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teni yıla huzurlu girdik
I 2010 yılını geride 

ş bırakırken Cuma günü 
l gecesi Gemlik yeni yıla 

olaysız girdi. Emniyet 
ve jandarma ekipleri, 
yeni yıl nedeniyle 
halkın yeni yıla huzur 
içinde girmesi için 
yoğun güvenlik önlem
leri aldı. Gemlikliler, 
havai fişek gösterileri 
ile 2011 yılına merhaba 
dedi. Haberi sayfa 4’de

OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCACTSİZ SCRVİS HİZMtTİ 
Her çeşit ovzrlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Yeni yılın illi 
bebeği erteli
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’nde 2011 yılının 
ilk bebeği saat 
01.15’de dünyaya 
geldi. Erdal, Sevda 
Baştimar çiftinin 
normal doğum ile 
gerçekleşen bebekleri 
50 santimetre boyun
da 3 kilo 80 gram

ağırlığında bir 
erkek çocuk oldu. 
1981 doğumlu Sevda 
Baştimar, 2011 yılına 
girerken üçüncü kez 
anne olurken, 
Baştimar ailesi ise 
yeni bir bebeğin 
ailelerine katılmasını 
ve yeni yılın sevincini 
birlikte yaşadı.

Güne Bakı
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

35 milyon bana çıkmadı duyururum
Yeni yıla karlı bir gecede girmek isterdim.
Ama beklediğim olmadı.
Acaba bu, bir yıl boyunca beklentilerimin 

yerine gelmeyeceğinin bir göstergesi midir?
Bilmiyorum.
Yeni yıl için çekileri milli piyango biletlerin 

den üç tane aldım.
Bir tane çeyrek bileti kaşe yaptığımız bilet 

satıcısı işi karşılığı vermiş. Etti dört..
Yeni yıla milyoner olarak da giremedim.
Çünkü, 35 milyon bana çıkmadı.
Bu da 2011 yılının kötü geçeceğini, şanssız 

bir yıl olacağının belirtisi mi?
Onu da bilmiyorum.
Ama bir amorti, iki de 64 bin liranın 1/4 ü çıktı 

onunla avunuyorum. Devamı sayfa 4’de

IMllM SlllS 
Haâaası hinnete açılılı

Ülker Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 
Bizim Toptan Satış mağazaları gıda ve te 
mizlik ürünlerinin Gemlik deposu Gemlik 
Orhangazi Yolunun 1. kilometresinde yap
tırdıkları Bizim Toptan Satış Mağazasını 
yeni yıl öncesi hizmete açıldı. Sayfa 2’de 

ırtııııiıılıııiliteHıııi

Devlet Bakanı Faruk Çelik, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ve Vali 
Şahabettih Harput, yılbaşı gecesi Zübeyde 
Hanım Doğumevi nde çocuklarının doğ
masını bekleyen babaların heyecanını pay
laştıktan sonra, yeni yılda dünyaya gelen 
bebeklere altın taktı. Haberi sayfa 5’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yeni Yıl Konseri....
Bir başka olur Bursa Bölge Devlet 

Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konser
leri...

Önceki gece de öyleydi 2010’u 
uğurlayan 201 Ti karşılayan konser...
Merinostaki Atatürk Kongre ve Kültür 

Merkezi’nin 1650 kişilik çok katlı 
Osmangazi Salonu’nda her yer doluy
du...
Yoğunluk ve aşırı ilgi nedeniyle 

konser de bir süre geç başladı doğal 
olarak...

Görünen o ki;
Bursa kültürel açıdan da zenginleşi 

yor.
Umut verici...
Demek ki;
Giderek Bursa Devlet Senfoni 

Örkestrası’nın Perşembe konserleri 
daha çok izleyiciyle buluşacak.
Zaman içinde “alkış meselesi” de 

çözülecek!
Ve BursalIlar Bursa Filarmoni 

Derneği’nin önderlik ettiği “senin de bir 
tuşun kampanyası”na destek verecek
ler ve dünyanın en iyi piyanosunu 
B.ursa’ya getirecekler.
İdil Biret’li destek konseri 25 Ocak 

Sah günü Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi Osmangazi Salonu’nda...

*****

Kiril Lambov’un yönetimindeki kon
serin ilk bölümünde hepsi birbirinden 
değerli Kiril ve Minko Lambov düzen
lemeleri vardı...

Çardaş Prensesi’ni selamlayarak 
yapılan girişten sonraki eserler kulak
larda hoş bir ses, ruhlarda ise dingin
likti...

Rus Çingene Romansı ile Neşeli 
Afrika Senfonisi ise yüzlerde tatlı 
gülümsemelere yol açtı.

İkinci bölüm ise çok renkliydi...
Türkiye’nin ilk Latin albümünü yapan 

Emir Ersoy ve Orkestrası salonda ıhk 
ılık Latin rüzgarları estirdiler.
Salsa, Caz, Müzikal’den oluşan müthiş 

bir repertuar izleyicileri “klasik müziğe” 
daha da ısınırdırdı...

Finale ise Emir Ersoy’un babası 
Calipso Kralı Metin Ersoy mührü bastı.

70’li yaşları geride bırakan Ersoy 
bildiğimiz gibi...

Baba tarafından Karacabey’li olan 
Calipso Krah’nın enerjisi de sesi de hiç 
eksilmemiş. *****

Teşekkürler, Bursa Filarmoni 
Derneği...
Teşekkürler Bursa Valiliği,
Teşekkürler Bursa Büyükşehir

Belediyesi,
Teşekkürler Uludağ Üniversitesi 

Rektörlüğü,
Teşekkürler Bursa Kent Konseyi...
En büyük teşekkür ise Bursa Bölge 

Devlet Senfoni Orkestfası’mn hepsi bir
birinden değerli sanatçılarına...

Bursa’ya müzikal kalite getirdikleri 
için.

Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
Uludağ Üniversitesi 
Yerleşkesi ön 
tarafındaki eski 
Balık Hali’nin arka 
tarafına yaptırılan 
mermer havuz ve 
sütunlar, Belediye 
Fen İşleri ekipleri 
tarafından 
kaldırıldı.
2009 yılında yapılan 
yerel seçimler 
öncesi eski 
Belediye yönetimi 
tarafından yaptırılan 
mermer sütun ile 
ortasında mermer 
oymalı havuz 
bulunan 
bir düzenleme 
yaptırılmıştı.
Yerel seçimlerde 
yönetimin 
değişmesinden 
sonra, sütunlar ve 
havuz yapıldığı 
yerde yaklaşık 
iki yıl süreyle 
aynen durdu. 
Çevre ile bütünlük 
sağlamayan ne için 
yapıldığı anlaşılma 
yan sütunlardan 
biri geçtiğimiz 
günlerde devrilerek 
kırılınca, Belediye 
Fen İşleri ekipleri, 
kalan sütunları ve 
mermer havuzu 
sökerek depoya 
kaldırdı.
Belediye ilgilileri,

ihale edilen Balıkçı 
Barınağı projesi 
kapsamında 
Yerleşke önündeki 
sütunların ve

havuzun bulunduğu 
bölgenin çevre 
düzenlemesinin 
yapılacağını, 
kaldırılan sütunların

ve havuzun ise 
gerekli olduğunda 
başka bir mekanda 
kullanılacağını 
söylediler.

İlanı Topun Sın; Mağazası hûmetc acıMı

ABONE OLDUNUZ MU?
■IWIIIMIIilll'IM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ülker Grubu 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Bizim 
Toptan Satış 
mağazaları gıda ve 
temizlik ürünlerinin 
Gemlik deposu 
hizmete açıldı.
ISO 9000:2008 Kalite 
Yönetim sistemi ile 
belgelendirilmiş 
olan Bizim Toptan 
Satış Mağazaları, 
satışa sunduğu 
ürünleri ISO 2200 
Gıda güvenliği 
yönetim sistemi 
çerçevesinde insan 
sağlığına uygun 
gıda güvenliği,* 
sağlıklı ve hijyenik 
koşullarda üretim 
yapıldığının temini

için tedarikçi fir
maları etkin bir 
şekilde denetlendiği
ni söyleyen firma

ilgilileri, Gemlik 
Orhangazi Yolunun 
1. kilometresinde 
yaptırdıkları Bizim

Toptan Satış 
Mağazasını yeni yıl 
öncesi hizmete 
açtıklarını söyledi.
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Yılhası gecesi hırsızlar hoş durmadı YauYORUM
Bursa'da hırsızlar 
yılbaşı gecesi girdik
leri bir evden 80 
adet Cumhuriyet 
altınını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Nalbantoğlu 
Mahallesi'nde 
Kemal G.'ye ait 
eve giren kimliği

Eşine akıl veren sekreteri bayılttı
Bursa'da bir kişi, 
ayrı yaşadığı eşine 
akıl verdiğini ileri 
sürdüğü avukat 
sekreterini duruşma 
çıkışında yumrukla
yarak bayılttı.
Derya K.'nin müra- 
catı üzerine 4 yıllık 
eşi Uğur K. hakkında 
8. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 
"hakaret, kötü 
muamele, mala zarar 
verme" suçlarından 
6 yıla kadar hapis 
talebiyle dava açıldı. 
Şüpheli Uğur K., 
adliye çıkışında eşi 
Derya K.nın yanında 
bulunan avukat 
sekreteri Kadriye

M MUM MSI ilill i Milli Maıılı
Bursa'da, 8 lise 
öğrencisini ayrı 
zamanlarda tenha 
sokaklarda dövdük
ten sonra bıçak 
zoruyla cep telefon
larını gasp ettiği 
belirlenen 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Adliyeye sevk edilen 
3 zanlı da tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Bursa merkez 
Yıldırım ilçesi 
Sinandede Mahalle 
si'ndeki ara sokakta 
eli bıçaklı bir şahsın 
başka bir genci darp 
ettiğini gören polis 
ekipleri, zanlı Volkan 
Gülali(18)'yi gözaltı

belirsiz hırsızlar, 
ikamette 
bulunan yaklaşık 
36 bin liralık 
altını çaldı.
Evine hırsız girdiğini 
gören ev sahibi 
Kemal G. polise 
müracaat etti.
Evden parmak izi 
alan Bursa Emniyet

Ş.'ye saldırdı. 
Başına isabet eden 
yumrukla Kadriye Ş. 
yere yığıldı. Sinir 
krizi geçiren kızın 
yardıma polisler 
koştu. Adliye 
karakoluna 
götürülen kız için 
ambulans çağrıldı. 
Sağlık ekiplerinin 
yaptığı ilk müda
halenin ardından 
Kadriye Ş. Devlet 
Hastanesi'ne sevk 

na aldı. Zanlı, ifade 
sinde, iki arkadaşıy
la birlikte son bir ay 
içerisinde bıçak 
zoruyla sekiz lise 
öğrencisinin telefon
larını gasp ettikten 
sonra dövdüklerini 
itiraf etti.
Zanlıların İstan
bul'un Karagümrük 
semtinden geldikleri 
ve tekrar İstanbul'a 
dönme ihtimalleri 
üzerine Güzelyalı 
Feribot İskelesi'nde 
beklemeye başlayan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Gasp 
Bürosu dedektifleri, 
diğer iki zanlıyı da 
feribota binmek is

Müdürlüğü ekipleri 
olaya karışan zan
lıları yakalamak için 
soruşturma başlattı. 
Öte yandan merkez 
Nilüfer ilçesi 
Ertuğrul Mahallesi 
Ahmet Taner 
Kışlalı Caddesi 404. 
Sokak'ta ikamet 
eden Ömer F.G. de 

edildi.
Bu arada şüpheli 
Uğur K. polis tarafın
dan kısa sürede 
yakalandı. Dört yıllık 
eşi Derya K. ile 
anlaşamadıklarından 
dolayı boşanma 
davaları olduğunu 
söyleyen bir çocuk 
babası Uğur K., 
"Eşimin şikayetçi 
olduğu 8. Asliye 
Ceza Mahkeme 
si'nde duruşmam 

terken gözaltına aldı. 
Zanlıların özellikle 
lise öğrencilerinin 
yolunu keserek 
mesaj çekme 
bahanesiyle telefonu 
alıp öğrencileri 
bıçak gösterip 
dövdükten sonra 
kaçtıkları öğrenildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne getir
ilen Volkan Gülali, 
Aykut Ertürk (18) ve 
Emirhan Ö.(17) 
sürekli uyuşturucu 
hap kullandıkları için 
hiçbir şey hatırla
madıklarını söyledi. 
Adliyeye çıkarılan üç 
zanlı da nöbetçi 
mahkemece tutukla

evine giren 
hırsızların 1 adet 
kalın zincir ve 
ucundaki kolye, 
1 adet altın yüzük, 
1 adet inci küpe, 
2 adet alyans 
yüzük ve 60 lira 
parasının çalındığını 
belirterek polise 
başvurdu.

ozcanvural1933@hötmall.cqm 
www.milliyet/blog/özcan vural

Özcan VURAL

vardı.
Kadriye Ş, duruşma 
salonunun önünde 
ve dışarda bana 
hakaret etti. Avukat 
yanında çalıştığın
dan dolayı, (Burası 
benden sorulur. 
Sana şöyle yaparım, 
böyle yaparım...) 
diyerek beni kolum
dan tuttu. Bende 
elinden kurtulmak 
için vurdum" diye 
konuştu.
Kadriye Ş. ise, 
"Başıma vurdu. 
Kendimi kaybettim. 
Ben kendisine bir 
şey demedim. 
Şikayetçiyim" 
diye konuştu.

narak cezaevine 
konuldu.
Cep telefonları 
gasp edilen M.İ. (15) 
ise gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
"Akşam ikiz 
kardeşim Hüseyin'le 
birlikte okuldan 
çıkıp eve gidiyorduk. 
Tenha bir sokakta 
karşımıza çıkan 
üç kişi bizden 
cep telefonlarımızı 
istedi. Telefonları 
vermeyince bize 
bıçak çektiler. 
Benim ve 
kardeşimin cep tele
fonunu aldıktan 
sonra bizi dövüp 
kaçtılar." dedi.

Elektrik alamayanlar!...
Köşe yazılarımız çoğunlukla dert dolu. 
Ülkenin gündemi bunlarla dolu olduğu 

için, istemesem de köşeyi insanın içini 
sıkan, sizleri de bezdiren konularla 
dolduruyorum.

Bu defa hoşuma giden bir yazıyı sizler- 
le paylaşmak istedim..

(Yazı sayın Selahattin Dumancın 
yazısından alınmıştır.)
“Biliyorsunuz Televizyonlarda, “İzdi

vaç” programları pek revaçta.
Son günlerde Televizyonlardaki “izdi

vaç” programlarında kısmet arayan 
kadınlardan hiçbiri, kendilerine talip 
olan erkeklerden elektrik alamadı..

Erkek milleti geçici bakıma alındığın
dan değil..

Güneş’in yaydığı negatif elektrik insan
lık tarafından kaçak kullanıldığından..

Bu arada 2010 yılının sözü de “Elektrik 
alamadım” olarak zapta geçsin..

Adam gelmiş elli yaşına..
Kafasındaki saçlar dökülmüş, tepesi 

hatıra ormanına dönmüş..
Topu topu yedi yüz lira emekli maaşı 

var..
Çıkmış evlilik programına gelmiş..
Kendine yaptığı kılık üzerinden 

dökülmekte..
Son bir gayretle sosyal hayatta bula

madığı eşi bu programdan tedarik etm
eye çalışıyor..

Garibim nasıl bir elektrik verecek de 
sen alacaksın..

Yedi yüz lira emekli maaşlı koca 
adayından gelen elektrik cep fenerinin 
işine yaramaz..
“Beğenmedim ben bu herifi., de gitsin,.
Ne demek elektrik alamadım..
Kadın milleti bu söylemi dilinden 

düşürmediğinden hükümet adamları da 
“elektriğe madem talep çok, ne yapsak 
gider” deyip zam üstüne zam yapıyor..

Dünyanın en pahalı elektriğini kullanı 
yoruz..

Sadece gençler, orta yaşlılar değil bunu 
dile dolayan..

Umre zamanı gelmiş teyzeler de elek
trik meraklısı..

Gelmiş işte kısmet ayağına kadar..
Bakıyorum..
Yetmişine bir karış kalmış teyze de 

“Elektrik alamadım,.” deyip talibine 
burun kıvırıyor..

Sunucu da; “Teyzeciğim, senin toprak 
hattı çekme zamanın çoktan gelmiş..

N’edecen elektriği?” demiyor..
Nasıl beğendiniz mi ?.. Biraz olsun 

yüzünüz güldü ise ne mutlu bize-

Kızına hırsızlık dersi verirken polise yakalandı
Bursa'da sabıkalı 
baba, kızına hırsızlık 
dersi verirken önce 
güvenlik kamerası
na, sonra polise 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İzmir'de çok 

sayıda hırsızlık su 
çundan kaydı bulu
nan Veysi A. (29), eşi 
ve 8 yaşındaki kızı 
E.A. ile birlikte Bur 
sa'ya geldi. Baba-kız, 
kapalı çarşıda dola 
şırken çevrede 

devriye gezen güven 
timlerinin dikkatini 
çekti. Kızına sık sık 
uyarıda bulunan ve 
nasıl çalması gerek
tiğini anlatan babayı 
güven timleri takibe 
aldı. Bir alışveriş 

merkezine giren ba 
ba-kız, ayakkabı sa 
tın almak için gelen 
Aysun B.'yi gözüne 
kestirdi. Kadının 
ayakkabı denediği 
sırada yan tarafına 
bıraktığı çantasını 

küçük kız fark ettir 
meden almayı başar 
dı. Ancak polislerin 
kendisini izlediğin
den haberdar olma 
yan küçük kız, aldığı 
çantayı, babasına 
verirken polis 
tarafından* yakalandı. 
Baba ve kızı, 
emniyet müdür
lüğüne götürülerek 

gözaltına alındı. 
8 yaşındaki E.A. 
babasının kendisine 
zorla hırsızlık yap
tırdığını belirterek 
kendisinin okumak 
istediğini söyledi. 
Gözaltına alınan 
baba, şeyKedildiği 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine kondu.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Yeni yıla huzurlu girdik
35 milyon bana çıkmadı duyururum 
Eski yılın son günü İstiklal Caddesi umut 

dağıtan milli piyango satıcıları ile doluydu.
Ben ise, Gemlik Körfezi ve Yılbaşı ekini 

kucaklamış, abonelerimize dağıtıyordum.
Özer Eczanesinin kapısından girerken, 

elinde “son gün çekilişi, milyoner olmak ister 
misiniz?” diye bağıran satıcı, 10 tane çeyrek 
biletten yaptığı seriyi almamı istedi.

Ellerim doluydu alamadım.
Eczaneden çıktığımda ise piyangocu git

mişti.
İçime dert düştü.
‘Gerçekten 35 milyonun dörtte biri bu 

biletler arasındaysa’ diye düşündüm bir an.
Bu beni rahatsız etti.
Akşam oldu eve gitmek saatim yaklaşmıştı.
Birkaç eksiği tamamlamak için Şaypa’nın 

kapısına doğru geldiğimde, bu kez bir başka 
piyango bileti satıcısının önünden geçerken, 
kalabalık son biletleri alıyordu.

Ben de üç tane aldım.
Ya çıkarsa dedim.
Ya çıkarsa!..
Orhan Veli bir şiirinde,
“Umut Fakirin ekmeği ye Memedim ye” 

diye boşuna söylememiş.
Saat 24’e kadar büyük ikramiyenin hayaliyle 

yaşamak da güzel..
Sonrasını boşverin.
Yeni yıla evimizde girdik.

‘ Hanıma güzel bir şarap, kendime de
I Tekirdağ rakısı aldım.

Yanına kızarmış bir tavuk..
Ev yapımı pirinç pilavı, salata, çorba, oeyaz, 

peynir, garnitürler, meyva tabağı, çerez...
Daha ne olsun.
Şömineyi yaktım, köşe abajürlerini yakarak, 

odayı loş bir hale getirdikten sonra, bir yan
dan yemek yedik, bir yandan da televizyon 
izlemeye koyulduk.

Gemliklilerin büyük çoğunluğunun yeni yıla 
evlerinde girdiklerini biliyorum.

Yemekten sonra insan ağırlaşıyor.
Çıtır çıtır yanan odun ateşinin karşısında bir 

ş rehavet çöktü.
\ Sıcaktan gevşiyorsun, göz kapakların yavaş 
yavaş kapanıyor...

Oysa yeni yıla daha saatler var..
Televizyon karşında bir o kanal, bir bu kanal 

gezip duruyoruz.
Eski yılbaşı geceleri her kanal da bir başka 

yıldız sanatçı çıkardı programlara ..
Bu yıl öğle değil.
Onlarda maliyetleri düşük tutmuşla^.
Bana göre TRT 1 en iyi programı sunan 

kanaldı yılbaşı gecesi...
’ Saatler çabuk geçti. j

Benim alkım milli piyango biletlerinde..
35 milyonun dörtte biri de çıksa, birkaç 

‘ milyon lirada çıksa her şey değişir miydi 
acaba?

Mutlaka daha rahat bir yaşam başlardı.
, Mâli sıkıntısız...

Çekilişler TRT 1 de olduğu için o kanala 
^odaklandım.
: Saat 24. oo de önce 1 milyonluk, 5 milyonluk 
' çekilişler yapıldı.
L Çıkan yok. ‘Büyük ikramiye bana çıkacaktı 
onun için çıkmadi diyorum’ kendi kendime.

Ç Bu arada Gemlik’ten havai fişek ile yeni yıla 
igiriş kutlamalarını duyup balkona koşuyo
rum.

Hava soğuk mu soğuk. Hemen içeri girip 
milyonerlik hayallerimin çekilişini bekliyo
rum...

Ne gezer, benim biletin yanından bile 
geçmiyor şans Sayıları. ।

Buradan duyuruyorum.
Ben, bu yılbaşı da milyoner olamadım.
Ama yıllar biter mi?
Umudumu bir yıl sonraya saklıyorum 

bilesiniz.

2010 yılını geride 
bırakırken Cuma 
günü gecesi 
Gemlik yeni yıla 
olaysız girdi. 
Gemlikliler, 2011 yılı 
genellikle evlerinde 
ve yakınlarında 
televizyon izleyerek 
karşılarken, 
ilçemizdeki eğlence 
yerlerinden Atamer 
Hotel, Aytepe 
Restaurant, Sea 
Life, Umurbey 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen yılbaşı 
eğlencelerine 
katılan aileler de 
yeni yılı buralarda 
karşıladılar.
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi ’nde 
düzenlenen yılbaşı 
eğlenceleri ise, 
Gemlik Ülkü 
Ocaklarının 
Kaymakamlığa 
işyerinde içki 
ruhsatı olmadığı

gerekçesiyle yaptığı 
başvuru sonucu 
buradaki eğlence 
iptal edilerek, 
Umurbey Çok 
Amaçlı Salonuna 
kaydırıldı.

HAVAİ FİŞEK 
GÖSTERİLERİ 
Gemlik Belediyesi

2011 yılına girerken, 
Ahmet Dural 
Meydanı’ndaki 
çam ağaçlarıyla 
Belediye Alışveriş 
Merkezi’ni 
ışıklandırdı.
Yeni yıla girdiğimiz 
dakikalarda ise 
havai fişek 
gösterileriyle

Gemlikliler 
yeni yılı mutlulukla 
karşıladı.
Emniyet ve 
jandarma ekipleri, 
yeni yıl nedeniyle 
halkın yeni yıla 
huzur içinde 
girmesi için 
yoğun güvenlik 
önlemleri aldı.

önsal MaB HoMa motor wtı
Gemlikli tekne 
modelcisi Ünsal 
Özbostanlar, bu kez 
HollandalIların kul
landığı motor yat 
yaptı.
BP’de işçi olarak 
çalıştıktan sonra 
evinin altında kur
duğu atölyede hobi 
olarak başladığı 
ağaç oymacılığı ile 
deniz teknelerinin 
modellerini bire bir 
benzerini yapan 
Ünsal Özbostanlar, 
birbirinden güzel 
model teknelerine 
bir yenisini daha 
ekledi.
Ünsal Özbostanlar’ın 
aylardır çalıştığı 
Karadeniz Balıkçı 
teknelerine ben
zeyen HollandalIların 
kullandığı motor yat 
modelini tamamla
yarak, İstiklal 
Caddesi Ziraat 
Bankası karşısında 
bulunan Bayer’ 
Eczanesi’nde merak
lılarının izlenimine 
sundu.

Ünsal Özbostanlar 
gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
bu tür teknelerin 
Türkiye’de pek 
kullanılmadığını 
ancak balıkçılık 
amacıyla buna 
benzer teknelerin 
bulunduğunu 
belirterek, 
‘‘Hollanda motor

yatınım fotoğraflarını 
görünce yapmaya 
karar verdim.
İnce işçilik isteyen 
yanlan çoktu.
Bunları aslına uygun 
bir halde yapmaya 
çalıştım. Böylece 
kolleksiyonuma bir 
yeni model tekne 
daha eklenmiş 
oldu. İleride

açacağım sergilere 
bunu da devam 
edeceğim. Çalış? 
malarımı bundan 
sonra da sürdüre
ceğim. Elimden 
geldiğince model 
tekne yaparak bun
ları ilgilenen tekne 
severler olursa sata
cağım” şeklinde 
konuştu.
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Başıboş kopekler lehlilıe yaraiıyıır Has Parti’ılen Emniyet 
Müdürüne ziyaret

Sahibinin elinden 
kaçtığı sanılan bir 
kurt köpeği, 
geçtiğimiz günlerde 
durakta bekleyen iki 
kız öğrenciye korku
lu anlar yaşattı. 
Orhangazi Caddesi 
Kapalı Spor

Devlet Bakanı Faruk Çelik, yeni yılda doğan bebeklere altın taktı

Bursa'da «eni yılınilk bebekleri
Deniz’ ve Muhammed Ali'

Devlet Bakanı 
Faruk Çelik, Vali 
Şahabettin Harput 
ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
yılbaşında Çekirge 
Polis Merkezi, 
Zübeyde Hanım 
Doğumevi ve 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ni 
ziyaret ettiler. 
Bakan Çelik, Vali 
Harput ve Başkan 
Altepe; Çekirge 
Polis Merkezi nde 
yeni yılı karşıladı. 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, İl 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz ve AK 
Parti İl Başkanı 
Sedat YalçınTn da 
katıldığı ziyarette, 
yılbaşında görev 
yapan emniyet 
müdür yardımcıları 
ve polislerin yeni 
yılını kutlayan 
Bakan Çelik, Başkan 
Altepe ve Vali 
Harput, daha sonra 
Zübeyde Hanım 
Doğumevinde 
çocuklarının doğ
masını bekleyen

Salonu’nun 
köşesinde bulunan 
durakta otobüs 
bekleyen iki kız 
öğrencinin yanına 
yaklaşan bir kurt 
köpeği kız öğrenci
lerin yanına yak
laşınca, öğrenciler

Bakan Çelik, 
hastanenin 1981 

yılından beri hizmet 
verdiğini ifade 
ederek, "Şu şnda 
benim kucağımda 
olan kız bebek 326 

den birinin 
korkması üzerine 
havlayarak peşinden 
kovalayınca öğrenci 
çığlıklar atarak 
çevredekilerden 
yardım istedi. 
Bu arada kurt 
köpeği ikinci öğren

bin 112 nci, erkek 
olan ise 326 bin 
113 ncü bebek. 
Allah analı babalı 
büyütsün.
Kendilerine uzun 
ömürler diliyoruz" 

ciye yönelince 
öğrencinin korkması 
üzerine onu da 
kovalamaya 
başlayınca çevreden 
yetişenler köpeği 
kovalayarak, kız 
öğrencileri kur
tardılar.

dedi.
Bakan Çelik, Vali 
Harput ve Başkan 
Altepe, "Deniz" ve 
"Muhammed Ali" 
isimleri verilen be 
beklere altın taktı.

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik ilçe 
yönetimi protokol 
ziyaretlerine 
devam ediyor. 
İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
beraberindeki yöne
tim kurulu üyeleri 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige'yi maka- 
minda ziyaret etti 
ve kendisine yeni 
görevinde başarılar 
diledi.
Ziyarette konuşan 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, ilçe teşkilatı 
olarak yeni bir 
yönetim anlayışı ile 
güçlü bir kadro ile 
hizmet için yola 
çıktıklarını kaydetti. 
İlçenin menfaatleri 

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak 

üzere çırak aranıyor
GÜLER AJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
Nö : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83

TMAâ “SUYUNU BOŞA 
haröam^

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

hnttıdrii eMtia

ne yönelik olacak 
olan her çalışmanın 
arkasında olacak
larını kaydeden 
Kantur, “Has Parti 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı olarak 
ilçede hizmet anla- 
minda yapılacak 
olan çalışmalara 
destek vereceğiz, 
yapılmayanların da 
takipçisi olacağız. 
Amacımız ilçemiz 
halkının layık 
olan hizmeti 
almasıdır” dedi. 
Kerdige ise Has 
Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatının 
ziyaretinden 
duyduğu mem
nuniyeti dile 
getirerek, 
yeni yönetime 
başarılar diledi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Yeni Yıla Girerken....
Günlerden beri 

hatta aylardan beri 
aynı konular gün
demde. Bazen 
sıkıldığımı 
hissediyorum.

Gazeteleri açıyo
rum, Kürt sorunu, 
özerklik, iki dillilik 
vb...

Televizyonlara 
bakıyorsunuz lider
lerin aynı tera 
neleri...
Toplum, aynı şey

leri okumaktan ve 
dinlemekten bıktı 
usandı.

insanı gülümsete
cek, mutlu edecek 
bir durum yok.
işsizlik, geçim 

sıkıntısı, yolsuzluk
lar, adam kayır
malar, hukuksuz 

luk, baskı ve şiddet 
almış başını gidi 
yor. 2010 yılının 
renkleri daha çok 
siyaha çalıyor, açık 
tonlara pek yer 
yok.

Bizi yöneten 
muhteremler hala 
sıkılmadan mey
danlarda iki yüzlü 
konuşmalarını 
sürdürebiliyorlar. 
Üniversite gençliği 
ayakta, baskı ve 
şiddete maruz 
kalıyor, yetkili ve 
etkili kişiler utan- 
masalar öğrenciler, 
polisi dövdü diye
cekler. İnsaf 
doğrusu. Her şey 
toplumun gözü 
önünde gerçek
leşiyor. Biz bütün 

bunları kısa sürede 
unuturuz.

Unutkan bir 
toplum muyuz 
acaba?

Geçmişte de bu 
ve benzeri olaylar 
yaşanmıştı.

Zaman bazı olum
suzlukların üzerine 
bir şal örtüyor 
anlaşılan.
Bireylerin ve 
toplumların kolay 
kolay unutamaya
cağı olaylar da 
vardır.

Hadi sizi bir 
fıkrayla gülümsete
lim biraz.

Köyün birinde bir 
imam görev yap
maktadır. Köylüler 
tarafından da çok 

sevilir ve sayılır. 
Görevine bağlı, 

dürüst, iyi niyetli, 
yardımsever bir 
insandır imam. 
Gücü oranında 
köylüye yardım 
eder, sorunlarını 
giderir.

Günlerden bir 
gün camide köy 
halkına namaz 
kıldırırken yellenir. 
Bu olaydan dolayı 
çok utanır, sıkılır; 
çok mahcup 
olmuştur. Kendi 
kendine konuşur, 
ben artık bu köyde 
imamlık yapamam, 
onurum on paralık 
oldu. Köylünün 
yüzüne nasıl 
bakarım? Yok yok 
ben buralardan 
çekip gitmeliyim, 

der. Bütün 
eşyalarını toplar ve 
alelacele köyden 
çok uzaklara gider. 
Bu olayın kapan
masını, unutul
masını bekleyecek
tir. Bunun içinde 
yıllara ihtiyaç 
vardır.

On- on beş yıl 
sonra merak eder. 
Acaba benim olay 
unutuldu mu? diye.

Kendince karar 
verir ve görev yap
tığı köye doğru 
yola çıkar. Uzun bir 
yolculuktan sonra 
köye yaklaşır.

Köyün çayırında 
koyunlarını otlatan 
bir çobana rastlar. 
Geçmişte yaşadığı 
o kötü olayın 
unutulup unutul- 
madığını öğrenmek 
ister ve çobanla 
konuşmaya çalışır.

- Selamün 
aleyküm arkadaş!

Çoban:
- Aleyküm selam 

emmi.
- Nasılsın, koyun- 

ların nasıl, bol süt 
veriyorlar mı?

-iyi sayılır emmi! 
Sütleri de fena \ 
sayılmaz! r

- Hangi köydensin 
delikanlı?

- Ha şu gördüğün * 
.....köydenim.

- Çok da gençsin 
maşallah, kaç 
yaşındasın 
arkadaş?

- Valla emmi ne 
zaman doğduğumu 
ben bilmem; ama 
anam, bizim köyün 
çobanı yel
lendiğinde doğdun 
der durur.

İmam aldığı yanı
ta üzülür; fakat 
yapılacak bir şey 
de yoktur. Biz 
buralara daha gele
meyiz, der ve uzak
laşıp gider.

Herkes bu kıs
sadan kendine bir 
hisse çıkarmalı. 
Hele hele birileri 
birkaç hisse çıkar
malı.

Yeni yılın tüm 
insanlığa bolluk, 
özgürlük, barış, 
sağlık ve mutluluk 
getirmesi 
dileğiyle...

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

elm& «sekeri
kreşleri

GEMLİrİN lUÖZEL 
OKU ÖNCESİ EĞİTİN 

(UNUMU 

(Ğİ1İM1

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HUH LIE SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLININIZ VE
İKİ B İ HAMIZLA ITIÎÜir İLKELERİ NE BAĞLI. YIRAÎ Kİ. 

