dayalı 
verilerle belir
lenecek. Bursa için 
yakın gelecekte 
hazırlanması

ların tamamı 
bu fikirler 
çerçevesinde 
Has Partiyi 
benimseyip, 
partiye üye kayıt
larını yaptılar. 
İlçe Başkanı 
Emir Kantur bu 

düşünülen deprem 
master planı için 
bunlar önemli veril
er olacak" dedi. 
Arık, projeyle elde 
edilecek verilerin 
jeofizik, jeolojik, 
jeolojik altlıklar, sis
mik tehlike haritaları 
ve Bursa 
1/100.000'lik metro
politan imar ile il 
çevre düzeni plan
larında da kullanıla
bileceğini söyledi. 
Bursa'nın aktif 
deprem üreten 
önemli tektonik 
kuşak bölgesinde 
yer aldığına işaret 
eden Arık, yapılacak 
çalışmanın bilimsel 
bir faaliyet 
olduğunu, kendi
lerinin 11 yıldan bu 
yana deprem riski 
azaltma çalış-, 
malarının yapıl

toplantıların 
devam edeceğini ve 
en kısa zamanda 
yönetim kurulunu 
belirleyip sahaya 
çıkacağını belirtti ve 
tüm Gemlik halkını 
partiye üye olmaya 
davet etti.

masını istediklerini 
anlattı.
Arık, "Bu projeyle 
jeolojik, jeofiziksel 
ve meteorolojik afet 
tehlikeleri araştırıla
cak. Bölgesel ve 
yerel ölçekte tehlike 
değerlendirmeleri 
ve haritalar çıkarıla
cak. Mühendislik 
tedbirleri geliştirilip, 
erken izleme ve ikaz 
sistemleri oluşturu
lacak. Afet verileri, 
arazi kullanım 
planlamasına ve 
imar planlarına 
işlenecek.
Yapılaşma standart
ları oluşturulup, 
afet ve imar mevzu
atlarının bütünlüğü 
sağlanacak.
Uluslararası ve 
ulusal bilgiler pay
laşılacak" şeklinde 
konuştu.
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MHP Tarım Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada zeytin üreticisinin zor durumda olduğunu bildirdi

Milliyetçi Haraket 
Partisi ilçe 
Başkanlığı, Tarım 
Komisyonu, zeytin 
üreticisinin durumu 
nu değerlendiren bir 
açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada 
Gemlik ve civarında 
çiftçimizin en 
önemli geçim 
kaynaklarından 
birisinin zeytin 
olduğu hatırlatılarak 
şu görüşlere 
yer verildi: 
“8 yıldır İktidarda 
olup ülkemizi yöne 
ten AKP'nin yanlış 
tarım politikaları ne 
deni ile yurdumuzun 
diğer tüm böl gel e 
tindeki çiftçilerin 
olduğu gibi bölge 
miz çiftçisi de 
gün geçtikçe 
daha zor duruma 
düşürülmektedir. 
Bunun ana neden
lerinin başında 

tarımda kullanılmak 
zorunda olan girdi 
fiyatlarının fahiş 
artışıdır. Ancak buna 
rağmen çiftçinin 
ürününün değerinin 
yeterince artmaması, 
ürünün para etme 
mesi gelir.
Ayrıntılı ve örnekleri 
ile incelenecek 
olursa, ilaç, gübre, 
mazot temincisi olan 
benzin istasyonları, 
İlaç ve gübre firma 
lan, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, özel 
ilaç ve gübre bayileri 
da hil edilip yap
tığımız araştırmalar
da, zeytin tarımı için 
en önemli olan 
girdilerden akaryakı 
tın 2006 yılından 
2010 yılına kadar 
olan geçmiş 4 yıllık 
süreçte ortalama 
% 45,56 oranında, 
motorinin ise 
ortalama %52,20

oranında arttığı 
görülmektedir. 
Çiftçilerimizin 
hastalık ve zararlılar
la baş edebilmek 
ve kalite ile verimi 
arttı rabilmek için 
kullanmak zorunda 
olduğu tarım ilaçları 
fiyatları 2002-2010 
yılları arasında .
8 yıllık süreçte orta
lama % 140,83 artış 
göstermiştir.
Yine gübre fiyatları

2002-2010 yılları 
arasında 8 yıllık 
süreçte ortalama 
% 241,78 lik artış 
gös termiştir. 
Gemlik Bölgesinde 
önemli girdi maliyet
lerinden olan hasat 
işçilik yövmiyesi de 
2004-2010 yılları ara 
sında %133 lük bir 
artış görülmüştür. 
Mazot, gübre, ilaç, 
işçilik gibi zorunlu 
giderlerin maliyetleri 

görüldüğü gibi fahiş 
oranlarda artarken 
mahsul zeytin fiyat
tan ne oldu diye 
sorulduğunda ise 
bölgemizin fiyat 
belirleyici en 
büyük alım yeri 
olan ‘Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği’nden alınan 
yıllara göre Zeytin 
fiyatları ince
lendiğinde 2002 
yılın dan 2010 
sonuna kadar 
artış sadece ortala
ma %64 civarındadır. 
Zorunlu girdilerin 
fahiş artışı buna 
rağmen mahsulün 
değe rince para 
etmemesi toplumun 
birçok kesimini 
olduğu gibi 
çiftçilerimizi de gün 
geçtikçe zor duruma 
düşürmekte ve için
den çıkılmaz borç 

batağına itmektedir. 
Her fırsatta tarım 
ülkesi olmakla ve 
kendini besleyebilen 
ülke olmakla 
övünen yurdumuz
da, milletin efendisi 
çiftçile rimiz geç ine
mez, insan gibi 
yaşayamaz ve 
borçlarını ödeyemez 
hale getirilmiştir. 
Böyle gitmesi 
durumunda çiftçile 
rimizin topraklarını, 
tarım aletlerini elin
den kaybetmesine, 
tarım ve üretim 
yapamaz hale 
getirilmesine daha 
çok dışa bağımlı 
bir ülke olmamıza 
sebep olacaktır. 
Buna dur demek 
gerekmektedir. 
Gemlik için hayati 
öneme sahip olan bu 
konunun ilerle yen 
zamanlarda da 
takipçisi olacağız”

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac/de ÖZALP

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

Her Çeşit Emlak Alını, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGflG€ (BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engüriide anayola yakın 4 dönüm zeytin * İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira - 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 6r 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 

._ _ _ _ _ _ _ _ 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
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Torhada simriz indirin '201îde tlolar, luro^u eıef
Kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
masına ilişkin 
torba kanun tasarısı 
üzerinde çalış
malarını tamamlayan 
alt komisyon, 
2006- 2009 yıllarında 
vergi incelemesin
den kurtulmak için 
matrah artırımı 
yapacak mükellefler 
lehine düzenlemeler 
yaptı. Asgari 
matrah artırımında 
ödenecek vergi 
tutarları yaklaşık 
yarıya indirildi. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, borçların 
yeniden yapılandırıl
masına ilişkin 
paketi açıkladığı 

toplantıda, ‘rahat 
uyumak’ isteyen 
mükellefin matrah 
artırımına gitmesi 
tavsiyesinde 
bulunmuştu.
Alt komisyonda 
mükelleflerin, daha 
önce vermiş olduk
ları yıllık beyan
namelerinde 
matrahlarını 
2006 yılı için yüzde 
30, 2007 yılı için 
yüzde 25, 2008 yılı 
için yüzde 20, 2009 
yılı için de yüzde 
15 oranından az 
artıramayacaklarına 
ilişkin düzenleme 
aynen kaldı. 
Fakat, gelir vergisi 
mükelleflerinin, 
artırımda bulunmak 
istedikleri yıl ile ilgili 
olarak vermiş olduk

ları beyan
namelerinde zarar 
beyan etmiş olması 
veya hiç beyanname 
vermemiş olması 
halinde artırmaları 
gereken asgari vergi 
matrah tutarlarında, 
ÇHP’li Harun 
Öztürk’ün itirazı 
üzerine değişikliğe 
gidildi. Tasarının 
ilk haline göre, 
bu durumdaki 
mükelleflerin 2006 
yılında 10 bin, 
2007’de 12 bin, 
2008’de 15 bin, 2009 
yılında 20 bin lira 
tutarında olan asgari 
matrah artırım 
zorunluluğu işletme 
hesabı ve bilanço 
esasına göre defter 
tutanlar için ayrı ayrı 
belirlendi.
Artırımda bulunanlar 
vergi incelemesin
den muaf 
Dört yıl için asgari 
matrah artırımında 
bulunan işletme 
hesabına göre defter 
tutan mükellefler 

matrahın yüzde 20’si 
üzerinden 11 bin 400 
lira yerine 5 bin 776 
lira tutarında, 
bilanço esasına 
göre defter tutanlar 
ise 11 bin 400 lira 
yerine 8 bin 664 
lira tutarında vergi 
ödeyecek.
Kazancın tamamı 
gayrimenkul ser
maye iradından 
oluşan mükellefler 
2 bin 280 lira yerine 
bin 156 lira; 
basit usulde 
vergilendirilen 
mükellefler de bin 
140 lira yerine 
578 lira vergi 
ödeyecek.
Kurumlar vergisi 
mükellefleri de dört 
yıl için toplam 2 bin 
185 lira yerine bin 
107 lira vergi vere
cek. Matrah 
artırımında bulunan 
mükellefler, artırım
da bulundukları yıl
lar için her türlü 
vergi incelemesin
den kurtulacak.

Para piyasaları 
2010'da oynak bir yıl 
geçirirken, analist
lerin gelecek yıla 
ilişkin kur beklenti
leri şekillenmeye 
başladı. Avrupa'nın 
borç krizi nedeniyle 
bu yıl dolar karşısın
da çetin bir 
mücadele vermek 
zorunda kalan Euro, 
Avrupa'daki borç 
krizine ilişkin belir
sizliğin akılları kur
calamaya devam 
etmesi nedeniyle 
2011'de, bu yıl 
verdiği kayıpları 
telafi etmeyi 
başaramayacak. 
Analistler doların, 
gelecek aylarda 
Euro ve borç 
krizinin etkilerini 
hisseden sterlin 
karşısında 
güçleneceğini ancak 
Batı ülkelerinden 
daha hızlı büyüyen 
gelişmekte olan 
ülkeler ile

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

K AŞ€D€ IKKICIB YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM » ***

karşılaştırıldığında 
'kaybeden tarafta' 
yer alacağını belir
tiyorlar. Dünyanın 
en büyük para fonu 
yöneticisi 
Blackrock'ın kuru
cusu Larry Flink, 
doların gelecek yıl 
Euro karşısında 
yüzde 20 değer 
kazanacağını ve 
paritenin 1.20 
seviyesine gerile- 
ceği öngörüsünde 
bulündu. Fink, ABD 
Merkez Bankası'nın 
(Fed) ikinci nicelik
sel gevşeme 

NÖBETÇİ ECZANE
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girişimine rağmen 
doların güçleneceği
ni, Euronun 
1.25, hatta 1.20 
düzeyine ineceğini 
kaydetti.
Bank of America 
Merrill Lynch, de 
rüzgarın dolardan 
yana eseceğini 
düşünenler arasın
da. Bankanın 
Küresel Faiz 
Oranları ve Döviz 
Araştırmaları 
Başkanı David Woo, 
doların Euro ve yen 
karşısında yüksele
ceğini öngördü.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
GÜLER AJANS stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 70
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

b VAPUR-FERİROT
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 OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 53

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 bb
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
.Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKI 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

Akçen Petrol 513 1o 7>
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otögaz S13 14 20
Beyza Patrol »13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3849 
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)

laıiıslHitiııiii
mssmsi 
m 

ll.30-lll547.00-20.l5 
nw($iıii 

MACERAJll.45-l4.00 
SAW 

16.0048.00-20.00 
Rezervasyon

(Tel: 513 35 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Celal Banar Anadolu lisesi: 70 lıiaiikBtrtt
Özel Nilüfer Lisesi: 51 llMBİlftlİKKll

Bursa okullar arası 
l.küme erkekler 
basketbol maçında 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
takımı, özel Nilüfer 
Lisesi’ni 70-54 
yenerek grubu 
2.sırada tamamladı. 
Müsabakaya hızlı 
başlayan Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi basketbol 
takımı muhteşem 
oyunuyla rakibini 16 
sayı farkla yenerek 
galibiyeti hak etti.