KENDİNE GÜVENEN. SOIUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.
DOĞAYA VE İNSİNİ SIVGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
5I7 T9 67 telefon ya da 5I71912 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
MORTGAGt BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi 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 & Orhangazi Cad. Küçült 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: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ZOH'ıle neler değisecelt? issiz kalan memura müjıle!
Yeni yılda günlük 
hayatta bir dizi 
değişiklik olacak. Bu 
değişikliklerin başın
da tüketiciyi en 
çok ilgilendiren ise 
zamlar olacak.
Vatandaşlar, toplu 
taşımadan özel 
iletişimi vergisine 
kadar birçok alanda 
zamlarla yeni yıla 
merhaiba diyecek. 
Çalışan kesime de 
enflasyon oranları 
göz dnünde bulun
durularak zamlar 
yapıldı.
Yeni yılda vatandaşı 
beKİeyen değişiklik
ler/özetle şöyle: 
ASGARİ ÜCRET 
Asgari Ücret Tespit 
/Komisyonu asgari 
ücreti tespit etti. 
Buna göre asgari 
ücret oranlarına yılın 
ilk 6 ayı için yüzde 
4.7 ikinci 6 ayı için 
ise yüzde 5.1 oranın
da zam yapılması 
kararlaştırıldı. Böyle 
ce, asgari ücret 16 
yaşından büyükler 
için brüt 796.50, net 
629.96 TL oldu.
Asgari ücret yılın 
ikinci yarısında ise 
16 yaşından büyük
ler için brüt 837 TL, 
net 655.57 TL olarak 
uygulanacak. Asgari 
Ücret 16 yaşını 
doldurmamış işçiler 
ıcin ise yılın ilk yarı 
şında brüt 679.50, 
net 546.20 TL olarak 
belirlendi. Yılın ikinci 
yarısında ise 16 
yaşını doldurmamış 
işçiler için asgari 
ücret brüt 715.50, 
bet 571.97 TL olarak 
uygulanacak.
En düşük memur 
maaşı bin 454 TL’ye

yükselirken, rakam 
Temmuz ayında bin 
532 TL olacak.
Memurlar 
maaşlarını yüzde 4 
zamlı alacak. 2011 
yılının 6 aylık 
dönemlerinde 
memur maaşlarına 
yüzde 4+4 oranında 
zam, 80 TL ek öde 
me, 20+20 TL aile 
yardımı zammı yapı 
lirken, sendikalı 
memurlar da 3 ayda 
bir 45 TL ek ödeme 
alacaklar. Bu zamlar
la birlikte en düşük 
memur maaşı da 
ikinci yüzde 4 artışla 
birlikte bin 532 TL 
olacak. Ortalama me 
mur maaşı da bin 
717 TL’ye, temmuz 
ayında ise bin 793 
TL’ye yükselecek. 
Hurda araç sahipleri 
araçlarını ülke 
genelinde belirlenen 
toplama merkezleri 
ne teslim edecek. 
Ömrünü Tamamla 
mış Araçların Kont 
rolü Hakkında Yö 
netmelik kapsamın
daki uygulama 
çerçevesinde hurda 
araçları mali değere 
sahip olan vatandaş 
lar, en uygun fiyatı 
veren toplama mer 
kezini seçebilecek. 
Mali değeri olmayan 
ve imhası maliyet 
getirecek olan, 
tamamlayıcı parça 
lan eksiksiz bulunan 
hurda araçlar için 

ise araç sahibinden 
herhangi bir ücret 
talep edilmeyecek. 
Motorlu taşıt vergi
leri 2010 yılı için 
yüzde 7.7 olarak 
belirlenen yeniden 
belirleme oranı çer 
çevesinde artırıldı. 
Otomobil, kaptıkaçtı, 
arazi taşıtları ve ben
zerleri ile motosikr 
letlerde ödenecek 
yıllık vergi tutarı, 
taşıtların yaşlarına 
göre değişecek. 1-3 
yaş arası motor 
silindir hacmi bin 
300 santimetreküp 
ve aşağısı otomo
billerde 436 TL; 
1301-1600 santime- 
treküp’e kadar oto
mobillerde 697 TL; 
1601-1800 santime- 
treküp’e kadar oto
mobillerde bin 227 
TL; 1801-2000 san- 
timetreküp’e kadar 
otomobillerde bin 
931 TL; 2001-2500 
santimetreküp’e 
kadar otomobillerde 
2 bin 987 TL; 2501- 
3000 santime
treküp’e kadar oto
mobillerde 4 bin 38 
TL; 3001-3500 san
timetreküp’e kadar 
otomobillerde 6 bin 
150 TL; 3501-4000 
santimetreküp’e 
kadar otomobillerde 
9 bin 677 TL; 4000 
santimetreküp ve 
üzeri otomobillerde 
15 bin 820 TL vergi 
ödenecek

Sözleşmeli perso 
nelin ücreti, pozis 
yon unvanı, bu unva 
na ilişkin eğitim 
düzeyi, kurumunda 
aynı pozisyon unva 
mnda geçen hizmet 
süresi dikkate alı
narak tespit edile
cek. Bakanlar Kuru 
lu'nun, Sözleşmeli 
Personel Çalıştırıl
masına İlişkin Esas 
larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
kararı, Resmi Gaze 
tede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi 
Buna göre söz 
konusu esaslar, 657 
sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
nun ilgili maddesi 
uyarınca, kamu ida 
re, kurum ve kuru
luşlarında, mali yılla 
sınırlı olarak

unit'll III Uutl «İrili CHITUİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

»
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli olan EX076310 no’lu 

beyannameye ait 15.12.2010 tarihli L 0585306 no’lu A.TR 
Dolaşım sertifikası kaybolmuştur. Hükümüzdür. 
KÜTÜK MADENCİLİK AZ.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

KfiŞ€D€ 8€KIM 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

sözleşme ile çalış 
tınlan işçi sayılma 
yan kamu hizmeti 
görevlileri hakkında 
uygulanacak. 
İlgili kanunları uya 
rınca resmi kıyafet 
giymek zorunda 
bulunan personel 
için Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe 
konulan Memurlara 
Yapılacak Giyecek 
Yardımı Yönetme 
liğinde öngörülmüş 
olan giyim eşyaların 
dan, emsali sözleş 
meli personel de 

NÖBETÇİ ECZANE
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ERÇEK ECZANESİ 513 20 05

aynı esas ve usuller 
çerçevesinde fayda
landırılacak. 
Sözleşme süreleri 
mali yıl ile sınırlı 
olacak.
Ay sonundan önce 
ayrılmalarda 5510 
sayılı Kanun hüküm
lerine göre aylık 
bağlanması veya 
ölüm sebebiyle 
sözleşmenin sona 
ermesi halleri dışın
da, kalan günlere 
düşen ödemeler 
doğrudan geri alı
nacak.

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

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

_________ ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

GEREKLİ TELEFONLAR

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51312 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
513 60 40

TEK Arıza j
TEK işletme <
Statyum «
Orm.Böl.Şef. j
Milli Eğt. Md. <
Halk Kütüphane >
Askerlik Şb. <
Karayolları (
Liman Baş. !
Mal Müd. I
Nüfus Md. I
Özel id. Md. I
Tapu Sicl. Müd. I
Müftülük I
Gümrük Md. I
Ver. Dairesi Md. I
ilçe Tarım Müd. I
İlçe Seç. Md. I
Halk Eğitim Müd. I
İŞ-KUR______ I

BELEDİYE

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

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Santral 
Başkanlık
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 

“Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

VAPUR - FEBİDOT
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 513 1O 79AİAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3852 

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-ReKİamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİISİIIHIHÜ
VEKÛS SİMASI 

AV MEVSİM
I4.oo47.oo-20.l5 

BİRİ BEM ISIRDI 
1100-14.15- 
16.30-20.00
Rezervasyon

(Tel s 513 33 21)
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awiiiwiiiiiiimii
Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’ndeki 
minikler, yeni yıl 
nedeniyle eğlence 
düzenlediler. 
Okullarında yeni 
yıla girmenin! heye
canını yaşayan 
minikler, sınıflarını 
süsledi, birbirlerine 
hediye alarak, 
mutlu yıllar diledi. 
Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevi Sahibi 
Erkan Akıncı, 
“Yeni bir yıla 
girmemiz nedeniyle 
çocukların bu 
mutluluğu 
arkadaşlarıyla 
birlikte de yaşa
masını istedik. 
Onların mutlu
luğunu görmek 
bizleri de mutlu 
ediyor. Yeni yılın 
tüm çocuklarımıza 
sağlık, mutluluk ve 
neşe getirmesini 
diliyoruz.” dedi. 
Minikler, daha 
sonra müzik 
eşliğinde eğlenceli 
dakikalar geçirdiler.

Spor Toto Süper 
Lig'in İlk Yarısını 
İkinci Sırada 
Tamamlayan 
Bursaspor, 
Devre Arası 
Kampında 
3 Hazırlık Kampı 
Yapacak.
Spor Toto Süper 
Lig'in ilk yarısını 
ikinci sırada 
tamamlayan 
Bursaspor, devre 

arası kampında 
3 hazırlık kampı 
yapacak.
Yeşil-beyazh kafile, 
ikinci yarı hazırlık
ları için 3 Ocak 
Pazartesi günü 
Antalya’da 
toplanacak.
W0W Topkapı 
Placa Otel'de 
yapılacak kamp 
12 Ocak tarihine 
kadar sürecek.

Bursaspor, 
kampta 6 Ocak 
Perşembe günü 
Heracles Almero 
(Hollanda), 
8 Ocak Cumartesi 
günü Nürberg 
(Almanya) ve 10 
Ocak Pazartesi 
günü de Nc 
Breda (Hollanda) 
takımlarıyla birer 
hazırlık maçı 
oynayacak.

^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: 5131071 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın...,

Reşide BayarCd. UMURBEY
Tel : O 224 525 07 70
GSM: O 532 784 40 50

Cuma ■ Pazar Gitar (Sezer) 
Cumartesi Gemlik Fasıl Grubu Saat 20.oo
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Büvüfcsehir Kapalı 
Spor Salonu yapıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
Gemlik’te okulların 
ortak kullanacağı 
Kapalı Spor 
Salonu’nun temeli 
bugün atılacak. 
Bursa Büyükşehir

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
bugün saat 13.oo’de 
Gemlik’e gelerek 
Çukurbahçe semtinde 
bulunan Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
yanındaki arsaya 

yapılacak Kapalı 
Spor Salonunun 
temelini atacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
temeli atılacak 

olan Kapalı 
Spor Salonunu, 
Şükrü Şenol, 
Şehit Cemal ve 
Atatürk İlköğretim 
Okullarının ortaklaşa 
kullanacağını 
söyledi.

Gemlik Belediye 
Meclisi, 2011 yılının 
ilk toplantısını
5 Ocak 2011 
Çarşamba 
günü yapacak.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu arkasındaki 
Belediye Hizmet 
binasındaki 
Belediye Meclis 
Salon u’nda 
yapılacak olan 

toplantı 1 Aralık 
2010 tarihli meclis 
tutanaklarının 
okunmasıyla 
başlanacak.
Daire müdürlerinin 
meclise gönder 
dikleri yazılarının 
ele alınmasından 
sonra, komisyon 
lardan gelen rapor
lar mecliste ele alı
narak görüşülecek.

Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Büyükşehir’den 
Kapalı Spor Salonu

Dün akşam gazetemizin son hazırlıkları 
yapıldığı sırada telefonum çaldı.
Arayan Büyükşehir Belediye Meclis üyesi 

Refik Yılmaz’dı.
“Biraz önce aldığım habere göre yarın 

(bugün) saat 13.oo de Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, okulların ortak kullana 
cağı Kapalı Spor Salonu’nun temelini atacak” 
dedi.

Şaşırmadım desem yalan olur.
Bu ne zaman planlandı.
Ne zaman gündeme alındı. Kimse bilmiyor.
Biliyorsa da onlar biliyorlar.
Yine de hayırlı olsun diyorum.

Devamı sayfa 4'de

Nostaljik ttamııaım
temeli auidı

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi 
ulaşımına alternatif olarak üretilen, Bursa’ya 
vizyon katacak projelerinden biri olan Cum 
huriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hattı’nın 
temeli törenle atıldı. Haberi sayfa 2’de

Sosyal Yaşam Merkezi ndeki Yılbaşı 
eğlencesinin iptalinin tartışması büyüyor

Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Ali Özcan- 
baz, yılbaşı gecesi 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
bir organizasyon 
firması tarafından 
düzenlenecek olan 
gecenin, içkili ola
cağı, salonun “içki 
ruhsatı bulunma 
dığı” belirtilerek, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanlığı

tarafından yapılan 
şikayet ile 
organizasyonun 
bozulması üzerine 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler’in 
facebook paylaşım 
sitesinden konuyu 
duyurması ve 
Ülkü Ocaklarını 
eleştirmesi üzerine 
Ülkü Ocaklarından 
yazılı basın açıkla
ması yapıldı.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri__guler@hotmail.com
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2011...
Barış, hukuk, hoşgörü...
Artık hayal olmaktan çıkmalı...
Yaşamın içinde doğallaşmalı.
Yersiz korkular “iş yapma” becerisini 

köreltiyor.
Giderek yargıçtan, savcıdan, polisten 

korkar bir toplum olduk.
Oysa onlar;
Bizim güven içinde korkusuzca yaşa

mamız için varlar.
Başsavcılık makamına erişmiş bir 

hukukçu “aklanmak” için çırpınıyor.
Zorlanıyor.
Yurttaş ne yapsın?
Adına Ergenekon, Balyoz, Ayışığı v.s 

denilen sözde operasyonlarla gözaltına 
alınan insanlar Silivri zindanlarında ya 
da başka bir yerdeki dört duvarın 
arasında adalet bekliyorlar.

Devlet görevlisi hele de adalet dağı
tansa önce kendi yansız ve adil olmalı.

Hakkına hukukuna razı olmalı.
Ayrıcalık istememeli...
Gerçek öyle mi?
Oturduğu koltuktan taşıdığı cüppeden 

güç alan memur, öğetim üyesi, 
hakim,savcı topluma ne verebilir?

2011 ve izleyen yıllarda;
Adalet ve güvenlik kaygısının 

olmadığı bir dünyada barış içinde yaşa
mak istiyoruz.

Papatyanın saf beyazlığını görmek, 
Gül’ün doğal kokusunu içimize çek

mek,
Kekik kokulu dağlarda soluklanmak 

istiyoruz.
AKP, 
CHP, 
MHP, 
BDP, 
DSP, 
DP...
Tüm siyasal partileri yöneten insanlar 

siz oralarda yurttaş adına geçici olarak 
oturuyorsunuz.

Seçimle geliyorsunuz.
Seçimle gideceksiniz.
Onun için;
Kişisel ihtiraslarınıza gem vurunuz.
Kararlarınızı toplum adına veriniz.
Kavramlara takılmayınız.
İsminiz sadece bir sembol.
önemli olan düşünsel olarak göstere

ceğiniz davranışlar.
Nitelik...
Yurt sevgisi...
Adalet...
Asıl olan bu değerler.
Bu değerleri taşıyanlar iz bırakıyorlar.
Toplumlarını ya da başında bulunduk

ları oluşumları doğru yerlere dürüstçe 
taşıyorlar.

Mustafa Kemal Atatürk gibi...
Taşımayanlar ise tarihin çöplüklerinde 

bile lanetle anılıyorlar.
Kavgasız, gürültüsüz bir dünyada 

barış içinde yaşamak istiyoruz.
2011 hem kişisel hem de toplumsal 

beklentilerinizin karşılandığı yılların 
başlangıcı olsun.

HAS Parti (Halkın 
Sesi Partisi) 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
yönetimi Gemlik 
Belediye Başkanı 
fatih Mehmet 
Güler’i ziyert etti. 
Genel Başkanlığını 
Numan 
Kurtulmuş’un 
yaptığı HAS 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur ile yönetim 
kurulu üyeleri 
Başkan Güler’e 
tanışma ve 
nezaket ziyaretinde 
bulundular. 
Misafirlerini makam 
odası kapısında 
karşılayan Başkan 
Güler, ziyaretten 
memnunluk duy
duğunu ve yeni 
kurulan HAS 
Parti’nin Gemlik’te 
olumlu siyaset yap
masını beklediğini 
vurguladı. 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, Gemlik’te 
kısa bir sürede

GanlikKErta
ctıdrlı lıı cinli ilmi uıtuıl:-

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Mjil iıaMiın temeli aıılılı
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kent içi ulaşımı
na alternatif olarak 
üretilen, Bursa’ya 
vizyon katacak 
projelerinden biri 
olan Cumhuriyet 
Caddesi Nostaljik 
Tramvay Hattı’nın 
temeli törenle atıldı. 
Gökdere Meydancık 
Köprüsü’nden 
başlayarak Yeni 
Cumhuriyet Caddesi 
ve Cumhuriyet 
Caddesi’ni takiben 
Tarihi Hanlar 
Bölgesi’nin ortasın
dan geçerek Zafer 
Plaza’ya kadar 
ulaşacak olan nos
taljik tramvay hattı 
toplam 1,5 kilome
treden oluşacak. 
Tramvayların geçtiği 
güzergahlar araç 
trafiğine kapatılarak, 
Cumhuriyet Caddesi 
boydan boya yaya 
aksına ve cazibe 
merkezine dönüş

kuruluşlarını 
tamamladıklarını 
belirterek,
“Fatih kardeşimizi 
ziyaret ederek 
çalışmalarımızdan 
bilgi verip çayını 
içelim dedik” 
diye konuştu.
HAS Parti olarak 
söylemlerinin 

türülmüş olacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Meydancık Köprüsü 
üzerinde gerçekleş 
tirilen törende yap
tığı konuşmada 2011 
yılının ilk iki gününü 
iki yeni projenin 
temelini atarak geçir 
diklerinin altını çizdi.

“Bursa kabuk 
değiştiriyor”

daha farklı olduğuna 
dikkat çeken 
Emir Kantur, 
kırıcı ve 
kavgacı olmadan 
Gemlik için 
her tür çalışmaya 
destek vereceklerini 
belirterek olumlu 
bir siyaset 
yapacaklarının

Altıparmak’daki 
Stadyum Meydanı 
Projesi’nin temelinin 
atıldığını ifade eden 
Başkan Altepe, 
UNESCO tarafından 
dünya mirası liste
sine alınmak üzere 
olan Ulucami ve 
Hanlar Bölgesi’ni 
canlandıracak olan 
bir işin adımını attık
larını kaydetti. 
Nostaljik Tramvay 
Projesi ile Cumhu

altını çizdi.
Gemlik siyasetine 
taze bir kan olmaları 
dileğiyle kurulan 
HAS partinin 
hayırlı olmasını 
dileyen Başkan 
Güler, olumlu 
siyasetin faydalı 
olacağına inandığını 
kaydetti.

riyet Caddesi ve 
civarındaki çarşının 
dünyanın ve Türki 
ye’nin en güzel çar 
şısı haline geleceği
ni belirten Başkan 
Altepe, bugüne 
kadar yapılan çalış
malarla Türkiye’de 
örnek bir çarşı olan 
Bursa çarşısının bu 
projeden sonra 
dünyaya örnek bir 
çarşı haline gele
ceğini söyledi.
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İthal gaspçılar tutuklandı YazıYORUM
Bursa'ya şehir 
dışından gelerek 3 
gün içinde bıçak 
zoruyla 8 öğrencinin 
cep telefonunu gasp 
ettiği öne sürülen 3 
kişi tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Merinos ve 
Yıldırım bölgesinde 
son bir haftada 
bıçak kullanarak 
öğrencilerin cep 
telefonunu gasp 
eden zanlılar polisin < 
takibine alindi;
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Gasp

14 Kaşındaki kıza zorla ftıhus ııanardılar
Bursa'da evden 
kaçan 14 yaşındaki 
kızı kilitli tuttukları 
evde fuhuş ve 
lezbiyen ilişkiye zor
layıp Yalova'da kon
somatristik yap
tırdıkları iddiasıyla 
gözaltına alınan 6'sı 
tutuklu 7 kişi hakkın
da, toplam 208 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Ovaakça 
Mahallesi'nde oturan 
14 yaşındaki E.A., 20 
Ekim'de evden 
kaçarak erkek 
arkadaşı İ.Ç.'nin 
yanına sığındı. 
Uyuşturucu hap 
veren arkadaşının 
cinsel saldırısına 
uğradığı iddia edilen 
küçük kız, soluğu 
C.K. isimli kadının 
yanında aldı.
Kurtulduğunu 
zanneden küçük kız,

lio whi We otobüs mirasım daldı
Bursa'da alkollü 
olduğu iddia edilen 
genç, otomobili ile 
durağa daldı.
Otobüs durağında 
kimsenin bulunma
ması büyük bir 
faciayı önledi.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, İzmir yolu 
Beşevler Kavşağı 
yakınlarında mey- 
dana geldi. 16 GC 
282 plakalı

Bürosu ve Güven 
Timi, olayların 
yaşandığı bölgede

geniş çaplı araştır
ma başlattı. 
Santral Garaj ve

bu defa C.K. tarafın
dan kilitlendiği bir 
odada bir hafta 
boyunca erkeklere 
pazarlandı. Kabus 
dolu günler geçiren 
küçük kızın 50 
yaşındaki bir kadın 
tarafından lezbiyen 
ilişkiye bile zor
landığı ileri sürüldü. 
Bu sırada eve ilişki 
için gelen R.Ö., 
kandırdığı küçük kızı 
alarak Yalova'daki 
bir gazinoya 
götürdü. Burada 
masa masa 
dolaşarak konsoma
trislik yaptırılan 
E.A.'nın dramı, 
ailesinin yaptığı 
kayıp müracaatı 

otomobiliyle 
Bursa istikametine 
seyreden İsmail Y. 
(25), direksiyon 
hakimiyetini

kaybederek otobüs 
durağına girdi.
Alkollü olduğu 
ileri sürülen genç 
Sürücü yaralanırken,

üzerine son buldu. 
KÜÇÜK KIZI 
JANDARMA 
KURTARDI 
Bir fabrikada işçi 
olarak çalışan baba 
ve bulaşıkçı annenin 
ihbarı ile harekete 
geçen jandarma, 
olayla alakalı soruş
turma başlattı. 
Yalova'daki gazi
noyu basan ekipler, 
küçük kızı kur
tararak ailesine tes
lim etti.
Mağdure G.A.'ya 
bira içirip sarhoş 
ettikten sonra oto
mobilin içinde 
tecavüz ettiği ve 
Yalova'ya götürüp 
bir gazinoya bırak

Uluyol bölgesinde 
olduğu tespit edilen 
zanlıların kimlikleri 
belirlenirken, 2'si 
İstanbul'dan gelen 
3 kişi, gasp ettikleri 
cep telefonunu 
satmak isterken 
polisin nefes keşen 
takibi sonucu yaka
landı. Sorgulamala 
rının ardından adli 
yeye sevk edilen 
Volkan G. (18), Ay 
kut E. (21) ve E.
Ö.(16) tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmait,çom. 
www.milliyet/blog/özcan vural

Neler olacak?...

tığı iddia edilen 53 
yaşındaki C.P. de 
evine yapılan 
baskınla yakalandı. 
Ayrıca jandarma 
olayla alakalı A.G. 
(45), M.D. (23), R.Ö. 
(36) ve N.D. (50) 
isimli şahısları da 
gözaltına aldı. 
"Çocuğun cinsel 
istismarı, insan 
ticareti, fuhşa 
aracılık ve teşvik" , 
suçlarından adliyeye 
sevk edilen 6 şüphe
li tutuklandı. Açılan 
davada; şüpheliler
den N.D.'nin 8, 
C.P.'nin 22, A.G.'nin 
38, M.D.'nin 15, 
R.Ö.'nün 27, C.A.'nın 
40, İ.Ç.'nin ise 58 
yıla kadar hapsi 
istendi. Toplam 208 
yıla kadar hapisleri 
istenen zanlılar, 
önümüzdeki gün
lerde 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

otobüs durağı 
kullanılmaz hale 
geldi. Gece 
saatlerinde 
durakta yolcunun 
bulunmaması 
büyük bir faciayı 
önlerken, yaralı 
sürücü Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

‘Gemlik Körfez’internette . www.gemlikkorfezgazetesi.com

2010 yılı, arkasında, öfke, üzüntü ve gözyaşı 
bırakarak gitti.

Benim tüm umutlarım tükenmiş durumda...
Ulusça unuttuğumuz “Mutluluk" sözcü ğünü, 

iyi refah dolu günleri yeniden tanımak istiyo
rum..

Öyleyse hangi acılar var falımızda?., (falcılara 
inanmayın)

Büyüyen borçlarımız, Kürt sorunu, iki dil-iki 
bayrak, ülkeyi bölme girişimleri, Ermeni ve 
Kıbrıs tuzakları..

2011'de kader bize neler hazırlıyor belli değil...
Önce; Çekişmelere, didişmelere, karşılıklı 

suçlamalara sahne olacak, çok paraların 
döneceği büyük bir genel seçim!..

Tayyip Erdoğan “Bu benim son seçi mim ola
cak” diyerek

2015 yılındaki seçimlerde adaylığını koymaya
cağını açıklamıştı.

Peki ne yapacak dersiniz?.
Hedef Çankaya...
Artık oraya yerleşmeyi düşünüyor..
Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir mücadele 

dönemi başlayacak.
Peki, sonuç ne olur?.
Bence sonuç şimdiden belli...
Cumhurbaşkam'm halkın seçeceğini unutma 

yalım.
Sayın okurlarım; Siyaset sürprizlerle doludur!
Haziran ayında halkımız, önümüzdeki dört yıl 

için yeni bir tercih yapacak.
Kaderimiz değişecek mi? Yoksa aynı 

kısırdöngü devam mı edecek?
Yine benzer sıkıntıları, benzer çileleri mi çeke

ceğiz?
Buna, aziz yurttaşlarımız karar verecek!., (yağ- 

pirinç alanlar)
Yine yağ -pirinç -kömür bonuşlarını keyifle 

alacak,
Aslında bunların milletin,kesesinden çıktığını 

bilmeden,
Verenlere dua edip, oyunu da sadaka sandığı

na atacak..
2011, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de 

büyük bir imtihan yılı olacak.
Göstereceği çaba onu ya “Güçlü bir lider” 

yapacak ya da politika ırmağının acımasız gird
abında yok edecek!..

İç ve dış tehlikeler bilmelisiniz ki çığ gibi 
büyüyor.

Peki, biz bunu görüyor muyuz?..
Hayır, bin kere hayır..
Olaylara hep dar açıdan bakıyoruz. Avrupa bir 

yandan, Amerika öte yandan bastırıp duruyor 
ama asıl tehlike iç ve dış borçlarımızın büyüme
si!..

Nereden bakarsan bak, hangi partili, hangi ide
olojinin peşinde olursan ol

Laf canbazhğıyla uyutulma, borçumuz boyu
muzu aştı.

Atalarımız “Borçlu ölmez, benzi sararır” 
demiş...

Osmanlı İmparatorluğu'nu borç batağına 
sürükleyip parçalanmıştı...

Tarihten de ders almadan, yuvarlanıp gidiy
oruz..

Çevrelerini göremeyen, sadece önlerindeki 
belirli bir alana odaklanan vatandaşlarımız, 
etraflarında tehlikeyi algılamıyor ve uykudalar..

Gelişen olayları, beliren tehlikeleri, çevremizi 
saran tehditleri göremiyorlar!

Doğruyu görmeleri engelleniyor ama onların- 
da beyinleri çalışmıyor.

Görmedikleri için korkmuyorlar, kendilerini! 
güvende hissediyorlar.

Bugün biz de ne yazık ki, bu durumdayız işte!.
Bizden söylemesi.
Bir yerde dertlerimizi ortaya döküyoruz.
Boşuna söylüyorum, bunu da biliyorum.
Ama ne yapayım, dayanamıyorum.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Sosyal Yaşam Merkezi ndeki Ydbaşı eğlencesinin iptalinin tartışması büyüyor 

İzcanbaz, lukuisızluâı Haili 
makamlara ilil bu suç mu?"

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir ‘den Kapalı Spor Salonu
I Yapılacak güzel bir hizmet.

Ama Büyükşehir yapacağı işleri neden
I Gemliklilerle paylaşmıyor, bir türlü

II anlamıyorum.
Gemlik’te okulların en büyük eksiklik-

I terinden biri spor salonları.
Şöyle bir bakın kaç tane okulda adam

I gibi kapalı spor salonu var.
Yok denecek kadar az.
Gemlik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi

I dışında, kapalı salonu bulunan okullar
I ancak okul içindeki kapalı salonlarda 

] I beden eğitimi derslerini yapıyorlar.
Benim anlamadığım bugün temeli atıla-

I cak salon, Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne
I mi, Ticaret Lisesi’ne mi, Şükrü Şenol
I İlköğretim Okulu’na mı?

Bu kadar okul bu salondan nasıl yarar-
11 lanacak bilemiyorum.

Ama okulların genel karşılaşmalarında
I Milli Eğitim İlçe Okul Spor Müdürlüğünün
I organizasyonu ile bu salon Atatürk Salonu
I ile birlikte ilçe sporuna hizmet edecektir.

Bence birkaç tane daha kapalı spor salo-
I nuna ihtiyacı var Gemlik’in..

Büyükşehir önemli bir eksikliğe destek
I veriyor.

Kutlarım.
ÜLKÜCÜLERİN TEPKİSİ
Yılbaşı gelmeden önce her yıl ilçemizdeki 

I belli mekanlar bu gece için hazırlık yapar 
I ve Gemlikliler bu mekanlarda yeni yılı

11 coşku ile kutlar.
Gemlik’in en büyük salonu Belediye

I Sosyal Yaşam Merkezindeki salondur.
Bu yıl bu salonda da yeni yıl kutlamaları

I nı düzenlemek isteyen bir organizatör
I firma, bu salonu kiraladı.

Hazırlıklar başladı.
Afişler, davetiyeler basıldı yeni yıla üç

I gün kala bir haber alıyoruz.
Gece iptal edilmiş.
Nedenini sorduğumuzda Gemlik Ülkü

I Ocakları Derneği Kaymakamlığa başvu-
I I rarak, bu salonun içki ruhsatı bulun-
\ I madiğini bildirmiş.

Kaymakamlık İlçe Emniyet Amirliğine
I dilekçeyi havale edince, Emniyet Müdür
I lüğünden, Ülkü Ocakları Başkanlığına 
I 28.12.2010 gün ve B. 05. EGM.4.16.10952.

I I 2010 sayılı bir yazı ile organizatöre gecede
i I ve salon sorumlusu kişiye gecede alkol

I satışı yapılamayacağı, yapılacak kontrol
I lerde alkol satışı saptandığında yasal işlem
I yapılacağının duyurulduğu bildirildi.

Böylece Salonda yılbaşı gecesi düzenlen- 
| I mesi engellendi.

Eğlence Umurbey Çok Amaçlı Salonu’na
I alındı.

Ama orayı da SP nin şikayet ettiğini ve
I geçenin iptal edildiğini duyduk.

Ülkü Ocakları başkanlığı dün yaptığı
I yazılı açıklamada, derneklerinin Gemlik’te
I en organize ve potansiyelli gençlik

1 I hareketi olduğunu iddia ediyor.
Ülkü Ocaklı gençlerin Gemlik’in konuları- 

j I na duyarlı olmalarına sevindim. Ama
I duyarlılık bir tek yılbaşı gecesi ruhsatı ol 

t I mayan Sosyal Yaşam Merkezi’ne karşımı.
Bu iş biraz politik gibi geliyor bana.
Gemlik’te yüzlerce ruhsatsız işyeri, kaçak 

I yapılmış inşaatlar yapılırken, ülkücü genç 
I lere bunlara karşı neden aynı duyarlılığı 
I gösteremediler, merak ediyorum.

İçkili yerler bölgesini çıkaran kurum
I I Belediyedir.

Kendi salonlarına, bu imkanı vermeyerek 
I kendi bindikleri dalı kesmişler meğer.
I Belediye kendi hatasını düzeltmeli. Yoksa 

I I birileri çıkar sizi zor durumda bırakabilir.

Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Ali Özcan* 
baz, yılbaşı gecesi 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
bir organizasyon 
firması tarafından 
düzenlenecek olan 
gecenin, içkili ola* 
cağı, salonun “içki 
ruhsatı bulunma 
dığı” belirtilerek, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanlığı 
tarafından yapılan 
şikayet ile 
organizasyonun 
bozulması üzerine 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler’in 
facebook paylaşım 
sitesinden konuyu 
duyurması ve 
Ülkü Ocaklarını 
eleştirmesi üzerine 
Ülkü Ocaklarından 
yazılı basın açıkla* 
ması yapıldı.
Yapılan açıklama 
şöyle: 
“Gemlik’te cereyan 
eden ve edecek 
olan tüm faaliyetlere 
katılımımız ve takip 
elliğimiz olacaktır. 
İfade etmiş olduğu
muz bu sorumluluk 
anlayışı ile Gemlik 
Belediyemize ait 
olan ve İşletmeciliği
ni Gemlik Belediye 
Spor’un yaptığı 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi’nde 31 Aralık 
2010 gecesi düzen
leneceği duyurulan 
alkollü yılbaşı 
programının Gemlik 
Belediyesi Encüme 
ninin 12/05/2010 
günü 2010/M-175 
sayılı almış oldukları 
kararda içkili 
yerler bölgesinde 
olmadığından, 
Başkanlığımızca 
Mülki Amirliğe 
başvurulmuştur. 
Bu müracaatımız 
neticesinde bu 
hususta yetkili kuru, 
düzenlenecek gece 
de alkol satışı 
yapılamayacağını, 
yapılacak kontrol 
lerde içki satışı

yapıldığının tespit 
edilmesi halinde 
gerekli yasal işlemin 
yapılacağını, 
organizasyonu 
sahibine ve salon 
sorumlusuna 
tebliğ etmiştir. 
Program sahipleri 
de yasal olarak 
bir eksiğin mevcu 
diyetini biliyor 
olmalıdırlar ki 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla
cak etkinliği 
Umurbey Mahalle 
si’ndeki Çok 
Amaçlı Salona 
taşımışlardır. 
Kamuoyumuzda 
bu hususta bilgi 
kirliliği mevcuttur. 
Bu konuyla ilgisi 
olmayan kurum ve 
kişiler nedense 
bu işin hamiliğini 
üstlenmişlerdir. 
Ülkü Ocakları en 
organize ve potan
siyelli gençlik 
hareketidir.
Bu vizyona sahip 
teşkilatımız kimseyi 
hedef almayarak, 
böyle bir hukuksuz 
luğu ilgili makamla 
ra iletmiştir.
Fakat ilçemizdeki bir 
siyasi parti başkanı 
bu konuyla ilgili 
sürekli Gemlik Ülkü 
Ocakları aleyhinde; 
kendisine ve bulun
duğu makama 
yakışmayan mesnet
siz açıklamalarda 
bulunmaktadır. 
Sayın başkanın, 
bildiğimiz kadarıyla 
yapılacak olan parti 
ile ilgisi olamaması
na rağmen neden 
hukuksuzluğu 
savunduğu manidar 
ve umarız ki 
alışkanlığının 
sirayeti değildir. 
Sosyal paylaşım 
sitelerinde Gemlik 
Ülkü Ocakları hak 
kında açıklamalar 
yapmakta ve Ocak 
üyelerimiz zan altın
da bırakılmaktadır. 
Gemlik Ülkü Ocak 
larına gönüllü

zabıtalık yaftala
masında bulunanlar 
görülüyor ki, bu 
hukuksuzluğun 
gönüllü avukatlığına 
soyunmuştur.
Ülkemizi yönetmeye 
talip olan bir siyasi 
parti ilçemiz temsil
cisinin hukuksuz 
luğa karşı tek vücut 
olmamız gerekirken 
hukuksuzluğu 
savunmasının 
takdirini de kamu 
oyuna bırakıyoruz. 
Yine söz konusu 
gönüllü avukatın 
zeytinyağı misali, 
sosyal bir paylaşım 
sitesinde Ülkü 
Ocaklarını hedef 
alan açıklamalannı 
şaşkınlıkla takip 
etmekteyiz.
Ayrıca kendisine 
söz konusu payla 
şım sitesinde cid
diye alıp herhangi 
bir cevap vermedi 
ğimiz halde kendi 
kendiyle münakaşa 
sı devam etmekte
dir. Sanırız bu ger 
ginliğinin sebebi 
organizasyonu 
yapanlara karşı 
mahcubiyetlndendir. 
Gemlik Ülkü Ocak 
larının, sürekli ola 
rak ve aleni bir 
şekilde, bu etkinli 
ğin yapılamamasın- 
daki sorumlu olarak 
gösterilmesi 
asıl sorunun göz 
ardı edilmek isten- 
mesindendir.
Burada asıl problem 
yılbaşı gecesinin 
yapılacağı salohun 
alkol ruhsatı olma
masına rağmen 
ilgililer tarafından 
böyle bir geceye tah 
sis edilmiş olması 
dır. Bu gecenin iptal 
olmasının en büyük 
sebebi olarak Gem 
lik Ülkü Ocakları 
gösterilmiş, gecede 
içki içileceği gerek 
çesiyle Kaymakam 
lığa yaptığımız şikâ 
yetten bahsedil 
miştir. Bizler hiç 
kimsenin bireysel 

tercihlerinden rahat 
sız değiliz. Burada 
esas mesele Beledi 
yenin sorumluluğun 
daki kamusal alan 
olan salonun yasal 
mevzuata uymadı 
ğını daha önceden 
bilenler, bu geceye 
katılacak olan 
insanlar üzerinden 
ticari bir rant 
sağlamak düşüncesi 
ile bu eksikleri 
göz ardı etmiştir. 
Söz konusu parti 
başkanının ifade
siyle “Gemlik’in 
sosyal yaşamına 
katkı sağlamak iste 
yen girişimcilerle 
yılda bir kez eğlen
mek isteyen insan
larla” herhangi bir 
sorunumuz yoktur. 
Son olarak, bizler 
için ‘insanların tek 
gecelik eğlence 
hakkını elinden 
aldığımız, özgürlük
lerini kısıtladığımız” 
söyleniyor, aksine 
bizler vatandaş 
larımıza yılda bir 
kez eğlenmeyi 
reva görecek kadar 
sığ düşüncelerin 
sahibi değiliz.
Bizler umuyoruz ki, 
yapmış olduğumuz 
bu açıklamayla söz 
konusu başkan 
kendi kendisiyle 
olan kavgasına 
bir son verir.
Ülkü Ocağı 
Başkanlığımızca 
kamuoyuna yapmış 
olduğumuz açıkla
manın sebebi, 
sosyal paylaşım 
siteleri üzerinden 
tarafımıza yapılan 
saldırılardan 
duyduğumuz 
rahatsızlık ve 
böyle ciddiyetten 
uzak bir platformda 
bu temelsiz 
ithamlara cevap 
vermek 
istemeyişimizdir. 
Keza hemşerilerimi 
zin bu hususta 
sağlıklı ve doğru 
bilgi sahibi olma 
larını istememizdir.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’liler yeni yıl çalışmalarına 
Kurşunlu «e Gencali’den Haşladı
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, yeni yıla 
Gençali ve Kurşun
lu’yu ziyaret ederek 
halkın sorunları 
dinleyip, CHP’ye 23 
yeni üye kaydetti. 
Gençali CHP 
Mahalle Sorumlusu 
Levent Mete tarafın
dan organize edilen 
etkinlikte Genç 
alilere seslenen CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
Gençali'nin 2004 
yılında AKP tarafın
dan çıkarılan Büyük 
şehir Yasası ile köy 
statüsünden çıkanla 
rak Gemlik'in mahal 
leşine dönüştürüldü 
ğünü,ancak o 
zamandan bu yana 
Gençali'ye AKP'li 
yönetim tarafından 
hiçbir hizmetin 
götürülmediğini, bu 
yüzden Gençali'nin

sürekli kan 
kaybederek, adeta 
terk edilmiş bir hale 
dönüştüğünü söyle
di. Gençali'nin ve 
bağlı olduğu Kum 
saz bölgesinin en 
önemli sorununun 
AKP döneminde 
imar uygulama plan

larının çıkarılmama 
sı ve Kumsaz'da 
kaçak yapılaşmaya 
zemin hazırlanması 
olduğuna dikkat 
çeken Cem Güler, 
CHP'li Gemlik 
Belediyesi olarak 
göreve gelir gelmez 
ilk olarak ele aldık

ları işlerin başında 
Gençali ve Kum 
saz'ın 1/1000 'lik 
imar uygulama 
planlarını hazırlamak 
olduğunu söyledi. 
Cem Güler, bu plan
ların Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından onaylan

masının ardından 
planlı bir Kumsaz'a 
Gemlik Belediye 
si'nin vereceği 
hizmetlerle birlikte 
Kumsaz'ın turistik 
özelliklerinin çok 
daha fazla öne çıka
cağını belirtti. 
Ulaşımın Gençali 
için çok önemli bir 
sorun olduğunu dile 
getiren Cem Güler, 
ulaşım hizmetlerinin 
bağlı olduğu AKP'li 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Gemlik'in köylerine 
otobüs götürmesine 
rağmen, Gemlik'in 
bir mahallesi haline 
dönüştürdüğü 
Gençali'ye ulaşım 
hizmeti götürme 
meşinin anlaşılma 
sının da mümkün 
olmadığını dile 
getirdi.
Gençali ve Kum 

sazlılar'ın sorularına 
yanıt veren Gemlik 
Belediye İdari 
Başkanı Özkan 
Ateşli ise, yaklaşık 5 
bin ruhsatsız konu
tun bulunduğu ve 
8 yıllık AKP'li 
belediye tarafından 
hiçbir çalışmanın 
yapılmadığı 
Kumsaz'ın 1/1000'lik 
imar uygulama plan
larını 6 ay gibi kısa 
sürede tamam- 
ladılarım ve meclis
ten geçireceklerini 
belirterek, bu plan
ların onaylan
masının ardından 
Kumsaz'ın, 
yollarıyla, sosyal 
donatı alanlarıyla 
ve sahil düzen
lemeleriyle birlikte 
Bursa'nın çok önem
li bir çekim merkezi 
haline geleceğini 
söyledi.