Okul takımında 
Tofaş’tan Yiğit 
Arslan Gemlik 
Belediyespor’dan 
Hakan Özkardeş, 
K. Ah met Tokgöz, 
Burak Bozkurt, Ferit 
Minare ve Bursa 
Erkek Lisesi 
Kulübünde oynayan 
Onurcan Kalay yer 
aldı. Okul takımında 
kulüp oyuncularının 
yer alması ve ayrıca 
okul beden eğitimi 
öğretmeni Dilek 
Sarcak’ın özverisiyle

çok kısa bir sürede 
oluşturulan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Basketbol 
takımı, bu galibiyetle 
önümüzdeki sene 
lerde oynanacak 
okullar arası basket
bol turnuvasında 
çok iyi dereceler 
alabileceklerini 
kanıtladılar. 
Oyuncuların 
çoğunun 9. sınıf 
olması ve 3 yıl 
daha maçlarda 
oynayacak olmaları

önümüzdeki 
senelere ışık 
tutuyor.
Yapılan açıklamada, 
9.sınıf oyuncularının 
çoğunlukta 
olduğu CBAL 
Basketbol takımını 
önümüzdeki 
senelerde daha 
iyi yerlerde göre
ceğimize yürekten 
inandıkları ve diğer 
okullara da bütün 
müsaba katarında 
başarılar diledikleri 
belirtildi.

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
anasınıfı öğrenci
lerinin Zübeyde 
Hanım Anaokulu’na 
yapmış oldukları 
ziyaretle öğrenciler 
tanışıp, sınıf içi 
etkinlikleri bitirir
leriyle paylaştılar. 
Karşılıklı okul 
şarkıları söylediler. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri ziyarete 
gelen okul öğrenci
lerine ikramda

bulundular. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Şenel Çağlayan bu 
tip ziyaretlerin 
çocukların kaynaş
masına olumlu 
yönde etkilediğini, 
en kısa zamanda 
iadeyi ziyarette 
bulunacaklarını ve 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
ziyaretinden mutlu
luk duyduğunu 
belirtti.

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 gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


SANATÇILAR
UDİ HAMZA *5 

RİYAM İST - MURAT 
BAĞLAMA - TOLGA 
ORYANTAL CEYLAN R EZERVASYO N :

RAHM\B ARARHST AURAH
YILBAŞI MÖNÜSÜ 
ar A*311X1 TABAĞI

Çocuklar İçin 
özel yerimiz vardır

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

30 Aralık 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

“Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.
Emniyet Müdürlüğü Arkası 

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Devlet Bakanı Faruk Çelik söz verdi

MihükıiMnıiıai Türkiye Partisi 
İlçe Başkanlığına 

Mehmet Onur atandı

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi’nde 
bulunan Hukuk 
Fakültesi’nin Gemlik’ten 
Bursa’ya kaldırılması gir
işimleri üzerine Devlet 
Bakanı Faruk Çelik ile 
görüşen Gemlik Üniver

sitesi Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği Hu 
kuk Fakültesi Komisyonu 
üyeleri TSO Başkanı 
Kemal Akıt, Belediye 
Meclis üyesi Mahir Gen 
cer ile Mahmut Solaksu 
başı Bakan Faruk Çelik 

ile geçtiğimiz günlerde 
bira raya geldi.
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten kaldırılması 
üzerine duyumlarını anla
tan Akıt’a Bakan Çelik, 
böyle bir şeyin söz 
konusu olmadığını 

belirterek, “Ben, Bakan 
ve siyasetçi olarak 
kaldığım sürece Hukuk 
Fakültesi Gemlik’ten 
kaldıramayacaktır.
Buna söz veriyorum” 
dediği öğrenildi.
Kadri Gülerim haberi 4’de

Türkiye Partisi eski İlçe 
Başkanı Diş Hekimi Peya 
mi Çağlar ve yönetiminin 
partiden istifa etmeleri 
üzerine, ilçe başkanlığı 
görevine Bursa İl Teşkilat 
Başkanı Erten Kayan 
tarafından Mehmet Onur 
atandı. Kayan, Gemlik 
Teşkilatının yeniden yapı
landırılacağını belirterek, 
“Partimiz sessiz ve 
derinden büyümektedir" 
şeklinde konuştu.

Bakan sözü..
Hukuk Fakültesinin Bursa’ya götürülmek 

istenmesi konusu aylardır Gemlik’te konuşulu 
yor.

Son olarak Üniversite Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği toplantısında konu yeniden 
gündeme geldi.

O toplantıda Gemlik’in her kesiminden insan 
vardı.

Üniversitenin akademik kesimi de oradaydı.
Herşeyden önce Gemlik Sunğipek 

Yerleşkesi’ni kuran Prof. Dr Abdurrahim 
Korukçu da oradaydı.

Yerleşkeden öğrenciler de...
Hukuk Fakültesi’nin neden Bursa’ya götürül 

mek istendiği tartışıldı ve bir karara varıldı o 
gün.

Konu siyasilere götürülecekti.
Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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ZjL Buluşma
I M Gürhan ÇETİNKAYA

Güzeldir benim memleketim
Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk’ün 

Ankara’ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları 
kapsamında her sene yapılan "Garnizon 
Koşusu"nu gerçekleştiremedi.

Çünkü Ankara Valiliği güzergah tahsis 
edememiş.

İlginç...
CHP dinsel açılımın sınırlarını genişletiyor.
Şimdi de evlerde “kur’an” dinletilerine 

katılacakmış...
BDP de AKP tarafından aralanan kapıyı so 

nuna kadar açma girişimlerinde bulunuyor.
İki dil iki bayrak diyerek “üniter” yapıyı 

kurcalıyor.
AKP bildiğiniz gibi...
DP ise şahlanmaya çalışıyor. 

Takıntılarından kurtulabilirse.
Hüsamettin Abi Kemal Kıhçdaroğlu’nun 

kurultayda söylediği yoldaş sözcüğüne 
takılmış.

Güzel ülkem.
Üç bir yanı denizlerle çevrili ülkem...
Yer altı ve yerüstü zenginlikleriyle göz 

kamaştıran ülkem.
Bir türlü rahat bırakılmıyor.
insan huzurunu bozmak için içerideki de 

dışarıdaki de elinden geleni yapıyor.
Ne günlere geldik.
Ne hallere düştük.
Çocukluğumda yaz tatillerinde köyümde 

olurdum.
Köy sıcak olduğu için de yaylaya çıkılırdı.
Kadırga Yaylası’na...
Yaylaya çıkılmasının belki de asıl nedeni 

yazın ahıra kapanmak zorunda olan ineklere 
özgürce otlanma ortamı sağlamaktı.

Yaylada;
Doğayı ve doğallığı sonuna dek yaşardık.
Yağın en en en tazesini, yoğurdun en en 

en lezzetlisini yerdik.
Tahta arabalar yapar, hartama dediğimiz 

latalarla çim kayağı yapardık Fol çimeninde!
Yaylanın yerleşim yerinden uzak meraların

da hayvanları otlatırdık.
Siste dumanda zaman zaman hayvanları 

ve yolumuzu yitirdiğimiz de olurdu.
Ama hiçbir zaman insanlığımızı 

yitirmezdik.
Çeşmelerimizden su akmazdı.
Suyu taşırdık kaynaklardan...
Cep telefonları yoktu.
Yaylada manyetolu yani koldan çevirmeli 

telefon da yoktu.
Köyden haber ve erzak sadece perşembe 

günleri gelirdi, Velvele’nin kamyonuyla...
Onun yolunu dört gözle beklerdik.
Perşembe sabahı kahveyanına gider 

Velvele’nin Austin marka kamyonunun yol
ları tozuta tozuta gelişine tanık olurduk.

Gelince de önünde toplaşırdık.
Adımız okunsunda çarşıdan gelen, köyden 

gönderilen “erzağımız”ı alalım diye heye
can çekerdik.

En çok da Karadeniz’in kara yemişi taflan
la bugday ekmeğine sevinirdik.

Güzel günlerdi be... 
O zaman, 
Yağmur da bir başkaydı. 
Soğuk ta.
Yağmur ıslatmaz, soğuk üşütmezdi...
Yaşam devinim.
Yaşam gelişim...
İnsanlık öldükten, toprak kokulu bitkiler 

yittikten gayrı neyleyim ben füzeyi, 
topu,bilgisayan...
Olmaz olsun öyle gelişim değişim... 
Biz yaylada çok mutluyduk.

Gemlik Belediyesi 
tarafından Gemlik’in 
muhtelif cadde ve 
sokaklarına 
50 bin metrekare 
beton parke, 
bordür ve oluk taşı 
döşemesi yapım işi 
ihale edildi.
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
komisyon 
huzurunda 
yapılan açık 
ihaleye 4 firma 
katıldı.
İhale Komisyonu 
tarafından ihaleye 
katılan Efor Yapı, 
Mustafa Aydın, 
ACT Beton ve 
Yunusoğulları fir
malarının dosyaları 
açılarak ihaleye 
katılım belgeleri 
incelendi ve nok
sanlık olmadığı 
görüldü.
Katılımcı 
firmalardan 
1- Efor Yapı 
1.783.190.- TL.
2- Mustafa Aydın 
1.229.125.- TL.
3- ACT Beton 
1.920.955.-TL.
4- Yunusoğulları. 
1.729.255.- TL.

teklif verdi.
Alınan teklifler 
İhale Komisyonu

tarafından katılan firmalara
yeniden incelendik- sonuç 
ten sonra bildirilecek.

Avrasya Sirki Gemlik’te
Dünyaca ünlü Avrasya Sirki, Gemlik 
Belediyeşi’nin kültür etkinlikleri kap
samında ilçemize geliyor. 1-2 Ocak 
2011 tarihlerinde Atatürk Stadyumu 

karşısında çadır kurulacak.
Gemlik Belediyesi 
kültür etkinlikleri 
kapsamında bu yıl 
da ilçemizde 
dünyaca ünlü 
Avrasya sirkini 
konuk edilecek. 
1-2 Ocak 2011 
günleri günde 3 kez 
ilçemizde gösteri 
yapacak olan 
Avrasya Sirki, Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi 
Atatürk Stadyumu 
karşısında kurul
maya başlandı. 
Gösterimler 
13.30 -16.30 ve 
19.30 saatlerinde 
düzenlenirken, 
Avrasya Sirki’nde ip

canbazları, eğitimli 
köpekleri, dev 
piton yılan gösterisi, 
ateş gösterisi, 
akrobatlar, 
trapezciler, palyaço
lar, yüksek hava 
gösterileri gerçek
leştirilecek. 
Biletler sirk 
girişinde satılırken, 
tribün çocuk ve 
öğrenci 6 lira 
yetişkinlere ise 8 
liradan satılıyor. 
Loca çocuk ve 
öğrenci 8 lira, 
yetişkinlere 10 
liradan satılacak. 
Çadırın ısıtmalı 
olduğu da belirtildi.

01-02 OCAK 2Ü11

j GEMLİK’TE
OEVSIRKÇADİRf

- Paxar

av
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Hastane çalışanlarına hırsızlık şoku YazıYORUM
Bursa'da özel bir 
hastanede çalışan 6 
kişinin odalarından 
cep telefonu ve 
paraları çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Beşevler

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde çıkan 
yangında 2 evin 
çatısı zarar gördü. 
Yangını söndürmeye 
giden bir itfaiyeci, 
kuzenlerine ait 
olduğunu gördüğü 
evleri söndürmek 
için canla 
başla çalıştı.
Burhaniye Mahallesi 
Ahmet Ağa 
Sokağı'nda önceki 
gece saat 24.00 
sıralarında, mobilya 
boyacısı Aydın 
Kılıç'a ait iki katlı 
evin çatısında 
bacadan çıkan kıvıl

Unuttuğu eşyayı almak için eve geri
dönerken şarampole uçup oldu

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, unuttuğu 
eşyayı almak için 
eve geri dönerken 
traktörüyle şaram
pole uçan bir çiftçi 
hayatını kaybetti. 
İnegöl'e bağlı 
Edebey köyünde 
ikamet eden 53 
yaşındaki Recep

Kebapçının kasasından 25 hin lira çaldılar
Bursa'da bir 
kebapçının kasasını 
delen hırsızlar, 24 
bin 735 TL parayı 
çalarak kayıplara 
karıştı.

Tarihi eser operasyonu: 30 gözaltı
Bursa'da düzenle
nen tarihi eser 
kaçakçılığı operas 
yonunda aralarında 
ünlü bir teknik direk
törün ayrı yaşadığı 
eşinin de bulunduğu 

Mahallesi'nde bulu
nan özel bir has
tanede meydana 
geldi. Beyin cerrahi, 
kardiyoloji, genel 
cerrahi, cildiye ve 
gastroenteroloji 

cımlar yangına 
sebebiyet verdi. Çatı 
katında yanıcı mad
delerin bulunması 
yüzünden yangın 
kısa sürede büyüdü. 
Ev sahibi Aydın 
Kılıç, çatı katından 
gelen sesler üzerine 
dışarı çıktı. Kapıyı 
açar açmaz duman 
ve alevlerle 
karşılaşan Kılıç, 
ailesini dışarı 
çıkardıktan sonra 
durumu itfaiye ve 
emniyete bildirdi. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri,

Aydemir, Çeltikçi 
köyündeki meyve 
bahçesini budamak 
için 26 FL 610 
plakalı traktörü ile 
bu sabah evden 
çıktı. Cerrah-Edebey 
arasına geldiği sıra
da evde unuttuğu bir 
şeyi almak için geri 
dönen Aydemir,

Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Osmangazi 
Mahallesi Osman 
gazi Caddesi üzerin 
de meydana geldi.