Karateciler yine madalyalarla döndü

Dojo Karate Spor 
Kulübü & 
Gemlikspor 
2011 yılına iyi 
başladı.
Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcuları, 
Bursa’da yapılan 
müsabakadan 
madalyalarla 
döndü.
Dün, Gürsu’da 
yapılan 
müsabakalara

Bursa merkez ve 
ilçelerindeki 
sporcular katıldı. 
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
sporcularından 
Müzeyyen 
Kıçılarsian Kata 
dalında ikinci oldu. 
Kumite dalında 
Beste Kandiyar 
üçüncü, Kumitede 
Ali Kemal Akyıldız 
üçüncü, Kumitede

Saadet Ulay ise 
üçüncü olmayı 
başardı.
Ayrıca, Müzeyyen 
Kılıçarslan, Ece 
Kandiyar, 
Muhammed Yılmaz, 
Hazel Kıran, Gamze 
Uygan, Saadet Ulay, 
Musa K. Yılmaz I. 
danlarını, Göktay 
Özler, Merk Paker II. 
danlarını başarıyla 
aldılar.

Gemlik Dojo Spor 
Kulübü Başkanı 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlikspor, Dojo 
Karate por 
Kulüplerinde taek- 
wando seanslarının 
başladığını 
belirterek, taekwan- 
do antrenörlüğünü 
Kürşad Özmen’in 
yaptığı söyledi.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

BOLLUK YILLARI 
GERİDE KALDI /..

Bundan üç yıl öncesi
ni düşünün.

Bursa Süper Amatör 
Kümede bazı topçular 
10-15-20 hatta 25 bin 
liraya kulüplerle anlaş
ma yapıyorlardı.

Beğenmediğiniz topçu 
5 bin liradan kapı 
açmaktaydı.

Aradan 3 yıl geçti ve 
bu sezon başında iyi 
topçular fiyatlarını 8-10 
bin liraya kadar indirdi 
ler.

2-5 bin lira arasında 
ise topçu bulmak kolay
laştı.
Ancak kulüplerde 

yaşanan maddi sıkın
tılar o kadar büyüdü ki, 

l örneğin yılların kulübü 
2 yıl öncesinin profes 
yönel takımı Orhangazi 

Gençlerbirliği Süper 
Amatör Ligden çekil
erek alt yapıya 
yöneldiğini duyurdu.

Yani, yaşanan ağır 
giderlere çare bula
madı, önlemini alamadı.

Mustafa Kemalpaşa 
aynı süreçte grubun 
altında düşmemek için 
mücadele veriyor.

Üçüncü lig hayaliyle 
yaşayan bir başka 
kulüp Karacabey’de ilk 
yarıyı gurubunda 4 
puanla kapadı.

Şimdi ise 
Mudanyaspor kulübü 
aynı sorunlarla 
boğuşuyor.

Muhtemelen 
önümüzdeki sezon BAL 
liginden bazı takım
larımız geri gelecek.

Kulüpler sezon başın
da yüksek fiyatlarla alı
nan futbolculara para 
bulmakta zorlanıyorlar.

Futbolcu parasını ala
mazsa idmana çıkmaz.

Hatta maça bile çık
maz.

Peki bu durumu 
yaratan kimlerdir.

Sezon başlarında yük
sek fiyatla futbolcu alan 
yöneticiler mi?

Yoksa çok para 
isteyen futbolcular mı?
Acaba bir zamanlar 

kulüplerin her istediğini 
yapan, onlara para akı
tan belediyeler mi?

Şimdi sorun yaşam 
yorsa, kulüplere yapılan 
belediye yardımları 
duruyorsa, zamanında 
alınan paraların 

rahatça harcanması 
mı şimdi sıkıntı yaratı 
yor?

Gidilen yer ve geri 
dönüşler ortada, 
kazanılan bir şey yok.

Bence belediyelerin 
spor kulüplerine olan 
maddi yardımlarının 
kesilmesi işleri bu duru
ma getiriyor.

Demek ki artık bolluk 
yılları geride kaldı.

Mevcut belediyeler 
kendi spor kulüplerini 
kurarak bir yerde iyi 
yönetilemeyen kulüpleri 
bu duruma getirdi.

Sadece futbol takımı 
kurmak gençlere hizmet 
olabilir mi?

Kulüpleri ellerinde 
tutan kişiler yardımlar 
kesilince ne yapacak
larını şaşırdılar.

Kulüpler futbolcu ala
maz duruma geldi.
Alt yapılarına zamanın

da yatırım yapamayan 
takımlar kendi 
bünyelerinden gençler 
bulup mücadele . 
edemiyorlar.

İyi topçularda böyle 

zamanlarda iyi para 
ettiğinden sıkıntı başlı 
yor.

Spor kulüplerinin önce 
kendi binaları ve 
lokalleri olmalı.

Buralardan kulüplere 
maddi destek sağlan
malı.

İyi takımı olan kulü
pler Süper amatörde 
mücadele eder.

Geride kalanlar ise 
asansör takım olarak 
çıkarlar, inerler, bu 
böyle devahı eder.

Çünkü sporu seven 
kişilerin maddi güçleri 
bu desteğe yetmez.

Belediyelerin bulun
dukları yerlerde tüm 
spor kulüplerine “Al bu 
parayı kendine futbolcu 
al” demesi mümkün 
değil.

Alt yapın iyiyse, 
yetiştirdiğin sporcularla 
gidebildiğin yere kadar 
gideceksin.

Gerisi boş.
Çünkü bolluk yılları 

geride kaldı.
Görünen köy kılavuz 

istemezmiş...

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

elmfr seken
KREŞLERİ

OMlİrİN İKÛZEl 
OtUL ÖNCESİ EĞİTİM 

■Nil

«Will

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında
önemli bir fark yaratır”

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

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

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M a c i d e ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG€ 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 & 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Enflasyonda sürpriz Jusus
TT

Enflasyon 2010’u 
sürpriz bir şekilde 
düşüşle kapadı ve 
yıllık TÜFE yüzde 
6.40 olarak 
belirlendi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun veriler
ine göre, enflasyon 
Aralık ayında yüzde 
0.30 gerilerken, ÜFE 
yüzde 1.31 arttı.
CNBC-e anketinde 
TÜFE'nin yüzde 0.25, 
ÜFE'nin ise yüzde 
0.55 arttığı tahmin 
edilmişti.
2010 enflasyonu 
TÜFE'de yüzde 6.40, 
ÜFE'de yüzde 8.80 
olarak gerçekleşti. 
Merkez Bankası 
enflasyonun yıl 
sonunda yüzde 7.5 
olacağını öngör
müştü.
Aralık ayında eksi 
çıkan enflasyon 
memur, emekli ve 
sözleşmeliler için 
kötü haber oldu. 
TÜFE'deki yüzde 
0.30'luk düşüşle 
memura yapılacak 
ek zam oranı sadece 
yüzde 0.2'de kaldı. 
Enflasyon sıfır bile

çıksa memura yarım 
puanlık bir zam söz 
konusu olacaktı. 
TÜFE'de ana harca
ma grupları itibariyle 
bir ay önceye göre 
en yüksek artış 
yüzde 2.65 ile haber
leşme grubunda 
gerçekleşti.
Aralık ayında endek
ste yer alan gruplar
dan çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
2.03, konutta yüzde 
1.17, ulaştırmada 
yüzde 1.07, ev 
eşyasında yüzde 
0.33, lokanta ve 
otellerde yüzde 0.33, 
eğlence ve kültürde 
yüzde 0.25, eğitimde 
yüzde 0.05, alkollü 
içecekler ve tütünde

yüzde 0.04, sağlıkta 
yüzde 0.04 artış 
yaşandı. Giyim ve 
ayakkabıda yüzde 
1.77, gıda ve alkol
süz içeceklerde 
yüzde 2.66 düşüş 
gerçekleşti.
2010'UN ARTIŞ 
LİDERİ ALKOL 
VE TÜTÜN
2010 yılında 
TÜFE'de en yüksek 
artış yüzde 24.66 ile 
alkollü içecekler ve 
tütün grubunda 
gerçekleşti. Onu 
yüzde 9.76 ile 
lokanta ve oteller, 
yüzde 7.02 ile gıda 
ve alkolsüz içecek
ler, yüzde 6.78 
ile ulaştırma 
izledi.

Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu 
(YURTKUR) 
Genel Müdürü 
Hasan Albayrak, 
“Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun”da 
yapılan düzenle
meyle öğrencilerin 
öğrenim kredisi 
borçlarının yeniden 
yapılandırıldığını 
belirtti.
Albayrak, “Öğrenci 
bundan sonra 
borcunu, öğrenim 
gördüğü öğretim 
kurumunun normal 
öğrenim süresinin 
bitiminden itibaren 
2 yıl sonra başla-

mak üzere, kredi 
aldığı kadar sürede 
ve aylık dönemler 
halinde 
YURTKUR’a 
ödeyecek” dedi. 
Hasan Albayrak, 
“Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” 
hakkında açıkla
malarda bulundu. 
Kanunda yapılan 
düzenlemeyle 
öğrencilerin kuruma 
olan borçlarına yeni 
düzenleme getiril 
diğini anımsatan 
Albayrak, bundan 
sonra öğrencinin 
borcunu öğretim 
gördüğü öğretim 
kurumunun normal

öğrenim süresinin 
bitiminden itibaren 
2 yıl sonra başla
mak üzere, kredi 
aldığı kadar sürede 
ve aylık dönemler 
halinde YURTKUR’a 
ödeyeceğini belirtti. 
Öğrencilerin mezun 
olduktan sonra 
öğrenim kredisi 
borçlarını ödemede 
zorlandıklarını ifade 
eden Albayrak, 
“Maaşlar eskisi gibi 
yüksek değil. 
Öğrencilerimiz 
mezun olduktan 
sonra işe girince 
evleniyorlar, öğrenci 
kredisi borcu 
öderken çok zorluk 
çekiyorlar. Bu zor
luğu çözmek bizim 
görevimizdi” diye 
konuştu.

'«lull’ll III COllOl sivili Minili

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ

B
 Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 2800647748 T.C. nolu

I Mehmet Demirbaş adına kayıtlı A / 9801 ■ 9850 seri nolu 
irsaliyeli faturam ve A 20651 • 20900 seri nolu irsaliyeli

faturam kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

2007 yılında bastırmış olduğum seri A 201 • 250 
251-300 ■ 301-350 nolu irsaliyelerim kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. BÜLENT YILDIRAN

Kfi JCDS MK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MMCU-VAnCU-REKlAKU

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK 
Tel:(Oİ24)5139683 Fax: (0.224) 513 35 95‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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 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 Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - 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 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 0163

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

E
I

8
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5*13 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 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

■1
TAKSİLER

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

i Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuneay Otogaz 513 14 2S
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI: 3853

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)

tMHlMİİ
VENÜS SİNEMASI 

AV MEVSİMİ 
14,00’17,00'20.15 

BİRİ BENİ ISIRDI 
12.00*14.15* 
16.50'20.00
Rezervasyon 

(Tel •« 513 33 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genç Kız ve Genç 
Erkek Kategorileri 
Bursa il birinciliği 
müsabakalarının 
Gemlik ayağında 
oynanan birbirinden 
çekişmeli müsaba 
kalar sona erdi. 
10 gündür devam 
eden müsabakalarda 
Genç Erkekler 
Kategorisinde 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
l.liği elde ederken,

Pasta

Genç Kızlar 
Kategorisinde Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi 1. oldu. Final 
müsabakaları 30 
Aralık 2010 Perşem 
be günü oynandı. 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nu’nda oynanan 
Genç Erkek Final 
müsabakasında; 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi - Gemlik Lise 
si'ni 2-1 yenerek

Bursa'da devam 
eden Voleybol il bi 
rinciliği müsabaka 
larında Gemlik'i 
temsil etmeye hak 
kazandı. Genç Kızlar 
Kategorisinde Celal 
Bayar Anadolu Lise 
si - Gemlik Lisesi'ni 
2-0 yenerek ilçe 
mizi Bursa 'da tem
sil etmeye hak 
kazandı. Gemlik 
İmam Hatip Lisesi; 
Ali Osman

MILTON

Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 

Nikah Masası ve ekipmanlar
Volkan gösterileri Sürpriz gösterilerPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^

TEL: 51310 71J GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

DUGUN SALONU
GEMLİK TEKİ DUGUN EVİNİZ
HAFTA IÇI GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.5OO TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

Sönmez EML 
Spor Salonunda 
Atatürk EML 
ile çeyrek 
final mücadelesi 
verecek.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ise 
BTSO Spor Lisesi 
Salonunda 
Mustafa Kemal 
Paşa Lisesi ile 
çeyrek finale 
kalma mücadelesi 
verecek.

Yapılan son değer
lendirmelere göre;
Yurdumuzun batı 
kesimleri Akdeniz 
üzerinden gelen 
yeni bir yağışlı sis
temin etkisine girdi. 
Yağmur ve sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların, Güney 
Ege kıyıları ve 
Batı Akdeniz 
kıyılarında lokal 
olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
İç ve doğu bölgel
erde buzlanma ve 
don olayı ile birlikte 
yer yer sis görüle
cek.
Trakya'da 4 ila 6 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak. 
Genellikle güney 
ve güneydoğu, 
Marmara ile Kuzey 
Ege kıyılarında 
kuzey ve kuzey
doğu yönlerden 
hafif arasıra orta 
kuvvette, öğleden 
sonra Marmara ile 
Kuzey Ege kıyıların 
da kuvvetli (30-40 

km/saat) olarak 
esecek.
KUVVETLİ
YAĞIŞ UYARISI: 
Ülkemizin batısında 
görülecek 
yağışların, Güney 
Ege kıyıları(Aydın 
ve Muğla'nın kıyı 
ilçeleri), Antalya ve 
ilçelerinde lokal 
olarak kuvvetli 
olması beklendiğin
den, yaşanabilecek 
olumsuz şartlara 
karşı (su baskını, 
sel, v.b) ilgililerin 
ve vatandaşların 
dikkatli ve 
tedbirli olması 
gerekmektedir. 
BUZLANMA VE 
DON OLAYI 
UYARISI: Gece ve 
sabah saatlerinde 
iç ve doğu böl
gelerimizde buzlan
ma ve don olayı 
beklendiğinden, 
yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (ulaşımda 
aksamalar vb.) 
dikkatli ve tedbirli 
olunması gerek
mektedir.

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GONİOK SİYASİ GAZETESİ
5 Ocak 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

2 ilköğretim okulu 3 lise öğrencileri ve Gemlik halkının kullanımına sunulacak olan Kapalı Spor Salonu 427 bin 350 liraya malolacak

Gemlik Spor Salonu nun temeli alıldı
Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından yaptırılacak 
olan Gemlik Spor Salonu 
nun temeli düzenlenen 
törenle atıldı. Spor salonu 
tamamlandığında bölgedeki 
2 ilköğretim okulu ve 3 lise 
ile 7’den 70’e tüm bölge 
halkına hizmet verecek.

Törende konuşan Büyük 
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent merke 
zinde uyguladıkları spor 
yatırımlarını tüm ilçelerde 
gerçekleştireceklerini söyle
di. Altepe, “Gemlik’te spor 
yatırımlarının startını verdik” 
şeklinde konuştu. Syfö’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

IIİHBMİ
AKP’de Yılmaz dönemi 

AKP‘nin yeni yönetim kurulu dün akşam İl 
Yöneticilerinin de katılımıyla biraraya geldi. 
25 kişilik AKP’nin yeni yönetim kurulu, bir- 

birleriyle tanıştı.
Yönetim Kurulunda birçok üye siyasete 

yeni başlamış, ilk kez partide görev almış 
gençler var.
Aralannda Halil Köse, Hasan İnce, Aykut 

Türe, İnci Bülbül,Güldane Baykal, Mukaddes 
Serim, Zekeriya Çakır, Ali Aykut Türe, Emine 
Duru gibi siyasette tecrübeli isimler de var.
Necdet Yılmaz tecrübe ile gençleri kay

naştırmış.
Anlaşılan genel seçimlerde koşuşturacak 

bir ekip kurulmuş. Devamı sayfa 4’de

Necdet Yılmaz başkanlığındaki Ak Parti yeni ilçe yönetim kurulu göreve 
başladı. Ak Parti eski ilçe Başkanı Oktay Kahveci’nin görevden alınmasın
dan sonra bu göreve atanan Avukat Necdet Yılmaz, 25 kişilik yeni yöneti
mini hazırlayarak göreve başladı. Necdet Yılmaz yaptığı konuşmada, Yeni 
yönetimi oluşturduk. Gemlik’in tüm hassasiyetlerini dikkate almaya 
çalıştık. Ge rek demokratif yapıyı gerekse eğitim düzeyi ne bakarak yeni bir 
yönetim kurduk. Önümüzde genel seçimler var. Genel merkez start verdi 
ğinde biz de seçimlere hazırlanacağız, çok ciddi bir sorumluluk altına 
girdiğimizi hatırlatırım." şeklinde konuştu. Haberi sayfa 4 ’de

Halk Eğitim 
Amatör 
Denizci

Yetiştirme 
Kursu 
acıyor

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyda 
Kılıçlar, gazete 
mize yaptığı açık
lamada, amatör 
denizci yetiştirme 
kursu açılacağını, 
başvuruların 
başladığını belirte 
rek, kursun top 
lam 40 saat süre
ceğini söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M B İli i İl Millili MM
Sezar’ın hakkı Sezar’a

Anakent Belediye Başkanı Recep Altepe 
doğru işler de yapıyor.

Doğanbey Projesi’ni de başka bir biçimde 
yaşama geçirseydi, geçirmeden önce de 
Mimar ve Mühendis odaları ile iletişim halinde 
olsaydı kuşkusuz şimdi eleştirilere maruz 
kalmazdı.
“Olan oldu bir kere demeden”
Eğer hala kent adına atılacak olumlu adım

lar varsa Osmangazi Belediye Başkanlığı 
görevini üstlenen Mustafa Dündar kazanacak 
olan Bursa’da yaşayan yurttaşlar olacağına 
göre gereğini yapar yapmalıdır da...

Altepe’den söz ederken Osmangazi’ye 
geldik...

Neyse...
Anakentle sürdürelim...
Altepe projelerini ardı ardına sıralıyor...
Önce Teleferik...
Ardından gecikmeli de olsa Bursaray’ın

Altınşehir’e dek uzanan hattı..
Ve yan yana iki proje...
Cumhuriyet Caddesi’ne tramvay hattı...
Ve Altıparmak Meydan düzenlemesi..
Hasan Sözüneri’nin proje mimarlığını 

üstlendiği Timsah Stadı’nı da eklemek gerek...
Hepsi iyi projeler...
Yer ve uygulamalarla ilgili olarak mimar ve 

mühendis odalarının diyecekleri vardır 
kuşkusuz.

örneğin benim takıldığım...
Timsah Stadı’nın yeri...
Dere yatağına yapılması ne denli doğrudur ?
Yarın dere kendisinden alınanı geri isterse 

ne olur?
Bunlar hep hesap kitap ve öngörü mesele

si...
Anakent Belediye Başkan Danışmanı ve 

Kent Konseyi Başkanı Semih Pala hem 
duyarlı bir yurttaşdır hem de bilgili bir İnşaat 
Mühendisidir...

Mutlak onun yönlendirmeleri dikkate alını 
yordur çünkü değer.

Pala; Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
-ki oraya merkez demek yetmez başlı başına 
bir yerleşke- çok başarılı çalışmalara imza 
atıyor.

Bilmem kaç bin metrekarelik yerleşkenin 
yönetimi bir çok kenti yönetmekle eş değerdir 
desem abartmış olmam...

Evet...
Anakent Belediye Başkam’nin projeleri 

içinde beni en çok heyecanlandıranı Gökdere 
Meydancık Köprüsü’nden başlayıp Zafer 
Meydanı’na dek uzanacak olan Nostaljik 
Tramvay Hattı...

Ekonomik,
Sosyolojik,
Turistik,
Kültürel ve sanatsal açıdan çok anlamlı ve 

önemli...
Bir kere Kapalı Çarşı’nın da bulunduğu bölg

eye canlılık getirecek.
Sonra bölge yaya trafiğine kapatılarak insan

lara özgürce dolaşma hakkı tanınacak...
Bir de bölgedeki tarihsel değer taşıyan han

lar daha da öne çıkacak.
Başkanı ve kurmay heyetini kutluyorum.*****
Ha bu arada aklıma takılan bir şey daha var.
Anakent Belediyesi anakent sınırları içine 

giren ilçe belediyelerinde işler yapıyor.
Aslında yapmak zorunda da çünkü ilçede 

yaşayan her yurttaş içtiği sudan da bastığı 
kaldırımdan da bir payı anakent’e gönderiyor.

Benim anlamadığım Anakent Belediyesi’nin 
ilçelerde yaptıkları işlerin yanına gözle görülür 
biçimde “Buranın yapımı Anakent Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilmektedir “yazan lev
halar.

Anlayan varsa bana da anlatsın lütfen. 
Belki de bilmediğim bir şey vardır.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
faaliyet gösteren 
MEKSA (Mesleki 
Eğitim ve Küçük 
Sanayi Destekleme 
Vakfı) Argon Kaynak 
Kursiyerlerinin el 
beceri sergisi açıldı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu girişinde 
hazırlanan sergide 
el becerilerini 
sergileyen Argon 
kaynakçılığı 
kursiyerleri 2 aylık 
dönemde 
öğrenebildikleriyle 
küçük bir sergi 
açma noktasına 
geldiler.
Gemlik Belediye

Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İdari Başkan Cemil 
Acar, Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, CHP İl 
Genel Meclis Üyesi 
Ahmet Hulusi Aydın 
ve Belediye Meclis

Üyesi Muharrem 
Sarı MEKSA 
kursiyerlerinin 
el becerilerini 
sundukları sergiyi 
gezerek bilgi aldılar. 
Şimdiye kadar 
çeşitli branşlarda

meslek öğreten 
320 MEKSA 
kursiyerinden 
49’u sanayi 
iş kollarlında 
kendilerine iş 
buldukları 
öğrenildi.

Halk Eğilim flmator Denizci
Yetisiirme Kursu acıyor
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü, 
değişik branşlarda 
açtığı kursları 
sürdüyor.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Rüveyda Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, amatör 
denizci yetiştirme 
kursu açılacağını, 
başvuruların başla 
dığını belirterek, 
kursun toplam 40 
saat süreceğini

söyledi.
Kılıçlar, amatör 
denizci yetiştirme 
kursunun her gün 
saat 18.15’de 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
verileceğini ve 
kursun 2 hafta süre 
ceğini hatırlattı.
Amatör denizci 
yetiştirme kursu 
yeterli sayıya 
ulaştığında 
başlayacak.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Rüveyda Kılıçlar, 
ayrıca merkez
lerinde açık öğretim 
okulu öğrencilerine 
yönelik 6-7-8. 
sınıflar bazında 
hazırlama kursu 
açıldığını belirtti. 
Kılıçlar, kursun 
3 Ocak 2011’de 
başlamasına rağ
men öğrenci kayıt
larının sürdüğünü 
belirtti.
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Temizlikçi hırsızlat servet çaldı YazıYORUM
Bursa'da, temizlik 
için girdikleri evden 
40 bin TL'ye yakın 
nakit para, çek 
defteri ile 35 
adet milli piyango 
bileti çaldıkları iddia 
edilen hırsızlar

Fırına kurşun yağdırdı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir ekmek 
fırını ile araç 
kurşunlandı.
Zanlı kaçarken, fırın 
sahibi Mustafa Çelik 
kimse ile husumeti 
olmadığını, olayı 
kimin ne maksatla 
yaptığını bilmediğini 
söyledi.
Edinilen bilgiye 
göre, Adnan 
Menderes Bulvarı 
üzerinde park halin
deki otobüsün yanı
na saklanan bir kişi, 
belinden çıkardığı 
tabanca ile numara

Bebeğini camdan atan anne
taburcu olunca ifade verecek
Bursa'da misafirliğe 
gittiği evin 
tuvaletinde düşük 
yaptığı 7 aylık 
bebeğini camdan 
attığı öne sürülen 
genç kadın, ifade 
için getirildiği 
adliyeden hastaneye 
sevk edildi. 1 çocuk 
annesi kadın, 
taburcu olduktan 
sonra ifade 
verecek.

Otobüs otomobili hiçti
Orhangazi’de 
yolcu otobüsüyle 
otomobilin çarpış
ması sonucu 
5 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Orhangazi 
Yeniköy 
Kavşağı'nda mey
dana geldi.
Yeniköy beldesin
den Orhangazi'deki 
evine gitmek için 
yola çıkan Yüksel 

kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay,
Dikkaldırım 
Mahallesi Hat 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Ekrem

■

98'teki Mustafa 
Çelik'e ait ekmek 
fırını ve önünde park 
halinde bulunan 16 
PL 903 plakalı özel 
araca ateş etmeye 
başladı. Fırına ve 
araca kurşun 
yağdıran şahıs, 
daha sonra 
motosikletle

Edinilen bilgiye 
göre, 3 gün önce 
merkez Nilüfer 
ilçesi Fethiye 
Mahallesi Filibe 
Sokak'taki boş bir 
arsada bebek 
cesedi gören 
mahalle sakinleri, 
hemen durumu 
polise bildirdi. Kısa 
sürede olay yerine 
gelen ekipler, üzeri 
kanlı, saçları oluş-

Kahraman (28) 
yönetimindeki 
16 VS 620 plakalı 
otomobil, kavşaktan 
karşıya geçiş 
yapmak istediği 
sırada Bursa'dan 
gelerek Yalova'ya 
seyreden Sinan A. 
(42) idaresindeki 
yolcu otobüsü ile 
çarpıştı. Kavşakta 
otomobile çarpan 
otobüs şans eseri

Anar'a (42) ait eve 
temizlikçi olarak 
giren H.E. ve S.Ç, 
ikamette bulunan 33 
bin TL ve 3 bin 
850 dolar nakit 
para, 2 adet çek 
defteri, yaklaşık 

uzaklaşarak izini 
kaybettirdi. Çapraz
dan sıkılan kurşun
lardan 2 tanesi fırın 
sahibine ait olan 16 
PL 903 plakalı özel 
aracın ön kaportası
na isabet ederken, 
fırın camına isabet 
eden 5 kurşundan 
2'si ise ekmeklerin 

muş yeni doğmuş 
bir erkek bebek 
cesediyle karşılaştı. 
Bebeğin öldürülmüş 
olabileceği ihtimali, 
polisi alarma geçir
di. Devlet ve özel 
hastanelere kana
malı halde gelen 
kadın olup 
olmadığını araştıran 
ekipler, bir yandan 
da bölgedeki bakkal, 
manav ve kasaplara 

devrilmeden 
dururken, otomo
bilde bulunan 
sürücü Yüksel 
Kahraman ile eşi 
Hasibe Kahraman, 
Ahmet Tuğrul (2), 
Huriye Gencer (62) 
ve Halenur Gencer 
(8) yaralandı. Olay 
yerine çağrılan 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne

35 adet milli piyan
go bileti ve çeşitli 
evraklar bulunan 
çantayı çaldı. 
Temizlikçi olarak 
tutulan firari 
şüpheliler her 
yerde aranıyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Gemlik Üniversitesi işi ....

konulduğu tezgahı 
delip geçti.
Silah seslerini 
duyarak dışarı 
çıkan vatandaşların 
ihbarı üzerine 
olay yerine kısa 
sürede emniyet 
ekipleri geldi. Polis, 
firar eden zanlıyı 
yakalamak için 
harekete geçerken, 
fırın sahibi Mustafa 
Çelik, kimse ile 
husumeti 
olmadığını, olayı 
kimin ne maksatla 
yaptığını bilmediğini 
söyledi.

giderek tanıdıkları 
hamile kadın olup 
olmadığını sordu. 
Çevredeki tüm 
hamileleri mercek 
altına alan polis, 
olayla ilgili 3 yaşın
da bir oğlu olan 
E.B.'yi gözaltına aldı. 
20 yaşındaki genç 
kadın, başından 
geçenleri polise 
gözyaşları içinde 
anlattı.

kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu belir
lenirken, kazaya 
karışan otobüs 
sürücüsü Sinan A. 
polis ekipleri tarafın
dan gözaltına alındı. 
Kazaya karışan oto
büste bulunan yol
cular ise büyük 
panik yaşadı. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sayın okurlarım, “Üniversite işimiz ne oldu” 
diye soran çevrem ve yürekleri bizlerle olan 
Gemlik’ler için yazıyorum..

Bursa için ikinci üniversite gündeme 
geldiğinde adı daha konmamıştı.

Önce...Gemlikliler, bizler harekete geçtik..
Büyük bir heyecan ve katılımla dernek kurul

du..
Gemlik Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma ve 

Koruma Derneği...
Hem de bütün siyasi partileriyle.. Bütün

Gemlik olarak..
Sonra.. İnegöl devreye girdi..
Aslında onlar bu yarışa çok geriden başladılar. 

Tesisleri yoktu.
Ama siyaseten ağır basıyorlardı nedense..(Ah 

siyaset hep bizleri yaktın)
Neticede, her iki ilçeye de ikinci üniversite 

şimdilik yar olmadı..
Bursa Teknik Üniversitesi'nin eski merkeze 

kurulması kararlaştırılmıştı
Tabii yerleşke için yer gerekli... O işte askıda..
İkinci üniversitenin Gemlik'e kurulması için 

verilen yoğun uğraş sonuçsuz kalsa da Asım 
Kocabıyık'ın katkılarıyla Uludağ Üniversitesi, 
Sunğipek Tesisleri'nde, bina ve tesisleriyle hatırı 
sayılır deniz manzaralı bir kampus kazandı..

Bu kampus içinde de Bursa'nın ilk hukuk 
fakültesi yer alıyor.

Ancak... Gemlikliler, “Dimyafa pirince giderken 
evdeki bulgurdan olma” riskiyle de karşı 
karşıyalar.

Hukuk Fakültesi öğrencilerin Görükle'ye taşın
ma isteği var...

Bu Uludağ Üniversitesi içinde de karşılık 
buluyor.

Zira, hocaların büyük bir bölümü de öğrenciler 
gibi konuşuyor.

Her ne kadar halen Hukuk Fakültesi Gemlik 
Asım Kocabıyık Kampusu içinde faaliyet gös
teriyorsa da...

Birinci sınıf öğrencileri Görükle'de..
Fakülte sekreterliği de keza... Yani, fiili bir göç 

başlamış durumda...
İkinci üniversitenin ilçelerine kurulması için 

büyük çaba sarf eden Gemlikliler bir bütün 
olarak bu durumdan oldukça rahatsısız...

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantısı
na da bu gelişmeler damgasını vurdu..Oda 
Başkanı Kemal Akıt yaptığı konuşmada,

Gemlik Üniversitesi Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği'nin kendisine Devlet Bakanı 
Faruk Çelikle görüşme görevi verdiğini, bu 
görüşmeyi gerçekleştirdiğini belirttikten sonra 
şu bilgiyi veriyor..
“Bakan Çelik, Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’ten 

kaldırılmasının düşünülmediğini, siyasi olarak 
bu yönde alınan bir kararlarının bulunmadığını 
söyledi.”

Ben de diyorum ki;
Gemlikte CHP’li bir Belediyenin oluşu, buradan 

bir başarı çıkarsa CHP’nin sahipleneceği 
korkusu ile iktidar Gemlik’nin hakkını vermiyor.

ENİNDE SONUNDA; Gemlik’te mutlaka bağım
sız bir üniversite kurulacaktır.

Bu da geciktirenlerin ayağına dolanacaktır..
Bu da biline..
İşte şimdiye kadar olanların hikayesi.
Bakalım ne olacak ?.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış at Parti yeni yönetimi göreve haslaılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AKP’de Yılmaz dönemi
Dün yapılan toplantının bir bölümünü izle 

dim.
Yönetim Kuruluna baktığımda AKP’nin 2002 

yılında kuruluşundan bugüne kadar gelmiş 
geçmiş yönetimleriyle yeni yönetimi 
kıyasladım.

AKP ilçe yönetiminde yeni isimler ve genç 
tere önem verilmiş.

Necdet Yılmaz da genç siyasetçilerden..
Bu insanların bir çoğunun 1970 ve 80 

doğumlu..
Bizim yıllarca gördüğümüz klasik siyaset 

çiler aralarında hiç yok.
Gördüğüm kadarıyla binlerinin vesayeti 

altında olmayan bir yönetim oluşturulmuş.
Necdet Yılmaz yönetimine yaptığı ilk konuş

masında, kendilerini zor bir dönemin bek
lediğini, zorluklarla karşılaşacaklarını, 
ailelerinden, işlerinden uzak kalabileceklerini, 
mali yönden de fedakarlık yapmak zorunda 
kalabileceklerini belirterek, “AKP’nin payesini 
almaya gelmedik. Bu görev ciddi sorumluluk
lar gerektirir. Son 8 yılda partimiz Türkiye ye 
damgasını vuran bir siyasi partinin dünyaca 
ünü kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bizler Gemlik temsilcileriyiz. Yeri gelecek 
ailemizden, işimizden uzak kalabileceğiz. Mali 
fedakarlık yapmak zorunda kalabileceğiz. 
Birşeyler almaya değil, vermeye geldik.” dedi.

AKP de yeni yönetim seçim startının veril 
mesiyle sahaya inecek.

Gerçekten AKP yeni yönetiminin işi zor.
Göreve gelir gelmez seçim çalışmalarına 

başlayacaklar.
Genç yöneticiler bu çalışmalarda pişecek.
Gemlik’te kaybedilen oyları alabilecekler mi 

göreceğiz.
Lider siyaseti yapan bir ülkede yaşıyoruz.
Partilerin yıldızlarının parlaması genel 

başkanlarına bağlı.
AKP’nin bugüne kadar yıldızı parladı, bun 

da R.T. Erdoğan’ın payı büyük.
Ama unutulmamalı ki AKP’de inişe geçen 

bir parti.
Sekiz yıllık yönetim her iktidarı yıprattığı 

gibi AKP’yi de yıprattı.
Onun için yeni AKP yönetimin işi daha zor.
****** ***** ***** ***** ******

Dün, Gemlik Büyükşehir Belediye Başkanını 
ağırladı.

Recep Altepe ağır toplarıyla Anadolu İmam 
Hatip Lisesi'nin önünde yapımına başlanan 
kapalı spor salonunun temelini atmaya geldi.

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile yan yana oturdular.

Gemlik’e Büyükşehirin gözle görülecek bir 
eseri daha yapılıyor.

431 bin liraya mal olacak olan kapalı spor 
salonu gençlere hizmet verecek.

Biz Büyükşehirden daha çok hizmet bekli 
yoruz.

Gemlik Belediyesinin 2010 yılı gerçekleşen 
bütçesi 32 milyon lira civarlarındaysa bunun 
yüzde 35’1 Büyükşehir Belediyesine gitti.

2009 bütçesinden yapılan Terminalden 
başka elle tutulur bir hizmet görülmüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gemlikten aldığını 
geri versin yeter. O zaman birçok yeni hizmet 
de gelir Gemlik’e.

Necdet Yılmaz başkan
lığındaki Ak Parti yeni 
ilçe yönetim kurulu 
göreve başladı.
Ak Parti eski ilçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci’nin görevden 
alınmasından sonra bu 
göreve atanan Avukat 
Necdet Yılmaz, 25 kişilik 
yeni yönetimini hazırla
yarak İl başkanlığına 
sundu.
Genel Merkezce kabul 
edilen yeni Ak Parti 
yönetim kurulunun 
önceki akşam genel 
merkezce onaylandığı 
nın belirtilmesi üzerine, 
dün akşam parti merke 
zinde yeni yönetim kuru
lu ilk toplantısında bir- 
birleriyle tanıştılar.
İl yönetim kurulu temsil
cisi Osman Küçük ve 
İsmet Acar’ın da katıldığı 
toplantıda konuşan yeni 
İlçe Başkanı Necdet Yıl 
maz, Gemlik’in Bursa ve 
Türkiye’nin en önem li 
ve gözde ilçelerinden 
biri olduğunu belir terek, 
şöyle konuştu: 
“Ak Parti adına siyaset 
yapmaküzere biraraya 
geldik. Bugüne kadar 
hizmete birçok arkadaş 
geldi geçti, candan çalı

Gemlik Nüfus Müdrlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. HÜLYA TEKİN

NEMTRANS; “İŞÇİYİ MAĞDUR ETMEDİK”

Nemtrans işçisinden tepki
DİSK’e bağlı Nakliyat İş 
Sendikası’na üye 
oldukları gerekçesiyle 
68 işçinin 46 sının 
işten çıkarılmasıyla 
toplu sözleşme 
bekleyen işçilerin şoka 
uğradığı açıklandı.
Dün, Nemtrans önünde 
toplanan işçilere Petrol 
İş, Metal İş, Liman iş, 
Eğitim Sen, Devrimci 
işçi Hareketi ve Halkın 
Kurtuluş Partisi destek 
verdi. Toplanan işçilere 
karşı konuşan Nakliyat 
İş Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğ 
lu, Nemtrans’daki işçi
lerinin anayasal hakla 
rını kullanmak için 
sendikalarına üye 
olduktan sonra çeşitli 
baskılar ile karşılaştık
larını söyledi. İşverenin 
sendikalarında örgüt 
lenmesini hazmediğini 
belirten Küçükosman 
oğlu, 14 işçiyi İş Kanu 
nunun 17. maddesi 
gereği işten attığını 
söyledi. İşvereni 
kınayan sendika 
başkanı Nemtrans’ın 
işçilerinin örgütlen
mesini kırmak için 

: dışarıdan araç kirala

şarak Gemlik’e hizmet 
ettiler. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. Yeni 
yönetimi oluşturduk. 
Gemlik’in tüm has
sasiyetlerini dikka te 
almaya çalıştık. Ge rek 
demokratif yapıyı 
gerekse eğitim düzeyi ne 
bakarak yeni bir yönetim 
kurduk. Elimiz den 
gelenin en iyisini yap
maya çalışacağız. 
Önümüzde genel seçim
ler var. Genel merkez 
start verdi ğinde biz de 
seçimlere hazır
lanacağız. Çok ciddi bir 
sorumluluk altına 
girdiğimizi hatırlatırım. 
Ak Parti payesini almak 
için göreve gelmedik. 
Ciddi sorumluluklarımız 
olacağını şimdiden hatır- 
lâtinm. Âk Parti sön 8 
yıla damgasını vuran bir 
siyasi partidir. Dünyaca 

yarak hizmete devam 
edeceğini söyledi.

NEMTRANS’IN 
AÇIKLAMASI 
Gemport’un bir kuru
luşu olan Nemtrans’ 
tan yapılan yazılı açık
lamada lojistik hizmet 
veren şirketlerinin 
rekabet koşullarına 
nedeniyle firmanın 
zarar etmesi üzerine 
taşımacılık hizmetine 
son verdiğini 
belirterek, şu 
açıklamayı yaptı. 
“Nemtrans, 1992 yılın
da lojistik hizmeti ver
mek üzere Gemlik’te 
kuruldu. Kurumsal bir 
yapıya sahip olan 
Şirketimiz, mevcut araç 
parkıyla bugüne kadar 
müşterilerine en iyi 
koşullarda lojistik 
hizmet vermeye de 
vam etti. Ancak, faali 
yet gösterilen alanda 
oluşan ticari koşullar, 
rekabet imkânını ola 
nakşız hale getirdi. 
Şirketimiz son dönem 
de kara nakliye iş ko 
lunda sürekli zarar etti, 
sorunun çözümüne 
yönelik olarak yapılan 

ünü kabul edilmiş 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Gemlik tem
silcileriyiz. Yeri gelecek 
ailemizden, yeri gelecek 
işimizden gücümüzden 
mali yönden fedakarlık 
edeceğiz. Bir şeyler 
almaya değil, vermeye 
geldik. İnşallah, göre
vimizi başaracağız.” 
Daha sonra, yeni 
yönetim kurulu 
üyeleri tek tek 
kendilerini tanıttılar.
3 yeni yönetim kurulu 
üyesinin katılamadığı 
toplantıda söz alan II 
Yönetim Kurulu Temsil 
cisi Osman Küçük ise 
geçmiş yönetimden 
daha büyük işler 
yapmak için görevlen 
dirildiklerini hatırlatarak, 
‘‘‘‘Görevimizin ciddiyetini 
kavramamız gerekir. 
Başkan arkadaşımıza 

sermaye artışları da bu 
alandaki faaliyetten 
doğan zararı önlemek
te yeterli olmadı.
Bu nedenle, 3 Kasım 
2010 tarihinde 
Nemtrans Yönetim 
Kurulu, Şirketin sahibi 
olduğu araç parkıyla 
verdiği taşımacılık hiz 
metinin sona erdi 
rilmesine karar verdi. 
Kararla birlikte, tasfiye 
edilen alandaki 49 çalı 
şanın mağdur edilme 
mesi için çözüm ara 
yışına gidildi. Bu kap
samda, 35 çalışanımı 
za, aynı bölgede faali 
yet gösteren Şirketimi 
zin ana hissedarı 
Gemport’ta, her açıdan 
önceki pozis yonlarıyla 
eşdeğer iş alanlarında 
çalışma önerisinde 
bulunuldu. Gemport’ta 
iş teklif edilen 35 
çalışandan 6’sı teklifi 
kabul ederken, 29’u 
reddetti. Gemport’ta 
çalışmayı kabul eden 6 
çalışanımızın işe giriş 
işlemleri derhal ger 
çekleştirildi. 29 çalışa 
nımıza ise Gemport’ta 
çalışma teklifini tekrar 
değerlendirmeleri için 

destek vermek zorun
dasınız. Bu görevde 
özveri gerekir. Genel 
seçimlerde geçmişten 
daha çok oy alacağımıza 
inanıyorum” dedi. 
Necdet Yılmaz 
başkanlığında Ak Parti 
yeni ilçe yönetim 
kurulu üyeleri şu 
kişilerden oluşuyor. 
Adnan Güven, Ali Aykut 
Türe, Emine Duru, Erkan 
Demir, Fehmi Kulaber, 
Güldane Baykal, Halil 
Köse, Hasan Okumuş, 
Hasan İnce, İbrahim 
Baki, inci Bülbül, İsmet 
Atış, Levent Aydın, 
Şamil Yiğit, Mehmet 
Taşar, Mukaddes Serim, 
Murat Yavuz, Orhan 
Sefil, Ömer Yurtlu, 
Sümeyye Yazıcı, Şükrü 
Subaşı, Turgut Durmuş, 
Zafer Işık, Zekeriya 
Çakır.

7 Ocak 2011 tarihine 
kadar ek süre tanındı. 
Gemport’ta görev alan
larına uygun iş buluna
mayan 14 çalışa 
nımızın ise tüm hakları 
ödenerek iş akitleri 
sona erdirilmek zorun
da kalındı. Ekonomik 
sebeplerle kaçınılmaz 
olarak gelinen noktada, 
çalışanlarımızın mağ
dur olmamaları için 
gereken anlayış ve 
özveri gösterilmiş 
olmasına rağmen, 
önerilen iş tekliflerinin 
kabul edilmemesi, 
tarafımızca da arzu 
edilmeyen bir 
durumun yaşanmasına 
sebebiyet verdi. 
Nemtrans Yönetiminin 
ekonomik nedenlerle 
aldığı ve uygulamak 
zorunda kaldığı bu 
karara dayanan süreç, 
sendikal faaliyetin 
önlenmesine yönelik 
bir girişim olsaydı, 35 
çalışanımıza sendikal 
örgütlenmenin bulun
duğu ana ortağımız 
Gemport’ta çalışma 
teklifinde bulunul- 
mazdı. Kamuoyuna 
duyurulur.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2 ilköğretim okulu 3 lise öğrencileri ve Gemlik halkının kullanımına sunulacak olan Kapalı Spor Salonu 427 bin 350 liraya malolacak

Genılilt Spor Salonu nun temeli atıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak 

olan Gemlik Spor Salonu’nun temeli düzenlenen törenle atıl 
dı. Spor salonu tamamlandığında bölgedeki 2 ilköğretim oku 
lu ve 3 lise ile 7’den 70’e tüm bölge halkına hizmet verecek.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, kent merkezinde uyguladıkları spor yatırımlarını tüm 
ilçelerde gerçekleştireceklerini söyledi. Altepe, “Gemlik’te 
spor yatırımlarının startını verdik’’ şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılacak 
olan Gemlik Spor 
Salonu’nun temeli 
düzenlenen törenle 
atıldı. Spor salonu 
tamamlandığında 
bölgedeki 2 ilköğre
tim okulu ve 3 lise 
ile 7’den 70’e tüm 
bölge halkına hizmet 
verecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ‘sağlıklı 
yaşanılabilir bir 
kent’ hedefi doğrul
tusunda sağlıklı 
nesillerin yetiştiril 
meşine katkı sağla
mak için yaptığı 
spor yatırımlarına 
bir yenisini daha 
ekledi.
Gemlik’te önemli bir 
eksikliği giderecek 
olan Gemlik Spor 
Salonu’nun temel 
atma törenine, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra 
Gemlik Kaymakam 
Vekili ve Bursa Vali 
Yardımcısı İsmail 
Demirhan, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İl Milli Eğitim Müdü 
rü Atilla Gülsar, 
AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, Belediye 
İdari Başkanı Cemil 
Acar, Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, Bele 
diye Meclis üyeleri, 
İl Genel meclis 
üyeleri, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, siyasi parti
lerin yöneticileri ve 
okul müdürleri ile 
çok sayıda davetli 
katıldı.

SPOR YATIRIMLARI 
SÜRECEK 
Daha sağlıklı nesil
lerin yetiştirilmesi 

amacıyla son 20 
ayda 78 spor pro
jesini başlattıklarını 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tüm 
belde ve semtlerin 
spor tesislerine 
kavuşturulması için 
yoğun bir çaba 
içinde olduklarını 
belirtti.
Temeli atılan spor 
salonu ile Gemlik’te 
de spor yatırımlarını 
başlattıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bu tesis tamam

landığında bölgede
ki okullarımızın 
önemli bir eksikliği 
giderilmiş olacak. 
Bu salon sadece 
okullar tarafından 
değil, bölge gençleri 
başta olmak üzere 
7’den 70’e tüm 
halkımıza açık” dedi. 
Merkeze bağlı tüm 
ilçelerde olduğu gibi 
Gemlik’te de tarihi 
ve kültürel mirastan 
spora, altyapıdan 
sahillere kadar her 
alanda yatırım 
hamlesi başlattık

larını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Karacaali’deki Narlı 
Tesisleri’ni tamam
ladık. Önümüzdeki 
günlerde sosyal 
tesis olarak 
halkımızın kullanımı
na açacağız. İçme 
suyu, yağmur suyu 
ve kanalizasyon hat
ları ile Karsak ve 
Çarşı derelerinde 
ıslah çalışmalarımız 
sürüyor. Gemlik 
inşallah güzel bir 
meydana kavuşa
cak. Bunun yanında 
sahilde yıpranan 
tüm iskeleleri 
yeniliyoruz. Gem 
lik’in de daha yaşan
abilir bir yer olması 
için başta Gemlik 
Belediyemiz olmak 
üzere tüm kurumlar- 
la ortak çalış- 
malarımız sürüyor” 
diye konuştu.

TESİSLER
HALKIN MALI 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar ise son 2 
yılda okulların en 
önemli eksiklerinin 
başında gelen spor 
salonları konusunda 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nden önemli 
destekler aldıklarını 
söyledi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye bu 
yatırımlar için teşek 
kür eden Gülsar,

“Biz okullarımızın 
sabah açılıp akşam 
18.00’de kapanan 
kurumlar olmasını 
istemiyoruz. Bu 
tesisler halkımızın . 
malı. Halkımızın da 
bu spor salonlarını 
en iyi şekilde kullan
masını bekliyoruz” 
dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler de 
Büyükşehir 
Belediyesi ile yan 
yana omuz omuza 
çalışarak Gemlik’i 
Bursa’nın ayrılmaz 
bir parçası haline 
getireceklerini 
kaydetti.
Kaymakam Vekili 
İsmail Demirhan ise, 
eğitime katkıları 
nedeniyle Başkan 
Altepe ve ekibine 
teşekkür etti.
Konuşmaların ardın
dan spor salonunun 
temeline ilk harç, 
Başkan Altepe ve 
protokol üyeleri 
tarafından konuldu. 
Projesi Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Fen İşleri Yapı 
Dairesi tarafından 
ihaleye çıkarılan 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu, 427 bin 350 
liraya mal olacak 
İnşaatı HMK yapı 
Elektrik İnşaat 
Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi 
tarafından yapılıyor.
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Bursa İl Genel Meclis 2011 Yılı 
Olağan Çalışmalarına Başladı

Gençlere Avrupa fırsatları
İl Genel Meclisi 
2011 yılı olağan 
çalışmalarına 
Başkan Nurettin 
Avcı Başkanlığında 
başladı.
Yeni yılın ilk 
oturumunu iyi 

| dileklerle açan
Avcı “öncelikle 
bizi er için, 
BursalIlar 
için ülkemiz için 
ve bütün dünya 
için iyi şeylerin 
yaşandığı barışın 
hoşgörünün en 
üst düzeyde 
seyrettiği herkesin 
mutlu olduğu 
bir yıl olması 
düşüncesiyle 
hayırlı olmasını 
diliyorum. Allah 
hiç kimseyi mahcup 
etmesin, namerde 
muhtaç etmesin. 
Aldığımız ve ala
cağımız kararların

I hayırlara vesile 
olmasını diliyorum”

dedi.
İl Genel Meclisi 
Üyeleri gündem 
de bulunan iki

maddeyi 
komisyonlara 
incelenmesi için 
havale etti.

Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi, BurSanat 
Eğitim ve Gençlik 
Derneği ile 
Uludağ Üniversitesi 
Uluslararası 
İlişkiler Topluluğu 
ortaklığında düzen
lenen toplantıda, 
gençler, Eurodesk 
ve Avrupa Gönüllü 
Hizmeti (EVS) 
hakkında 
bilgilendirildi. 
Uludağ Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Bordo Salon’da 
gerçekleştirilen 
toplantıya 
öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdi.
İki oturum şeklinde 
gerçekleşen 
toplantının ilk 
bölümünde 
Eurodesk Bursa 
Yerel Temas Noktası 
irtibat yetkilileri 
Cüneyt Acar ve 
Ayşe Hacıoğlu 
tarafından Eurodesk

hakkında sunum 
yapılarak, konuyla 
ilgili detaylı bilgiler 
verildi. Acar ve 
Hacıoğlu, programın 
gençlere Avrupa ile 
ilgili bilgiler vermek, 
Avrupa Gençlik 
portahnın aktif 
bir şekilde tanıtımını 
yapmak, gençler 
ve bilgilendirme 
alanında çalışan 
diğer yerel kuru
luşlar ile bağlantı 
kurmak gibi sorum
lulukları bulun
duğunu belirtti. 
Ayrıca Hacıoğlu, 
Avrupa Bilgi

Aktarım Ağı’nın 
genişletilmesi 
amacıyla ülke 
çapında temas nok
taları oluşturula
bilmesi için Devlet 
Planlama Teşkilatı 
Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik 
Programları 
Başkanlığı tarafın
dan yapılan çağrı 
sonucu Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi başvurusu
nun kabul edildiğini 
ve Bursa Yerel 
Temas Noktası 
olarak görevlen 
dirildiğini kaydetti.

\Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE RROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin - İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)_

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bağ-Kur'luya iiiii haber
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, 
CHP Mersin 
Milletvekili Ali 
Rıza Öztürk'ün, 
SSK primini 
zamanında ödeyen 
işverene uygulanan 
yüzde 5 indirimin, 
Bağ-Kur primini 
zamanında ödeyen 
işverene de uygu
lanıp uygulanmaya
cağı yönündeki soru 
önergesini yanıtladı. 
Bakan Dinçer'in 
verdiği yanıt, Bağ- 
Kur primini zamanın
da ödeyen işverene 
indirim yapılması 
konusunda bir çalış
manın olmadığını 
ortaya koydu.

"BAĞ-KUR’LUYA 
(4/b) 
UYGULANMIYOR" 
5510 sayılı Sosyal

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 10160400EX069555 
tescilli ve 11.11.2010 tarihli Gümrük Çıkış 

Beyannamemiz kaybulmuştur.Hükümsüzdür.
AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası 
Kanununun, "Prim 
Oranları ve Devlet 
Katkısı" başlıklı 81. 
maddesine 2008 
yılında eklenen 
düzenlemeyi hatırla
tan Çalışma Bakanı, 
şöyle dedi: 
"5510 sayılı 
Kanunun 4. mad
desinin birinci 
fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki sigor
talıların 5 puanlık 
indiriminden yarar
lanabileceğine ilişkin 
herhangi bir düzen
leme bulunmamak
tadır.
Söz konusu teşvik 
hükümlerinin, prim
leri kendilerince 
ödenen 5510 sayılı 
Kanunun 4. mad
desinin birinci 
fıkrasının (b) bendi 

kapsamındaki sigor
talılar hakkında 
uygulanamamak
tadır.
Ancak 5510 sayılı 
Kanunla Bağ-Kur'a 
tabi sigortalılar için 
basamak sistemi 
kaldırılmış, bunun 
yerine asgari ücret 
ile asgari ücretin 6,5 
katı arasında beyan 
edecekleri tutarda 
prim ödemeleri 
imkanı sağlan
mıştır." 
"ÇALIŞMA YOK" 
Çalışma Bakanı, 
Öztürk'ün, "Bu 
konudaki eşitsizliği 
gidermek için gerekli 
yasal düzenlemeleri 
yapacak mısınız?" 
sorusuna ise, "Bu 
konuda yapılan her
hangi bir çalışma 
bulunmamaktadır" 
diye yanıtladı.

MİDİR ARAMIYOR
lalurasına 
list sınır 
geliyor

Abone, bütçesine 
göre aylık ödeye
ceği üst sınırı 
belirleyecek ve 
operatörüne 
bildirecek.
Operatör, aboneyi 
belli dönemlerde 
uyaracak, üst 
sınırı aşan 
konuşmalara 
izin vermeyecek. 
BTK, 2011 yılında 
bilgi ve iletişim 
teknolojileri 
alanında gerçek
leştireceği 
düzenlemelere 
ilişkin ‘iş planı’nı 
açıkladı. Kurum, 
cep telefonu 
abonelerinin, en 
büyük sorun 
olarak gündeme 
getirdiği yüksek 
tutarlı şok fatu
raların önüne 
geçecek kritik 
bir uygulamayı 
hayatı geçirecek

SİGORTA ŞİRKETİMİZE 
EN AZ 4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM 

KURUMLARINDAN VEYA EN AZ 
2 YILLIK AKTÜERYA, PAZARLAMA RİSK 
YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK İLE İLGİLİ 
YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLAN 

2 YILLIK MESLEKİ DENEYİM SAHİBİ 
ŞİRKET MÜDÜRÜ ARANMAKTADIR. 
Müracaat: OSMAN EMEK

05334354151

NÖBETÇİ ECZANE
5 Ocak 2011 Çarşamba 

VEZİROĞLU ECZANESİ
T Hâ Â “SUYUNU BOŞA 

® HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” sXJ

kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın M

MF AF 41012404 sıra ve seri nolu yazar kasa ruhsatı 
ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhamız kaybol

muştur. Hükümsüzdür. GÜLER KARACA

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

GURBET GÖZDE KIRTAY

KP BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MTBMCIUK-YAfflClIK-REKLMCU

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)51396 83 Fax:(0.224)513 35 95'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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 1° 28

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel td. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 .
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPUR-FERİDOT
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
Akçan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz 513 *14 25
Beyza Petrol 513 0*1 03

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

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

RELEDİYE

Santral . 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122
BUSKİ 514 57 96
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 : 3854 

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)

ıtıılı slınıı tiııltil
MİS SİMASI 

AVNEVSM
U.ot-I7,o<i-20.15 
BİRİ BETIİ ISIRDI 

1W14.15- 
16.30-20.00
Rezervasyon 

(Tel: 515 55 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden örnek davranış
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri ve 
Okul Aile Birliği’nin 
katkısı ile 
topladıkları kitap, 
kırtasiye ve giyim 
malzemeleri kargo 
ile Van-Şaray 
Bakışık İlköğretim 
Okulu’na 
gönderdi.
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, güzel

ülkemizin doğusu 
ile batısı arasında 
kardeşlik ve paylaş 
ma duygusunu 
pekiştirmeyi 
amaçlayan bu 
faaliyete okul aile 
birliği ve okulumuz 
öğrencileri büyük 
bir heyecanla 
katıldıkları bu pro
jeyi gerçekleştirdik
lerini belirterek, bu 
tür faaliyetlerin 
devam etmesini 
hedeflediklerini 
söyledi.

Okul Aile Birliği 
dayanışma cavı düzenledi
öte yandan, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği dayanışma 
çayı düzenledi. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan dayanışma 
çayında veliler ve

misafirler biraraya 
geldi. Okul Aile 
Birliği Başkanı Yeliz 
Oğuz, emeği geçen
lere ve Gemlik 
esnafına destek
lerinden dolayı 
teşekkür etti

Bugün en soğuk 
gün olacak!
İstanbul'da üç gün 
şiddetli soğuk var, 
yağış yüksek 
kesimlerde sulu 
kara dönebilir. 
Türkiye genelinde 
en soğuk gün, 
sıcaklık hafta 
sonu 7-8 derece 
artıyor. 
Bugün haftanın 
en soğuk günü 
ancak cumadan 
itibaren batıda kara 
bulutların yerini 
güneşli bir gökyüzü 
alacak. Sıcaklık 
hafta sonu 7-8 
derece artacak. 
Önümüzdeki 
hafta boyunca 
sıcaklık yüksek, 
lodos esecek. 
İstanbul hafta sonu 
ısınacak ama 
öncesinde 3 gün 
şiddetli soğuk var. 
Sıcaklık yarın 5 
derece, ara ara 
görülecek zayıf 
yağış yüksek 
kesimlerde sulu

kar şeklinde 
olacak.
Ankara'da 3 gün 
yağış zayıf da 
olsa sulu kar ve 
kar şeklinde, 
sıcaklık 4 derece. 
İzmir'de hava 
parçalı bulutlu 
ve soğuk, 
9 derece. 
Hafta sonu ve 
önümüzdeki hafta 
sıcaklıkta .15 derece 
ve üzerine çıkış 
bekleniyor. 
Marmara kapalı ve 
daha soğuk, 
hafif sürecek 
yağışlar Tekirdağ, 
Bursa, Bilecik 
hattında karla 
karışık yağmura 
dönecek.
Trakya'da kuvvetli 
soğuk var, 
Edirne 1 derece, 
çifçiler dikkatli 
olmalı. Perşembe 
gecesi bölgede 
çok kuvvetli ayaz 
başlayacak.

â>MİLT0N
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 |GSM: 0.533 5601899 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın,,,,

Te?İdeoB224 5^07 70URBEY ^Uma ’ ($eZer)

gsm • o 532 784 40 50 Cumartesi Gemlik Fasıl Grubu Saat 20.oo

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
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"Hah yıkamak bir sanattır" 

ücactsİz senvis hîzmctİ 
Her çeşit ovşrlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Gemlik Belediye Meclisi 2011 yılının ilk toplantısını dün yaptı

Beleaiyeyi şikayet eden meclis üyesi kim?
Gemlik Belediye Meclisi, 2011 yılının ilk toplantısını dün yaptı. 
Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşürken, 
Denetleme Kuru lu üyelikleri Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu’na üye 
ler seçti. Meclise damgasını vuran konusu ise Ak Partili üyelerin ver
miş olduğu önerge oldu. Ak Partililer, müfettiş soruşturmasına neden 
olan Belediyeye ait 3 tesisin spor kulüplerine tahsisinin kaldırılmasını 
istediler. Önerge 11 ’e karşı 13 oyla reddedilirken, Belediye Başkanı 
Güler, meclisin bu konuda aldığı kararın sonuna kadar arkasında 
olduklarını söyledi. Güler, müfettişlerin soruşturma açmasının 
nedeninin bir meclis üye sinin şikayetinden kaynaklandığını da belir
tirken, bunun kim olduğunu da açıklamadı. Kadri Güler’in haberi 5’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Meclis üyelerini şikayet eden kim?
Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan 2011 yılı 

ilk toplantısına damgasını üç spor kulübüne 
meclis kararı ile tahsis edilen belediye mülkleri 
konuşu oldu.

İç İşleri Bakanlığı müfettişi, bir süre önce 

Belediye Başkanı ve meclis üyelerine gönderdiği 
bir yazı ile Gemlikspor, Körfezspor ve Belediye 
spor’a tahsis edilen belediye ait katlı otopark, 
Çukurbahçe çim sahası ile Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin, Belediyeler Yasası’nın 18/e ile 75/d 
maddelerini ihlal ettiği belirtilerek savunmaları 
istenmişti.

Yani müfettişe göre, Belediye Meclis üyeleri 
Belediye mülklerini spor kulüplerine tahsis ede
mez. Meclis üyeleri yasayı çiğnemiş ve suç 
işlemiştir. Devamı sayfa 4’de

Bursa Emniyet Müdürlüğüme bağlı Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet birimlerinde görevli çok 
sayıda polis, bu sabah Gemlik’te daha önceden belirlenen 
evlere şafak baskını düzenledi. 32 kişi gözaltına alınırken, 12 
kişi tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. Syf2’de

Direksiyonu 
kilitlenen 
mı 

can alili
Bursa'da direksi 
yonu kilitlenen 
çakıl yüklü TIR, 
arıza yapan tanke 
re yardım eden 
aynı şirketten 3 
tanker şoförünü 
ezdi. Gölyazı ram
pasında meydana 
gelen olayda 
Çarpma anında 
tankerlerin halatını 
bağlamakla 
meşgul olan 3 
arkadaş, sıkışarak 
olay yerinde can 
verdi. Syf 3’de

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

Taksicilere uzanan eller kırılsın
“Sırada kim var”, 
“Meslek sahipsiz o değil”, 
“Çocuklar yetim kalmasın”, 
“Can güvenliği istiyoruz.” 
Yolcu terörüne kurban giden bir taksici 

nin ardından gerçekleşen protesto eyle
minde meslektaşların taksilerinin görünen 
yerlerine koydukları dövizlerden bir iki 
örnek yukarıda sıraladıklarım.

Sadece İstanbul’da son on yılda yüz den 
fazla taksici canilerin kurbanı olmuş.

Eli kanlı caniler “can almaya” doymuyor
lar.

Önce Bursa’da önceki gün de İstanbul’da 
gaspa ve darpa uğradı iki taksi 
sürücüsü...

Bursa’daki taksici ucuz kurtulmuştu.
İstanbul’daki ise Bursa’daki meslektaşı 

kadar şanslı değildi.
Ardında gözü yaşlı yakınlarını bırakarak 

henüz 54 yaşındayken “meslek şehidi” 
oldu.

Yapanlara söylenecek söz çok...
Ne var ki; hiçbir hakaretamiz söz onların 

yaptığına karşılık gelemez.
Büyük bir olasılıkla evinin bütçesine 

katkıda bulunmak üzere ikinci iş olarak 
taksicilik yapan “insan”ı öldürmek hiçbir 
biçimde gerekçelendirilemez.

İşin acı olan yanı...
Taksici cinayetleri hep var.
Kent içi ulaşımı gerçekleştirmek üzere 

canını cebine koyarak direksiyon sallayan 
taksici dostun güvencesi binen yolcunun 
vicdanı...

Yol üzerinde seyrederken ya da durakta 
beklerken uzatılan bir el ya da çalan bir 
telefon bir belanın da habercisi olabiliyor 
kimi zaman.

Evine bir lokma daha fazla ekmek götür 
mek için gecenin ayazında ve zifirinde yol
lara düşen taksi sürücüsünün güvenliği 
için alınacak önlem mutlaka vardır.

Zincirin ilk halkası yazıhane...
Ön tedbir olarak taksiler ve yazıhane 

arası iletişimlerini sağlayacaklar.
Yapıyorlar da...
Ne denli sağlıklı çalışıyor bilemem, 
Ama cızırtılı bir takım sesler geliyor taksi 

içerisine konulan aletten.
Sanırım asıl tedbiri alması gerekenler 

sokakların ve karayollarının güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olanlar.

Yani güvenlik güçleri.
Çalışma özgürlüğünü ve can güvenliğini 

sağlamakla yükümlü olan devlet elini de 
beynini de işin içine koyacak.

Sonra;
Otomotiv endüstrisine de önemli bir 

sorumluluk düşüyor.
Üretim aşamasında sürücüyü koruyacak 

bir sistem geliştirilmeli.*****
Taksi yazıhaneleri özellikle geceleri “her 

derde deva” bir işlev üstleniyor.
Yolunu yitiren, hastası olan, 
Bir mekanda alkol alan veya ev ziyaret

lerinde bulunan her kişi soluğu ya taksi 
yazıhanesinde alıyor ya da eli hemen tele
fona uzanıyor.

Aslında onlar “kamu görevi” yapıyorlar 
denilse hiç de abartılmış olmaz.

O halde ;
Devlet kamu görevlilerini koruyacak 

önlemleri eksiksiz alacak.
Sahipsiz bırakmayacak.
Ha bir de sosyal güvence meselesi var... 
Taksici esnafının kaçta kaçı sosyal 

güvenceye sahip...

100'den fazla polis sabah saat O5.oo do bolirlenon onlarca evi uyuşturucu bulmak için aradı

W sattı ııı silil telin
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bağlı Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Müdürlüğü ile 
Çevik Kuvvet birim
lerinde görevli çok 
sayıda polis, bu 
sabah Gemlik’te 
daha önceden 
belirlenen evlere 
şafak baskını 
düzenledi.
100’e yakın polisin 
katıldığı Şafak 
Baskınında evlerine 
girilen çoğunluğu 
romen vatandaş 
ların 6 aydır izlen 
diği öğrenildi.
Evlerinin kapılarını 
açmayanların kınla 
rak girildiği konut
larda göz altına alı
nanlar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
götürüldü.
Burada ifadeleri 
alınan yaklaşık 
32 kişi sıkı güvenlik 
önlemleri altında 
öğle saatlerine 
doğru Adliye’ye 
sevk edildi.

ADLİYE
ÖNÜNDE
SIKI GÜVENLİK 
Polisçe ifadeleri 
alınan şahısların 
Adliye’ye şevkleri 
sırasında Çelik 
kuvvet ve diğer 
ekipler çevreye 
vatandaşları 
yaklaştırmadılar. 
Koruma bantları 
ile çevrelenen 
alana yalnız 
Adliye de işi 
olanlar sokuldu. 
Güvenlik birimleri 
Adliye çevresinde 
kuş uçurtmazken, 
gözaltına alınanlar 
kısım kısım 
Mahkemeye 
çıkarıldı. Gazetemiz 
baskıya verildiği 
sırada 12 kişi

tutuklanarak Bursa 
Kapalı Cezaevine 
gönderildi.
Yargılama 
devam ediyor.

Bu arada gözaltına 
alınanların 
yakınları da 
Adliye karşısındaki 
Emin

Dalkıran 
Kordonu’nda 
toplandılar. 
Soruşturma gizlilik
le devam ediyor.

—i

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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llttlpıılıiltıiiiıTlllicaııalılı
Bursa'da direksi 
yonu kilitlenen çakıl 
yüklü TIR, arıza 
yapan tankere 
yardım eden aynı 
şirketten 3 tanker 
şoförünü ezdi. 
Kaza, İzmir yolu 
Gölyazı Rampası 
yakınlarında mey
dana geldi. Arıza 
yapan Türk Oil fir
masına ait küçük 
tankerin sürücüsü, 
aracını yol kenarına 
çekerek arkadan 
gelen arkadaşlarını 
beklemeye başladı. 
Bu sırada, 
arkadaşlarına 
yardım etmek için 
duran iki tanker 
sürücüsü, araçlarını 
emniyet şeridine 
park ederek 
aşağı indi.
Aynı firmada çalışan

3 arkadaş, bozulan 
tankeri tamir etmeye 
çalıştı. Tamir edile
meyen tankeri, 
halat bağlayarak 
çekmeye karar 
veren 3 arkadaş, iki 
aracı halatla bir
birine bağlamaya 
başladı. Bu sırada,

Bursa'dan 
Karacabey 
isbtikametine giden 
Idris B. idaresindeki 
16 YV 639 plakalı 
çakıl yüklü TIR, yol 
kenarındaki tanker
lere çarptı. Çarpma 
anında tankerlerin 
halatını bağlamakla

meşgul olan 3 
arkadaş, sıkışarak 
olay yerinde Can 
verdi. TIR 
şoförü ise kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı. Olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, TIR'ın 
altında kalan 
cesetleri çıkardı. 
Kimlikleri henüz 
belirlenemeyen 3 
şoförün cesedi, 
cumhuriyet 
savcısının 
talimatıyla 
Adlı Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. 
Bu arada, kazaya 
sebep olan TIR 
sürücüsü Idris 
B.'nin, "Direksiyon 
kilitlendi. Ne 
olduğunu anla
madım." dediği 
öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gizli, belgesiz paralar!

Mesai arkadaşını bıçakladı
İnegöl ilçesinde bir 
genç, çalıştığı iş 
yerinde mesai 
arkadaşını 
bıçakladı.
Alınan bilgiye göre, 
Süleymaniye

Mahallesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir fabrikada 
işçi olarak çalışan 
Aysis Y. (24), iş 
yerinde kendisine 
'hırsız' diye bağırdığı

iddiasıyla mesai 
arkadaşı Kazım 
Hallaç'ı (39) meyve 
bıçağı ile çenesin
den yaraladı.
Yaralı Hallaç, İnegöl 
Devlet Hastanesine

kaldırılırken, 
gözaltına alınan 
Aysis Y'nİh 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi

Karlionmonoksii gazından zehirlendi
Merkez Yıldırım 
ilçesinde, sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenen bir kadın 
tedavi altına alındı. 
Alınan bilgiye göre,

Baruthane Mahallesi 
Yenice Sokak'ta 
yaşayan Samiye 
Hacıoğlu (75), 
evinde kızı ve 
damadı tarafından 
yarı baygın

halde bulundu. 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaşlı 
kadının, sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından

zehirlendiği 
belirlendi.
Hacıoğlu'nun sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

MıteıM
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 3 
kardeş arasında 
çıkan kavgada, 
kardeşlerden biri 
bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre, 
Alaattinbey 
Mahallesi'ndeki 
hayvan pazarında 
kardeşler Enes Ö. 
(23), Recep Ö. (38)

ve Mehmet Ö. (42) 
arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma 
çıktı.
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesinin 
ardından Enes Ö, 
ağabeyi Mehmet Ö. 
tarafından sol 
bacağından bıçak
landı.