30 kişi gözaltına 
alındı. Edinilen bil
giye göre, tarihi eser 
kaçakçılarına yöne
lik operasyon başla
tan Osmangazi 
Jandarma Alay 

servislerinde çalışan 
Osman Y. (42), 
Sevim Y. (23), Elif B. 
(28), Gürsu O. (54), 
Rabia T. (21) ve Esra 
S. (20), masa çek
mecelerinde bulu

Aydın Kılıç'ın 
ağabeyi Mesut 
Kılıç'a ait bitişikteki 
evin çatısına da 
sıçrayan yangına 
müdahale etti. 
UEDAŞ ve İNGAZ 
ekipleri elektriği ve 
doğalgazı keserken, 
5 araçla müdahale 
edilen yangın 
güçlükle kontrol altı
na alındı. Bacadan 
çıkan kıvılcımların 
çatıdaki eşyaları 
tutuşturması ile 
başladığı tespit 
edilen yangında, 2 
evin çatısı büyük 
zarar gördü.

direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek şarampole 
uçtu. Aydemir, 
devrilen traktörün 
altında kaldı.
Evinin önünde mey
dana gelen kazayı 
fark eden Fahrettin 
Erdoğan, durumu 
jandarma ve 112

Gece saatlerinde 
işyerinin altında 
bulunan kilere giren 
hırsızlar, çelik 
kasanın ortasını 
deldi. Kasayı açan

Komutanlığı ekipleri 
ünlü teknik direk
törün uzun süredir 
ayrı yaşadığı eşi 
G.U.'nun da bulun
duğu 30 kişiyi gözal 
tına aldı. Operasyon 

nan cep telefonu ile 
paralarının 
olmadığını fark etti. 
6 personel durumu 
polise bildirdi. 
Polis, hırsız ya da 
hırsızları arıyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yangın söndürme 
çalışmalarına, evleri . 
yanan Aydın ve 
Mesut Kılıç kardeş
lerin amcalarının 
oğlu Süleyman Kılıç 
da katıldı. Kendi 
evinin bitişiğindeki 
kuzenlerine ait evin 
çatısına çıkarak 
yangına canla başla 
müdahale eden 
itfaiyeci Süleyman 
Kılıç, "Yanan yerin 
akrabalarımızın ya 
da bir başkasının 
olması fark etmez. 
Kimin evi yanarsa 
yansın biz işimizi 
yapıyoruz" dedi.

ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, şah
sın öldüğünü tespit 
etti. Recep 
Aydemir'in cesedi 
Devlet Hastanesi 
morguna 
kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

hırsızlar, içinde 
bulunan 24 bin 735 
TL parayı alarak 
kaçtı. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

kapsamında gözal 
tıların artabileceği 
bildirildi. Şüpheliler 
işlemlerinin tamam
lanmasının ardından 
adliyeye sevk 
edilecek

Kötü bir örnek!...
Sayın okurlarım; Tv.lerde gördünüz, gazeelerde 

okudunuz, Genelkurmayın açıklamasını duy- 
dumuz..

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 
yıldönümü kutlamalarındaki etkinlikler kapsamın
da yer alan
“Garnizon Koşusu “
78 yıldan bu yana ilk kez yapılamadı...
Çünkü Ankara Valiliği bu yürüyüşe bu kez izin 

vermemiş..
Gerekçe olarak da “Ankara halkının günlük 

yaşamında herhangi bir mağduriyet yaratılmaması 
ve genel hayatı olumsuz etkılememesi”ni göster
miş...

Dediğim gibi bu yürüyüş, 1932 yılından bugüne 
her yıl yapılıyordu...

Ben de Harp okulunda olduğum senelerde 1951 - 
1952 de katıldım.

Bunu hayatım da gururla taşıyorum..
Ankara halkının gururla alkışladığı, evlerden, 

balkonlardan bayraklanon asıldığı, üzeri mize 
çiçeklerin atıldığı, biz Harp okulu öğrencilerinin 
de kıvanç duyduğu, geleneksel bir gösteri idi....

Bugüne kadar “Ankara halkının günlük yaşamın
da hiçbir mağduriyet yaratmayan”, aksine gurur
landığı bu etkinliğin, bu yıl neden bir “mağduriyet” 
yaratacağını anlayamadım!

Sayın Ankara Valisi Alaaddin Yüksel!.....
Eski bir harp okulu öğrencisi olarak, hakkım 

olarak soruyorum;
78 yıldır trafik sorunu yaşatmayan ve bu yüzden 

serbest olan yürüyüş neden bu sene yasak
landı?... Söyleyin..

Siz buna cevap veremezsiniz, ama ben cevap
landırayım..

Aaçıkca söylemeliğim; Bu karan doğrudan vali 
ailmamıştır.

Bir üst makamdan talimatı gelmiştir..
Üst çok üst makamlardan..
Ey halkım, yine bilin ki;
İptalin nedeni, Dikmen'de geçen yıl yapılan kutla

malarda Kara Harp Okulu öğrencilerinin “Her Şey 
Vatan İçin”, “Ne Mutlu Türkçüm Diyene”, “Vatan 
Sana Canım Feda” ve “Vatan, Şeref, Vazife, Sevgi” 
Şeklinde tempo tutmalarıdır..

Bir mülki amir, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk 
adına yapılan ve gelenekselleşmiş bir etkinliği 
iptal etmenin, halkta yaratacağı gerginlik ve 
endişeyi bilmelidir.....

Bunu yaptıranlar içinde halk gözünde kara bir 
lekedir..

Ey halkım;
Son 30 yıldır bütün değerlerimiz yozlaştırıldı...
Değer verdiğimiz bütün manevi değerleri mizle 

oynandı, içlen boşaltıldı...
Bu; özellikle son sekiz yılda inanılmaz bir hız 

kazandı...
Ey vali; Başkentimizin “mülki idari amiri” olarak 

size düşen görev, “ulus” olmamızı sağlayan kutla
maları engellemek değildir..

(Bir koltuk uğruna yalakalık yapmak değil)
Tam tersine, düzenlenen törenlere katılımı artır

maktır.
Yine adım gibi biliyorum ki;
Herkes gibi siz de bir “birey” olarak askerin 

Ankara sokaklarında “
Her şey vatan için” diye bağırmasından rahatsız 

değildiniz....
Sayın vali, sizi kullandılar, siz de buna izin verdi

niz..
0 güzelim, kaliteli bürokrat yaşamanıza bence, 

kara bir leke sürdünüz ?...
Bu tür kutlamaları yasaklayarak ve engelleyerek, 

başınıza büyük iş açtınız.. Sevimsiz oldunuz...
“Hükümet* tarafından sevilip, terfi bile ettirilir 

siniz belki...
Ama “halk” tarafından dışlanırsınız! ..
0 güzelim geçmişinize yazık olmadı mı şimdi ?...
İnanın bütün Harp okullular sizin isminizi çocuk* 

larına, torunlarına kötü bir örnek olarak anlatacak
lardır.

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

Bakan sözü
Gemlik Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği 

genel kurulunda konuyu araştırma yetkisi yönetim 
kuruluna verildi.

Yönetim Kurulu konuyu Bakan düzeyinde görüş 
mek üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yöne
tim kurulu üyesi Kemal Akıt ve yönetim kurulu üye 
si Mahir Gencer’i görevlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Hukuk Fakültesi’nin akibeti 
ile ilgili olarak bir fırsatı bulunup Devlet Bakanı 
Faruk Çelik ile Nurettin Avcı aracılığıyla bir randevu 
gerçekleşti.

Kemal Akıt, Mahir Gencer ve Mahmut Solaksuba 
şı, Nurettin Avcı ile birlikte Bakan Çelik ile biraraya 
geldi.

Kemal Akıt, dün akşam yapılan Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 2010 yılı son meclis toplantısında bu ko 
nuyu anlatırken “Bu konuda siyasi iradenin bir fer
tiği söz konusu mu?" sorusu üzerine, Bakan Faruk 
Çelik, “Kesinlikle böyle bir düşüncemiz yok. Hukuk 
Fakültesi Gemlik’te kalacak’’ dediğini söylemiş.

Bakan Çelik, Gemliklilere “Bakan olduğum sürece 
veya siyasete devam ettiğim sürece, Hukuk Fakül 
tesi Gemlik’te kalacak’’ şeklinde kesin teminat 
verdiğini öğreniyoruz.

Bakan Çelik, bununla da kalmayıp, Kemal Akıt’a 
“Gemlik Üniversiteyi hak ediyor.

Gemlik Üniversitesi mutlaka kurulacak’’ diye söz 
de veriyor.

Bunlar, 2010 yılının son günlerinde duyduğum 
güzel sözlerden bazıları Gemlik’te Hukuk Fakültesi 
açılması için Uludağ Üniversitesi ile Asım Koca 
bıyık Eğitim ve Kültür Vakfı bir protokol imzalamış.

Buna karşın Hukuk Fakültesi’nin Bursa’ya götürül 
mesi ile ilgili bazı girişimler, akademisyenler arasın
da oluşturulmuş.

Bu konuda öğrenciler kullanılmış.
Konuşulanlar boşuna değil.
Asım Kocabıyık gibi bir yurtsever, milyonlarca lira 

harcayarak Gemlik’te Hukuk Fakültesi’nin açılışına 
katkı sağlıyor, binleri bunu buradan kaldırmak isti 
yorl

Akademisyenler gelip geçicidir.
Ama, Gemlik Kampusu kalıcıdır.
Bakanın Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te kalacağı 

sözünden sonra konuyu Rektör Prof. Dr. Mete Cen 
giz ile görüşmesinden sonra durum değişti.

Asım Kocabıyık, Üniversite’ye davet edildi.
Burada yapılan toplantıya 4 tanede Hukuk Fakül 

tesi öğrencisi de katılmış.
Öğrenciler isteklerini sıralamış.
Yeni kurulan bir üniversitenin ilk öğrencileri gül

lük gülistanlık bir kampüs istiyorlar.
Bir hocalanna sorsalar.
Nasıl kampüslerde eğitim gördüklerini onlardan 

dinleseler.
Örneğin Bursa Uludağ Üniversitesi nasıl kuruldu.
Bugünlere nasıl gelindi gibi...
Asım Kocabıyık, Rektörle yapılan toplantıda, 

“Öğretim görevlilerinin maaşlan yetersizse, biz des 
tek veririz’’ sözünü de etmiş.

Kocabıyık 250 kişilik Hukuk Fakültesi anfi de yap
tırmaya söz vermiş.

Hukuk Fakültesi Gemlik’ten götürülmeyeceği gibi 
Bakan Çelik, Gemlik Üniversitesi içinde söz vermiş.

Bunu Gemlikliler unutmasınlar.
Gemlik Üniversitesini hak ediyor.
Bir de çok önemli bir sponsorları var.
Daha ne isteniyor ki?

Devlet Bakanı Faruk Çelik söz verdi 

Hukuk Fakültesi 
Gemlik’te kalacak
Uludağ Üniversite- 
si’ne bağlı Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
bulunan Hukuk 
Fakültesi’nin bu yıl 
250 öğrencisinin 
yeterli dershane 
olmadığı gerekçe 
gösterilerek Bursa 
kampüsüne 
götürülmesi üzerine, 
“Hukuk Fakültesi 
Gemlik’ten kaldırıh 
yor mu?” şeklinde 
çıkan söylentilere 
son noktayı 
Devlet Bakanı 
Faruk Çelik koydu. 
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma 
Derneği’nin son 
genel kurulunda 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa’ya götürülme
si konusunda 
değişik görüşler 
ortaya konmuş ve 
bu konuda yeni 
yönetime girişimler 
başlatma görevi 
verilmişti.
Yönetim kurulu 
kendi aralarında 
yaptığı toplantıda, 
konuyu Devlet 
Bakanı Faruk Çelik 
ile görüşmek için 
Dernek Yönetim 
Kurulu üyelerinden 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ve yöne
tim kurulu üyesi 
Mahir Gencer’i 
görevlendirdi.
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik’in geçtiğimiz 
günlerde Bursa’ya 
geldiğinde kendisi 
ile İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı aracılığıyla 
alınan randevu 
üzerine Bakan ile 
görüşme sağlandı.