Merkez Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında, 
1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Hikmet 
Papur yönetiminde
ki 16 S 0392 
plakalı servis 
minibüsü, Selamet 
Mahallesi 1.

Kurtuluş 
Caddesi'nde 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
Süleyman Sevim'e 
(82) çarptı.
Kazada yaralanan 
yaşlı adam, 
Bursa Devlet 
Hastanesinde 
tedavi altına 
alındı.

Sayın okurlarım; Son seneler de /‘Borç 
yiğidin kamçısıdır" mantığıyla gırt
lağımıza kadar borca gömüldük!

Erdoğan'ın bol keseden atıp Övünme
sine bakmayın siz...

Son 8 yılda Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük borç bataklığına saplandık!

Petkim, Tüpraş, Tekel, Ereğli Demir, 
Türk Telekom gibi büyük kuruluşlar dahil, 
bankalar, limanlar ülkenin bütün değer
leri, batan geminin malları gibi satıldı.

PekiiL.Ben şimdi AKP’nin peşinde 
gidenlere soruyorum;

Milyonlarca dolar tutarındaki bu satışlar
dan elde ne kaldı?

Bir sanayi tesisi, bir baraj ya da bir fab
rika yapıldı mı?..

Tam tersine, yeni yatırımlar yapılmadığı, 
eski işyerlerinin de birçoğu kapandığı 
için, ülkede işsizlik büyüdü, büyüdü, 
korkutucu boyutlara ulaştı.

2010 yılı sonundaki iç ve dış borç duru
mumuz içler acısı!

AKP, ülkeyi 2002 yılında 129.5 milyar 
dolarmış..

Şimdi ise borcumuz 508 milyar dolar..
Bu paralar ne oldu bilemiyoruz.
Ey vatandaşım, sahi ne oldu?
Nereye harcandı bu paralar?.
Sürekli okuyoruz. Hep pembe tablolar 

çiziliyor ama...
Rakamlar ne yazık ki onları yalanlıyor!
İnsanımız hayatta kalma mücadelesi 

veriyorlar!
Bu yoksul kesimi gördükçe, insan 

olanın yüreği parçalanır!
Dolaylı vergilerin ağırlığı nedeniyle, 

ülkedeki gelir dağılımı her geçen gün 
biraz daha bozulu yor.

Ama, ihaleleri alanlar, çevre,eş-dost, 
particiler ülke gelirinin kaymağını yiyor
lar.

En üstteki bu zadegân sınıf, paraya para 
demiyor, hele iktidara yakın olan bazı 
kesimler, her lüks mala büyük bir iştahla 
saldırıyor!

Lüks araç ithalatçıları hayatlarından 
memnun, ellerinde mal kalmadığını 
söylüyorlar! =•■

Bu ülkede, bir dilim ekmeğe talim eden
ler, bir tas sıcak çorbaya muhtaç olanlar 
var.

Paralar bankalarda gizli hesaplarda.
Belgesiz..

Nereden mi biliyorum, ben 650 lira 
emekli maaşımı aldığım bankalarda, 
onların çuvalla para alıp, verdiklerini 
görüyorum da ondan..

Sizler görmüyor musunuz ?..
Vicdanınız gibi, gözlerinizde kararmış 

ondandır.

BTO! ABONE OLDUNUZ NU?
‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com tıiLli'lrlıı iûilûi ıluıl ıııınıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcain
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Meclis üyelerini şikayet eden kim?
Gemlik Belediye Meclisi ne yapmıştı.
Mehmet Turgut tarafından yaptırılan ama 

bir türlü çalıştırılmayan Kapalı Otoparkı 
aylığı sembolik 100 liraya Gemlikspor’a 
tahsis etti.

Bu otoparkta bulunan araçlar belediyeye 
para ödemiyorlar, aylarca kontakları bile 
açılmıyordu.

Kamu mülklerinin ücretsiz kullanılamaya
cağı ortadayken, bunu takan olmadı.

Çukurbahçedeki halı sahanın ise kullanan 
olmadığı için mezbeleliğe dönmüştü.

Sosyal Yaşam Merkezi ihaleye çıkarıldı.
Ama, ihale günü yaşananlardan sonra 

buranın Belediye Spor Kulübüne verilmesi 
nin daha yararlı olacağı düşünüldü.

Sonuçta üç tesis ilçemizde gençliğe hiz 
met verecek üç amatör spor kulübüne tah
sis edildi.

Belediye ile ilgili başlatılan savcılık soruş 
turma aslında kendiliğinden olmadı.

Bir, Belediye Meclis üyesinin İç İşleri Ba 
kanhğı’na ve Savcılığa yaptığı şikayet ile 
başladı.

İç İşleri Bakanlığı Belediye Meclisi’nin ka 
rarının yasaya aykırı olduğunu iddia ede 
rek dava açmak için meclis üyelerinin ifa 
delerini istedi.

Şimdi dönelim Bursa’ya..
Bursa da iki katlı otopark Bursa Büyük 

şehir Belediyesi’nin olmasına karşın, 
Bursaspor Kulübüne tahsis edildi.

Geçtiğimiz aylarda yine Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi Bursaspor’a 3 bin 700 metre 
kare arsa tahsis etti.

Gemlik Belediyesi, Gemlik gençlerine 
spor yapmaları veya spora destek olması 
için yer verdi.

Kötü mü yaptı.
Bunun Belediye Yasasına aykarı olduğu 

iddia ediliyor.
Belediye Medisi’nde bir kendini bilmez, 

böylesi güzel bir hizmeti engellemek isti 
yor.

Gemlikspor dan mı, Belediyespordan mı, 
Körfezspordan mı çekiniyorsunuz.

Bunlar bir siyasi parti değil.
Hiçbiri CHP’nin malı da değil.
Belediyespor Kulübü bünyesinde bin

lerce genç çeşitli dallarda spor yapıyor.
Gidip bir izleyin, gurur duyarsınız. 
Bunların ki fesatlık.
Başkan Güler’in dediği gibi, şikayet 

olmasaydı, müfettişler bu konuyu ele 
almazlardı.

Belediye Meclis üyesi Necdet Ersoy yap
tığı konuşmada Danıştay 1. Dairesinin 2007 
yılında aldığı bir kararı okudu.

Çankaya Belediye Meclisine açılan aynı 
konulu dava ile ilgili kararlar iptal edilmiş.

Mesele üzüm yemek, bağcıyı dövmek 
değil.

Acaba bağcıyı dövmek isteyen bu meclis 
üyesi kimdir?

Başkan bunu mecliste açıklamadı.
Açıklasın da Gemlikli gençler, spor kulüp

leri, kulüp yöneticileri, veliler bu şahsı 
muhteremi bir tanısınlar.

Açıklayın bu meclis üyesini tüm Gemlik 
tanısın.

Bilmek Gemliklinin hakkıdır.

Iılıcaaıajlu'nılan 3 e» hanımına mesaj
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleri CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
nun yılbaşı mesajını 
üç ev kadınına 
ilettiler.
Nil Avcı başkanlığın
daki CHP Gemlik 
Kadın Kolu üyeleri 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
nun yılbaşı mesajını 
Gemlikli tüm 
kadınları temsilen 
sembolik olarak 
önceden belirlenen 
dar gelirli üç ev 
kadınına ilettiler.
Nil Avcı başkanlığın
daki CHP Gemlik 
Kadın Kolu 
üyeleri CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu'nun 
yılbaşı mesajını 
Gemlikli tüm 
kadınları temsilen 
sembolik olarak 
önceden belirlenen 
dar gelirli 3 ev 
kadınına ilettiler. 
CHP Genel
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu'nun 
mesajı şöyle : 
"Rüyalarımızı 
düşlerimizi taşıyoruz 
2011'e... Yeni yılda 
halkın iktidarını

kuracağız. Bu hem 
halkımızın umudu 
hem bizim sözümüz. 
Hiçbir çocuk yatağa 
aç girmeyecek. 
Hiçbir baba evime 
ekmek götüremiyo
rum diye intihar 
etmeyecek. Hiçbir 
çocuk çöp toplarken 
çöp kamyonun 
altında kalmayacak. 
Hiçbir gazi evinde 
açlıktan ölmeyecek. 
Hiçbir genç karakola 
sağlam girip burnu 
kırık çıkmayacak, 
fail-i meçhuller

olmayacak ve hiç 
kimse, başkasının 
etnik kimliğiyle, 
inancıyla uğraşma 
yacak. Herkes 
kardeşçe kucaklaşa
cak, kendisini 
sosyal hukuk 
devletinin 
güvencesinde 
hissedecek. Yeni 
yıla girerken bir 
sözüm daha var; 
Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhu
riyeti, 2023'te, yani 
Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılında,

Kimsesiz adamı 
donmaktan polis 

kurtardı
Bursa'da sokakta sıcaklığına rağmen 
uyuyan kimsesiz 
adam, donmak 
üzereyken 
polisler tarafından 
kurtarıldı.
Yakınları ve 
gidecek yeri ola
mayan Ali Gel, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Duaçınarı 
Mahallesi'nde oto
büs durağında 
uyurken vatan
daşların dikkatini 
çekti. Yılbaşı 
gecesi İstanbul'da 
otobüs durağında 
bir şahsın donarak 
öldüğünü 
hatırlayan vatan
daşlar, hemen 
polise haber verdi. 
Gece 3 dereceye 
kadar düşen hava

bank üzerinde 
uyuyan Ali Gel, 
polislerce kurtarıldı. 
Gidecek yerinin 
olmadığını söyleyen 
Gel, polis ekip
lerinin sıcak ilgisi 
ile karşılaştı. 
Üşüyen Gel'i polis 
aracına bindiren 
ekipler, şahsı 
Duaçınar'ı 
Mahallesi'nde bulu
nan barınma evine 
götürdü. Barınma 
evi yetkilileri Gel'e 
ilk önce banyo yap
tırdı, ardından temiz 
elbiseler giydirdi. 
Polis ekipleri 
sayesinde barınma 
evine sığınan 
Gel, yetkililere 
teşekkür etti.

bölgesinde lider, 
dünyada ise 
üzerinde oyunlar 
oynanan değil, 
oyun kurucu ve 
kötü niyetle 
tezgahlanan 
oyunları bozucu, 
bir Türkiye olacaktır. 
Bu duygu ve 
düşüncelerle 
mutlu birey, mutlu 
aile, mutlu toplum 
ve mutlu bir 
Türkiye diliyor 
yeni yılınızı kutluyor, 
sevgilerimi, saygıla 
rımı sunuyorum..."

Bursa esnafından 
ihtiyaç sahiplerine 

355 soba
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği'ne (BESOB) 
bağlı Tenekeciler - 
Sobacılar, Sıhhi 
Tesisat, Isıtma ve 
İklimlendirme Sanat 
karları Odası'nın 
8'inci geleneksel 
soba dağıtma töreni 
yapıldı. Esnaf tara 
fından 355 sobanın 
dağıtıldığı törende 
konuşan Bursa Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Güney, Bursa'da 
geçen yıl ihtiyaç 
sahiplerine 33 bin 
ton yakacak yardımı 
yaptıklarını açıkladı. 
Tenekeciler -Sobacı 
lar, Sıhhi Tesisat, 
Isıtma ve İklim
lendirme Sanatkar 
lan Odası tarafın

dan bu yıl 8'incisi 
gerçekleştirilen 
soba dağıtım töreni 
Yalova Yolu üzerin 
deki Bursa Emaye 
Tesisleri bahçesin 
de yapıldı. Törenin 
açılışında konuşan 
Bursa Vali Yardımcı 
sı Mustafa Güney, 
devlet olarak 
Sosyal Yardımlaş 
ma Vakfı aracılığıyla 
birçok yardımda 
bulunduklarını söy 
ledi. Oda tarafından 
8 yıldır bu çalış
manın sürdürüldü 
ğünü hatırlatan 
Güney, dünya 
ekonomisinde reka
bet ortamı gelişse 
de muhtaç insan
ların hala varolduğu 
nu belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye Meclisi 2011 yılının ilk toplantısını dün yaptı

Belefllyeyl şikayeı eden meclis üyesi kim?
Gemlik Belediye 
Meclisinin 2011 
yılı ilk toplantısı 
dün yapıldı.
Belediye meclis 
kararıyla 
Gemlikspor’a 
Kati loto parkı, 
Körfezspor’a 
Çukurbahçedeki 
çim sahayı, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kuiübü’ne 
Sosyal Yaşam 
Merkezini tahsisi 
nedeniyle müfettiş
lerin başlattığı 
soruşturmaya bir 
meclis üyesinin 
şikayetinin neden 
olduğu öğrenildi. 
Belediye Meclisi 
dün 2011 yılının ilk 
toplantısını Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler başkan
lığında toplandı. 
Saygı duruşu ve 
istiklal Marşinın 
ardından gündem 
maddeleri görüşül 
meye başlandı.
Denetim Komisyonu 
üyelerinin seçimi 
için AKP’liler 5, 
CHP’liler üç kişilik 
komisyon kurul
masını önerdi.
Yapılan oylamada 
Denetim Komisyo 
nu’nun 3 kişiden 
oluşması 
kararlaştırıldı.
Yapılan seçimlerde 
bu üyeliklere 
Necdet Ersoy, Ayfer 
Ağırbaş ve Turhan 
Alkış seçildiler.
Seçimlerden önce 
Ak Parti’nİn adına 
konuşan Refik 
Yılmaz, Denetleme 
Komisyonu’na 3 
kişinin seçilmesi 
üzerine ‘Bu 
komisyon denet
leme komisyonu 
değil, denetlememe 
komisyonu kurul
ması isteniyor9 dedi. 
Bunun üzerine 
CHP Grup sözöüsü 
Necdet Ersoy, 
“3 kişi ile bu hizmet 
yerine getirilemez 
mi? Öyleyse Büyük 
şehir Belediyesi’nde 
aynı komisyona 
3 kişi seçildi.
Büyükşehir denetlen 
memek mi istiyor? 
Daha az sayıdaki 
komisyon üyesi

daha çabuk 
toplanır” dedi. 
Zabıtanın mesai 
ücretlerinin yasanın 
en üst sınırından 
ödenmesi oy 
birliğiyle kabul 
edilmesinden sonra, 
Küçük Kumla’da 
kurulan Halk 
Pazarı’nın bulun
duğu Dereboyu’n 
daki yerlerin derenin 
üzerinde yeni 
düzenleme yapıl
ması konusu tartış
malardan sonra Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu’na havale edildi. 
İnsan Kaynakları 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün Kadın 
Erkek Eşitliği 
Komisyonu 
kurulması ile ilgili 
istemi görüşülerek, 
bu komisyonun 
3 kişiden oluşması 
kabul edildi.
Bu komisyona 
meclisin bayan 
üyeleri Arzu 
Karataş, Çiğdem 
Kuş, Ayfer 
Ağırbaş seçildiler. 
Belediyede 
sözleşmeli personel 
çalışması ile ilgili 
gündem maddesin 
de konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
2010 yılında Çalış 
tırdıkiarı sözleşmeli 
personelin süreleri 
doldukları için 
sözleşmelerin 
yenilenmesi için 
meclis kararı 
gerektiğini belirtti. 
Oylanan madde 
oy birliğiyle 
kabul edildi. 
Belediyede geçici 
işçi çalıştırma 
maddesinde 2010 
yılında Gemlik 
Belediyesi’nde 

geçici işçi 
çalıştırılmadığını, 
ihtiyaç halinde 
kullanılmak için 
bu kararı aldıkları 
belirtildi.
Ak Partililer, karara 
red oyu kullanırken, 
CHP ve MHP’li 
üyelerin evet 
oylarıyla madde 
kabul edildi.
Diğer maddeler ise 
İmar Komisyonu’na 
havale edildi.
Daha sonra 
Komisyondan gelen 
evraklarla ilgili 
gündem maddele 
rinin görüşül
mesine geçildi. 
Küçük Kumla 
Hizmet Caddesi’nde 
bulunan arıtma 
tesislerinin 
çevresinin içkili böl
gelere dahil edilmesi 
konusunda ilgili 
komisyonun raporu 
okundu. Komisyon, 
bu bölgelerin içkili 
yerler bölgesi 
olması yönünde 
karar belirtti.
Karar meclisten 
oylanarak geçti.

ÖNERGELER 
GÖRÜŞÜLÜYOR 
Meclise verilen 
çeşitli önergeler 
görüşülürken, Ak 
Partililerin vermiş 
olduğu bir önerge 
uzun süre tartış
malara neden oldu. 
Ak Partililerin 
önergesinde, bir 
süre önce Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 
müfettişlerden 
birinin Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
2009 ve 2010 yıl? . 
larında alınan katlı 
otoparkın Gemlik 
spor’a, Çukurbah 
çe’de bulunan çim 

sahanın Körfez 
spor’a ve Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve 
Spor Kuiübü’ne 
meclis kararıyla 
verilmesi konusun
da meclis üyelerine 
ve Belediye 
Başkanına müfet
tişlerce Belediye 
Yasası’nın 18/e ve 
75/d maddelerine 
aykırı davranıldığı 
gerekçesiyle soruş
turma açılması 
üzerine bu karardan 
meclisçe vazgeçil 
mesi istendi. 
Ak Parti adına 
konuşan Refik 
Yılmaz, ‘‘Meclisin 
almış oldûğu bu 
3 kararın kaldırıl
masını istiyoruz. 
Müfettişler hakkımız
da soruşturma 
başlattı. Bunun 
ardından yargılama 
gelecektir. Spor 
kulüplerine yasalara 
uygun şekilde 
yardım yapılması 
taraftarıyız.
Sayıştayın bu konu
da bir belediyenin 
yaptığı inceleme 
üzerine olumlu 
rapor vermesi 
üzerine, Danıştay 1. 
Dairesi’nin ise aynı 
konuda başka bir 
belediyede meclis 
üyelerinin yargılan
ması gerektiği konu 
sundaki kararları 
vardır. Bu nedenle, 
meclis aldığı kararı 
değiştirebilir.” dedi. 
MHP adına konuşan 
Suat Laçinok ise 
bu kararların meclis
teki acemilik dönem
leri ne denk geldiği
ni, mecliste tahsis 
yerine kiraya verme 
kararı alındığı halde 

kararın yanlış 
yazıldığını iddia 
ederek, Yasa mad
desinin Belediye 
lerin mülklerini 
başka bir kamu 
kuruluşuna devrede
bileceğim, Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
ise spor kulüplerine 
devretmesi için 
müfettişlerce meclis 
üyelerine soruştur
ma başlatıldığını^ 
yapılan' yanlıştan 
geri dönülmesi 
gerektiğini söyledi. 
CHP grubu adına 
söz alan Necdet 
Ersoy ise meclisin 
bu kararı alırken, 
meclis üyelerinin 
acemiliğine geldi 
şeklindeki açıkla
malarına aynı kanıda 
olmadığını belirte 
rek, Danıştay 1. 
Daire si’nin 2007 / 
1242 esas 2007/ 
1419 karar sayısı ile 
aynı konuda Ankara 
Çankaya Belediye 
Başkanı, başkan 
yardımcılarının 
açtığı dava ile ilgili 
kararı okudu.
Kararda Çankaya 
Belediyesi’nin 
Çankaya Belediye 
Gençlik ve Spor 
Kuiübü’ne destekle
mek amacıyla Lozan 
Parkı Tesisi’nin 
içinde yer alan ve 
spor alanı olarak 
kullanılan alanlarının 
protokol ile Çankaya 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kuiübü’ne 
kullandırılmasının 
kulübü desteklemek 
amacıyla verilmesi 
nin yasalara aykırılık 
teşkil etmediğini, 
müfettişlerin 
başlatmış olduğu 
soruşturmanın 
kaldırılmasına 

karar verdiğini 
belirtti.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ise yaptığı 
konuşmada, 
Belediyeye gelen 
müfettişlerin 
konuyu inceleme 
gereği bile 
duymadığını 
belirterek, 
“Meclisçe aldığımız 
karar konusunda 
müfettişlerin ifade 
mizi istemesi bir 
belediye meclis 
üyemizin şikayeti 
sonucu gerçek
leşmiştir. Bu şikayet 
yapılmasaydı spor 
kulüplerine yap
tığımız destek ile 
ilgili ifademiz 
istenmeyecekti.
Büyükşehir 
Belediyesi bir süre 
önce 3 bin 700 
metrekarelik 
arsasını Bursaspor’a 
tahsis etti. Biz, buna 
destek verdik. Aynı 
konuda yine karar 
gelirse, yine destek 
veririz. Kararımızdan 
dönmeyeceğiz. 
Hatta, Nilüfer ve 
Kestel Belediyeleri 
bütçede olmak kay- 
dıyla spor kulüple 
rine maddi yardım 
da yapıyorlar.
Biz, o gün aldığımız 
kararın doğru 
olduğuna inanıyo 
ruz, kararımızın arka 
sında duruyoruz” 
dedi.
Daha sonra yapılan 
oylamada, Ak 
Partililerin vermiş 
olduğu önerge 
Ak Parti ve 
MHP li üyelerin 
11 evet oyuna 
karşılık CHP’lilerin 
13 Hayır oyu ile 
reddedildi.
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“Yılmaz ftkkılıc Bursa Araştırmaları 
Örtülü’ için başvurular sona enli
Nilüfer Akkıhç 
Kütüphanesinin, 
Gazeteci-Yazar 
Yılmaz Akkıhç'ın 
anısını yaşatmak 
amacıyla düzen
lediği 'Yılmaz 
Akkıhç Bursa 
Araştırmaları 
ödülü* için başvuru
ların sona erdiği 
bildirildi.
Nilüfer 
Belediyesinden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Bursa'nın doğal 
ve kültürel varlıkları 
ile tarihsel, fiziksel, 
sosyal ve ekonomik 
süreçlerini kap
sayan çalışmalara 
verilecek ödüllerin, 
iki ayrı kategoride 
değerlendirileceği 
belirtildi.
Üniversitelerin 
yüksek lisans ve 
doktora program
larında kabul

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

edilmiş tezlere 
yönelik kategoriye 
6 doktora ve 10 yük
sek lisans tezi, 
akademik olmayan 
kategoriye ise 14 
başvuru yapıldığı 
ifade edilen açıkla
mada, şöyle denildi: 
'Seçici kurul ödül 
takvimine göre 

değerlendirmelerini 
28 Şubat 2011 tari
hine kadar tamam
layacak ve 15 Mart 
2011'de sonuçlar 
kamuoyuna 
duyurulacak. 
Ödül töreni ise 
Yılmaz Akkıhç'ı 
yitirdiğimiz 
28 Nisan günü 

yapılacak. Her 
iki kategori için 
seçilecek birer eser 
3 bin TL ile ödül
lendirilirken, Nilüfer 
Akkıhç Kütüphanesi 
Yayınları tarafından 
kitaplaştırılacaktır. 
Seçici Kurul gerekli 
gördüğü durumda 
yine her iki kategori 
için bin 500 TL 
ödülü bulunan 
teşvik derecesi 
verebilecektir.' 
Seçici kurulda, Prof. 
Dr. Hasan Ertürk, 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu, Prof. Dr. 
Yusuf Oğuzoğlu, 
Prof. Dr. Vahap 
Katkat ve Akkıhç 
ailesini temsilen 
Yener Akkıhç,- 
Nilüfer Belediyesini 
temsilen Mehmet 
Kartal ile Bursa 
Gazeteciler Cemiye 
tini temsilen Hacı 
Tonak yer alıyor.

Şehir Tiyatrosu'nıla 
prömiyer heyecanı

Yeni yıhn ilk gün
lerinde bir klasikle 
seyirci karşısına 
çıkmaya hazırlanan 
Şehir Tiyatrosu 
sanatçıları, Türk 
edebiyatının en 
önemli yazarların
dan biri olan 
Hüseyin Rahmi * 
Gürpınar'ın kaleme 
aldığı 'Kaynanam 
Nasıl Kudurdu' adlı 
oyunla BursalIlara 
nostaljik ve eğlen 
cefısaatrer 
yaşatacak.

Bursa Büyük şehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu'nun 
'Kaynanam Nasıl 
Kudurdu' adlı yeni 
oyununun prömiy
eri, 7 Ocak Cuma 
günü saat 20.3Ö'da 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde yapıla
cak. Yönetmen 
Ertan Akman, cuma 
günü ilk gösterimi 
yapılacak olan 
oyunun heyecanını 
yaşadıklarını 
söyledi.

elm& «sekeri
——KREŞLERİ —

GEMLİrİNİHÖZEL 
ONL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUMUVI I 
«21
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır’’

KREŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE 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 (ŞEKER) SİGORTA 
Afac/de ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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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Maadara'asgari icref zan w
2011'de ücretlilere 
sembolik avantajlar 
var. Ülkemizde ücret 
geliri elde edenlerin 
sayısı 12 milyonu 
aşıyor.
Toplam gelir vergisi 
nin, yaklaşık yüzde 
60'ını ödeyen ücret 
lilere, 2011 yılında da 
vergi yönünden 
müjde yok.
Gerçi hiç yok değil 
ama sembolik tutar
lardaki avantajlara 
bakınca, ister iste
mez "olsa ne olur 
olmasa ne olur" 
diyorsunuz.
YENİ VERGİ 
TARİFESİ 
2011 yılında, ücret 
gelirleriyle ilgili vergi 
tarifesinde, küçük 
bir değişiklik oldu ve 
yeni bir tarife belir
lendi. 2011 yılı ücret 
gelirlerine uygulana 
cak "Gelir Vergisi 
Tarifesi" tabloda gös 
terildiği gibi olacak. 
ÜCRETLİLERİN 
2011 YILI GELİR 
VERGİSİ TARİFESİ 
Ücret geîîfîenhin 
vergilendirilmesinde, 
yıllık; 9.400 TL'ye 
kadar olan gelirler 
yüzdelS 23binTL'nln 
9.400 TL'si İçin 1.410 
TL fazlası yüzde20 
80 bin TL'nln 23 bin 
TL'si İçin 4.130 TL, 
fazlası yüzde27 80 
bin TL'den fazlası 
nın, 80 bin TL'si için 
19.520 TL, fazlası, 

B Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. İDRİS AY

Gemlik Körfez
GEILİK'İN İLK GÛNL0K SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3855 

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)

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

-

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E 
M

İtfaiye . U®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. v 513 İO 55
Polis Karakolu 513 1879
Gar. Köm. 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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 513 37 42 OTORÜS

ULAŞIM 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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n METRO 513 12 12

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

n DAĞITICILAR

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

I 

ı
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa&.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 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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi ’ 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi ; 513 23 24

; Manastır Taksi : 517 33 94

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 5İ3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Pefröl 513 O1 03

oranında vergilendi 
rilecek.
Yüzde 35 yüzde 15 
gelir vergisi ödeye
cek. Mayıs ayında, 
ücretinin 1.400 TL'si 
için yüzde 15, 600 
TL'si için de yüzde 
20 gelir vergisi hesa
planacak. Haziran 
ayında ise ücretinin 
tamamı yüzde 20 
gelir vergisine tabi 
olacak. Ücretlilerin 
asgari geçim indiri
mi Sözcük anlamı 
itibariyle "asgari 
geçim indirimi" 
bireylerin insanca 
yaşayabilmeleri için 
gerekli olan asgari 
tutarın vergi dışı 
bırakılmasını ifade 
ediyor.
2011 yılından itiba 
ren asgari ücretin 
yükseltilmesine 
bağlı olarak, ücretli 
nin kendisine, eşine 
ve çocuklanna uygu
lanan asgari geçim 
indirimi tutarı da 
arttı. Buna göre;
2011 yılında asgari 
geçim indirimine 
bağlı gelir artışı 
tutan, günlük olarak; 
ücretlilerin kendisi 
için 17 kuruş, çalış
mayan eşi için 4 
kuruş, her bir çocu 
ğu için 3'er kuruş, 
üç çocuk ve fazla 
sının her biri için de 
günde 2 kuruş arttı, 
Tarifeden de fark 
edileceği gibi' ücret 

gelirlerinin toplam 
vergi matrahı 9 bin 
400 TL'yi aşmadığı 
sürece (örneğin as 
gari ücretin vergisi), 
yüzde 15 oranında 
gelir vergisi 
hesaplanacak.

ENGELLİ 
ÜCRETLİYE GÜNDE 
10 KURUŞLUK 
VERGİ AVANTAJI 
2011 yılı için yeniden 
değerleme oranı 
yüzde 7.7 olarak 
belirlenmiş olmasına 
rağmen, ilk dilimde 
yüzde 6.8, ikinci 
dilimde yüzde 4.5, 
üçüncü dilimde de 
yüzde 4.9 artış yapıl
ması düşük ücretli 
lerin aleyhine oldu. 
Engelli ücretlilere, 
"asgari geçim indiri- 
mi”nin yanı sıra, 
"sakatlık indirimi" 
adı altında ilave bir 
vergi kolaylığı 
sağlanıyor (Gelir 
Vergisi K.Md.31). 
2011 yılında, 
Birinci derece 
engellilere, 700 TL, 
İkinci derece 
engellilere, 350 TL, 
Üçüncü derece 
engellilere, 170 TL, 
sakatlık indirimi 
uygulanacak.
Buna göre, birinci 
derece engellilerin 
daha önce 680 TL 
olan "sakatlık indiri
mi" 20 TL artırılmış 
oldu.

Faizde 
yeni dip: 

Yüzde 6.84

Merkez Banka 
sı'nın faiz indirim
lerine devam ede
ceği beklentileriy 
le yoğun yabancı 
atımları sonucu 
gösterge tahvilin 
bileşik faizi işlem 
bazında yüzde 
6.84 ile rekor dü 
şük seviyeye geri 
ledi. Bankacılar 
işlem hacminin 
çok yüksek oldu 
ğu piyasada 
Fed'in tahvil atım
larına ve para sal 
genişlemeye ve 
TCMB'nin faiz 
indirimlerine de 
vam edeceği bek
lentileriyle yoğun 
yabancı atım
larının görüldüğü 
piyasada gösterge 
tahvil faizinin 
yüzde 6.75 seviye
sine kadar geri le 
yebileceğini belir
tiyor.

»POHOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

IIlHilillMİİ

Otogazda da 
promosyon kalkıyor
Böylece istasyonlar, araç sahiplerine 
hizmet ve indirim promosyonları dışında 
hediye, eşantiyon gibi tanıtım ürünleri 
dağıtamayacak. Enerji Piyasasr 
Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) perşem
be günü yapacağı toplantıda konuyu 
karara bağlaması bekleniyor. 1 Şubat tari
hi ile yürürlüğe girecek yaSak, 
Türkiye'deki 8 bin 708 otögaz bayiinde 
geçerli olacakken LPG tüp gaz satışları 
promosyon yasağına dahil edilmeyecek. 
Kurul çalışmasında 'LPG otogaz bayi
lerinde promosyon yasağı' ifadesine yer 
verirken, LPG tüpgaz satışları konusunu 
ise kapsam dışı tuttu. Artık istasyonlarda 
sadece oto yıkama-yağlama, bakım ve 
bankaların finansal promosyonları yapıla
bilecek. Yasakla litrede 7 kuruşluk bir 
indirim bekleniyor. EPDK, geçen ay da 
akaryakıt istasyonlarında promosyon 
dağıtılmasını yasaklamıştı.

NÖBETÇİ ECZANE
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SEDA ECZANESİ
T MB Ât “SUYUNU BOŞA 
j,”T HARCAMA”

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

VETO SİMASI 

av™ 
Ibo-l7.oo-20.l5 

BİRİ BETO ISIRDI
12.00-U.15- 
I6.30-20.00 
Rezervasyon

(Td;5l5332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İl Özel İdaresi Spor Kuiubii
Genç Futbol Takımı grubunda şampiyon

Barsa Hayvanat 
Bahçesi yenileniyor

Bursa İl Özel 
İdaresi Spor Kulübü 
U19 genç futbol 
takımı grubunda 
şampiyon oldu. 
Şampiyon olan 
takımın galibiyetini 
kutlamak üzere yer
ilen yemekte, İl Özel 
İdaresi İnsan Kay 
nakları Daire Baş 
kanı Şaban Kander, 
Kültür Turizm Daire 
Başkanı M.Muhar 
rem Tüfekçi, Emlak 
İstimlâk Daire Baş 
kanı Yaşar Dursun 
Ay, Yıldırım Bele 
diyesi Başkan Yar 
dımcısı Salih Baş 
parmak, Kulüp Yöne 
timi ve antrenörler 
sporcuları yalnız 
bırakmaktı.
il Özel İdaresi Spor 
Kulübü Başkanı 
Şaban Kander yap
tığı açıklamada 4 
ana branşta faaliyet 
gösteren kulübün 
1000’e yakın lisanslı 
sporcuyla bir okul

gibi ekol halinde 
çalıştığını ifade 
ederek: “Yaş gru 
buna göre 7 tane 
futbol takımımız şu 
anda kendi kategori* 
lerinde mücadelesi
ni vermektedir. U19 
genç takımımız 
grubunda şampiyon 
olarak ilk şampiyon
luğunu bizlere tat- 
tirdi. Yarında 16-17 
yaş futbol takımımız 
maçlarına başla
makta onlardan da 
şampiyonluk bekli 
yoruz.” dedi.

Atletizm ve güreşte 
de başarıların gel 
meye başladığının 
altını çizen Kander, 
Bursa’da şampiyon 
olan 4 güreşçinin 
Türkiye Şampiyo 
nasına gideceğini 
belirtti. Masa 
tenisinde de süper 
kümede mücade
lenin devam ettiğini 
söyleyen Kander: 
“İl Özel İdaresi şim
diden sonra sporda 
artık ismini çok 
rahat bir şekilde 
başarılarıyla söz 

ettirecek bir duruma 
geldi ve gelmeye 
devam edecektir, 
başarılarımız elbette 
ki sürecektir.” şek
linde konuştu.

Bursa’ya birbirin 
den özel projelerle 
vizyon kazandıran 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa Hayva 
nat Bahçesi’nde de 
yenileme çalışma 
larına hız verdi. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir bürok 
rafları ile birlikte 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nde bu yıl 
içinde yapılması 
planlanan çalış
malarla ilgili 
sunumu izledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi eski 
Başkanı Erdem 
Saker’in moderatör- 
lüğünde; Mimar 
İlkay İntaş’ın yap
tığı sunumu dikka
tle izleyen Başkan 
Altepe, daha sonra 
da çalışmaların 
detaylarını yapılan 
toplantıyla değer
lendirdi.
Başkan Altepe, 
çağdaş bir kentte 
olması gereken en 
önemli mekanlar
dan birinin hay

vanat bahçesi 
olduğunu 
belirterek, 
“Hayvanat 
bahçesindeki 
yenileme çalış
malarıyla, Bursa’ya 
yakışır ve çevre 
illerdeki insanlara 
da hizmet verecek 
şekilde bir hay
vanat bahçesi 
oluşumunu hızla 
sürdürüyoruz. 13- 
14 yıl önce Erdem 
Saker’in başkan
lığında kurulan 
hayvanat 
bahçesinde, 
yeniden Saker’in 
koordinasyonunda 
olduğu bir ekiple 
çalışmalara devam 
ediyoruz. Hayvanat 
bahçesi baştan 
başa yenileniyor. 
Tüm yolları, 
kafeteryaları, otur
ma düzenleri ve 
tabelalarıyla her 
şey elden geçti. 
Bahçeye yeni 
mekanlar ve yeni 
hayvanlar da 
ekleniyor” dedi.

MILTONmILTO

DUGUN SALONU
GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA IÇI GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

*'?*,*’*»»* '

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ov^ilok işlen yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Kurtul ciuarı 18 uvnulama
planları askıya çıktı
Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşüldükten 
sonra, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce de 
kabul edilen Gemlik Bursa yolu altı depolama 
tesislerine ait imar planlan 18 çalışma uygula
maları tamamlandı. Bu bölgede arazileri bulu
nan vatandaşlar, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 
girişindeki duvara asılan Gemlik Kurtul Köyü 
altı, Kurşunlu Yolu’ndan Serbest Bölge’ye doğ 
ru olan alanlara ait 18 uygulama planlarını ilgi 
ile izliyor. Kadri Güler’in haberi sayfa 4’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Geciken Adalet
Geçiken adalet adalet değildir denir.
Türkiye’de yagılama sistemi, yargıçların 

yetersizliği, Adliye binalannın uygunsuzluğu, 
suç işleme oranının çokluğu sistemi ağırlaş 
tırıyor.
Bir yargıç bir yılda binlerce dosyaya bak

mak zorunda kalıyor.
Bir dosya karara bağlanırken, yerine üç yeni 

dosya geliyor.
Davalann uzamasının bir nedeni de yargıta 

ya gönderilen dosyaların burada yıllarca bek
lemesinden kaynaklanıyor.