FAKÜLTE 
GEMLİK’TE 
KALACAK 
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma

ve Koruma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran yaptığı 
konuşmada geçtiği 
miz hafta Bakan 
Faruk Çelik ile 
dernek adına yetkili 
Kemal Akıt, Mahir 
Gencer ve Mahmut 
Solaksubaşı’nın 
İl Genel Meclis 
Başkanı Nurettin 
Avcı ile birlikte 
Bakan Çelik ile 
Hukuk Fakültesi 
konusunu görüştük
lerini söyledi. 
Başaran şöyle 
devam etti: 
“Arkadaşlarımız 
Bakan Çelik ile 
yaptığı görüşmede 
kendilerine Hukuk 
Fakültesi’nin 
Gemlik’ten kaldırıla
cağı konusunda 
çıkan söylentiler 
üzerine sıkıntıları 
anlatarak, bu konu

da kendilerinin 
yardımcı olmalarını 
istediklerini 
söylemeleri üzerine 
Bakan Çelik’in 
“Ben, Bakan 
olduğum sürece 
Hukuk Fakültesi 
Gemlik’te kesinlikle 
kalacaktır.” diyerek 
konuya son noktayı 
koymuştur. Bu 
hepimizi sevindirdi. 
Biz de Gemlikliler 
olarak Hukuk 
Fatültesi’nin eksik
liklerinin giderilmesi 
için elimizden 
gelen tüm gayreti 
göstereceğiz”

KOCABIYIK 
FAKÜLTE İÇİN 
HER ŞEYİ 
YAPACAK 
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
heyetinin Bakan

Çelik ile görüşerek 
Hukuk Fakültesi’nde 
kalması üzerine 
konu Borusan 
Eğitim Danışmanı 
Prof. Dr.
Abdurrahim 
Korukçu’ya ileterek, 
konunun Hukuk 
Fakültesi’nin ve 
Yerleşke’deki yük
sek okulları yaptıran 
Borusan Holding 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’a 
iletilmesini istedi. 
Konunun Asım 
Kocabıyık’a 
iletilmesi üzerine 
Asım Kocabıyık 
helikopterle 
geçtiğimiz günlerde 
Bursa’ya gelerek 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. 
Mete Cengiz ile 
görüştü. 
Görüşmeye Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, Emekli 
Prof. Dr.
Abdurrahim 
Korukçu ile birlikte 
yapılan ziyarette 
Asım Kocabıyık’ın 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’teki 
dershane ihtiyacını 
gidereceği sözünü 
yeniden verdiği 
ayrıca fakültenin her 
türlü gereksinimini 
de karşılamaya 
hazır olduğunu 
söylediği öğrenildi. 
Asım Kocabıyık 
Bursa’da öğrenim 
gören Hukuk 
Fakültesi öğrencileri 
için 250 kişilik anfi 
yaptıracak. 
Öte yandan, Asım 
Kocabıyık’ın Gemlik 
Hukuk Fakültesi’nde 
öğrenim gören 
öğrencilerin de her 
türlü isteklerini ve 
ihtiyaçlarını karşı 
layacağı konusunda 
yöneticilere 
bildirdiği belirtildi.

If AVID Liman Başkanlığından aldığım Soner isimli teknemin Denize elverişlilik 
lifti II belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. SONER KONAKÇI

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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flDD'ıleıı teıı açıklaması
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Doğan Alkaya, 
gazetemize yazılı 
bir açıklama yaptı. 
Alkaya, açıklamasın
da şu görüşlere 
yer verdi: 
“12 Eylülde 
Anayasa değişikliği 
sonucu Cumhuriye 
timiz korumasız 
hale gelmiştir. 
Anayasamızın 
değiştirilemez 
ilkeleri, yürürlükte 
iken son günlerde 
fikir özgürlüğü 
çerçevesinde çift dil, 
çift bayrak, özerklik 
ve yerel güvenlik 
gibi söylemlerin 
toplanan kongre 
terde ve TBMM 
çatısı altında dile 
getirilmesi sonucu 
ülkemizde vahim 
olaylar meydana 
gelmiştir. Önce 
Mersin’de Kürtçe 
bilmediği için öldü 
rülen bir sanatçının 
ardından, Ankara

lısMilıııilıiilHretoM

Başakşehir’de ulusal 
bayrağımızı astığı 
için Cemevine 
yapılan saldırı 
ülkenin nasıl bir 
anarşi izine sürük
lenmekte olduğunun 
bir örneğidir. 
İktidarın anayasa 
suçu işleyenlere 
karşı gösterdiği 
hoşgörü, ülkeyi 
bölmek isteyenleri 
iyice cesaretlend 
irmiştir. 1932 yılın
dan beri her 27 
Arahk’ta Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişi 
nedeniyle yapılan 
seymen yürüyüşü ile 
Harbiyeli koşusu

Valilik emriyle 
iptal edilmesi, 
Atatürk adını ve 
ulus olmayı içine 
sindiremeyenlerin 
aldırmaz bir tutum 
içine girerek haddini 
aşan söylem ve 
eylemlere itmiştir. 
Cumhuriyet 
savcılarını yasaları 
uygulamaya 
çağırıyor.
ADD olarak vatanın 
ve ulusun bölün 
mezliği doğrultu 
sunda Atatürk’ün 
emaneti Cumhuri 
yeti sonsuza kadar 
koruyacağımıza 
söz veriyoruz.”

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik ilçe 
yönetimi protokol 
ziyaretlerine 
başladı.
İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
beraberindeki 
yönetim kurulu 
üyeleri, geçtiğimiz 
günlerde İlçe 
Kaymakamlığını 
vekaleten yürüten 
Bursa Vali 
Yardımcısı İsmail 
Demirhan’ı 
makamında ziyaret 
etti. Ziyarette 

konuşan İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, ilçe 
teşkilatı olarak 
yeni bir yönetim 
anlayışı ile güçlü 
bir kadro ile hizmet 
için yola çıktıklarını 
kaydetti.
İlçenin menfaatler
ine yönelik olacak 
olan her çalışmanın 
arkasında olacak
larını kaydeden 
Kantur, “Has Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
olarak ilçede 
hizmet anlamında 

yapılacak olan 
çalışmalara 
destek vereceğiz, 
yapılmayanlarında 
takipçisi olacağız. 
Amacımız ilçemiz 
halkının layık 
olan hizmeti 
almasıdır.” 
dedi.
Demirhan ise 
Has Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatının 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getirerek, yeni 
yönetime başarılar 
diledi.

DUYURU
Daha önce Gemlik Belediyesi 

Sosyal Yaşam Merkezinde yapılacağı 
duyurulan “YILBAŞI ETKİNLİĞİ”, 

görülen lüzum üzerine 
UMURBEYÇOK AMAÇLI SALONDA 

yapılacaktır.
Durum için özürlerimizi sunar, 

değişikliğin elimizde olmayan nedenlerden 
kaynaklandığını belirtiriz.

Buğrahan M OM 656 56 5I

kongre Hani
ALTINTAŞ CAMİ YAPTIRMA VE KURAN KURSU YAŞATMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 16 Ocak 2011 Pazar 

günü saat 13.oo’de Gazi Osman Paşa Camindeki dernek odasında 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu adına
Cemal AKTAŞ Başkan

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması
6- Raporların görüşülerek aklanması
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
HÜSEYİN ŞEKER

BEKLEMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tet:(0.224)513 96 83 Fax:(0.224)513 35 95
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hternei mağdur una kıla vuduk h ûm eti
İnternet üzerinden 
özel görüntü ve 
konuşmaları izinsiz 
yayınlandığı için 
mağdur olanlara 
yardım ve destek 
hattı kurulacak, özel 
görüntüleri inter
nette yayınlananlar, 
merkez sayesinde 
görüntülerini 
kaldırabilecekJnter- 
net bir taraftan 
vatandaşın hayatını 
kolaylaştırırken, 
diğer taraftan kötü 
niyetli kişilerce silah 
ve şantaj aracı 
olarak kullanılmaya 
başladı. Görüntü ve 
konuşmaları izinsiz 
olarak internette 
yayınlanan kişilerin, 
internet yoluyla işle
nen suçlarla 
mücadele için kuru
lan Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu'na 
(BTK) bağlı 
Telekomünikasyon 
İletişim 
Başkanlığı'na (TİB) 
başvuruları her 
geçen yıl giderek

artıyor.
Internet üzerinden 
işlenen suçlarla 
mücadele yasası 
TİB'e 9 katalog 
suçun işlenmesi 
durumunda internet 
sitesini kapatma 
yetkisi veriyor.
Kişisel hakların 
ihlali nedeniyle 
başvuru yapanlar 
ise TİB tarafından 
savcılıklara yön
lendiriliyor.
Mahkemeye başvu
rup sonuç alınması 
ise en az 2-3 hafta 
sürüyor. Bu süre 
içinde, görüntüler 
pek çok site tarafın
dan kopyalanarak 

yayınladığı için mağ
duriyet daha da 
artıyor.
Video paylaşım site
si Youtube'un tekrar 
açılmasında aktif 
görev alan Internet 
Kurulu, internetle 
ilgili yeni bir düzen
leme için çalışma 
grubu oluşturdu. 
Internet üzerinden 
işlenen suçlarla 
mücadele yasasında 
değişiklikler yapıl
ması için öneri 
hazırlayan grup, telif 
haklarının korun
ması ve kişisel hak
ların ihlalinin önlen
mesi için de öneriler 
hazırladı.

MAHKEMEYE 
GİTMEDEN ÇÖZÜM 
Önerilerin en önem
lisini çağrı merkezi 
kurulması oluşturdu. 
Çağrı merkezindeki 
uzmanlar, internette 
özel görüntü ve 
konuşmaları 
izinsiz yayınlanan
lara kılavuzluk 
yapacak. Google, 
Facebook, 
Youtube gibi ulus
lararası hizmet 
veren sosyal pay
laşım sitelerinin 
kişisel hakların 
korunması için 
uygulamaları 
bulunuyor. Bu 
sitelere doğru 
şekilde başvuru 
yapıldığında, kişisel 
hakları korumak için 
izinsiz yayınlanan 
görüntüler kısa 
sürede kaldırılıyor, 
internet üzerinden 
kişisel hakları ihlal 
edilenlere, kurulacak 
çağrı merkezine 
başvurmaları 
halinde yardım 
edilecek.

Trafiğe tanıtlı arat 
sayısı 15 milyona ulasiı
Her geçen gün 
artan akaryakıt fiy
atları, trafik sıkışık
lığı, gürültü ve hava 
kirliliğinden şikayet 
edilse de Türki 
ye'de motorlu kara 
aracı sayısı hızla 
artıyor.
Trafiğe kayıtlı taşıt 
sayısı, bu yılın 
Ekim ayı itibariyle 
15 milyona 
dayandı. Türki 
ye'de 1995 yılında 
5'milyon 92 bin 859 
adet olan toplam 
taşıt sayısı, 1996 
yılında 6 milyonu, 
1998 yılında 7 mil 
yonu, 2000 yılında 
8 milyonu, 2005 
yılında 11 milyonu, 
2009 yılında da 14 
mil yonu aştı.
Bu yılın Ekim ayı 
sonu itibarıyla 14 
milyon 943 bin 715 
adede ulaşan 
motorlu kara taşıyı 
sayısı, son 15 yılda 
yüzde 152,3, son 10 
yılda ise yüzde 44 
oranında artış 

gösterdi. Taşıt 
sayısı 1995 yılında 
5 milyon 922 bin 
859 adet, 2000 
yılında 8 milyon 
320 bin 449 adet, 
2005 yılında 11 
milyon 145 bin 826 
adet, 2009 yılında 
ise 14 milyon 316 
bin 700 adet idi. Bu 
yıl Ekim sonu 
itibariyle 14 milyon 
943 bin 715 adet 
olan toplam motor
lu kara taşıtının, 7 
milyon 450 bin 737 
adedini otomobiller 
oluşturdu. 
Otomobilleri 2 mil 
yon 382 bin 248 
adet ile motosiklet, 
2 milyon 361 bin 
791 adet ile kamyo
net, 1 milyon 394 
bin 523 adet ile 
traktör, 725 bin 918 
adet ile kamyon, 
385 bin 938 adet ile 
minibüs, 207 bin 
9 adet ile otobüs, 
35 bin 551 adet ile 
de özel amaçlı 
taşıtlar izledi.

<zlm& «sekeri
- - - - - - - - - -  KREŞLERİ - - - - - - - - - -

GENL CİN İLTÖZEL 
OKUL ÖICBİ EĞİTİM 

MU

«KIUIl

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayalında 
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 IİLİNCİNE SANIP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ

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

UİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALPlEMLAK»TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGG BROK6R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin - İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında
1. kat işyeri daire 90 bin lira ■ 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 6 c 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-Orhangazi Caddesi Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3*1 SATILIK 

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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Hııllı imlan m Mm? Çiticiye kredi müjdesi
SOM Değerleme 
Genel Müdürü, bu yıl 
yapılamayan kira 
zamlarının, 2011'e 
yansıtabileceğini, - 
kira artışlarında 
2011'de, 2010 yılın
daki kadar muhafa 
zakar davranılmaya
cağım söyledi. 
Nazan Özbaydar, 
pek çok kira kon
tratının yeni yılla bir
likte yenilenmesi 
gerektiğini, bu 
gerekliliğin, kira 
değerinin tespitinde 
önemli bir ihtiyacı 
ortaya çıkardığını ve 
bu noktada değer
leme uzmanlarına 
görev düştüğünü 
belirtti.
Kira değeri tespit 
raporlarının, hem 
mülk sahibinin hem 
de kiracının hakkani 
yetli bir şekilde 
anlaşmalarına baz 
teşkil eden belgeler 
oldağu için ihmal 
edilmemesi gereken 
bir prosedür olduğu
na dikkati çeken, 
2010 yılında kira 
artışı hiç yapılmayan 
veya kira değerleri 
geri çekilen mülk- 
ler/bölgeler söz 
konusu olduğuna 
işaret eden Özbay
dar, şunları kaydetti: 
"Bu yıl kira 
artışlarında mal 
sahiplerinin yak
laşımları iki şekilde 
görülebilir. 2010'da 
yapılamayan kira 
artışlarının 2011'e 
yansıtılmaya çalışıla
cağı bir dönem

yaşayabiliriz ya da 
tam tersi 2011'de 
sözleşme kirasını 
geri çekmeyenlerin 
kiracısız kalma duru
mu dikkate alınarak 
mal sahipleri temkin
li davranmayı seçe
bilirler. Bizim 
görüşümüz, 
piyasanın genel 
durumunu dikkate 
alarak, 2011'de, 2010 
yılı kira artışlarındaki 
kadar muhafazakar 
davranılmâyacağı 
yönünde."
"KİRA ARTIŞLARIN
DA EN YAYGIN 
YÖNTEM YILLIK 
TEFE-TÜFE 
ORANLARININ 
KULLANILMASI" 
Kira kontratlarının 
yenilenmesi döne
minde kira artış 
oranına etki eden ön 
Önemli kriterlerin, 
kiracının uzun 
süredir mülkü kul
lanıyor olup 
olmadığı, kiracının 
düzenli ödeme 
alışkanlığı, mülkü ne 
kadar bakımlı tut
tuğu, bazen de diğer 
apartman sakin
lerinin kiracıdan 

memnuniyeti 
olduğunu söyleyen 
Özbaydar, "Kira 
başlangıcında mal 
sahibi tarafından 
mülkün nasıl teslim 
edildiği veya kirala
ma süresi sonunda 
kiracının nasıl teslim 
ettiği bazı vakalarda 
çok önemli olabili 
yor. Mal sahibinin 
dekorasyonlu veya 
eşyalı olarak kiraya 
verdiği durumlarda 
kiracının taşınmazı 
sözleşme sonunda 
nasıl bıraktığının 
belirlenmesi için bir 
rapor hazırlanması 
önemli" dedi. 
Kira şerhinin, 
kiracının haklarını 
güvence altına 
aldığını, aynı 
şekilde mülk 
sahibinin de şerh 
süresince kira 
hakkının garanti altı
na alınmış olduğunu 
ifade eden Özbay
dar, kira artış oran
larında en yaygın 
yöntemin de yıllık 
TEFE- TÜFE oranı 
nın ortalamasının 
kullanılması 
olduğunu belirtti.

Hükümet çiftçilere 
yeni yıldan itibaren 
kredi kolaylığı getir- 
di.Başbakan Tayyip 
Erdoğan, çiftçileri 
ilgilendiren haberi 
grup toplantısından 
duyurdu.
Buna göre, Ziraat 
Bankası'nın vere
ceği tarımsal 
kredilere uygulanan 
baz faiz oranı 1 
Ocak'tan itibaren 
tüm vadelerde 
yüzde 13'ten yüzde 
10'a indirilecek. 
Hayvancılık ve 
tarımsal sulama 
kredilerine Hazine 
tarafında verilen 
yüzde 100 faiz 
desteği devam ede
cek. Diğer tüm 
kredilerde ise 
Hazine faizin yüzde 
25'ini değil, yüzde 
50'sini karşılayacak. 
Çiftçiler yeni yılda 
azami yüzde 0 ile 
yüzde 5 oranında 
faizlerle kredi kul

. ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

lanma imkanına 
kavuşacaklar. 
Erdoğan "Düşük fai
zli kredi kullanımı 
nedeniyle oluşacak 
gelir kayıpları 
karşılığında Ziraat 
Bankası ve Tarım 
Kredi 
Kooperatiflerine 
yapılacak ödemeler 
için 2011 bütçesinde 
776 milyon lira kay
nak ayırdık. Yani 
bütçeye ek yük 
getirmiyoruz. Bu 
yeni faiz oranlarının 
çiftçimize, 
köylümüze,

NÖBETÇİ ECZANE
30 Aralık 2010 Perşembe 

MELİS ECZANESİ

üreticimize 
hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi. 
Ziraat Bankası'ndan 
daha önce değişken 
faizli kredi 
kullanan ve borcu 
devam eden çiftçi
lerin borçlarına 
da açıklanan 
yeni faiz oranları 
uygulanacak. 
2002 yılında 227 
milyon lira olan 
Ziraat Bankası 
tarımsal kredi mik
tarı, 24 Aralık 2010 
tarihi itibariyle 12,9 
milyar lira: oldu.

fGem//k KörfİBZ,/nfemeffe www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum 
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

ULAŞIM Tamı Müd
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

Idpu OICI. IVIUU. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

HASTANELER
naiK cgııım muu. ıo
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE_________

M er. Sag. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 58
513 65 29
513 60 40

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122TAKSİLER
Zabıta
Otobüs İşlet.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 2T-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Esklhlsar

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

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Oto gaz 
Beyza Patrol

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

Gemlik K0rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3850 

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)

iiiısimM
«ima 
m 

II.30-14.15-17M20.15 
»(SİMİ

MACERA)ll.45-l4.W

16.W-18.00-20.00
Rezervasyon 

(Tel:5l55J2l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fiibev<» Hamm relilerine 
Hile Icl îeııel Eğirini kursu

MlHlIlttmM

Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğret
meni Zeycan Güler, 
Aile İçi Temel Eğitim 
programı dahilinde 
6 haftalık velilere 
yönelik kurs çalış
masına başladı. 
Güler, kursa 
dinleyici olarak 
katılmak isteyenleri 
de kabul edecekleri
ni söyledi.

Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Şenel Çağlayan 
gönüllülük esasında 
katılan velilere 
teşekkür ederek 
seminerde “Birlikte 
dinlemek ve öğren
mek”, “Duyguları 
mızı Anlamak 
Kendimiz İfade 
etmek”, “Çocukların 
Davranışlarını

Yönetmeyi Amaçla 
yan Tutumlar 
Ele Almak”, 
“Olumlu Disiplin”, 
“Çocuk Gelişiminde 
Oyunun önemi”, 
“Gelecek İçin 
Şimdiden ne yap
malıyız” (Cinsiyetler 
arası eşitlik) 
konularının 
işleneceğini 
söyledi.

Hava sıcaklığında, 
Ege, Marmara'nın 
doğusu ve 
Karadeniz kıyıların
da 8 ila 10 derecelik 
düşüşler olacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak. 
Hava sıcaklığında, 
Ege, Marmara'nın 
doğusu ve 
Karadeniz kıyıların
da 8 ila 10 derecelik 
düşüşler olacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Marmara, Ege, Batı 
Karadeniz, Orta ve 
Doğu Karadeniz 
kıyıları ile İsparta, 
Burdur, Eskişehir 
ve Ankara'nın 
kuzeybatı çevreleri 
yağışlı geçecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine göre, 
yağışların; bu 
akşam ilk saatlerde 
İzmir, Muğla, Aydın, 
İstanbul, Balıkesir 
çevreleri ile gece 
ilerleyen saatlerden 
itibaren Kocaeli,

Bursa, Yalova, 
Balıkesir, Bolu, 
Bartın, Düzce, 
Sakarya, Zonguldak 
çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
leniyor. Yağışlar 
akşam ilk saatlerde 
Trakya'da ve 
gece saatlerinde * 
Balıkesir, Bursa, 
Bilecik, Sakarya ve 
Bolu'nun yüksek
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde olacak. Bu 
sabah saatlerinde 
iç ve doğu bölgeler
imizde sis ile 
birlikte buzlanma 
ve don olayı 
görülecek.

Hava sıcaklığında, 
Ege, Marmara'nın 
doğusu ve 
Karadeniz kıyıların
da 8 ila 10 
derecelik düşüş 
ler olacak, diğer 
yerlerde önemli 
bir değişiklik 
olmayacak. 
Rüzgar Marmara 
ile Kuzey Ege 
Kıyıları'nda kuzey 
ve kuzeydoğu 
yönlerden kuvvetli 
(40-60 km/s), 
diğer yerlerde 
güney ve güneybatı 
(Lodos) yönlerden 
hafif ara sıra 
orta kuvvette 
esecek.



R EZERVASYO l\l:

SANATÇILAR
UDİ HAMZA 

PİYANİST MURAT 
BAGLAMA — TOLGA 
ORYANTAL CEYLAN

A. RESTP.URS.K
2OH r -- 

J YILBAŞI MÖNÜSÜ I

Çocuklar için 
özel yerimiz vardırNİLÜFER

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

\ralık 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Halı yıkamak bir sanattır"

ücrctsİz senvis hİzmcti
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nm 2010 yılı son meclis toplantısında, 
2011 yılı gelir gider bütçesi 1 milyon 61 bin 32 lira olarak kabul edildi. 
Daha sonra Oda Başkanı Kemal Akıt, Hukuk Fakültesi ile ilgili Devlet 
Bakanı Faruk Çelik ile yapılan görüşmeyi anlattı. Haberi sayfa 5’de

KfflUİM I» IHİ il Mm
Bursa Vali Yardımcısı 
Gemlik Kaymakam Vekili 
İsmail Demirhan, Gemlik 
halkının yeni yılını kut
ladı. Demirhan yaptığı 
yazılı açıklamada, 
şunları söyledi: 
“Üzüntü ve sevinçleriyle 
2010 yılını geride 
bırakarak büyük coşku 
ve umutlarla dolu 
yeni bir yıla girmenin 
mutluluk ve 
heyecanını yaşıyoruz. 
Ülkemizin şirin ve 

gelişme potansiyeli 
yüksek ilçemizde; 2011 
yılında da tüm kamu 
çalışanları ve toplumu- 
muzun bütün fertleriyle, 
birlik ve beraberlik 
içinde hep birlikte 
gösterececeğimiz 
fedakarlık ve dayanışma 
ile güzel Gemlik’imizi 
daha ileriye götürecek 
hizmetleri gerçek
leştirme ye devam ede
ceğiz. 2011 yılının devle
timize, milletimize hayırlı 

ve uğurlu gelmesi 
temennisiyle bütün 
Gemlikli vatandaşları 
mızın, ilçemizde görev 
yapan kamu kurum ve 
kuruluş çalışanlarının, 
askerlerimizin, siyasi 
parti sivil toplum 
kuruluşları ve basın 
mensuplarımızın yeni 
yılını kutluyor, sağlık, 
huzur, barış, mutluluk 
ve başarılan getirmesini 
diliyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.”

Hoş geldin 2011
| 2010 yılının bugün son günü..

Bir yılı daha geride bıraktık.
Günler, aylar ve yıllar öylesine çabuk geçi 

yor ki' geriye baktığımızda zamanın durmadı 
gını goruyoruz.
Her yıl sonunda geçen yılın değerlendirmesi 

yapılır
Gelecek yıl için umutlar dile getirilir.
Birey olarak, aile olarak, toplum olarak yılın 

getirisi ve götürüşü ele alınır.'
Sizler de bunu yaptınız mı bilmiyorum.
Ben kendi kendime bunu yaparım.

* İş hayatımızda, aile yaşamımızda ve toplum
sal ilişkilerimizde ne kazandık, ne kaybettik 
düşünürüm.
Eğer artılar fazlaysa “Bu yıl iyi gitti” deme 

hakkını kendimde bulurum. Devamı sayfa 4’de

REZERVASYONLARIMIZ

Reşide Bayar Cad. 
Umurbey/ GEMLİK 

Tel : 0 224 525 07 70 
0 532 784 40 50

DEVAM EDİYOR

Cuma - Pazar
Gitar (Sezer)

Cumartesi
Gemlik Fasıl 

Grubu
Saat 20.oo

Yılbaşı gecesi Canlı Müziğin 
Keyfini Bizimle Yaşayın....