Yargıda 30 yıldır sonuçlanmamış davaların 
olması şaşırtıcı değil mi?

Devamı sayfa 4’de

IgıMBIMlK
sıMmıiilısııMsMı

Ayşe-Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu binası 
alanında zemin 
sıkılaştırma 
çalışması başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, 
Merhum İşadamı 
hayırsever Ziver 
Karataş ve Ayşe 
Karataş’ın çocuk
ları tarafından 
yaptırılacak olan

İlköğretim Okulu lemede bulundular,
alanında ince Haberi sayfa 2’de

Çalınan 
kimlik 
bilgileri 
hayatını 
kararttı
Kimlik fotokopisi
ni kullanan dolan 
dırıcıların kendi 
adına 3 milyon 
liralık çek kestiği
ni bu nedenle 
aleyhinde 27 dava 
açıldığını ileri 
sürdü. Sayfa 3’de

Faruk Biçer, 
katalitiklen 
zehirlenin

Küçük Kumla Tarım 
sal Kalkınma Koope 
ratifi Başkanı Faruk 
Biçer, katalitik 
zehirlenmesinden 
ölümle pençeleşiyor. 
Edinilen bilgiye göre 
Biçer, Salı günü Kü 
çük Kumladaki yaz 
lık evinin odasında 
katalitik ile ısınırken 
uyudu. Katalitikten 
sızan gazla zehirle 
nen Biçer’i merak 
eden eşi eve gelerek 
aramasıyla baygın 
buldu. Bursa Medikal 
Park Hastanesi’ne 
kaldırılan Faruk Biçer 
yoğun bakıma alındı. 
Biçer’in durumunun 
ağır olduğu bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Günlük konuşmalar arasında...
İnsanoğlu bir garib-i şerif...
Garipliğini iletişimine de yansıtıyor doğal 

olarak. Onun için de günlük konuşmalarda 
akıl almaz acayiplikler oluyor.

Acayiplikler öyle ki, fıkra gibi.
Aslında fıkralar da genel olarak “yaşan

mışlıkların” kulaktan kulağa aktarımı değil 
mi?

Örneğin aşağıdaki “konuşmalar” topltım 
olarak geldiğimiz noktanın adeta bir dışa 
vurumu...

Komik ama hepsi de sahi...
*****

-iyi günler danışma...
-İyi günler bugün nereden bilet alabiliriz?
-Sadece Taksim ve havalimanı açık 

bugün.
-Anladım. Taksim'deki havalimanının 

telefonunu alabilir miyim?

-Diyarbakır'a yer var mı acaba?
-Maalesef yok efendim?
-O zaman beni yedek kulübesine yazar 

mısınız?

fiyse Zi ver Karalas 0 lulunfla zem in
aMaflnmı caüsmalan teMı

-İyi günler iç hatlar...
-Bant kaydı mısınız, yoksa gerçek mi?
-Gerçeğim hanımefendi
-O zaman iyi günler.

-Ne kadar kalacaksınız Almanya’da?
-Neden soruyorsunuz?
-Ona göre bilet keseceğim de ...
-Ee olsun ben uçakta kalmayacam ki 

otelde kalacam.

Önümüzdeki gün
lerde yapımına 
başlanacak olan 
Ayşe-Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
binası alanında 
zemin sıkılaştırma 
çalışması başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, 
Merhum İşadamı 
hayırsever Ziver 
Karataş ve Ayşe 
Karataş’ın çocukları 
tarafından yaptırıla-, 
caK oıan ıiKoğreum 
Okulu alanında ince 
iemede bulundular. 
Fiziki olarak eğitime 
cevap veremeyen 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
nun yıkılarak Ayşe- 
Ziver Karataş llköğ 
retim Okulu olarak 
yeniden eğitime 
kazandırılacak okul 
alanında zemin 
sıklaştırılma çalış
malarını Gemlik 
Belediyesi yapıyor. 
Bursa Valisi

-Çocuğumla ben -ıçucam oğluma çocuk 
fiyatı istiyorum ne kadardı?

-Çocuğunuz kaç yaşındaydı?
- 32 yaşında...

*****
- Uçağımızda hiç yer yok maalesef...
- Ama ben görevliyim?
- Hiç yer yok maalesef...
- Hiç mi yok?
- Hiç yok
- Ben yere otursam?

Şahabettin Har 
putun makamında 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’inde katilı 
mıyla Ayşe ve 
Ziver Karataş’ın 
çocukları arasında 
imzalanan protokol

Uçakta yolcu karşılayan hostes, 
koltuğunu bulamayan yolcuya sorar;

- Hangi numarada oturuyorsunuz beye
fendi?

- Sanayi Mahallesi No:14

İlli H Kilit İlil llhffi jİMIIm
KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞELER ÜYGUN 
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

Yağışlı havalarda 
bahçesi yağmur 
sularıyla dolması 
nedeniyle öğrenci
lerin derslerine 
giremediği Gemlik 
Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu bahçesi 
yükseltiliyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından zemini 
30 santim yükseltile
cek olan okul 
bahçesinin hafriyat 
düzenleme çalış
malarını inceleyen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Lale Kemal Kılıç

sonrasında boşaltı 
lan okul binası 
yıkılmıştı.
Yeni ismi Ayşe- 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
olacak alanda 
hafriyat çalış
malarını inceleyen

olmayacağını 
ve öğrencilerin 
derslerinden geri 
kalmayacaklarını

İlköğretim 
Okulu’nun bundan 
sonra yağmur 
nedeniyle tatil

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.
Yaklaşık 2 milyon 
TL’ye mal olacak 
okul 20 derslik, 
10 idari birim, labo- 
ratuvar, 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.

söyledi.
Her yağışta bölgede 
oluşan yağmur 
suları nedeniyle 
bahçesi sular altın
da kalan Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu öğrencilerin 
okula girememeleri 
nedeniyle sürekli 
tatil ediliyordu. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından toprak 
ve üzerine mıcır 
dökülecek olan 
okul bahçesi 
daha sonra 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan asfaltlanacak.
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üaiıım Mili bilgileri inurnıı Mı YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
Denizli'de bir tır 
şoförü, kimlik foto 
kopisini kullanan 
dolandırıcıların 
kendi adına 3 mil 
yon liralık çek 
kestiğini bu nedenle 
aleyhinde 27 dava 
açıldığını ileri sürdü. 
Tır şoförü Halil 
Çırak (33), kimlik 
fotokopisini kul
lanan kimliği belir
lenemeyen kişilerin 
kendi adına İstanbul 
Kadıköy'de inşaat 
şirketi kurarak çek 
kestiğini söyledi. 
Çırak, 'Tır şoförü 
olduğum için birçok 
yere giriş çıkış 
yapıyoruz. Her giriş 
çıkışımızda kimliği 
mizi veriyoruz.

Dumandan zehirlenen yaslı kailin öldü
Bursa’nın Karacabey 
İlçesinde piknik 
tüpünün alev alması 
sonucu çıkan 
yangında dumandan 
zehirlenen 90 yaşın
daki yatalak hasta 
Mukaddes Kondur 
dumandan zehir 
lenerek yaşamını 
yitirdi.
Olay, Emirsultan 
Mahallesi 208 Sokak

Baleden cni sayıda sinara çaldılar
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Boyalıca 
kasabasında bir 
büfeden çok miktar
da sigara çalındı. 
Kılıç Mahallesi'nde 
Ali Alptekin'e ait büf

Ahşap ev alev alev yandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 2 katlı 
ahşap evde çıkan 
yangın korku dolu 
anlar yaşattı. 
Herhangi bir can 
kaybının yaşan
madığı yangın sonu
cu ahşap ev kul
lanılamaz hale geldi.

Kimliğimi bıraktığım 
bir yerde bilgilerim 
alınmış olmalı, 
adıma İstanbul 
Kadıköy'de şirket 
kurulmuş' dedi. 
Kendi adına birçok 
kişiye çek kesildiği
ni ve bankadan alı
nan çek koçanıyla 
dolandırıcılık yapıldı 
ğım ifade eden 
Çırak, '2006 yılında 
bir şirketin avukatın
dan ödeme emrini 
içeren bir yazı 
ulaştı. Yazıda borçlu 
olduğum, borcu en 
kısa sürede öde
mem gerektiği, 
yoksa hakkımda 
işlem başlatılacağı 
yazıyordu. Şimdi 
ben borçlu görünü

Müge Sitesi C Blok 
4üncü katta mey
dana geldi. Piknik 
tüpünün alev alması 
sonucu çıkan yan 
gın, bir anda mutfağı 
sardı. Anne kız bir
likte yaşayan yatalak 
hasta Mukaddes 
Kondur dumandan 
zehirlenerek olay 
yerinde yaşamını 
yitirirken, 

eye dün gece saba
ha karşı gelen kim
liği belirsiz kişi ve 
kişiler, asma kilidi 
demir makasıyla 
kesip içeri girdi. 
Hırsızlar, 3 bin liralık

Edinilen bilgiye 
göre, Hamamlı 
köyünde çiftçilik 
yapan Recai Yaşa'ya 
ait 2 katlı ahşap evin 
arkasından bulunan 
kilerde elektrik kon
tağından yangın 
çıktı. Evin çatısında 
büyüyen alevler kısa 

yorum' dedi.
Yazılı olarak gelen 
borç uyarısı sonrası 
kendisine avukat 
tuttuğunu anlatan 
Çırak, şunları 
söyledi: 'Adıma bin
leri İstanbul Kadı 
köy'de Güzelpınar 
Limited Şirketi adın
da bir inşaat şirketi 
kurmuş. Şirket tara 
fından bir bankadan 
2 koçan halinde 40 
çek alınmış. Çekler
le Adana, Mersin, 
Bursa, İzmir, Konya, 
Kayseri ve İstanbul'
daki bazı firmalar
dan alışveriş yapıldı 
ğı ortaya çıktı. Aylık 
900 lira ücretle çalı 
şıyorum. Ancak 3 
milyon lira borcum 

balkonda baygın 
halde bulunan 
Müşerref Kuruca 
(65)Tıasta 
neye kaldırıldı. 
Apartman sakinleri 
ile yangına müda
hale eden ekiplerin 
de dumandan 
etkilendiği olayda 
112 Acil Servis 
ambulansları 
aralarında bir 

çeşitli markalarda 
sigara, 60 lira bozuk 
para ve büfe sahi 
bine ait kimliği aldık
tan sonra kayıplara 
karıştı. Sabah 
dükkanını açmaya 

sürede bütün binayı 
sardı. O sırada evde 
bulunan Fahriye 
Yaşa güçlükle ken
dini dışarı attı. Olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, binayı 
saran yangını 
güçlükle kontrol altı
na aldı. Yangın 

var. Borçlarımdan 
dolayı aleyhimde 27 
dava açıldı. 4 yıldır 
mahkemelerle uğra 
şıyorum. 6 davadan 
beraat ettim, beraat 
ettiğim davalarla 
borcumun 300 bin 
liralık kısmından 
kurtuldum. Ancak 
beni bekleyen 21 
dava daha var.' 
4 KEZ CEZAEVİNE 
GİRMİŞ- 
Adına kesilen 
çekler nedeniyle 4 
kez cezaevine girip 
çıktığını ve her 
seferin de 3 ila 10 
gün içeri de 
kaldığını anlatan 
Çırak, ailece büyük 
sıkıntı içinde olduk
larını kaydetti.

polis memurunun 
da bulunduğu 
zehirlenen
5 kişiyi hastaneye 
götürdü.
Olay yerine gelen 
İlçe Kaymakamı 
Dursun Balaban, 
incelemelerde 
bulunarak yetkililer
den bilgi aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

gelen Alptekin, 
büfesinin soyul
duğunu ğörüp jan
darmaya haber 
verdi. Olayla alakalı 
soruşturma devam 
ediyor.

sonucu kullanılamaz 
hale gelen iki ahşap 
binadan geriye 
harabe bir yapı 
kaldı. Sokakta kalan 
3 kişilik Yaşa aile
sine ise komşuları 
sahip çıktı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

ozcanvurall 933@hotmai I .com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Oldu mu şimdi?...

Sayın okurlarım; aylardır Televizyon 
larda çirkin suratlarını görmekten bık
tığım bu şımartılmış adamların çıkardığı, 
bu taslağı tartışmaktansa bölünmeyi bin 
kere tercih ederim!

Bu barut fıçısı taslak hakkında görüşü 
mü belirtmek istiyorum..
Ancak, ben “taslağın tartışılmasından 

yanayım” deyip, sözüm ona aydın tavrı 
koyan ama taslakta yer alan maddeler 
hakkında tek kelime olumlu/olumsuz 
görüş ifade etmeyen/edemeyen yazarlara 
da çok kızıyorum...
Yuvarlak laflar atıp araziye uymaya 

çalışan yazarlar bana göre vatana ihanet 
eden aydınlardır.

İktidarın iktidarsızlığı da beni çileden 
çıkarıyor.

Ortalığı karıştıranda, ülkeyi sinir küpü 
haline getiren de en başta iktidar..
Taraf tutmuyorum, hepimiz görüyoruz..
Çıkıyorsun ortaya “Kürt Açılımı 

yapacağım” diyorsun ama iki yıla yakın 
süredir herkes, aylardır ülkede ki vatan
daş “Açılımın içinde acep ne var!” diye 
meraklanıp duruyor.

İktidar “Kürt açılımı” diye ortaya çık
tığında ben “Bu açılım esasında ‘Kuzey 
Irak Açılımı'dır, bunu da bize ‘Kürt 
Açılımı' diye yutturmaya çalışıyorlar di 
yerek köşem de yazdım durdum.

Hükümetin ağzından somut tek öneri 
çıkmadı.

Zira o da bu konuda tıpkı bazı köşe 
yazarlarının yaptığı gibi “Ne şiş yansın 
ne kebap!” hesabı içinde.

Demokratik Özerklik Çalıştayı'nı tertip 
edenler de biliyorlar ki taslaktaki teklifler 
hayali. Yaptıkları küstahlıktır..
Amaçları, seçime giderken AKP‘yi iki 

arada bir derede bırakmak.
Allah var, Başbakan'ı suspus ettiler..
Ne diyeceğini o da bilmiyor.
Ancak, siyasi manevra uğruna Kürt'ü 

ile Türk'ü ile koca ülkeyi ateş hattına 
atmaya kalkışmaları ucuz politika.

Ben diyeceğimi baştan dedim.
Eğer bazı Kürtler taslakta ısrarlı 

olurlarsa, daha önce de yazdığım gibi 
ben de:
“Herkesin sepeti kendi koluna, herkes 

kendi yoluna!” derim.
Tabiidir ki; Türkiye’nin her tarafında 

aramızda olan Kürt arkadaşları da yan
larına alarak, hep beraber Güneye..

İçim sızlıyor..
Oldu mu, ortalığı karıştıranlar ?...

ABONE OLDUNUZ MU?
‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com uniriı iıı ıhım ıiTiıiıumıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

[ Geciken Adalet
Suçun ve suçlunun belirlenmesi yasalarca 

yargıçların görevidir.
Yasalara göre suçlar çeşitlidir.
Devlete karşı işlenen suçlar, adi suçlar; bun

lar içinde hırsızlık, saldırı, sataşma, hakaret, 
küfür, yaralama, öldürme, kundaklama gibi 

j suçlar girebilir.
Zimmet, rüşvet, irtikap, haraç, kazalar gibi 

yüzlerce suç sınıfı vardı.
Ticari suçlara dolandırıcılık, sahtekarlık, 

■ girebilir.
! Anayasal düzeni zorla yıkmaya teşebbüs 
: suçlan ise suçlann en ağırlarındandır.

Darbe teşebbüsleri, ayaklanma, çete oluş- 
. turma, terör örgütü kurma da bunlar arasında
i dır.
j Gelişmesini tamamlamamış, sosyal adalet
ti ten yoksun, eğitim düzeyi düşük, işsizliğin 
1 yoğun olduğu, feodal düzenin sürdüğü ülke 
J. lerde adaletin ağır işlediğini görüyoruz.
j Yazımın başında da değindiğim gibi 30 yıla 
J kadar uzayan davalar var bizim ülkemizde..
| Tutuklanarak cezaevine konup, yıllarca 
11 içeride yattığı halde mahkemeleri sonuçlan-
11 mayan binlerce insan yaşıyor Türkiye’de..

Gelişmiş demokratik ülkelerde bir yargıla- 
| manın 10 yıl sürmesi düşünülemez.
-1 Bu sürede insanları özgürlükten yoksun 
E bırakmak günümüz dünyasında kabul edile

mez.
Türkiye AB girmek istemekle, o birliğe bağlı 

— \ üyelerin kabul ettiği hukuk sistemini ve norm
larını da kabul etmek zorundadır.

Yasalarda bu nedenle sürekli değişiklikler 
yapılıyor.

Yapılan değişiklikler dünyanın çağdaş hu 
kuk anlayışına göre düzenleniyor.

Ama gelin görün ki ağır işleyen yargılama 
sistemi hakların gaspına dönüşüyor.

Gerçek suçlu ile suçsuz birbirine karıştırıl! 
yor.

Onlarca insanı öldüren bir katil ile devletin 
anayasal düzenini yıkma iddiasıyla tutuklanan 
insanları aynı düzeyde tutan bir sistemin yan
lışlığı bugünlerde gözler önüne sergileniyor.

Adalet Bakanı içinden çıkamadığı bu adalet- 
sizlği yargıtaya bağlıyor.

Dünkü gazetelere yansıyan açıklaması 
şöyle:

“Tıkanıklık yüksek yargıda. Yargıtaydaki 
dosyaların öne çekilmemesi için direniş var!”

Buyurun cenaze namazına...
Buna ne denir.
Yeterli yargıcın, yeterli Adliye sarayının ve 

yargılama ortamının yaratılmadığı bir ülkenin 
Adalet Bakanı kendi bakanlığının suçunu yük
sek yargıya atıyor.

Yargıtaydaki dosyalarını öne çekilme 
meşinde direniş var diyor.

Al o zaman bunun önlemini..
Yüksek yargıyı kuşatmak için Anayasayı bile 

değiştirmesini biliyorsunuz ya.
Yargıda reform yapın.
Yargıç sayılarını çoğaltın..
Kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere bile 

hukuk fakülteleri açtınız.
Yargıçlara daha az dava düşse davalar 

sonuçlanmaz mı?
2002 yılından bugüne kadar cezaevlerine 

giren tutuklu ve hükümlü sayısının ne kadar 
artığını ortadayken yıllarca süren davalar 
oldukça bir ülkede adaletten söz edilemez.

Geciken adalet adalet değildir sözü 
doğrudur.

Kurtul civarı 18 uygulama
planları askıya çıktı

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
görüşüldükten 
sonra, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nce de 
kabul edilen 
Gemlik Bursa yolu 
altı depolama 
tesislerine ait 
imar planları 
18 çalışma 
uygulamaları 
tamamlandı. 
Dün sabah 
Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü 
girişindeki duvara 
asılan Gemlik 
Kurtul Köyü 
altı, Kurşunlu 
Yolu’ndan Serbest 
Bölge’ye doğru 
olan alanlara ait 
18 uygulama 
planları vatandaşlar 
tarafından 
büyük ilgi ile 
izlenmeye başladı. 
Bu bölgede 
arazileri bulunan 
vatandaşlar 
İmar Yasası’nın

18. maddesine 
göre yapılan 
uygulamayı 
merakla 
bekliyorlardı. 
Bugüne kadar 
bu bölgede faaliyet 
gösteren işyerleri 
ruhsatsız 
çalışıyorlardı.
18 uygulamanın

yapılmasından 
planların bir ay 
askıda kalmasından 
sonra itirazlar 
değerlendirilecek, 
bu sürenin bitimin
den sonra ise 
planlar kesinleşecek. 
Daha sonra 
yeni plana göre 
işyerleri tapularını

alacaklar ve 
belediyeye 
başvurarak çalışma 
ruhsatı çıkartacaklar. 
Gemlik Belediyesi 
18 uygulama 
planlarından 
sonra bölgede 
200 dönümlük 
bir araziye sahip 
olacak.

Gemlikli dağcı Haydar Bozada, 
Erciyes Dağı na tırmandı

Gemlikli dağcı 
Haydar Bozada, 
bu kez Erciyes 
Dağı’na tırmandı. 
Kasım ayında 
yapılan Türkiye 
Dağcılık 
Federasyonu’nun 
düzenlediği 
Sarıkamış Şehitleri 
Anma etkinliklerine 
de katılan Haydar 
Bozada, bu kez 
Zirve Dağcılık ve 
Doğa Sporları 
Kulübü’nün 25-26 
Aralık 2010 gün
lerinde düzenlediği 
Erciyes Dağı tır
manışına katıldı. 
Bursah dağcı 
Nurihan Akıncı 
ile birlikte Kayseri’ye 
giden Haydar

Bozada, burada 
İstanbul ve İzmit’ten 
gelen diğer 
dağcılar ile buluştu. 
Kayseri’den 
Develi’ye giden

10 dağcı gerekli 
izinleri aldıktan 
sonra, Erciyes’e 
tırmanmak için 
kamp kurdular. 
Uzun ve yorucu

bir yürüyüşten 
sonra 10 kişilik 
ekipten 9 kişi 
zirveye ulaşarak, 
Erciyes Zirvesine 
Türk Bayrağı dikti. 
Gemlikli dağcı 
Haydar Bozada, 
daha öncede bir 
kez Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
üyeleri ile birlikte 
Erciyes Dağı’na 
tırmanmışlardı. 
En büyük hobisinin 
dağcılık olduğunu 
söyleyen Haydar 
Bozada, Türkiye’deki 
bütün zirvelere ayak 
basmak istediğini bu 
konuda düzenlenen 
etkinliklere katılmayı 
sürdüreceğini 
belirtti.

KAYIP Sharp marka ER-A 215 T modelinde HC 021 03666 sicil nolu Ali Rıza 
H Gümüş’e ait yazar kasa ruhsatımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHPlilerin dernek ziyaretleri sürüyor

MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Dadaşlar Derneği 
ve Gemlik 
Karadenizliler 
derneklerine 
ziyarette bulundu. 
MHP’li yöneticiler 
ilk olarak Dadaşlar 
Derneği ziyaretinde; 
Dernek Başkanı 
Mustafa Fındık 
dernek yöneticileri 
ve üyeleri sıkın
tılarını paylaştılar. 
Çalışma hakları ve 
sendikalar hakkında- 
ki sorunlarını dile 
getirdiler.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 

hükümetin

hakları derken 
sadece bölücülerin 
önünü açmayı anla 
dığını, işçilerin 
sorunları ve şendi 
kal haklarının onla 
rın anlayışında yeri 
olmadığını belirte 
rek, “Ne yazık ki 
insan haklan işçiye, 
köylüye değil değil, 
sadece bölücüye 
tanınıyor.” dedi. 
Kayaoğlu daha 
sonra yaptığı 
konuşmada şöyle 
konuştu: 
“Önümüzdeki seçim 
sürecinin ülkemiz 
içim en kritik seçim 
süreci olacaktır. 
Bugün iki dilden,

özerklikten ve
2 bayraktan 
söz ediyorlar. 
Dün Nene hatunların 
ve Kurtuluş Savaşın 
daki çekilen eziyet 
ler ortada iken bu 
bölücülüğe ze min 
hazırlanmasının 
ABD, İsrail ve İngil 
tere üçgeninde ger 
çekleşen ve Başba 
kanın kendi ağzı ile 
Eş başkanı olduğu 
nu söylediği Büyük 
Ortadoğu Projesinin 
içinde olan bir 
oyun dur.” 
Bu proje içinde 
Ermenistan’a karşı 
yanlış ve teslimiyet 
çi politika ya deği

nen Kayaoğlu, 
“Vatan bizim namu 
sumuz değil mi ? 
Ermenistan Anayasa 
sında 8 ilimiz ermeni 
sınırına dahil Ağrı 
Dağı milli sembolleri 
bunlara yani namu 
sumuza göz dikiyor. 
Hükümet ise masa 
ya oturup konuşalım 
diyor. Namusunuz 
pazarlık konusu 
mudur?” dedi.
“28 Şubat Darbe 
değil miydi? Bunu 
yapanlardan hesap 
neden sormuyorsun 
28 şubatta hükümet
ten indirilen partinin 
yöneticileri değil 
miydiniz?

Yapılmışından 
hesap sormayıp 
planlanandan hesap 
sormak da ayrıca 
manidardır. Bunların 
hepsi BOP'un ayak
larıdır. Şimdi önle 
rinde kendilerine ba 
tan tek diken Milliyet 
çi Hareket Parti 
sidir” diye konuşan 
Kayaoğlu, ziyaretin 
sonunda Dadaşlar 
Derneği de bizde 
tek vatan, tek millet 
tek bayrak’ dediler. 
Karadenizliler 
Derneğine ve yeni 
seçilen Başkan ve 
yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulunan MHP’liler, 

yeni Başkan Murat 
Ülger’in başkanlıkta 
yeni olsa da dernek 
içinde uzun zaman 
dır çalıştığını ve 
Derneklerini daha 
fazla etkinlik yapan 
Karadeniz’in Tulu 
munu, Kemençesini 
yeni yetişen nesille 
re unutturmamak 
için çalışacaklarını 
belirtti.
Gerek Büyükşehir 
gerekse Gemlik Bele 
diyesi ile ilgili bek
lentilerini anlattılar. 
2011 yılı içerisinde 
yapmayı planladık
ları Karadenizliler 
Şenliklerinden 
sözettiler.

Bilineli Oeiici ol manın yollan anlam Jı
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Hukuk 
Çalışma Grubu 
tarafından düzenle
nen toplantıya 
konuşmacı olarak 
katılan Bursa 
Tüketiciler Derneği 
Başkanı Sıtkı Yıl 
maz, bilinçli ahşve 
riş yapmanın püf 
noktalarını anlattı. 
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, 
’Tüketicileri Koruma 
Haftası’ etkinlikleri 
kapsamında doğru 
tüketimi hedef alan 
bir toplantı düzenle
di. Kadın Meclisi 
Hukuk Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
İlknur Kutucu, 
kadınların daha bil
inçli birer tüketici 
olmaları için bu tür 
bir toplantı düzen
lediklerini söyledi. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde

(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Bursa 
Tüketiciler Derneği 
(TÜDEF) Genel 
Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, konuşmacı 
olarak katıldı.
Yılmaz, internet 
üzerinden yapılan 
alışverişlerde vatan
daşların dikkatli 
olması gerektiğini 
belirtti. İnternetin 
ışıklı dünyasına 
kapılarak alınan

ürünlerde bazen 
hüsran yaşandığını 
ifade eden Yılmaz, 
tüketicilere, satın 
alacakları mal ve 
hizmetle ilgili bilgi
leri içeren yazılı 
onayı almadan 
sözleşme imzalama
malarını tavsiye etti. 
Son dönemde tur 
şirketleri tarafından 
düzenlenen ‘paket 
turlar’ hakkında çok 
sayıda şikayet aldık
larını vurgulayan

Yılmaz, “Paket 
turlara katılanlar, 
gittikleri otelin 
söylenen otel 
olmadığı veya 
ziyaret etmeleri 
gereken yerlerin 
sayısının azaltıldığı 
yönünde 
şikayetlerde 
bulunuyor.
Vatandaşlarımız 
paket turlara 
katılırken mutlaka 
broşürlerden 
almalıdırlar. Çünkü 
broşür, tur sahibi 
için bağlayıcıdır. 
İleride herhangi bir 
sorunda tüketicinin 
elinde bir kanıttır” 
diye konuştu. 
İnsanların alışver
işteki hukuki hak
larını öğrenmeleri 
gerektiğine de işaret 
eden Yılmaz, toplan
tının sonunda 
katılımcıların soru
larını cevaplandırdı

Sahte türün ramını 
iDtrasroauaüa 
MUM

Emekli askerlerin 
de adının 
karıştığı öne 
sürülen sahte 
çürük raporu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
8 şüpheliden 
4'ü tutuklandı. 
Bursa ve İstanbul'
da gerçekleştirilen 
operasyonda 
gözaltına alınan 
8 şüpheli emniyette 
tamamlanan 
işlemlerinin 
ardından sabah 
saatlerinde 
Beşiktaş'taki 
İstanbul Adliyesi'ne 

getirildi. 
Savcılık 
sorgularının 
ardından 3 kişi 
serbest bırakılırken, 
5 şüpheli tutuklan
ma talebiyle 
mahkemeye sevk 
edildi.
Mahkeme, 
şüphelilerden 
Nebi A.'yı serbest 
bırakırken, Emekli 
binbaşı Can 
Özeray, Saoit 
Hanedar, Rafı 
Kaldırım ve Verdi 
Kırmızıateş tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

İnternet sitemiz yenilendi www.flemllkkorfezgazetesl.com

http://www.flemllkkorfezgazetesl.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Eğitimin Neresindeyiz?
Ülkemizde uygu

lanan eğitim sis
temlerini gördükçe 
insanın kendi 
kendine şu soruyu 
sorası geliyor: 
“Toplum olarak 
eğitimin 
neresindeyiz?

Yıllar önce Türk 
milli eğitiminin 
amaçları diye bir 
kitap okumuştum. 
O kadar ayrıntılı 
bilgiler vardı ki 
gerçekten hayran
lığımı gizleyeme 
dim. Toplum olarak 
gerçekten biz bu 
amaçlara ulaşırsak 
dünyanın en 
gelişmiş ulusu olu
ruz diye düşünü 
yordum.

Ne acıdır ki yıllar 
içinde bu amaçlara 

ulaşmak şöyle dur
sun tam tersi bu 
amaçlardan ala
bildiğine uzak* 
■aşıldığına tanık 
oldum. Bu durum 
umutlarımın azal
masına neden 
oldu.

Eğitim ve öğretim 
kavramları birbirini 
tamamlayan 
kavramlardır.
Eğitim, öğretimi de 
içine alan geniş bir 
süreci kaplayan bir 
olgudur.

Doğuştan ölüme 
dek sürer. Öğretim 
ise, yeri ve zamanı 
belli olan ve 
eğitimin içinde yer 
alan bir etkinliktir. 
Bu nedenle 
okullarımızdaki 
çalışmalar öğretim 
kavramıyla değer

lendirilir.

Okullarımızda 
uyguladığımız 
öğretim, çocuk
larımızı geleceğe 
ne kadar hazırlı 
yor?

Her şeyden önem
lisi çocuklarımıza 
okuduğunu, din
lediğini anlayıp 
bunu yazı ve sözle 
anlatma becerisi 
kazandırıyor mu?

Papağan gibi bazı 
bilgileri ezberletip 
test çözmekten de 
önemli olan değer
leri verebiliyor mu?

Birey olarak 
ulusuna ve insan
lığa ne kadar yarar
lı birer vatandaş 
olmasını sağlaya
biliyor mu?

Gerçekten çocuk
larımızın yetenek
lerini ortaya çıkarıp 
becerilerini 
geliştiriyor mu?

Bilimsel araştır
mayı ve 
geliştirmeyi teşvik 
ediyor mu?

Çağdaş insan 
olmanın gerek
lerinin neler olduğu 
konusunda genç
leri bilinçlendiriyor 
mu?

İnsan hakları ve 
özgürlükler 
konusunda gençler 
duyarlı hale getiri 
liyor mu?

Dünyada ve 
ülkede gelişen 
olaylar konusunda 
doğru ve inandırıcı 
bilgiler veriliyor 
mu?

Gençler üniver
siteyi bitirince 
ayakları üstünde 
durabiliyor, her
hangi bir konu 
hakkındaki 
düşüncelerini 
özgürce söyleye
biliyorlar mı?

Bu özellikleri 
gençlerimize 
kazandırdığımızı 
söyleyebilmemiz 
mümkün değil. 
Dünya gençleriyle 
de karşılaştırdığı 
mızda da çok geri 
lerde kaldığımız 
bir gerçek.

OECD 
ülkelerinden 
35‘inin katıldığı 
eğitimle ilgili 
araştırmada 
bakınız sonuç ne:

a) Fen / Bilim’de 
en yüksek puan 
575, en düşük 
puan 415.
Türkiye 454 puan 

la sondan ikinci 
sırada.

b) Matematik’te 
en yüksek puan 
600, en düşük 
puan 415. Türkiye 

445 puan ile son
dan ikinci.

c) Okuma / 
Anlama’da en yük
sek puan 556, en 
düşük puan 314. 
Türkiye 464 puanla 
sondan üçüncü.

Bir toplum 
kendindeki 
gelişmeyi birtakım 
kıstaslara vurarak 
değerlendirir.

Ya geçmiş yıllarla 
ya da Dünya ulus
larıyla kendini 
kıyaslar. Mutlaka 
bilimsel ölçütler 
kullanılır. Ezbere 
yapılan değer
lendirmelerle 
sadece kendimizi 
aldatmış ve zamanı 
boşa kullanmış 
oluruz.

Şimdi kendi 
kendimize 
sorahm:Türk 
Toplumu olarak 
gerçekten biz 
eğitimin 
neresindeyiz?
Gözlemlerinize ve 

birikiminize daya
narak bu sorunun 
yanıtını da siz bul
maya çalışın!

elmte sekeri
*- - - - - - - - - KREŞLERİ - - - - - - - -

GENlİrİNİLKÖZEL 
OWL OlCESİ ECİIİN 

nuVI ı
■İlli
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
pnemli bir fark yaratır”

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

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

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a c i d e ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 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 & 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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9 milyon emeiliııi 
ilgilendiren zam kararı

'Evlere yiime 10-15 zam gelif
Uzun yıllardır tartış
ma konusu olan 
memur işçi 
emeklilileri arasın
daki zam ayrımı 
nihayet ortadan 
kalkıyor. Yeni 
düzenleme ile 
memur emeklilerine 
yapılan yüzde 4’lük 
zam işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine de 
uygulanacak. 
Meclis’te görüşülen 
Torba Kanunu’na 
konulan düzenleme 
ile memur emekliler
ine yapılan yüzde 
4’lük zam işçi ve 
Bağ-Kur emekli 
lerine de uygu
lanacak.
15 Ocak’a kadar 
yasanın çıkmaya
cağı düşüncesiyle 
yasaya geçici 
madde konularak bu 
emeklilerin zam
larının 1 Ocak’tan 
geçerli olmak üzere 
ödenmesi 
sağlanacak.

9 milyonu 
ilgilendiriyor 
Yaklaşık 9 milyon 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklisinin 
maaşlarına bugüne 
kadar, gerçekleşen 
enflasyon oranında 
zam yapılıyordu. 
2010 yılının ikinci 
yarısında enflasyon 
yüzde 2.72 olarak 
gerçekleştiği için 
işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine, 2011 
yılının ilk yarısı için 
enflasyon oranında

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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 94S VAPUR - FERİDOT

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

1 
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

50
 j METRO 513 12 12

Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

________ DAĞITICILAR_________

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

H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomdkay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE

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

E 
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol o 79
MAR-PET J13 3O 33
Tuncay O to gaz 513 *14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3856 

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)

zam yapılacaktı. 
Memur emeklileri 
ise yüzde 4’lük zam
dan yararlanacaktı. 
En düşük 597 lira 
Yeni düzenleme, 
geçtiğimiz aylarda 
kabul edilen 
Anayasa değişiklik
leri kapsamında 
yapıldı. İlgili düzen
lemeye memurların 
toplu sözleşme 
görüşmelerinden 
emeklilerin de yarar
lanmasına yönelik 
düzenleme konuldu. 
Buna paralel olarak 
da hükümet, memur 
emeklisi ile işçi ve 
Bağ-Kur emeklisi 
ayrımını ortadan 
kaldırdı. Yeni düzen
leme ile en düşük 
Bağ-Kur emeklisi 
maaşı 597 liraya 
yükselecek.

40-50 lira fazla 
maaş alacağız 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği

Genel Başkanı 
Kazım Ergün, 
hükümetin 
emekliler için 
yaptığı düzenle
menin müjde 
niteliğinde 
olduğunu açıkladı. 
Enflasyon kadar 
zam yapılması 
halinde emeklilerin 
büyük kaybı 
olacağını belirten 
Ergün şunları 
söyledi: 
"Düzenleme 
yasalaşırsa emeklil
er 40-50 TL fazla 
zam almış olacak. 
Memur emeklilere 
zam oranında işçi 
emeklilerine zam 
yapılmış olacak. Bu 
bizim yılardır 
yaşadığımız büyük 
sorunu ortadan 
kaldıracak. 1 
Ocak’tan itibaren 
yürürlüğe girecek 
olması da bizim 
İçin sevindirici 
haberdir."

Demire ve çimen
toya yüzde 10-15 
seviyelerinde zam
mın gelmesi ve arsa 
bedelinin inşaat 
maliyetinin yüzde 
40’ını oluşturmasının 
fiyatları artıracağını 
belirten Özyurt 
“Bu yıl daire 
büyüklükleri 
konusunda 
değişikliğe gitmeye
ceğiz. Ama yeni 
limari projeler ve 
daha iyi hizmet 
çalışacağız" dedi. 
Öte yandan ilk 
karma projeleri 
Ak&Nmerkez proje
siyle ilgili de bilgi 
veren Özyurt, 
konutlardan sonra 
mağaza ve dükkan
dan oluşan ticari 
birimlerinin de 
satışa çıkardıklarını 
söyledi. 173 
mağaza ve dükkanın 
metrekare fiyatının 
2 bin 500 liradan 
başlıyor. Ticari bir
imlerin büyüklüğü 
ise 10 metrekare ile 
1805 metrekare 
arasında değişiyor. 
Esenyurt’ta7 merkezi 
konumuyla dikkat

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

alıMılil

Ak&Nmerkez’in, çok 
işlek bir noktada yer 
aldığını söyleyen 
Özyurt “Özellikle 
caddeye bakan 
dükkânlara büyük 
ilgi var" dedi.
150 milyon lirayı mal 
olması beklenen 

NÖBETÇİ ECZANE
7 Ocak 2011 Cuma 

ÇAMLICA ECZANESİ

yapımına aralık ayın 
da başlandı. İlk 
olarak projede yer 
alan 962 konut 
satışa sunuldu. İlk 
birkaç gün içinde 
140 adet stüdyo 
dairelerin tamamı 
satıldı.

»SİNEMASI 
AV MEVSİM 

14,00'17,00’20.15 
BİRİ BENİ ISIRDI 

12>14.15’ 
16.50'20.00
Rezervasyon 

(Tel 1513 3321)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'ya havacılık üssü
Türk Hava Kurumu, 
eski Bursa Havaa 
lanı'nı eğitim üssü 
yapmak üzere hare 
kete geçti. Bursa'ya 
havacılık yüksek 
okulu da kurulacak. 
Yıllardır atıl vaziyette 
duran Bursa Havaala 
nı, eğitim üssü olacak. 
THK Genel Başkanı 
Osman Yıldırım, Bur 
sa'da hayata geçirme 
yi planladıkları Havacı 
hk Eğitim Merkezi için 
Milli Savunma Bakan 
lığı'ndan onay bek
lediklerini vurguladı. 
Yıldırım ayrıca, dünya
da 37. Havacılık ve 
Uzay Üniversitesi'nin 
Türkiye'de kurula
cağını, gelecek yıl 
eğitim öğretime başla 
yacak üniversiteye 
bağlı bazı fakülte ve 
meslek yüksekokul 
lan nı Bursa'da açmayı 
düşündüklerini de 
kaydetti.
Türk Hava Kurumu 
(THK) Genel Başkanı 
Osman Yıldırım, serti
fika törenine katılmak 
üzere geldiği 
Bursa'da, Bursalılar'a 

iki müjde verdi. 
Bursa'yı önemsedik
lerini, Türkiye'nin en 
önemli şehirlerinden 
biri olduğunu ve THK 
açısından da Bursa 
mn gelirler düzeyinde 
1. sırada yer aldığını 
belirten Yıldırım, Bur 
sa'da havacılık faali 
yetlerini artırmak iste
diklerini dile getirdi.

EĞİTİM ÜSSÜ 
OLACAK 
Yıldırım, Bursa'da 
daha etkin hale gel 
mek istediklerinin altı 
m çizerek, eski Bursa 
Havaalam'nda havacı 
hk eğitim merkezi kur
mayı planladıklarını 
bildirdi. Hava 
Kuvvetleri Komutan 
lığı'na eski Bursa 
Havaalam'nda yer tah
sisi konusunda başvu
ru yaptıklarını kayde
den Yıldırım, "Biz za 
ten araziyi değil sade 
ce yer tahsisi istiyo 
ruz. Bu konuda Hava 
Kuvvetleri Komutan 
lığı'na başvurduk, şu 
anda Milli Savunma 
Bakanlığımın onayını 

bekliyoruz. Olumsuz 
bir cevap beklemiyo 
ruz. Bursa'da bir eği 
tim üssü kurmak isti 
yoruz ve bu eğitim 
merkezinde paraşüt, 
planör, yamaç para 
şütü gibi kurslar dü 
zenleyeceğiz. Kursları 
gençliğimizin ayağına 
getireceğiz. Bu konu
da yetkililerin ve 
Bursalılar'ın desteğini 
bekliyoruz" dedi.

AKADEMİK EĞİTİM 
HAMLESİ
Yıldırım, dünyada 36 
Havacılık ve Uzay 
Üniversitesi bulun
duğunu 37.’sinin 
Türkiye'de kurulması 
için çalışmalar yürüt
tüklerini belirterek, 
2011-2012 eğitim öğre
tim yılında kısmen 
eğitime başlayacak 
olan üniversite için 
başvurunun şu anda 
YÖK’te bulunduğunu 
söyledi.
Bursa'da ayrıca 
üniversiteye bağlı bir 
fakülte ve meslek yük
sekokulu kurmak iste
diklerini de dile 

getiren Yıldırım, 
"Havacılık alanında 
kalifiye eleman 
yetiştirmek istiyoruz. 
Çünkü bu alanda 
yetişecek kişilerin iş 
bulamama gibi bir 
sıkıntısı olmayacak. 
Çünkü bu alanda çok 
fazla kişiye ihtiyacımız 
var. Fakülte ve meslek 
yüksekokulunda bir yıl 
İngilizce hazırlık ola
cak. Havacılıkta ABD 
ilk sırada yer alıyor, 
oradaki üniversitelerle 
ortaklıklar yapacağız 
ayrıca öğrenci değişim 
programları da 
düzenleyeceğiz" 
diye konuştu.

BAKIM MERKEZİ 
DE GELİYOR 
Yıldırım, THK'nın 
100'ün üzerinde 
hava aracı bulun
duğunu, 2 bakım 
merkezi olduğunu da 
anımsatarak, 
bakım merkezlerinin 
sayısını 4'e çıkarmayı 
yine bunlardan birini 
Bursa'da açmayı 
düşündüklerini 
vurguladı.

UluılaB’ıla Kayak «e 
snowboard yarışları 

nefes kesti

Bursa 
Kulüplerarası il 
Birinciliği Kayak 
ve Snowboard 
yarışları 
Uludağ Osman 
Yüce pistinde 
yapıldı.
Yarışmaya 10 ayrı 
kulüpten ve ferdi 
olarak 90 sporcu 
katıldı. Slalom ve 
küçük slalom kate
gorilerin de yapılan 
müsabaka, heye
canlı çekişmelere 
sahne oldu.

Minikler, büyükler, 
çocuk 1 ve çocuk 
2 branşlarında 
bay ve bayan 
sporcular ter 
döktü. Dereceye 
giren sporcular 
önüzdeki ay 
Kayseri'de etap 
1 yarışlarına 
katılmaya hak 
kazandılar.
Yarışçıların heye
canına velileri de 
ortak olarak bu 
günde onları yalnız 
bırakmadılar

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

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlamr^^

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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İM İB »I iği
Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik Şube 
yönetimi Gemlik 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i ziyaret 
ederek ilçede faaliyet 
gösteren ve gıda 
üzerine satış yapan 
esnafların hijyen konu 
sunda daha çok denet 
lenmesi çağrısında 
bulundular. Sayfa 2’de

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÖCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit owlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Bursa Emniyet 
Müdürlüğünden 

yıllık trafik 
Bilançosu: 75 ölü
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü, 
Bölge Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü 
ve ilçe emniyet 
müdürlüklerine 
bağlı sorumluluk 
bölgelerinde 2010 
içerisindeki 60

ölümlü kazada 
75 kişi öldü. 3 bin 
513 yaralamalı 
trafik kazasında 
ise 5 bin 477 kişi 
yaralandı, denetim
lerde ise toplam 
740 bin 564 araç 
kontrol edildi.
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hijyen konusu...
Köşe yazılarını yazarken genelde gazetemizdeki 

haberlere dayandırıyorum.
Gemlik Verem Savaş Demeği ilçemizde gönüllülük 

esasına dayanan bir avuç insanın yıllarca çabasıyla 
binlerce muhtaç hastaya destek oldu.

Bu destek, yönetimindeki değişikliğe karşın 
ellerindeki olanaklar oranında sürdürülüyor.

Verem hastalığı Birinci Dünya Savaşının yaşandığı 
yıllarda Anadolu’yu kasıp kavurdu.

Bizim bölgemizde de büyük etkisi oldu.
Bilhassa köylerimizde kötü beslenme, hijyen 

olmayan koşullar, yeterli ilaç bulunmaması, bilgisizlik 
ve hastanın diğer sağlıklı kişilerle aynı ortamı paylaş
ması hastalığın yayılmasına neden oluyordu.

Devamı sayfa 4’de

HarmaraBelediyeleı 
MÜMiiılı

Marmara bölgesin 
de 12 ilden 235 
belediyenin üyesi 
olduğu Marmara 
Belediyeler Birliği 
tarafından düzenle
nen 2010 yılı değer
lendirme ve 2011 
yılı planlama 
toplantısı

başladı.Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı 
Recep Altepe, 
belediyeciliğin 
dayandığı temel 
evrensel değerin 
demokrasi 
olduğunu kaydetti. 
Haberi sayfa 2’de

Halk Eflitim’den 
Sema nösteri

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, Okul 
Aile Birliği yara 
rina Sema gös
terisi düzenliyor. 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, 25 Ocak 
2011 tarihinde 
saat 19.oo’da 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor. Salo 
nu’nda düzen
lenecek olan 
Sema gösterileri 
için hazırlıkların 
tamamlandığı 
söyledi. Syf 4’de

Sema Safa, Cana Şifa, Ruha Gıdadır.

h . j-
■ ■ A,'
IflMiıî W göster» bQel fijrt

::. i MİpK ıh,
!■ 2S0cak2011Sab lîaâtlLIlH ’°

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

HEP O VERDİ
BİZLER O’NA NE VERDİK?

Bir tarafta dünyevi ilim yuvası, diğer yan
dan insanoğlunun, ahiretini kazanma 
kapısı...

Gemlik Lisesi ve hemen yanında 
Emetullah Hatun Cami.

Osmaniye Mahallesi müslüman Türklerin 
yerleşim yeri.

Ematullah Hatun Camisi de tek ibadet 
hanesi.

Bakımsızlıktan nerede ise yıkılacak bir 
durumda.

Gemlik’in kurtuluş şehitleri de caminin 
avlusunda caminin yeniden yapılması 
gerek dedi yüreği.

Cami yeniden yapıldı. İbadete açıldı.
Hisar Mahallemizin sakinleri, Türkiye’nin 

trafiği en yoğun ikinci karayolunu aşmakla 
ilçeye ulaşabiliyor.

Mini mini yavrular, Gazi İlköğretim 
Okulu’na sabahın alacakaranlığında o yolu 
aşarak okula gidiyor. Yatsı ezanlarında 
evine dönebiliyor.

Onlarca canımızı o yolda yitirdik.
Daha fazla insanımızı kaybetmemek lazım 

diyen temiz vicdandan Hisar Mahallesi’ne 
bir ilkokul, yol üzerine çelik konsiriksiyon- 
dan bir köprü armağan ettiler.

Gemlik parklarının karo döşemeleri, 
Kaymakamlığa ve Savcılığa armağan 
makam aracı bağışı.

Faaliyetine son.verilen büyük uğraşlar 
sonucu Uludağ Üniversitesi’ne 
kazandırılan Sunğipek Yerleşkesi’ne oniki 
programlı bir yüksek okul bir de Hukuk 
Fakültesi 50 öğrencilik dershane talepleri 
ne karşılık yüz öğrencilik sınıflar. Hukuk 
Fakültesini Bursa Yerleşkesine aldıra- 
bilmek için derslikler yetmiyor diyen 
görüşlere karşılık öyle mi?

250 kişilik iki anfi.
Öğretim üyesi sıkıntısı çekiliyor beyanına 

karşı, icabında yurt dışından sağlayın 
ücretleri benden cevabı. Kadro yoksa, 
kadroda alabilecekleri ücretin iki katı 
ücretlerini yüklenme vaadi.

öğrencilerin tüm sosyal taleplerinin 
sağlanmasını temin edeceğinin sözü.

Bu vaat ve teminatlar hiçbir işini yarım 
bırakmamış verdiği sözü yerine getirmiş 
bir vatansever fahri hemşehrimizin Sayın 
Asım Kocabıyık’ın. Türkiye’ye Gemlikimize 
armağanı saymakla bitmez işadamı.

Hangi Gemlikli böylesi birçok hayırlı 
işleri gerçekleştirdi bu ilçede.

Sayın Asım Kocabıyık bu ilçeye iş verdi, 
ekmek verdi.

Bununla yetinmedi Gemlik’e unutulmaz 
eserler kazandırdı. Armağan etti.

Belediye Meclisimizin Gemlik halkı adına 
Sayın Kocabıyık’ı fahri hemşehri yaptığı 
gibi bu kez numaralı caddelerimizden 
birine Asım Kocabıyık Caddesi adını ver
melidir.

Kadirbilirliğimiz gösterilmelidir.
Uludağ Üniversitesinde Sunğipek 

Yerleşkesi’nde Sayın Asım Kocabıyık’ın bir 
büstünün çok sevdiği Atamızın yanına 
konulması kararını vermelidir.

Asım Kocabıyık büstünü hemşehrimiz 
rahmetli Prof. Tankut Öktem Atölyesi 
şükran nişanesi olarak gerçekleştirir 
ümidindeyim.

Sayın Asım Kocabıyık Gemliklilerin gön
lünde ölümsüzleşmiştir.

Önerilerim bizden sonra gelecek nesiller 
tarafından unutulmamasını kendisinin 
daima iyiliklerle anılmasını sağlamaktır.

Şüphesiz ilgililerin gereğini yapacakları
na inanıyorum.

Bursa Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şube 
yönetimi Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i ziyaret 
ederek ilçede 
faaliyet gösteren 
ve gıda üzerine 
satış yapan 
esnafların hijyen 
konusunda daha 
çok denetlenmesi 
çağrısında 
bulundular.
Dernek Başkanı 
Nida Otabatmaz ile 
yönetim Kurulu 
Üyeleri Hasan 
Türe ile İnci Barış, 
ziyerette bulunduk
ları Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’den 
ilçede Verem 
Hastalığının 
çoğalmaması için 
özellikle gıda sek

Marmara üeleıliııeler Birlifli lomandı
Marmara bölgesinde 
12 ilden 235 
belediyenin üyesi 
olduğu Marmara 
Belediyeler Birliği 
tarafından düzenle
nen 2010 yılı değer
lendirme ve 2011 yılı 
planlama toplantısı 
başladı. Üç gün 
sürecek toplantının 
açışında konuşan 
Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Aitepe, belediyecil
iğin dayandığı temel 
evrensel değerin 
demokrasi olduğunu 
kaydetti.
Marmara Belediyeler 
Birliği bünyesinde 
geçtiğimiz yıl 
yapılan çalışmaların 
değerlendirileceği s; 
ve 2011 yılının plan
lamasının yapılacağı 
toplantı, Kervan 
saray Termal Otei’de 
düzenlenen açılış 
töreni ile başladı. 
Turkcell’in sporlu 
ğunda yapılar ve 
130’a yakın belediye 
başkanının katıldığı 
toplantının açılışın
da konuşan Mar

töründe çalışan 
esnafların çok 
sıkı denetlenerek 
portör 
muayenelerinin 
daha sık denetlen
mesini istediler. 
Belediye 
Başkanından Verem 
Savaş Derneği ile 
işbirliği talebinde 
bulunan dernek 

mara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, kısa sürede özel
likle eğitim konusun 
da referans alınan 
bir birlik haline gel 
diklerini belirtti. 
Belediyeciliğin 
dayandığı temel : 
evrensel değerin 
demokrasi olduğunu 
ifade eden Başkan 
Aitepe, demokra 
sinin özünün ise 
katılım, birlik ve 
beraberlik olduğunu 
vurguladı. Başarının 
ancak ‘birlik ruhu’ . 
ile gerçekleştirile 
bileceği inancıyla 36 
yıl önce Marmara 
Belediyeler Birli 
ği’nin kurulduğunu 
hatırlatan Başkan 

başkanı Otabatmaz, 
ayrıca zamanında 
ve iyi toplanmayan 
çöplerinde sokak
larda oynayan 
çocuklar üzerinde 
olumsuz etki 
yaratarak küçük 
yaşta hastalığın 
bulaşmasına yol 
açabileceğini 
söyledi.

Aitepe, özellikle 
geride bıraktıkları iki 
yıl içinde bölgede, 
yurt içinde ve yurt 
dışında çok önemli 
başarılara imza 
attıklarını kaydetti. 
Birliğin NALAS’ın 
ardından, Türk 
Dünyası Belediyeler 
Birliği, İslam Baş 
kentleri ve Kentleri 
Teşkilatı ve Arap 
Kentleri Birliği’ne 
üye olduğunu, Asya 
Belediye Başkanları 
Forumu’nun kuru
luşuna da aktif bir 
şekilde katıldığını 
ifade eden Başkan 
Aitepe, Avrupa 
Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler 
Kongresi’ne üyelik 
sürecinin ise devam 
ettiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Verem Savaş 
Derneği yönetici
lerinin haklı talep
leri için her zaman 
yardımcı olacağını 
ve toplum sağlığı 
açısından üzerlerine 
düşen her katkıyı 
severek verecekleri
ni söyledi.

Belediyecilik eğiti
minin merkezi 
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin, bugün 
belediyecilik eğitimi 
açısından en büyük 
kurumlardan biri 
haline geldiğini kay 
deden Başkan Alte 
pe, “2010 yılı sonu 
itibarı ile düzenle 
diğimiz 307 ayrı pro
gramda 16 binden 
fazla belediye çalı 
şanına, 95 farklı 
konuda eğitim ver 
dik. Bölge içinde ve 
bölge dışında, onlar
ca kurumla işbirliği 
halinde yapılan 
eğitimler, ülkemizde 
belediyeciliğin 
gelişmesine büyük 
katkılar sağlamak
tadır. Türkiye’nin en 
büyük ihtisas kütüp 
hanelerinden birini 
İstanbul’da kurmak
ta olduğumuzu ve 
önümüzdeki ay res 
mî açılışım 
yapacağımızı da 
belirtmek isterim. 
Kütüphane, aynı 
zamanda ‘belediye
cilik araştırmaları 
merkezi’ olarak 
faaliyet gösterecek.
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Bursa Emniyet MüdürlüHü'nden 
yıllık trafik bilançosu: 75 ölü

YazıYORUM

Bursa'da 2010 
yılı içerisinde 
meydana gelen 
trafik kazalarında 
75 kişi hayatını 
kaybederken, 
5 bin 477 kişi de 
yaralandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
geçtiğimiz yılın 
trafik bilançosunu 
açıkladı. Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü, Bölge 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ve ilçe emniyet 
müdürlüklerine

Bursa'da 337 parçalık operasyon
Bursa polisinin 
düzenlediği 
kaçakçılık operasy
onunda bir kişi 
yakalanarak gözaltı
na alınırken, 337 
parça tarihi eser ele 
geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize

Kavgam aımi isteyen öireııti WMi
Orhangazi’de kav
gayı ayırmak isteyen 
ilköğretim okulu 8. 
sınıf öğrencisi U.A. 
(14) (Uğur Aslan) 
bacağından bıçak
landı. Bıçak darbesi 
yüzünden aşırı kan 
kaybeden U.A. has
taneye kaldırılarak 
tedavi altına 
alınırken, U.A.yı 
bıçaklayan 15 yaşın
daki A.K. polis 
tarafından yaka
landı.
Olay dün saat 12.30 
sıralarında Camike 
bir Mahallesi,

Ters Baldın kavgasında ağır ııaralanm
Bursa'da bir genç, 
"Neden ters bakı 
yorsun" diyen 
3 kişi tarafından 
bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre

bağlı sorumluluk 
bölgelerinde 2010 
içerisindeki 60 
ölümlü kazada
75 kişi öldü. 3 bin 
513 yaralamalı 
trafik kazasında 
ise 5 bin 477 kişi 
yaralandı. Bir 
yıl içerisinde 
görevlilerce

Suçlar Müdürlüğü ile 
Kestef İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa yaptığı 
çalışmalar sonucu 
bir minibüste çok 
sayıda tarihi eser 
bulunduğu ihbarını 
alan ekipler, bir 
kişiyi yakaladı. 
Şahsın üzerinde ve

Gemlik Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Orhangazi 
Atatürk İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğren
cisi U.A. okul çıkışı 
arkadaşları ile birlik
te evine giderken 
iddiaya göre, 
Tartışan iki grupla 
karşılaştı. U.A. 
iki grup arasında 
yaşanan tartışmayı 
ayırmak için araya 
girince bu kez 
kavga etmekte olan 
A.K. ile U.A. arasın
da tartışma yaşan
maya başladı.

olay, Ortabağlâr 
Mahallesi Şafak 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Cadde üzerinde 
yürüyen İlker 

yapılan denetim
lerde ise toplam 740 
bin 564 araç kontrol 
edildi. Açıklamada 
uygulanan ceza-i 
işlemler de şu 
şekilde bildirildi: 
"4 bin 307 sürücüye 
alkollü araç kullan
mak, 4 bin 277 
sürücüye ehliyetsiz 

araç içerisinde 
Helenistik, Roma, 
Bizans ve İslami 
dönemlere ait 291 
adet gümüş ve 
bronz sikke, 45 adet 
değişik ebat ve 
şekillerde mızrak ile 
kolye ucu, 1 mühür 
kabartması olan 
obje olmak üzere

Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
A.K. üzerinde 
taşıdığı bıçağı 
çıkararak U.A.nın 
bacağına saplayarak 
olay yerinden kaçtı. 
Bir anda kanlar 
içinde yerde kalan 
U.A. olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. 
Aşırı kan kaybettiği 
belirlenen ve kana
ması durdurula
mayan U.A. burada

Ölmez'in (22) yanına 
gelen 3 kişi, "Niçin 
ters bakıyorsun?" 
diyerek sataştı.
Daha sonra gençler
den birisi bıçak çe 

araç kullanmak, 
6 bin 521 sürücüye 
kırmızı ışık ihlali, 
61 bin 241 
sürücüye hız 
sınırını ihlal etmek, 
22 bin
952 sürücüye 
emniyet kemeri 
takmamak, 113 bin 
537 sürücüye ise 
çeşitli kusurlardan 
olmak üzere toplam 
212 bin 835 
sürücüye cezai 
işlem uygulanmış.
30 bin 835 araç 
trafikten men 
edilmiştir" 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

toplam 337 
parça tarihi eser ele 
geçirildi.
Şahıs, 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat
Varlıkları'nı Koruma 
Kanunu'na muhale
fet suçundan düzen
lenen tahkikat evrak
ları ile birlikte adli 
mercilere sevk edildi 

ki ilk müdahalesinin 
ardından Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne gön
derildi. Olay sonrası 
kayıp iara karışan 
bıçaklama zanlısı 
A.K. ise polis tara 
fından kısa sürede 
yakalanarak gözaltı
na alındı. Yaşı küçük 
olduğu için Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
ifadesi alınan A.K. 
daha sonra ailesine 
teslim edildi.
Polis olayla ilgili 
soruşturmasını 
sürdürüyor.

kerek İlker Ölmez'e 
sapladı. 22 yaşında
ki genç ağır 
yaralanırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Nereye kadar?...
İki dilli yaşam, ayrı bayrak, güvenlik 

gücü, ayrı dil ve ayrı ekonomisi olan 
özerk bölge düşüncesini ortaya atanlar 
bu işe kalkıştıklarına sanırız pişman ola
caklar.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın 
inceleme başlattığını görüyoruz.

Bu demektir ki, bölücülük, fikir özgür
lüğü olarak adlandırılmaya kalkılsa dahi, 
(bunlar yalan şeyler) ülkenin belli bir 
bölgesini, dil, bayrak, güvenlik gücü ve 
ekonomisiyle ayrıştırıp farkli idari sistem 
içine sokmak o kadar kolay olmayacak. 
Bu işler o kadar ucuz değil. >

Nitekim, ortaya atılan kimi taleplerin, 
kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine 
geri çekildiğini de görüyoruz.

MHP'nin, “Ayağınızı denk alın”, 
“Aklınızı başınıza toplayın” türünden 
çıkışlarının da bunda etkili olduğunu 
düşünüyoruz.
Ayrılık uğruna, yeni bir kapatma davası 

ile karşı karşıyadırlar.
Kapatılınca da ağlamaya başlayacak

lardır..
Görüyorsunuz meydanı boş buldular, 

her gün şımarıkça hatta küstahça öneri 
lerle ülkeyi parçalamaya bilerek götürme 
ye çalışıyorlar..

Araştırma nasıl sonuçlanır bilmiyoruz 
ama şu biliniyor ki Türk halkının sabrı da 
taşmaya başladı.

Bu da biline..
Zira, gerek DTK gerekse BDP'nin önde 

gelen isimleri bugün Türkiye Cumhuri 
yeti Anayasası'na göre suç sayılan talep
leriyle ortaya çıkmış dürümdalar.
Tahammül sınırlarını zorlayan ve 

toplumu ürküten talepler dillendirilirken 
ülkenin hassasiyetleri dikkate alın
mamıştır.

Elbette bu ülkede herkes silahların sus
masını, akan kanını durmasını, bölgenin 
her anlamda refah ve huzura kavuş
masını arzulamaktadır.

Bu demek değildir ki, vatan toprakların
dan bir bölümü özerk bölge olarak ayrıl
sın, ülke bir hiç uğruna bölünsün.

Bugün bölgede ayrılıkçı hareketin en 
yoğun yaşandığı iki yerleşimden Cizre 
ve Yüksekova ilçeleri devlet tarafından 
Türkiye'nin 82 ve 83. ili yapılmak isten
mektedir.

İmrah talimatlarıyla devlete başkaldı 
rının ayyuka çıktığı bu iki ilçenin kontrol 
altına alınabilmesi için atılan adım ne 
kadar doğrudur, tartışılmalıdır.

Böyle tavizler verildikçe karşı taraf küs
tahlaşmakta, kendilerini bir şey sanıp, 
tehditler savurmaktadır.

Ey iktidar sen mesutsun, Susma konuş. 
Nereye kadar ?....

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

Hijyen konusu
Bu durum neredeyse her evden bir 

kişinin ölümüne neden oldu.
O günlerin en korkulan hastalığı 

veremdi.
Bugünlere gelindiğinde verem ölümcül 

bir hastalık olmaktan çıktı.
Ama verem hastası bitmedi.
Bu nedenle hala Verem Savaş 

Dernekleri faaliyette.
Veremin bugünkü koşullarda en büyük 

düşmanı beslenememe olduğunu 
öğreniyoruz.

İşsizlik, aşırı içki kullanımı, sağlıksız 
koşullarda yaşamak, yetersiz beslenme 
veremin ana nedenleri...

21. yüzyılda veremin yeniden hortla
masına akıl fikir ermiyor.

Ermez de..
Dernek görevlileri ile bir zamanlar yap

tığım görüşmede, varlıklı ailelerde de 
verem hastalığının yaşandığını duymuş
tum.

O günkü yöneticiler, evlerine düzgün 
aş götüremeyen yoksul ailelerde verem 
hastalığının çok görüldüğünü 
söylemişlerdi.

Ellerinden geldiğince bu insanlara 
gıda yardımı yapıyorlardı.

Bunu yardımsever esnaf ve işadamı ile 
ailelerin desteği ile sağlıyorlardı.

Bu çaba bugünde sürüyor.
Verem Savaş Derneği’nin yeni yöneti

cileri dün Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i ziyaret ettiler.

Dernek Başkanı Nida Otabatmaz, 
Başkan Güler’den, gıda maddeleri satan 
esnafın hijyenik ortamda ürün satma 
dıklarını, bunun iyi denetlenmesi gerek
tiğini ve düzgün toplanmayan çöplerin 
bilhassa çocukların sağlığını etkilediğini 
söyledi.

Otabatmaz şöyle konuştu:
“İlçede Verem Hastalığının çoğalma

ması için özellikle gıda sektöründe 
çalışan esnafların çok sıkı denetlenerek 
portör muayenelerinin daha sık denetlen 
mesi gerekmektedir.”

Verem Savaş Derneği’nin isteklerinin 
haklılığını biz de onaylıyoruz.

Bundan 3-4 yıl önce ilçedeki gıda sa 
tışı yapan esnaf sıkı bir denetimden ge 
çiriliyordu.

O yıllarda sanırım bu iş, Sağlık Bakan 
lığı Halk Sağlığı Başkanlığı, belediye ile 
birlikte yapıyordu.

Yönetmeliklere uymayan işyerleri 
uyarıldı.

Onlarca işyeri kendini yeniledi.
Fırınlar, pideciler, pastahanelerin ima 

lathaneleri ter temiz oldu.
Bu durum Tarım Bakanlığı’na geçtikten 

sonra denetimler yapılıyor ama eskisi 
kadar ciddi denetimin yapılmadığını 
gözlemliyoruz.

Sokaklarda çiğ köfte satanlar, köşe 
başlarına konan mısır büfeleri, seyyar 
balıkçılar, seyyar tatlıcılar bunlardan 
birkaç örnek.
Bir süre önce bir düğünde yenen pasta 

ile ölen 6 yaşındaki küçük öğrencinin 
neden öldüğü belli değilmi. Hijyen olma 
yan mekanlardan imalattan.

lallı Eğitim den Sema gösteri
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü, 
Okul Aile Birliği 
yararına Sema gös
terisi düzenliyor. 
25 Ocak 2011 tari
hinde saat 19.oo’da 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda düzen
lenecek olan Sema 
gösterileri için 
Okul Aile Birliği 
hazırlıklarını 
tamamladı.
Kültür Bakanlığı 
İstanbul Tarihi 
Türk Müziği 
Topluluğu 
tarafından sunula
cak olan Sema 
gösterileri ilçemize 
bugüne kadar 
gelmiş olan Sema 
ekiplerinin en 
görkemlisi olduğunu 
söyleyen Gemlik 
Halk Eğitim

Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
Anadolu İslam 
kültürünün 
en güzel gösteri
lerinden biri olan 
Sema gösterileri 
izleyenleri manevi 
bir yolculuğa 
ulaştırdığını söyledi. 
Okul Aile Birliği 
yararına düzenlenen 
bu etkinliğe 
Gemliklilerin gerekli 
desteği vereceğini 
söyleyen Kılıçlar, 
“Bu tür etkinlikler 
her zaman ilçelere 
gelmez. Bizim 
getireceğimiz ekip, 
Kültür BakanhğTnın 
İstanbul Tarihi 
Türk Müziği Toplu 
luğunun ekibidir. 
Tüm Gemlik halkını 
Sema gösterilerini 
izlemeye 
bekliyoruz” dedi.

YaBan TV, Narlı Köyü nde 
olla balıkçılığım tanıttı

Türkiye’nin tek 
avcılık kanalı olan 
Yaban TV, 
geçtiğimiz 
günlerde rotasını 
Gemlik’e çevirdi. 
Yaban TV’de 
Burcu’nun Oltası 
adıyla programlar 
yapan ekip, 
geçtiğimiz günlerde 
Bursa’dan 
Gemlik’e gelerek 
Narlı Köyü’ne 
geçti.
Cumartesi günü 
akşamı saat 
20.oo’de Narlı 
Köyü’nde yapılan 
çekimlerini 
programa 
yansıtan Burcu’nun 
Oltası ekibi, 
Körfezimizde 
ilk kez olta 
balıkçılığı

konusunda 
yayın yaptı. 
Narlı Köyü’nde 
çevreyi iyi tanıyan 
iki balıkçı ile 
denize açılan 
Burcu’nun Oltası 
ekibi, değişik 
oltalarla 
Körfez’deki 
balıkların nasıl 
yakalanacağını 
usta balıkçıların 
anlatımıyla olta 
balığı tutmaya 
ilgisi olan 
balıkçılara hoş 
dakikalar yaşattılar. 
Yaban TV’nin 
Burcu’nun Oltası 
programında 
Gemlik Körfezi’nin 
güzelliklerine de yer 
verilirken, bölge 
mizin tanıtımı da 
yapılmış oldu.

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. EMİR ÖZKAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Taraftar Guruplarına kan bağısı için teşekkür
15-16-17 Aralık 2010 
tarihinde Gemlik’te 
düzenlenen ve 
spor kulüpleri 
taraftar guruplarının 
Gemlik Belediye 
si’nin destekleriyle 
“Kan Dökmeye 
Hayır, Kan Vermeye 
Evet” Kan Bağış 
Kampanyasına 
katılanlara teşekkür 
plaketi verildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
makamında Gemlik 
Kızılay Derneği 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler’in de 
katılımıyla bir araya 
gelen taraftar 
guruplarına Bursa 
Kan Merkezi Müdürü 
Dr. Orhan Emin 
Latif ve Bursa Kan 
bağış Merkezi Kan 
Bağışçısı Kazanım 
Uzmanı Nurgül 
Engin Üzmez 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi.
Gemlik Belediye 
si’nin desteklediği 
ve Gemlik’te bulu
nan Gemlikspor, 
Bursaspor, Beşiktaş, 
Fenerbahçe,

Galatasaray ve 
Trabzonspor taraftar 
larını bir araya 
getiren Kan bağışı 
kampanyasında 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’de kan bağışı 
yaparak destek 
vermişti.
Başkan Güler’in, 
Kan Bağışı 
Kampanyası 
için yer tahsis 
etmesinin yanı 
sıra donör olarak 
da bağışta bulun
masından büyük 
memnunluk 
duyduklarını 
dile getiren Kan 
Merkezi yetkilileri 
ayrıca bu kadar 
çok ve ayrı takım
ların taraftarlarının 
bir araya gelerek 
kan bağışında 
bulunmalarından 
mutluluk duyduk
larını ifade ettiler. 
-Biz Gemlik’iz" 
sloganıyla 15-16-17 
Aralık 2010 tarihinde 
Kızılay tarafından 
alınan kan bağışına 
ilçede bulunan tüm 
takım taraftarlarının 
katılmasından mutlu

olduklarını dile 
getiren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, taraftar 
guruplarının birlikte 
hareket etmesinin 
Türkiye’ye örnek 
olması gerektiğini 
belirterek, "Bu 

kampanyayı devamlı 
hale getirmek isti 
yoruz. İlki hafta 
arası olduğundan 
sıkıntı yaşandı 
ancak ikinci kez 
düzenlenecek kam
panyayı hafta sonu 
yaparsak daha fazla 
katılım olacaktır.

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 
gruplarını teşekkür 
plaketiyle onur
landıran Kan 
Merkezi yetkililerine 
de teşekkür 
ediyorum" dedi.

Ino resmen sansa çıktı
İDO'nun tamamının 
blok olarak 
özelleştirilmesiyle 
ilgili ihaleye çıkıldı. 
Son teklif tarihi 
31 Mart olarak 
belirlendi.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul 
Deniz Otobüsleri 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş'nin (İDO) yüzde 
100 oranındaki 
hisselerini blok 
olarak satış yöntemi 
ile özelleştirecek.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
özelleştirmeye 
ilişkin duyurusu,

KAŞ€D€ 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

Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Duyuruya göre 
ihale, kapalı zarf 
içerisinde teklif 
almak ve görüşme 
ler yapmak suretiyle 

pazarlık usulü ile 
gerçekleştirilecek. 
Pazarlık görüşme
sine devam edilen 
teklif sahiplerinin 
katılımı ile açık 
artırma suretiyle 
sonuçlandırılacak.

initiMtn alışverişlere Mil!
Bursa Tüketiciler 
Derneği 
Federasyonu 
(TÜDEF) Genel 
Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, internet 
üzerinden yapılan 
alışverişlerde vatan
daşların dikkatli 
olması gerektiğini 
söyledi.
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, 
‘Tüketicileri Koruma 
Haftası’ dolayısıyla 
doğru tüketimi 
hedef alan bir 
toplantı düzenledi. 
Kadın Meclisi 
Hukuk Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
İlknur Kutucu, 
kadınların daha bil
inçli birer tüketici 
olmaları için bu tür 
bir toplantı düzen
lediklerini söyledi. 
TÜDEF Genel 
Başkanı Sıtkı Yılmaz 
konuşmacı olarak

katıldı. Yılmaz, inter
net üzerinden 
yapılan alışver
işlerde vatan
daşların dikkatli 
olması gerektiğini 
belirtti. İnternetin 
ışıltılı dünyasına 
kapılarak alınan 
ürünlerde bazen 
hüsran yaşandığını 
ifade eden Yılmaz, 
tüketicilere, satın

alacakları mal ve 
hizmetlerle ilgili bil
gileri içeren yazılı 
onayı almadan 
sözleşme imzalama
malarını tavsiye etti. 
İnsanların alışver
işteki hukuki hak
larını öğrenmeleri 
gerektiğine dikkat 
çeken Yılmaz, din
leyicilerin sorularını 
cevapladı.
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Kaynak suları 
İl Özel İdare den 

Vakıflara!