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
İ^HGürhan ÇETİNKAYA

Damat Ferit kim?
Devlet Bahçeli son noktayı koydu.
“Yüce Divan kaçınılmaz” dedi ve ardından da 
İçişleri bakanı Beşir Atalay’ı Damat Ferit 

Kabinelerinin bakanlarına benzetti.
Madem Bahçeli benzetti biz de Damat Ferit hakkın

da arşivler ne diyor göz atalım.*****
Damat Ferit Paşa, asıl adı Mehmet Ferit Paşa olan 

ve Kurtuluş Savaşı’na karşı olmasıyla tanınan 
OsmanlI devlet adamı, son Osmanlı sadrazamların
dan.

1853 yılında İstanbul'da, Danıştay üyesi, aslen 
Arnavut olan, Seyyid Hasan İzzet Efendi’nin oğlu 
olarak dünyaya gelen Damat Ferit, Paris, Berlin, 
Petersburg ve Londra elçiliklerinde kâtiplik yapmış.

Sultan Abdülmecit’in kızı ve IV. Mehmet’in kız 
kardeşi olan Mediha Sultanla evlenerek saraya 
damat olmuş.

Damat olmak ona ayrıcalıklar da sağlamış ve Mart 
1919’da Tevfık Paşa'nın yerine sadrazamlığa getiril 
miş.

Sonrasında da;
İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını işgal etme 

lerine direnmek amacıyla başlatılan ulusal direnişin 
karşısında yer tutarak bu amaçla toplanan Sivas 
Kongresi’ni de engellemeye çalışmış.

Aralarında Nemrut Mustafa Paşa divanından 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının da bulunduğu İtti
hatçılar hakkında idam karan çıkartan Damat Ferit, 
21 Temmuz 1919'da tekrar kabineyi kurduktan sonra, 
Kuva-yı Milliye'yi dağıtmak için Kuvay-i inzibatiye'yi 
kurmuş ve 1920 yılında ülkenin bölünerek düşman 
devletler tarafından paylaşılmasını öngören Sevr 
Antlaşmasının çalışmalarında Dulunmuş.

Kurduğu hükümetlerin tamamında hariciye nazırlığı 
görevini üstlenen Damat Ferid Paşa, Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanıldığının kesin olarak belirlendiği 21 
Eylül 1922 tarihinde de ailesiyle birlikte ölünceye dek 
yaşadığı Fransa’ya kaçmış.*****

Damat Ferit devlet yönetiminde yetersiz ve işgal 
güçlerinin adamıydı.

Damat Ferit’e göre yapılması gereken tek bir şey 
vardı. O da işgal güçlerinin isteklerine kayıtsız şart
sız uymaktı.

Çünkü ona göre İşgalcilere karşı her direniş, onları 
daha çok kızdırır ve isteklerini artırırdı. Bu nedenle 
Anadolu’ da başlayan teşkilatlanma sakat ve yanlış 
bir şeydi.

Damat Ferit bu düşüncesinin arkasında durarak 
İzmir dolaylarının, Yunanlılara verilmesine de ses 
çıkarmamıştır.

Damat Paşa çok yönlü.
Uluslar arası pazarlamacı...
Bu özelliğinden olsa gerek İngilizlerle de iş birliği 

yapmaktan çekinmemiş.
Kendisine bağlı olan kimseleri Anadolu’ya yol

lamış, Mustafa Kemal’in çalışmalarını engellemek 
istemiş. Padişahın otoritesinden başka bir güç 
olmadığını, Anadolu’daki memurların ve askerlerin, 
Mustafa Kemal’in buyruğuna girmekle suç işledikleri
ni, her yana yaymış.

Ardından İstanbul’da insan avı başlatmış.
Tutuklamaların bir bölümü doğrudan doğruya 

İngiliz baskısı olmadan yapılmış ama hapse atılan
ların çoğu, Ingiliz listelerine göre tutpklanmış.

Ingiîizler, yakalatmak istedikleri kişilerin adlarını ya 
resmi olmayan yolla, sözlü olarak ya da resmen 
yazılı olarak Türk makamlarına iletmişler. Damat 
Ferit’in yönetimindeki makamlar da gereğini yap
mışlar. *****

Devlet Bahçeli’nin “benzettiği” Damat Ferit böyle 
bir adamdır!

Da... Beşir Atalay’la ya da onun da içinde olduğu 
kabineyle ne benzerliği var Damat Ferit’in ben onu 
anlayamadım!

Siz anlayabildiniz mi?

Sayfa 2Gemlik Körfez

BeleıHyenin okullara ılesteği siiriiyor ■
ilköğretim Okullarına 
yaptığı ziyaretleri 
sürdüren Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, okul 
bahçelerine koydur
duğu basket pota
larıyla birlikte ken
disinden talepte 
bulunulan istekleri de 
bire birer yerine 
getiriyor.
Daha önce ziyarette 
bulunduğu Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’nda kendisin
den istenilen özel Alt 
Sınıf öğrencilerinin 
ihtiyaçlarını temin 
ederek teslim etti. 
Beraberinde CHP il 
Genel Meclis Üyesi 
Ahmet Hulusi Aydın 
ile CHP Belediye 
Meclis Üyeleri Necdet 
Ersoy ve Muharrem 
Sarı’yla birlikte Şükrü 
Şenol ilköğretim 
Okulunu ziyaret eden 
Başkan Güler, alt 
sınıf öğrencileri 
için eğitim amaçlı 
kullanılan 
malzemeleri sınıfa 
giderek teslim etti. 
Daha sonra Okul 
Müdürü Mehmet . 
Yavuz’la birlikte 
öğretmenler odasına 
giden Başkan Güler, 
burada öğretmenlerle 
eğitimde yaşanan 
sıkıntıları görüştü,

ilçenin sorunları 
hakkında kendisine 
yöneltilen soruları 
cevapladı.
Başkan Güler, her 
şeyden önce “İyi bir 
Gemlik nasıl olur” 
düşüncesiyle bu 
konuda projeler üret
meye çalıştıklarını 
belirterek, İskele mey
danı, çay bahçeleri, 
trafiğe kapalı sokak
lar ve insanların 
yürümekte zorlandığı

istiklal caddesi 
kaldırımları hakkında 
bilgiler verdi.
Gemlik’te birçok 
sokakta alt yapının 
tamamlanamamış 
olmasından dolayı 
Sorunlar yaşadıkları
na dikkat çeken 
Başkan Güler, istiklal 
caddesinin bozuk 
ve dar olan kaldırım
larında yürüyemeyen 
vatandaşların ise 
direk olarak

belediyeyi suçladık
larını ancak 
BUSKİ’nin henüz 
işinin bitmemesinden 
kaynaklanan neden
lerle de program 
yapamadıkları söyle 
yerek “İstiklal Cadde 
sinde önümüzdeki 
günlerde kaldırım 
yenileme çalışmaları
na başlıyoruz. İnsan
larımızın rahat kul
lanacakları kaldırım 
yapacağız” dedi.

Semlik girişi çınar ağaclanıjla nesilleffecek
Gemlik Belediyesi 
ile Karayolları Bölge 
Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol 
gereği ilçeye girişte
ki yolların orta 
refüjlerine fidan 
dikilmeye başlandı. 
İlçe girişinde bulu
nan sinyalizasyon 
ışıklarının bulun
duğu yerin çevre 
düzenlemesini ya 
pan Belediye Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
şimdi de orta refüj- 
leri düzenlemeye 
başladı.
Gemlik girişlerinin 
yeşile bürünerek 
güzel bir görünüm 
sağlamak amacıyla 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından başlatılan 
girişim sonucu 
Karayolları ile pro

tokol imzalanarak 
orta refüjlerin düzen 
lemesi Gemlik Bele 
diyesi’ne bırakıl 
mıştı. Bağkur Sanayi 
Sitesi önünden

başlayan çalışmalar
da şimdiye kadar 
100 adet Çınar ağacı 
fidanı dikimi gerçek
leştirildi.
Havaların uygun

olması halinde İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı binası 
nın olduğu yere 
kadar 400 adet çına 
fidanı dikilecek.
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Maryamı istasyonunun tabelalarına 
carnan araç hurdaya döntlii

Orhangazi’de başka 
bir araçla çarpışan 
otomobil akaryakıt 
istasyonunun 
reklam panolarına 
çarptı.
Hurdaya dönen 
otomobilde 
yaralanan kadını 
araçtan 112 ekipleri 
çıkardı.
Kaza, Bursa-Yalova 
yolu üzerindeki 
Orhangazi 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi önünde 
meydana geldi.
Yakınları ile asker

ziyareti için İstan
bul'a giden Şahin 
Ö.'nün (23) kul
landığı 10 D 0888 
plakalı otomobil, 
Orhangazi girişinde 
Ömür E. (25) 
idaresindeki 16 VP 
008 plakalı otomo
bille çarpıştı. Şahin

Ö.'nün kontrolden 
çıkan otomobili, yol 
kenarındaki 
akaryakıt istasy
onunun reklam 
tabelalarına çarptı. 
Hurdaya dönen oto
mobilde bulunan ve 
sürücünün halası 
olduğu öğrenilen

Hacer Ülker(39) 
yaralandı. Ülker'i 
otomobilden 112 
ekipleri çıkardı. 
Ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Hacer 
Ülker tedavi altına 
alınırken, aynı araç
ta bulunan küçük 
Ceysen şoka girdi. 
Kazaya karışan 
diğer otomobilde ise 
maddi hasar mey
dana geldi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

tlıiıı siunıcıı iMMOla 1i tisi ımıttı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
uyuşturucu operas 
yonlarında 20 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlılarla birlikte 
75 kilo esrar 
maddesi ele 
geçirildi.

Uyuşturucu ticareti 
yaptığı iddia edilen 
kişilere yönelik 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri

operasyon başlattı. 
Eş zamanlı düzenle
nen operasyonlarda 
75 kilo 213 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi. Bursa 
merkez Osmangazi 
ve Yıldırım 
ilçelerinde düzenle
nen operasyonlar

kapsamında gözaltı
na alınan 20 zanlı
dan 13'ü, çıkarıldık
ları nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine konu
lurken, 7 zanlı tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

M win anım tılaıı Mı Win Mal
Bursa'da, yolun 
karşısına geçmek 
isterken askeri 
aracın altında kalan 
bir kadın hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre

kaza, Osmangazi 
ilçesi İstiklal 
Mahallesi Fuat 
Kuşçuoğlu 
Caddesi'nde mey
dana geldi. 
Feyzullah O. (19)

idaresindeki 003977 
plakalı askeri araç, 
caddede seyir 
halindeyken yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Saliha 
Yıldırım'a (45) çarptı.

Ağır yaralanan 
Saliha Yıldırım, 
kaldırıldığı has
tanede kurtarıla
madı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Belediye baskanının evini soydular
Bursa'da, Orhaneli 
Belediye Başkanı 
İrfan Tatlıoğlu'nun 
evine giren hırsız 
veya hırsızların 
ziynet eşyalarını 
çaldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre önceki gün, 
Orhaneli

Belediye Başkanı 
İrfan Tatlıoğlu'nun 
Kömür Lojmanları 
4. Blok'taki evine 
hırsız girdi. Olay, 
eşi Bursa'ya giden 
belediye başkanının 
mesaide olduğu 
sırada meydana 
geldi. Evden

gümüşlük takımlar, 
altın ve pırlanta 
yüzüklerin çalındığı 
öğrenildi. Başkan 
Tatlıoğlu'nun 
emniyet birimlerine 
haber vermesi üzer
ine olayla ilgili 
araştırma başlatıldı. 
Öte yandan, ilçede

son zamanlarda 
hırsızlık olaylarının 
artmasından 
dolayı Orhaneli 
Emniyet Amirliği'nce 
tüm ev ve iş 
yerlerine emniyet 
önlemlerini 
anlatan broşürler 
dağıtıldı.

ElKaide 
operasyonu

Bursa'da polis 
tarafından El 
Kaide'ye 
yönelik operas 
yonda 8 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlıların

Yılbaşı 
nedeniyle 
eylem yapmaya 
hazırlandıkları 
öne sürüldü. 
Emniyet 
Müdürlüğü

Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, 3 aydır 
savcılıkla 
koordineli yap
tığı çalışmayı

operasyona 
dönüştürdü. 
Sabaha karşı 
eş zamanlı 8 
ayrı eve yapılan 
baskında 8 kişi 
gözaltına alındı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YanYORUM

İnşallah, maşallah!....
ABD ve Avrupa insanlar tatilde.
Tatil güzeldir, geçici olarak sorunları 

unutursunuz.
Ama biliyorsunuz, sorunlar bitmez, erte

lenir...
Biz de yılbaşı gecesi eğlenip, yeni yılı kut

layacağız.
Tabiidir ki parası olanlar kutlayacak.
Bazı yerler de 400 liralık hindi dolmaları 

yenip, şampanyalar patlatıhrken, büyük 
çoğunluk, kuru ekmek yitip yatacak.. 
Kurtuluşu uykuda bulacak.

Televizyonlarda, sinemalarda hep görürüz, 
Noel Baba denen beyaz sakallı adam 

damdan içeri girer, torbasından çıkardığı 
hediyeyi bırakır ve gider.

Bunlar bir rüya, insanları uyutma..
Şimdi o torba Avrupa’da bile artık boş... 
Küresel kriz, Avrupa'nın feleğini şaşırttı. 
Yunanistan'ın 400 milyar euroyu batırması, 

Almanya'yı "Benim burada ne işim var" 
noktasına getirdi.

Almanya, ciddi bir yol ayrımı sinyali veri 
yor! ..

Bizim girmek için her türlü hakarete razı 
olduğumuz

Avrupa birliği denen çatı çatırdıyor.
Neredeyse yıkılıp , parçalanacak, her şey 

eskiye dönecek
"Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna 

"İngiltere de çok rahatsız. İrlanda'nın iflası 
canını sıktı.

'Herkes, kendi günahını çeksin1'fikri, ön 
planda...

Yeniden "Mark'a" dönmeyi düşünen 
Almanya'da şimdi İspanya ve Portekiz 
korkusu başladı.

Sayın okurlarım; Avrupa birliği tren gibi...
Bir vagonu raydan çıkarsa hepsi sürük

lenir.
Değere karşılık ahm satım dengesi değişe

ceği için bütün dünya bu rüzgârdan etk
ilenir.

Tam bir kaos!!!
Yani, yeni yıla öyle umutlarla falan 

girmeyeceğiz.
Çünkü .İkinci büyük kriz bitmedi.

Bakmayın teyet laflarına,
Türkiye’de sıkıntıda. Seçim yaklaştığı için 

iktidar oy almak için işler yolunda gibi gös
teriyor.

Aslında Türkiye’nin sorunları yerli yerinde 
duruyor.

En büyük sorun işsizlik. İş ve aş yok....
Her yıl 1 milyon insana istihdam yaratıl

ması gerekiyor ki, Türkiye kriz öncesi 
döneme dönsün.

öncelikle genç işsizlerin sayısı çok fazla, 
hepsi öfkeli!. Bu terörü de fişekliyor.
Ortalığı yakıp yıkıyorlar.

Nasıl yıkmasınlar, ana işsiz, baba işsiz.
İş yerleri birer birer kapanıyor.
Gemlik’te bile çıkın İstiklal caddesine 

kapananları görürsünüz.
Terör küstahlaşarak, şımartılarak devam 

ediyor.
İktidar ne yapacağını bilmiyor. Zikzaklar 

çiziyor. Daha fazla yazmak istemiyorum. 
Moralleriniz bozulmasın.

Birkaç güzel laf etmeliyim.
Yeni yıl sizlere getirebilirse sağlık, mutlu

luk, İyi günler getirsin. İnşallah, maşallah!...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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■
S.S. 72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 1 milyon 789 kilo alım yaptı

IimHikalımImIItatniaıulum
Hoş geldin 2011

Geçtiğimiz günlerde de yazdığım gibi 2010 yılına 
Gemlik’e damgasını vuran Belediyedeki yolsuzluk 
iddiaları oldu.

Bu olayın yankıları aylarca sürdü.
Tutuklananlar oldu, serbest bırakılanlar, yeniden 

tutuklananlar...
Konuyla ilgili delillerin toplanmasına devam edil 

diği için dava daha açılmadı.
Tutuklananlar yeni yılı içeride geçirecekler..
Kimse olayın boyutlarının ne olduğunu bilmiyor. 
Dava açılınca iddianame ile herşeyi öğreneceğiz. 
Anayasa referandumunda iktidar evetlerde çok az 

fark yapınca, bunun faturası AKP İlçe Başkanı 

Oktay Kahveci’ye çıktı.
Kahveci görevinden alındı, yerine Av. Necdet Yıl 

maz getirildi..
2010’nun siyasi olayları arasında satırlarımıza ta 

kılan, Türkiye Partisi İlçe Başkanı Peyami Çağlar’ın 
istifası ile bu göreve Mehmet Onur getirildi.

DP’de kongre yapıldı.
ANAP - DYP birleşmesiyle kurulan DP’nin ilçe baş 

kanlığına Ferhat Kurt yeniden seçildi.
SP’den kopanların kurduğu Has Parti de 2010 yılı 

içinde ilçede örgütlendi.
Aralık ayı başlarında CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, ilçemize gelerek merhum Celal 
Bayar’ın Umurbey deki anıt mezarını ziyaret ederek 
bir tabuyu kırdı.

Doğa da 2010 yılında Gemlik’te unutulmaz etkiler 
bıraktı.

Yağan sağanak yağışlar nedeniyle Hürriyet Cad 
desi, Orhangazi Caddesi, İstiklal Caddesi ve Gazha 
ne Caddesi ile Efref Dinçer Mahallesinde yüzlerce 
ev sular altında kaldı.

Gerekli önlem zamanında alınmadığı için insanlar 
mağdur edildi.

Bu insanlara 2010 yılı uğursuz geldi.
Devlet, biraz elini uzattıysa da bu yaraya merhem 

olamadı.
Türkiye 2010 yılında Referanduma ve kürt sorunu 

na takıldı.
Referandum AKP’nin zaferi ile sonuçlandı.
İktidarın demokratik açılımları yıl boyu devam etti 

ama kürt siyasilerin istemleri yıl boyunca sürdü.
İstemler son aylarda iki dil ve özerkliğe takıldı.
Bu sorun gündemdeki yerini koruyor.
2011 yılında da koruyacağını belli ediyor.
2011 yılı Türkiye açısından önem taşıyor.
Haziran ayında yapılacak seçimlere kilitlenmiş 

durumdayız.
Seçim sonuçları AKP’nin zaferiyle sonuçlanırsa, 

sanırım Türkiye siyasi açıdan daha zor günler 
bekleyecek.

Çünkü görünen o ki, AKP Tükiye’deki siyasi 
yapıyı değiştirecek.

Cumhuriyetin kuruluş değerlerine ters olan bu zih 
niyet, ulusal yapıyı ABD modeli dyzene çevirecek.

Türkiye başkanlık sistemine ve federe bir yapıya 
doğru götürülecek.

Bu durum ülkeyi bir iç çatışmaya doğru götürür 
endişesini taşıyorum.

Yine de her yıl olduğu gibi gelecek yılın umut 
dolu olmasını, barış ve kardeşlik duygularının 
bozulmamasını, herkesin ağız tadıyla sağlıklı bir yıl 
geçirmesini diliyorum.

Mutlu yıllar.

Sınırlı Sorumlu 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi zeytin 
alım kampanyasını 
3 Ocak 2011 
günü kapatıyor. 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker yap
tığı açıklamada, 
alım kampanyasının 
başlamasından 
bugüne kadar ortak
larından 1 milyon 
378 bin 878 kilo 
zeytin alındığını 
buna karşın ortak
lara 5 milyon 217 
bin 912 lira ödeme 
yapılacağını belirtti. 
Peker şöyle konuş
tu: “Son 5 gündür 
koopera ti fimize

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, yağan kar nedeniyle dal kırılması yaşandığını söyledi

Zeytin üreticisinin ilerili bitmiyor
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
zeytin üreticilerinin 
çiçek yanığından 
mağdur olmaları yet
miyormuş gibi şimdi 
de dal kırığı soru 
nuyla karşı karşıya 
kaldıklarını söyledi. 
Ali Çelik, Katırlı, 
Şükriye, Hamidiye, 
Adliye, Güvenli, 
Umurbey, Cihattı, 
Şahinyurdu, Karaca 
ali, K.Kumla, Büyük 
Kumla, Narh köylerin 
de kar yağışı nede

hiç zeytin gelme 
mektedir. Bunun 
için alım kampanya 
mızı 3 Ocak 2011 
Pazartesi günü 
sona erdireceğiz. 
Bugüne kadar ortak
larımızdan aldığımız 
zeytine karşılık 
2 milyon 638 bin

niyle zeytinlerde dal

160 lira ödemede 
bulunuldu.
Kalan 2 milyon 579 
bin 751 lirayı da 
Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğümün 
kampanyayı kapat
masının ardından 
sonra bir ay içinde 
ödenecektir.

kırılması olayı yaşan 
dığını belirterek şun
ları söyledi: “Köyle 
rimizden Hamidiye, 
Şükriye ve Güvenli 
de 2011 yılındaki 
üretim şimdiden % 
75, diğer köylerimiz 
de % 20 ile % 40 
arasında rekolte 
düşüğü odamız tara 
fından resimleri çeki 
lerek tespit edilmiş 
tir. Durum İl ve İlçe 
Tarım Müdürlükleri 
ne iletilmiş, zeytin
lerdeki dal kırıkları 

HEDEF TUTTU 
Ortaklardan alınan 
beyannamelerde 
Birliğe 1 milyon 
kilo zeytin verile
ceğinin belirlendiği
ni, ancak Genel 
Müdürlüğü’nün 
daha sonra kapa
siteyi arttırarak 1 
milyon 600 bin 
kiloya çıkardığını 
söyleyen Hüseyin 
Peker, “Kooperatif 
olarak 1 milyon 378 
bin 878 kilo zeytin 
alarak, bize ayrılan 
hedefe yaklaştık. 
Gelecek yıl daha iyi 
ürün elde edebilme 
dileklerimle tüm 
ortaklarımızın ve 
çiftçilerimizin yeni 
yılını kutluyoruz. ” 
dedi.

tespit edilerek üreti
cilerimizin mağdu
riyetlerinin önlenme 
si üreticiler tarafın
dan istenmiştir. 
İlçe Tarım Müdürlü 
ğümüzün bu tespit
leri yaparak üretici
lerimizin mağduriyet 
terinin giderilmesi 
çalışmalarını yapaca 
ğından Oda olarak 
eminiz.”
Ali Çelik, Gemlik 
halkının ve üreticile 
rin yeni yılı da 
kutladı.

İnci Butik yeni yerinde acildi

Kayhan Mahallesi 1 Nolu Caddede yıllardır 
özgün müşterilerine hizmet veren İnci 
Butik, yeni işyerine taşındı. İstiklal Caddesi 
Finn Sokak’ta dün yeni düzenlemesiyle 
müşterilerine kapılarını açan İnci Butik’in

açılış kurdelesini Esnaf Sanatkarla Kredi 
Kefalet Kooperatifi Müdürü Kenan Karakaş 
kesti. Karakaş, İnci Küçük’e bol kazançlar 
dilerken, İnci Küçük’ü açılışta sevenleri ve 
dostları yalnız bırakmadı.
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TSO'nıın 2011 bütçesi 1 million 61 hin lira
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
2010 yılı son meclis 
toplantısında, 
2011 yılı gelir gider 
bütçesi 1 milyon 
61 bin 32 lira olarak 
kabul edildi.
Önceki gün toplanan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nin açılışında 
konuşan Meclis 
Başkanı Mimar 
Hasan Sözüneri, 
bir yılı daha geride 
bıraktıklarını, tüm 
oda üye ve meclis 
üyelerine yeni yılda 
sağlık, mutluluk ve 
başarı dilediklerini 
söyledi.
Daha sonra, 2011 yılı 
tahmini bütçesini 
okuyan TSO Genel 
Sekreteri Agah Arda, 
gelir gider bütçesini 
denk bir bütçe ola 
rak hazırladıklarını, 
2011 bütçesinin 
geçen yıl bütçesin
den biraz daha fazla 
olduğuna dikkat

çekerek, “Yeni 061 bin 032 lira
bütçemizi 1 milvon olarak huzurunuza

getirdik. Gelir 
bütçemizin bazı * 
kalemlerinde küçük

az sizin kadar 
güveniyoruz. Bizler 
daima verici olan

DUYURU
Daha önce Gemlik Belediyesi 

Sosyal Yaşam Merkezinde yapılacağı 
duyurulan “YILBAŞI ETKİNLİĞİ”, 

görülen lüzum üzerine 
UMURBEYÇOK AMAÇLI SALONDA 

yapılacaktır.
Durum için özürlerimizi sunar, 

değişikliğin elimizde olmayan nedenlerden 
kaynaklandığını belirtiriz.

Bııfrahan Sml 0535 656 56 58

artışlar, bazı kalem
lerine ise indirimler 
gerçekleş tirdik.
2010 yılı bütçemizi 
ise yüzde 95 olarak 
gerçekleş tirdik. 
Bu da yaptığımız 
bütçenin gerçeğe 
uygunluğunu 
göstermektedir.” 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra oylanan 
2011 yılı tahmini 
bütçesi oybirliği ile 
kabul edildi.

AKIT 
TEŞEKKÜR 
ETTİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
2011 yılı gelir gider 
bütçesinin onaylan
masından sonra söz 
alan Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
gelecek yılın 
bütçesinin kabul 
edilmesinden dolayı 
meclis üyelerine 
teşekkür etti.
Akıt, “Yönetim 
Kurulumuza göster
diğiniz güvenden 
dolayı da teşekkür 
ediyorum.
Aldığımız emaneti 
huzur, sadakat ve 
şerefimiz ile götür 
meye çalışıyoruz. 
Bütçemizi tasarruflu 
kullanıyoruz. Çalışan 
arkadaşlarımıza en

insanlarız. Ne vere
bileceğimizi düşün
mek zorundayız. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası tarihin
den gelen mirasını 
en iyi şekilde hizmet 
anlayışı ile yürüt
mektedir. Bu günlere 
hep birlikte geldik. 
D es teklerinizden 
dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Kemal Akıt, 
daha sonra 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin 
Bursa’ya götürül 
mek istenmesiyle 
ilgili olarak kendi
sine Gemlik Üniver
sitesi Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği tarafından 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik ile görüşme 
görevi verildiğini, bu 
konuda Bakan Faruk 
Çelik ile 21 Aralık 
günü İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı’nın aracılığıyla 
görüştüklerini söyle
di. Kemal Akıt, 
şöyle devam etti: 
“Bakan Çelik’e 
Gemliklilerin Hukuk 
Fakültesi’nin Bursa 
ya götürülmesi ile 
ilgili sıkıntılarımızı 
anlattım.
Fakülteyi yaptıran 
Asım Kocabıyık’ın

Uludağ Üniversitesi 
ile yaptığı protokol 
de binanın Hukuk 
Fakültesi olarak 
kullanılacağına ait 
belgeyi gösterdim. 
Bakan Çelik, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten kaldırıl
masının düşünül 
mediğini, siyasi 
olarak bu yönde 
alınan bir kararları 
bulunmadığını 
ayrıca kendisinin 
Bakan kaldığı sürece 
ve siyasetle uğraştı 
ğı sürece bu konuyu 
takip edeceğini 
söyledi. Bakan ayrı
ca Gemlik Üniver
sitesi konusunda da 
görüşlerini sorduğu
muzda Gemlik’te 
üniversite konusun
da bir adım 
atıldığını, Gemlik’e 
mutlaka bağımsız bir 
üniversite kurutaca 
ğını, bu konuda elin
den geleni yapa 
cağını da söyledi” 
Kemal Âkit, Gap 
Bölgesine Gemlik 
zeytin fidanlarının 
hükümetin teşviki 
sonucu milyonlarca 
adet dikildiğini de 
Bakan’a hatırlattıık- 
larını, bunun önünün 
kesilmesi gerektiğini 
söylediğini bildirdi. 
Daha sonra söz alan 
Tevfik Solaksubaşı 
da Hukuk Fakültesi 
konusunda Bakan 
Faruk Çelik ile 
görüşme 
yapıldıktan sonra 
Rektörlüğün 
Asım Kocabıyık ile 
görüşmek 
istediğini bunun 
üzerine Prof. Dr. 
Abdurrahim 
Korukçu, Mahmut 
Solaksubaşı ve 
kendisinin
Rektör ve Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
ile görüştüklerini, 
Hukuk Fakültesi 
ve öğrenciler 
ile ilgili isteklerin 
Asım Kocabıyık 
tarafından 
karşılanacağını 
söyledi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis üyeleri 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da, bütçenin 
kabul edilmesinden 
sonra Paşa Otel’de 
düzenlenen bütçe 
yemeğine katıldılar.
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Atatürk İlköğretim Okulu ndan
Kemal Akıla anlamlı ziyaret

Atatürk İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği ve öğretmen
leri, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt’ı 
ziyaret etti.
Okul Müdürü Ömer 
Çelik, Müdür 
Yardımcısı Ömer 
Öksüz, Sınıf Öğret
meni Abdurrahman 
Özkan ve Okul Aile 
Birliği Başkan 
Yardımcısı Nuray 
Şendil’in gerçek
leştirmiş oldukları 
ziyarette, Atatürk 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
1950-1951
Eğitim Öğretim 
Yıh’nda mezun 
olan Kemal 
Akıt’ın Diploma 
Defterindeki bitirme 
notlarını içeren 
defter fotokopisini 
hediye ettiler.
Kemal Akıt aldığı 
hediye ile mutlu 
olduğunu belirterek, 
eski günlerini tekrar 
hatırlattıkları için 
teşekkürlerini

iletti. Okul Müdürü 
Ömer Çelik, 
“Okulumuzdan 
Gemlik’in tanınmış 
simalarının mezun 
olması bizler için 
bir gururdur.
Diğer mezun öğren
cilerimizi de bu 
şekilde ziyaret 
ederek onlara bu 
değerli hediyeyi 
sunmak istiyoruz.” 
dedi.

iim im 
Topluluğu ndan Baro ya 

ziyaret ve daveı

Uludağ Hukuk 
Topluluğundan 
Baro ziyareti 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Dekan yardımcısı 
Yrd.Doç. Dr. K. 
Ahmet Sevimli’nin 
de katılımıyla 
Bursa Baro 
Başkanlığını ziyaret 
eden Uludağ 
Üniversitesi 
Uludağ Hukuk

Topluluğu Başkanı 
Selim Pıçakcı ve 
topluluk üyesi 
öğrenciler Baro 
başkanı Zeki 
Kahraman’ı 
2011 Şubat ayında 
düzenleyecekleri 
Türk Adalet 
Sistemi ve 
Avukatlık Mesleği 
konulu konferansa 
konuşmacı olarak 
davet ettiler.

elm& «sekeri
-— KREŞLERİ

GCMÜrİNİLKÖZEL 
OKULÖNCESİEĞİTİM

HU

«Miti

“Üteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YHİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAYLMU3TAFA OSALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ye 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 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 & Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3+1 SATILIK 

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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Hükümetin 2011 
yılında bütçe gelir
lerini artırmak adına 
hazırlıklarını yaptığı, 
Ocak ayında yasalaş 
ması beklenen Torba 
Yasa kiraladığı gayri- 
menkulden elde 
ettiği gelirin vergisi
ni ödemeyenler, son 
5 yılda satışını yap
tığı işyeri ve konu
tun kazanç vergisini 
ödemeyenler ve em 
lak vergisini ödeme 
yenlere büyük af 
getiriyor.
4 milyar TL kaynak 
yaratan Vergi Barışı 
sonrası hükümetin 
yeni kaynak arayışı
na girdiğinin altını 
çizen Vergi Uzmanı 

t Erdoğan Sağlam, 
Torba Yasa son
rasında mükelle
flerin gidip ken
disinin bildirim yap
ması gerektiğini, 
-ardından da bu 
^kolaylıklardan yarar
lanabileceğini belir
tiyor. Sağlam mükel 
leflerin böylece 
geçmişe yönelik

atabileceğini belirtiy
or. Sağlam, bu uygu- 
lumanın vergisini 
zamanında ödeyen 
mükellef cephesinde 
ise rahatsızlık yarat
tığının altını çiziyor. 
Torba Yasa sonrası

asgari tutarlara göre 
ödeme yapacaklar. 
Buna göre 2006’da 
400, 2007’de 480, 
2008’de 600, 2009’da 
800 TL ödeyerek 
üzerlerindeki tüm 
riskten kurtulabile-

sahip olduğu gayri- 
menkulden elde 
ettiği kira gelirini 
beyan etmeyenler 
için son 5 yıla 
bakılarak asgari 
tutarlar belirlenmiş 
durumda. Yasa ile 
bu kolaylıktan yarar
lanmak isteyenler 
geçmişte ne kadar 
kira geliri elde eder
lerse etsinler (her bir

çekler. Bu tutar 
peşin olarak 
ödenebileceği 
gibi 18 veya 
36 ay taksitle de 
ödenebilecek. Devlet 
bu rakamların dışın
da geçmişe yönelik 
herhangi 
bir faiz veya ceza 
uygulamasına git
meyecek.
VERGİ NASIL

Torba Yasa'da yeni
likler bitmiyor. Bu 
kez memuriyetten 
atılanlara emeklilik 
müjdesi verildi. 
Torba yasa atılan 
memura emeklilik 
imkanı da getirecek. 
Tasarıyla 1999- 
2005 yılları 
arasında 
görevine son 
verilen memurlara, 
dışarıdan borçla
narak emeklilik 
haklarını kazanma 
yolunu açıyor. 
TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisyonunda, 
kıymetli maden 
ve ziynet eşyası 
imalatı ve ticareti 
yapanların, işlet
melerinde olduğu 
halde kayıtlarında 
yer almayan

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak 

üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83

HESAPLANIYOR?
Ödenecek vergi 
şöyle hesaplanıyor: 
Belirlenen asgari 
matrahın (örneğin 
10.000) 5’te Ti 
üzerinden yüzde 20 
vergi alınıyor. 
2006’dan bu yana bir 
gayrimenkulü 
üzerinden gelir elde 
edip bunun vergisini 
ödemeyenler toplam 
2.280 TL vergi öde 
yerek risklerinden 
kurtulabiliyor.
Bu rakam 18- 36 
ay taksite bölünerek 

de ödenebiliyor.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

kıymetli maden
ve taşlar
ile ziynet eşyasını, 
yüzde 2.5 vergi 
ödemeleri

karşılığında 
kayıt altına 
almalarını öngören 
düzenleme tasarı
dan çıkarıldı.

NÖBETÇİ ECZANE
31 Aralık 2010 Cuma 
FATİH ECZANESİ

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli olan EX044288 
no’lu beyannameye ait 22.07.2010 tarihli L 0175572 

no’lu A.TR Dolaşım sertifikası kaybolmuştur.
Hükümüzdür. KÜTÜK MERMER SAN.VE TİC.A.Ş.

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİKGÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

G 
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M

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

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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİDOT
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

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

GEMOAŞ 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 s13 10 7B
MAR-PET s 13 30 33
Tuncay Otogaz sis 14 2S
Bevza Petrol Si* Ol 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 gg 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

TAKSİLER_________

Aurfez Taksi 513 18 21
MK Taksi 513 24 67

Cm.ven Tgksl 513 32 40
«-*ı 513 23 24

Manası.. 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 : 3851 

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)

ıııttıM
«S «HASI

a™
HOT (SİHİRLİ

MACERA)ll.45-l4.00
SAW

16.0048.00-20.00

Rezervasyon
(TelıSlîîîîl)
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Lions Kulübü’nün düzenlemiş olduğu “Barışın Gücü” konulu öykü yarışması sonuçlandı.

Uluslararası Lions 
Kulübü’nün düzen
lemiş olduğu 
“Barışın Gücü” 
konulu öykü yarış
ması sonuçlandı. 
Gemlik Lions 
Kulübümün düzen
lediği yarışmada 
ilköğretim okulu 
öğrencilerinin 
eserleri yarıştı. 
Yapılan değer
lendirme sonucu; 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu 6/B sınıfı 
öğrencisi Aleyna 
Canayaz’ın “Barışın 
Renkleri” adlı eser 
birinci oldu. 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu 8.sınıf öğren
cisi Aslı Erten ikinci 
olurken, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 6/B 
sınıfı öğrencisi 
Aleyna Günay’ın 
eseri üçüncü oldu. 
Ayrıca Mansiyon 
ödüllerini de

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Semanur Yurt ve 
Gamze Gedik aldılar. 
Ödül töreninde 
konuşan Gemlik 
Lions Kulübü 
Başkanı Mehmet

Cesur, dereceye 
giren öğrencileri 
tebrik ederek, 
öğrencilerden 
fark yaratmaları, 
araştırmacı ve 
sorgulayan insan 
olmalarını 
istedi.

Cesur, “Sîzler bu 
gibi aktivitelerde 
çok daha etkili 
ve katılımcı 
olmalısınız,biz 
sivil toplum kurum 
ları da sîzleri bu 
gibi etkinliklerde 
sürekli destekleye-

ceğ/z.'fededi. 
Dereceye giren 
öğrencilere 
hediyelerihi 
ve katılım 
belgelerini Lions 
kulübü üyelerime 
ilçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali

Osman Cura verdi. L { 
Ayrıca dereceye 
giren öğrencilerin 
Türkçe Dersi 
Öğretmenlerine ve I I 
Okul Müdürlerine 
de Lions Kulübü 
teşekkür belgesi 
verdiler.
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