Ana-habaya bakmak
mecburi olacak

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Özel 
İdare'ye geçen 
Hacı İvaz Paşa 
parsellerini yargı 
kararıyla geri aldı. 
Yüklü miktar 
kiranın iadesi için 
dava da sırada.

İTİRAZ DA 
REDDEDİLDİ 
Yargıtay 3. Hukuk 
Dairesi, Hacı 
İvaz Paşa Vakfı'na 
ait kaynak sularını 
özel Idare'den 
alarak Vakıflar'a 
iade etti. Bursa 
İl Özel İdaresi, 
Yargıtay'ın verdiği 
bu kararla, yüklü 
bir gelirden olacak. 
Dahası, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'ne 
geçmişe dönük 
kabarık bir fatura

ödemek zorunda 
kalacak.

HUKUKİ YOLLAR 
TÜKENDİ
2005 yılında 
yapılan yasal 
düzenlemeyle, 
kaynak sularında 
tasarruf hakkı il 
özel idarelerine 
verilmiş, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü de 

bu düzenlemeye 
itiraz etmişti. 
Hacı İvaz Paşa 
parselinin 
Vakıflar'a iadesine 
itiraz eden Özel 
İdare davayı kaybet
tiği gibi, 'karar 
düzeltme' talebi de 
reddedildi. Bu karar 
diğer parseller 
için de emsal 
oluşturuyor.

Çin yaşlıların 
bakımını sağlaya
bilmek amacıyla 
anne babaların 
ziyaret edilmesini 
yasal bir görev 
haline getirmeye 
hazırlanıyor. 
China Daily gazete
sine göre yetkililer 
çocuklarınca ihmal 
edilen yaşlı 
ebeveynlerin onları 
dava etmesine 
olanak sağlayacak 
bir yasa değişik
liğine gitmeyi 
düşünüyor. 
Bir milyar üç yüz 
milyonun üzerindeki 
nüfusuyla dünyanın 
en kalabalık ülkesi 
olan Çin, diğer pek 
çok ülke gibi yaşlı 
nüfusun toplumun 
bütününe oranla 
giderek artmasın
dan kaynaklanan 
sorunlarla karşı 
karşıya.
Büyüklüğü 
dolayısıyla Çin'de 
her türlü toplumsal

değişimin etkisi de 
büyük oluyor.
60 yaş üzerinde 170 
milyon kişinin 
olduğu ülkede bu 
kişilerin bakımını 
temin etmek de 
Çinli liderlerin 
gözardı edemeye
ceği ölçüde önemli 
bir sorun.
Söz konusu tasarıya 
göre ebeveynler 
hem fiziksel hem de 
ruhsal yönden tat
min edici bakım 
talep edebilecek. 
Bunun sağlanma
ması durumunda 
nasıl bir yaptırımı 
olacağı ise net

değil.
Yaşlı aile büyük
lerinin bakımı, 
geleneksel Çin 
kültürünün bir 
parçası.
Ancak son yıllarda 
göç ve iş hayatının 
baskılarıyla birlikte 
aile bağları yer 
yer çözülüyor.
Tek çocuk 
siyasetiyle genç 
nüfus sınırlı 
kalırken, özellikle 
kırsal kesimlerde 
sigorta sisteminden 
yararlananların 
yok denecek kadar 
az olması da 
sorunları artırıyor.

elmte «sekeri
CEHLİfİNİKÖZEl 
OMCESİn 

KURUMU
VI ı 
«M

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemlibirfarkyaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFURIMIZ VE 
kİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGt BROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ IÇİfİ 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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Devlete borcunu 
zamanında öde
meyenlerin kredi 
hayali suya düşe
cek. Halen Merkez 
Bankası bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Risk Merkezi’nin 
Türkiye Bankalar 
Birliği’ne (TBB) 
devredilmesi, 
devlete vergi ve 
prim borcu olan 
kişilerin kredi 
kullanmasına 
ciddi sınırlamalar 
getirecek.
Meclis’te görüşülen 
torba yasada yer 
alan düzenleme, 
borcuna sadık 
olmayan riskli kişi
lerin bankalara yak
laşmalarına adeta 
set çekiyor. Merkez 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Risk 
Merkezi, bankalar
dan kredi isteyen ya 
da kredi kartı alacak 
kişilerin sadece 
bankalara olan borç 
kayıtları üzerinden 
veri üretiyor. Batık 
kredisi olan kişilerin 
yeni kredi kullan
ması bu yolla önlen
meye çalışılıyor.
Kapsam genişledi 
Torba yasanın 
yürürlüğe girmesi 
halinde merkez TBB 
bünyesine geçecek. 
İşte bu geçişle bir
likte merkezin risk 
sorgulama alanı 
genişleyecek.
Bunun için 
başlangıçta, kredi 
talep eden kişilerin

elektrik, su, doğal- 
gaz ve telefon 
borçları belirlen
mişti. Şimdi bu 
alana kişilerin vergi 
borçlarıyla sigorta 
prim borçları da 
eklendi. Buna göre 
kredi verirken, kişi
lerin vergi ve sigor
ta prim borçlarının 
olup olmadığına da 
bakılacak. Borcu 
olan kişilere ilişkin 
bilgiler, krediyi 
verecek bankaya 
iletilecek.
Ön görüşme yapıldı 
TBB yetkililerinin, 
bu sorgulamaları 
yapabilmek için 
şimdiden Gelir 
İdaresi ve SGK ile 
ön görüşmeler 
yaptığı öğrenildi. 
Kurumlar arasında 
yapılan görüşmel
erde, kurulacak 
altyapının teknik 
ayrıntıları 
görüşüldü. Buna 
göre Risk Merkezi, 
kredi başvurusu 
yapan kişilerin Gelir 
İdaresi ve SGK’da 
bulunan vergi ve

prim borç kayıt bil
gilerine ulaşarak 
veri oluştura 
bilecek. Vergi 
mahremi yetinin 
ihlal edilmemesi için 
kredi başvurusu 
sırasında imza
lanacak sözleşme 
de, kredi talep eden
ler vergi bilgilerini 
öğrenme konusun
da banka ve Risk 
Merkezi’ne yetki 
verecek. Böylece 
bankaların vergi ve 
prim borç sorgula
masını sorunsuz 
geçenler kredi kartı 
ve banka kredisi 
almaya hak kazana 
cak. Derecelendirme 
sistemi kuruluyor 
Risk Merkezi’nin 
ilerleyen dönemde 
kredi derece
lendirme sistemine 
benzer bir sistem 
kuracağı, riski 
düşük vatandaşların 
düşük faiz, yüksek 
olanların da yüksek 
faizle kredi kullan
masını sağlayan bir 
yönteme geçileceği 
öğrenildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

İşçi memur eşitleniyor
Erken doğum yapan 
kadın işçiler de 
memurlar gibi 
doğumdan önce kul
lanamadığı izni 
doğum sonrasında 
kullanabilecek. 
Sürekli işçi kadro
sunda çalışanlar, 
kadın ya da erkek 
ayırımı yapılmadan 
hasta çocuğu, 
kardeşi ya da anne
sine bakmak için 6 
aya kadar ücretsiz 
izin kullanabilecek. İl 
özel idareler ve 
belediyelerdeki 
ihtiyaç fazlası işçiler 
yeni kurumunu 
seçebilecek. Meclis 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülmeye devam 
eden torba yasa 
tasarısı ile çalışma 
hayatının düzenlen
mesine yönelik 
önemli adımlar atılı 
yor. Görüşmelerde 
kabul edilen düzen
lemelerden 
bazıları şöyle: 
SOSYAL GÜVENLİK 
DENETMENİ: 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu taşra teşki
latında memur 
kadrosunda olmayan 
sosyal güvenlik

denetmeni çalıştıra
bilecek. Şu anda 
sosyal güvenlik kon
trol memuru olarak 
çalışanlar sınavda 
başarılı olmaları 
halinde bu kadrolara 
atanabilecek.
Kamuda sürekli işçi 
kadrosunda çalışan 
işçiler, hasta eş, 
çocuk, kardeş, anne 
ve babası için 6 ay 
ücretsiz izin kullan
abilecek. Trafik kaza
sı ya da önemli bir 
hastalık gibi durum

larda bu haktan 
yararlanabilecek. 
Bu süre 6 ay daha 
uzatılabilecek.
İHTİYAÇ 
FAZLASI 
İŞÇİLER:
İl özel idaresi ve 
belediyelerdeki 
ihtiyaç fazlası 
işçiler, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü taşra 
teşkilatlarına 
aktarılacak.

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ocak 2011 Cumartesi 
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KfiŞCM VOK
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

T MA A “SUYUNU BOŞA 
JhbZJJ# HARCAMA”

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

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 1° 28

ULAŞIM 
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
SGzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49 
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513.45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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) S11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaA.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 50 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çıpar 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol si3 1o 7#
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Bayza Patrol 513 Q1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3857 

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)

laMiıııM
VENÜS SİMASI 

AV MEVSİMİ
I4.oo47.oo-20.l5 

BİRİ BENİ ISIRDI 
12.0044.15- 
16.30-20.00

Rezervasyon 
(Tel î 513 33 21)
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Uluıiağ Rusça konuşuyor Bursaspor taraîtarlarınılan tarihi karar

Kış turizminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ Rus turist 
akınına uğrayınca 
esnaf da iş yer- 
lerininin tabelalarını 
Rusça'ya çevirdi. 
Zirvedeki 5 kişiden 
birinin Rus olması 
dikkat çekerken, bu 
yıl 100 bin turistin 
Uludağ'a gelmesi 
bekleniyor.
Uludağ yoğun kar 
yağışıyla birlikte 
yeniden beyaz güzel
liğe bürünürken, Noel 
tatili için 10 gün önce 
başlayan Rus turist 
akını devam ediyor. 
Yazın tabelalarını 
Arap turistlerden 
dolayı Arapça yazan 

esnaf, şimdi de 
Rusça tabela ve 
pankart asmaya 
başladı. Otelciler ve 
Uludağ'daki esnaf 
turistlerin 
ziyaretinden hayli 
memnun olduklarını 
dile getirirken, 
"Misafirlerimizi en 
güzel şekilde ağırlıy
oruz. Uludağ onlar 
için bulunmaz bir 
nimet. Her türlü tur
izm konforu onlara 
göre ucuz fiyatla 
sunuluyor" dedi. 
Uludağ'a ayrıca 
bu yıl Kazakistan ve 
Azerbaycan'ın yanı 
sıra Hollanda'dan da 
yüklü rezervasyonlar 
olduğu öğrenildi.

Tribün olaylarının 
konuşulduğu şu gün
lerde bir araya gelen 
Bursaspor taraftar 
grupları, tarihi karar
lara imza attı. 
Dünyanın en iyi 
tribününü oluşturmak 
isteyen yeşil-beya- 
zlılar, küfür ve bedava 
bileti yasakladı. 
Bursasspor taraftar 
grupları, Teksas, TSC, 
Radikal, Listim, Sags, 
Şadırvan, Teksaslı 
BursalIlar, Grup 16, 
Efsane BursalIlar, 
Ünitimsah ve interset 
sitelerin yöneticileri 
Ördekli Kültür 
Merkezi'nde toplantı 
yaptı. Bursaspor için 
gerçekleştirilen büyük 
taraftar buluşması, 
Bursa ve Türk 
futbolcu için tarihi 
nitelikte kararlar alın
masına vesile oldu. 
-KOMİSYON 
KURULACAK, KÜFÜR 
VE BEDAVA BİLET 
YASAK-
Alınan kararlar arasın
da en dikkat çekeni 
ise tribünlerde küfrün

yasaklanması oldu. 
Bursaspor sev
dalılarının aldığı 
kararlar şöyle: 
"Bundan sonra 
Bursaspor tribün
lerinde kesinlikle küfür 
olmayacak. Dünyanın 
en iyi tribünlerini oluş
turacağız. Hiç 
kimseden bedava bilet 
ya da otobüs isten
meyecek. Tribünler 
yalnızca birlik olacak 
ve kimseye bağlı 
kalmayacak. Bu 
oluşum dışında 
taraftarlar adına kims
enin konuşmasına ya 
da açıklama yapması
na izin verilmeyecek. 
Tribün, Ar-Ge, proje ve 
iletişim benzeri 8 

komisyon kurulacak." 
Bursaspor Teksas 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Mehmet 
Güzelsöz, taraftarlar 
arasında birlik oluştur
mak amacıyla toplan
tılar yaptıklarını söyle
di. İlk amaçlarının 
taraftarlar arasındaki 
husumetleri bitirmek 
olduğunu ifade eden 
Gözelsöz, "Alacağımız 
kararlarla ligin ikinci 
yarısı için takıma da 
faydalı olmak istiy
oruz. Biz kendimizden 
ziyade takımımızı 
düşünüyoruz. Onların 
başarısını düşünüyor." 
dedi.
Taraftarlara yasak koy
mak gibi bir 

amaçlarının olmadığını 
dile getiren Güzelsöz, 
şöyle konuştu: 
"Bize neler fayda 
getiriyor, neler zarar 
getiriyor onları 
konuşuyoruz. 
Telkinlerle bunları 
anlatmaya çalışıyoruz. 
Dayatma peşinde 
değiliz. Zaten herkes 
bazı konularda aynı 
fikirde. Küfür yüzün
den aileler statlardan 
kaçıyor. Biz geçen 
sene fair-play liginde 
de şampiyon olmuş
tuk. Bunu takımımızla 
birlikte yine başarmak 
istiyoruz." 
Kararlardan son 
derece memnun 
olduklarını belirten 
Bursaspor Basın 
Sözcüsü Ferruh 
Nayman, taraftarın 
Türkiye'ye örnek 
olmasını istedi.
Taraftarların kendileri 
için çok önemli 
olduğunu vurgulayan 
Nayman, geçen sene 
taraftarların desteği 
ile şampiyon olduk
larını ifade etti.

^>MİITON
' - z *’*■**!*»»!>•'

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 gösterileri

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
"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMETİ 
Her çeşit owlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

taMllİllI Nakliyat-İs üyeleri 
İstanbul’a «ürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler, Haziran ayında yapılması beklenen 
genel seçimlerde milletvekili olabilmek için 
aday olmaya karar verdi. Cem Güler, gazetemi 
ze yaptığı açıklamada, CHP’den Bursa 
Milletvekili olmak için adaylığını açıklayacağını 
söyledi. Bugün saat 15.oo’de CHP Gemlik İlçe 
Binasında yapacağı basın açıklamasıyla Hazi 
ran ayında yapılacak olan genel seçimlerde 
Bursa Milletvekili olmak için aday olacağını tüm 
partililere ve kamuoyuna duyuracağını söyledi.

Disk’e bağlı Nakliyat İş Sendikası’na üye oldukları 
gerekçesi ile 45 işçinin çıkarıl dığı gerekçesiyle 
sendika Genel Başkanı tarafından yapılan basın 
açıklamasında, Nakliyat İş işçilerinin İstanbul’a 
kadar yürü yerek İş Bankası Genel Müdürlüğü 
önünde olayı protesto edeceklerini söyledi. 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Nakliyeci Hüseyin Apak, bir süre Haydariye Köyü muhtarlığı yapmıştı

W mmla'm intihar
Hacının köftesi

Pazar günü güneş yüzünü gösterdiği halde hava 
çok soğuktu.

Bu nedenle bahçemde pek birşey yapamadım.
Dökülen yaprakları süpürüp, giriş yolunu yıkadım.
Bu bile üşümeme yeterli geldi.
Sıcak odamda az da olsa ayaklarımı uzatıp, pazar 

kahvemi içerken gazetelere gözattım.
• Saat 15.oo de de her zaman olduğu gibi ailece 
t gazeteyi hazırlamak için büroya geldik.
] Saat 20.oo’ye geldiğinde ancak köşe yazımı yaz

maya zaman bulabildim.
Gazete bürosu bizim evimiz gibi..
Eve adeta uyumaya gidebiliyoruz.
Yine de bundan şikayetçi değilim. Devamı 4’de

Küçük Kumla Hizmet 
Mahallesinde dün 
akşam saatlerinde 
Haydariye Köyü eski 
muhtarı nakliyeci Hü 
şeyin Apak’ın (60) in 
tihar ettiği öğrenildi. 
Cumartesi gecesi 
evine gitmeyen Hü 
şeyin Apak’ı merak 
eden eşi Ayşe Apak, 
yakınlarını arayarak 
eşinin görüp görme 
diklerini sordu.
Hüseyin Apak ile 
telefonda görüşen 
bir yakını kendisinin 
Hizmet Caddesi’n 
deki Buski’ye ait arıt
ma depolarının karşı 

sındaki kendi 
bahçesinde olduğu 
nu öğrendiler.
Durumun eşine 
bildirilmesi üzerine 
dün saat 18.oo 
sıralarında ailesi ve 
yakınları Hizmet 
Caddesi’ndeki bah 
çeye gittiklerinde 
bahçenin giriş kapısı 
nın önünde Hüseyin 
Apak’ın cesedi ile 
karşılaştılar. Durum, 
Küçük Kumla Jandar 
masına bildirilince 
olay yeri inceleme 
ekipleri intiharın 
gerçekleştiği 
bahçeye gitti.

Nöbetçi savcının 
da olay yerine 
gelmesinden sonra 
yapılan ön otopside 
bulguların Hüseyin 
Apak’ın tabancasıyla 
başından bir el 
kurşun sıkarak inti
har ettiği belirlendi. 
Bir dönem 
Haydariye Köyü 
Muhtarlığı yapan 
Hüseyin Apak, kendi 
özel kamyonuyla 
odun nakliyeciliği 
yapıyordu. Bir 
sorunu olmadığı 
belirtilen Apak’ın 
ölümünün nedeni 
araştırılıyor

Marmarabirlik, 
ürün 

bedellerinin 
tamamım 

ödüyor
Marmarabirlik, 2010-11 
ürün alım kampanyası 
nı, üreticiye 19 Ocak 
günü yapacağı 44 mil 
yon liralık ödemeyle 
noktalıyor. Başkan Hida 
met Asa, “Birlik yöneti
mi olarak biz elimizi 
taşın altına koyduk, üre 
ficimizin Birliğe sahip 
çıkmasını bekliyoruz’’ 
dedi. Marmarabirlik Yö 
netim Kurulu üyesi Ib 
rahim Aksoy ise ortak
larımızın mağdur olma
maları için kota fazlası 
dahil kalan ürün bedel
lerinin ödeneceğini söy 
ledi. Haberi sayfa 2’de

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

Soluk almak güçleşiyor.
Faili meçhuller...
Bilinmezlikler...
Yolsuzluklar...
Derinliklerde kalan yanıtlanmamış soru

lar...
Sorular...
Sorular...
Giderek soruna dönüşüyor.
Dolayısıyla hukuk devleti yara alıyor.
Demokratik devlet özlemi hayalden öte 

bir anlam taşımıyor.
Devletin üç kurumu...
Üç ayrı rapor...
Hangisine güveneceksin?
Görev şehidi olan Orgeneral Eşref 

Bitlis’in düştüğü uçakla ilgili verilen kaza 
raporlarından söz ediyorum.

Çelişkilerin yol açtığı sorular “inanılırhğı” 
ortadan kaldırıyor.

Özellikle ateşin düştüğü yerde onarıl
ması güç defektler oluşturuyor.

Yaşamını, enerjisini, olanaklarını ulusuna 
adamış bir “insan” a ya da insanlara reva 
görülenler gelecek kuşakların heveslerini 
zedeliyor.

Olayın geçtiği yer ya da olayda adı geçen 
kişi kim olursa olsun üzerinde kuşku 
bulutları kaldığında iç dünyalarda “patla
malar” yaşanıyor.

Eğer;
Demokratik hukuk devleti olacaksak 

“sistemi” iyi kurmamız iki dudak arasın
dan çıkarmamız gerekiyor.

İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen Hukuk 
özellikle çok önemli ve değerli.

Tartışılması dahi sakıncalı...
Yanlış kararların doğurduğu sonuçlar 

“adalet” i sekteye uğratıyor.
Hukuk devleti kimliğine erişememiş 

ülkelerde sandıktan çıkan sonucun da 
“demokratik” olmadığı ortada.

Dolayısıyla o demokratik olmayan sonuç 
toplumun hukuk sistemini düzenlemeye 
kalkışıyor.

İki dudak arasından çıkan sözcüklerle 
biçimleniyor.

Acımasızca yüzlerce insanı öldürüp 
toprağa gömen bir örgütün suç makineleri 
yargıdaki yığılmadan kaynaklı zafiyet 
sonucunda toplumun arasına salınıyor.

Öte yanda uluslarını düşünen üniter 
yapıyı bozdurmamaya kararlı gazeteciler, 
bilim adamları, askerler ne zaman biteceği 
belirsiz bir tutukluluk süreciyle “infaz” 
ediliyorlar.

Sanki suçluymuşlar gibi...
Seçime giden Türkiye’de yaşanan bu 

“skandal” hukuksuzluk garabetleri yeni 
sorular uyandırıyor ve zihinleri bulandın 
yor.

Üniversite öğrencilerinin susturulması, 
Tutukluluk sürelerinin uzatılması 

başlangıç...
Ardından kimbilir daha neler neler gele

cek?
12 Eylül referandumu 12 Eylül harekatın

dan hesap sormak yerine tıpkı onun gibi 
hukuksuzluğun dönüm noktası oldu.

Aslında normal değil mi?
12 Eylül’ün doğurduğu bir siyasal 

anlayış 12 Eylül’den neden hesap sorsun 
ki...

Yetmez ama evet diyenlerin kulakları çın
lasın.

üeılellerlııin tamamını öıliiııor
Marmarabirlik, 2010-11 ürün alım kampanyasını, üreticiye 19 Ocak 
günü yapacağı 44 milyon liralık ödemeyle noktalıyor. Başkan Hidamet 
Asa, “Birlik yönetimi olarak biz elimizi taşın altına koyduk, üreticimizin 
Birliğe sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi. Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu üyesi İbrahim Aksoy ise ortaklarımızın mağdur olmamaları için 
kota fazlası dahil kalan ürün bedellerinin ödeneceğini söyledi.
Marmarabirlik, 
2010-11 ürün alım 
kampanyasını, üreti 
ciye yapacağı 44 
milyon liralık öde
meyle noktalıyor. 
Başkan Hidamet 
Asa, “Birlik yöneti
mi olarak biz elimizi 
taşın altına koyduk, 
üreticimizin Birliğe 
sahip çıkmasını 
bekliyoruz” dedi. 
Kısa adı Marmara 
birlik olan Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği, hava 
koşullarından 
ötürü bu yıl yüzde 
60-70 oranında re 
kolte kaybı yaşan
masına karşın 
ortaklarını 
mağdur etmedi. 
Şimdiye kadar 29 
bin tondan fazla 
sofralık zeytin alan 
Marmarabirlik, 
toplam 95 milyon 
lira tutan ürün bede 
linin 51 milyon lira 
sini dört dilimde 
ödemişti.
Geriye kalan 44 
milyon lirayı ise 
19 Ocak’ta ödeme 
kararı aldı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Üreticilerimiz 
hava koşullarının 
neden olduğu 
rekolte kaybı 
nedeniyle zor 
bir yıl geçiriyordu. 
Bu durumu göz 
önü ne alarak, 
ürün bedellerinin 
tamamını, daha

İbrahim Aksoy

önce yaptığımız 
planı revize ederek 
19 Ocak’ta ödeme 
kararı aldık. Ortakla 
rımız, 19 Ocak günü 
ürün bedellerinin 
tamamını alabile
cekler. Kısacası 
ortaklarımıza 
borcumuz kal
mayacak” dedi.
Asa, Marmarabirlik 
yönetimi olarak 
ortakların mağ
duriyetini gidermek 
adına ellerini taşın 
altına koyduklarını, 
üretici ortakların 
da piyasa şartlarını 
göz önüne alarak 
birliklerine sahip 
çıkmalarını istedi. 
Hidamet Asa ayrıca, 
serbest piyasa 
koşullarının ne 
zaman ne getire
ceğinin bilineme 
diğini, fiyatların 
bazen yüksek, 
bazen de düşük 
olabildiğini, 
Marmarabirlik’in 
de bu koşullara 
uygun hareket

Hüseyin Peker

etme zorunluluğu 
olduğunu hatırlattı. 
Asa, kota ve nihai 
fiyat uygulamasın
da olduğu gibi, 
erken ödeme konu 
sunda da üretici
lerin gelecek yıllara 
ilişkin beklentiye 
girmemeleri 
gerektiğini söyledi.

GEMLİK 
KOOPERATİFİ
2 MİLYON 579 BİN 
LİRA ÖDEYECEK 
19 Ocak 2011 günü 
tüm kooperatiflere 
zeytin veren ortak
ların paralarının 
ödeneceğini 
söyleyen Marmara 
birlik Yönetim 
kurulu üyesi Gemlik 
temsilcisi İbrahim 
Aksoy, 72 Nolu 
Gemlik Koopera 
tifinin kampanya 
süresince ortaklar
dan bir milyon 
378 bin 904 kilo 
zeytin alındığını, 
ortakların 5 milyon 
217 bin 940 lira 

alacağının 2 milyon 
638 bin 160 lirasının 
ödendiğini kalan 
2 milyon 638 bin 
780 liranın ise 
19 Ocak 2011 günü 
ödeneceğini 
söyledi.
Aksoy, kampan 
yanın sona ermesi 
üzerine gazetemize 
şu açıklamayı yaptı: 
“Birlik yönetim 
kurulumuz, ortak
larımızın mağdur 
olmamaları için 
kota fazlası dahil 
kalan ürün bedel
lerinin tamamını 
19 Ocak 2011 günü 
ödeyecektir.
Birlik Başkanı ve 
Yönetimi Kurulu 
üyelerinin özverili 
ve birlik içinde 
çalışmaları sonucu 
bu sonuca varılmış 
tır. Gelecek sezon 
ortaklarımıza bol 
ürünler dileriz. ” 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker ise 
yaptığı açıklamada, 
2010-2011 zeytin 
alım kampanyasının 
sona erdiğini 
belirterek, üretici
lerin kooperatife 
verdikleri ürün 
bedellerinin 
tamamını 19 Ocak 
2011 günü alacak
larını söyledi.
Peker, Gemlikli 
üreticilerin koopera 
tiflerine sahip çık
malarını da istedi

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Otomobilinde intihar etti YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde gece 
aracında 8 şişe bira 
içen 35 yaşındaki 
Sezgin Erdoğan 
kafasına sıktığı tek 
kurşun ile intihar 
etti. Çiftçilik yapan 
Köse'nin eşinden 
boşandıktan sonra 
bir aydır bir 
başka kadın ile

WllWlilrtMlilSI Milli
Bursa'nın İznik 
ilçesinde kendisini 
Cumhuriyet saçısı 
olarak tanıtan 
kimliği belirsiz 
dolandırıcı, bir 
vatandaşın 
bankadaki hesabını 
boşaltarak 
kayıplara karıştı. 
Selçuk Mahallesi

Kacak sigara salarken yakalanılı
Bursa'da, kaçak 
sigara satarken 
yakalanan bir 
kişi hakkında' 
yasal işlem 
yapıldı.

Mm Mm HıiiM Mim M
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, camdan 
bakarken hava
landırma 
boşluğuna düşen 
Alzheimer hastası 
hayatını kaybetti. 
Hamidiye Mahallesi 
Park Caddesi 
Acarlar Sitesi'nde 
ikamet eden ve 
Alzheimer hastası 
olduğu öğrenilen 78

Ml8MIIIİİ!|MIMaMI(l|l|İBWl
Orhangazi’de kendi
lerini gümrük görev 
lisi olarak tanıtan 2 
kişi, LCD televizyon 
satma bahanesiyle 
500 dolan alarak 
kayıplara karıştı. 

yaşadığı ve 
arkadaşlarına 
çok mutsuz 
olduğunu söylediği 
öğrenildi.
Gürsu İiçesi'ne 
bağlı Cambazlar 
Köyü'nde çiftçilik 
yapan ve 1.5 yıldır 
eşinden boşanan 
Sezgin Erdoğan son 
bir aydır köyde otu

Atatürk Caddesi'nde 
yürüyen Ahmet K.'yı 
(39) durduran 
kimliği belirsiz bir 
kişi, kendisini 
Cumhuriyet savcısı 
olarak tanıttı. Ahmet 
K.'ya, "Kimlik bilgi
lerin bir şebekenin 
eline geçmiş. 
Bu bilgiler her türlü

Alınan bilgiye 
göre, Santral 
garaj Mahallesi 
Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi'nde 
devriye gezen 

yaşındaki Osman 
Yaşar, dün gece 
saat 01.00 sıraların
da yattığı odanın 
camından bakmak 
istedi. Ancak den
gesini kaybedip 
havalandırma 
boşluğuna 
düşen 6 çocuk 
babası Yaşar, 
hayatını kaybetti. 
Birkaç gündür

Edinilen bilgiye 
göre, Camiikebir 
Mahallesi Orhanbey 
Caddesi'nde oturan 
Gürsel Ş.'nin (50) 
evine gelen 2 kişi, 
kendilerini 'Sirkeci 

ran bir kadın ile 
birlikte yaşamaya 
başladı.
Arkadaşlarına 
mutsuz olduğunu 
söyleyen Erdoğan 
dün akşam köy gir
işine park ettiği 16 
AN 577 plakalı oto
mobilinde 8 şişe 
bira içtikten sonra 
kuru sıkıdan bozma 

kötü işlerde kul
lanılabilir. Hemen 
banka hesabını 
boşaltman lazım. 
Benim bildireceğim 
banka hesabına par
aları yatır." dedi. 
Bunun üzerine 
bankaya giden 
Ahmet K., tanı
madığı kişinin 

güvenlik 
güçleri, durumun
dan şüphelendikleri 
seyyar satıcı 
M.K'nin tezgahında 
yaptığı aramada 

binanın gider
lerinden havalandır
ma boşluğuna sızan 
suların apartman 
yöneticisi tarafından 
belediye ekiplerine 
tahliye ettirildiği 
öğrenilirken, gece 
sızıntının olup 
olmadığını kontrol 
etmek için hava
landırma boşluğuna 
bakan kapıcı,

Gümrüğünde' 
görevli olarak tanıttı. 
Gürsel Ş.'ye ucuza 
LED TV temin ede
ceklerini belirten 2 
şüpheli, bunun 
karşılığında 500 

tabanca ile kafasına 
bir el ateş edip 
intihar etti.
Olay yerinde ölen 
Sezgin Eroğan'ın 
cesedini bulan 
köylüler jandar 
maya haber verdi. 
Olayla ilgili soruş
turmaya cumhuriyet 
savcılığınca 
başlandı.

ozcanvural1933@hotmail.cpm 
www. mill iyet/blog/özca n vu ra I

söylemesi üzerine 
parayı bir başka 
banka şubesindeki 
belirtilen hesaba 
yatırdı.
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Ahmet K. 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

14 paket kaçak 
sigara ele 
geçirdi.
Zanlı hakkında 
yasal işlem 
yapıldığı bildirildi

Osman Yaşar'ın 
cesedi ile karşılaştı. 
Kapıcı, durumu 
hemen apartman 
yöneticisine bildirdi. 
Savcının 
incelemesinin ardın
dan yaşlı adamın 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na gön
derildi. Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

dolar para alarak 
evden ayrıldı. Bir 
Süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Gürsel Ş., 
polise müracaatta 
bulundu.

Öğrendiklerim bu!....
Bizler burada Gemlik Belediyesi ile uğra 

şırken, daha büyüğü Kayseri’de dönüyor- 
muş.. Yazık..

CHP'nin ortaya çıkardığı Kayseri Büyük 
şehir Belediyesi ile ilgili dönen dolapları 
öğrendiğim kadarıyla, Kayserili olduğum 
için üzüntü içinde aktaracağım.

31 yaşında bir adam var; adı Hacı Ali 
Hamurcu.
Askerlik dönüşü emekli babasının tor

piliyle 2005'te Kayseri belediyesin de iş 
buluyor.

Hacı Ali Hamurcu gözü pekliği, girişken
liğiyle amirlerinin güvenini kazanı yor.

Bu işimize yarar diyorlar, "tahsilat" işinde 
görevlendiriliyor.

Ama bu resmi bir "tahsilat" değil, deyim 
yerindeyse haraç!.. Belediye haraçı..

Belediye ile kimin ne işi varsa, Kayseri 
belediyesindeki 17 kişilik çete herkese 
"makbuz" kesiyor.

Tabii bu yasa dışı , sahte bir makbuz.
Bazen "makbuzu" Kayserispor ve 

Erciyesspor içinde kesiyorlar.
(Şimdi anladınız mı bazı belediyelerin 

neden futbol takımlarını çok destekledik
lerini!?)

Hacı Ali Hamurcu'nun eline adres verili 
yor. Gidiyor.

Zarf içinde para alıp belediyedeki amirine 
veriyor.

Bu iş işin .getirdiği para kadar komisyon 
alıyor.

İşler gıcır!.. Çete milyarlarla oynuyor.
Belediyeden bin lira maaş alan Hacı Ali 

Hamurcu kısa zamanda altına BMW çeki 
yor.

Ancak sonunda yakayı ele veriyor. Bu 
defa itirafçı oluyor; Hangi benzin istâs 
yonundan hangi taksi durağından ya da 
bilmem nereden ne kadar para alıp kime 
verdi ise tek tek anlatıyor.

Ayrıntılar veriyor.
Çetenin tüm foyasını ortaya döküyor.
İtiraflarının merkezinde AKP Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Özhaseki olmak üzere 16 kişi var.

Poliste anlattıkları 26 sayfa tutuyor .
Sonra devreye "görünmez eller" giriyor. 

İtirafın on sayfası uçuruluyor.
Soruşturma için yazı kaleme alan 

bürokratlar Kayseri'den uzaklaştırılıyor.
(Vali yardımcısı gibi)
Tüm suç sadece Hacı Ali Hamurcu'nun 

üzerine yıkılıyor.
Cezaevine atılıyor. Dosya unutturulu yor. 

Ta ki...
CHP lideri Kılıçdaroğlu dosyayı meclis 

gündemine taşıyana kadar.
Belgeleri okuduğunuzda görüyorsunuz ki 
Kayseri’de bir "belediye çetesi" var.
Suç ortada.
Ve Başbakan Erdoğan diyor ki, "biz o 

kişiyi içeri attırdık."
Peki diğer 16 kişi?.
Bu işin ağbabaları nerede ?..
Çünkü itiraflar çok açık.
Olay vahim, ortada..
CHP, AKP'yi kuyruğundan yakaladı, 

bakalım Türkiye'de hukuk var mı yok mu 
göreceğiz...

Benim Kayseri’de ki arkadaşlarımdan 
öğrendiklerim..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.cpm
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Güne Bakış cm Hemtrans isçilerine M
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hacının köftesi
Oysa niyetimiz birkaç saat içinde gaze 

teyi tamamlayıp, Küçük Kumla ya gidip, 
İskelede bulunan “Hacının Yeri” köfteci- 
side meşhur köftelerden yemekti.

Hacı lakaplı Mehmet Güler, büyük amca 
mm oğlu, o işini oğlu Yılmaz’a bıraktı.

Yılmaz da ailecek Hacının Yeri’ni işleti 
yor.

Saat 18.oo sıralarında telefon ile 
Kumla’da cinayet işlendiği bilgisi geldi.

Jandarmayı aradım.
Cinayet yoktu ama bir intihar olayı vardı. 
Savcının olay yerinde olduğunu öğrenin 

ce maki namı alıp, Kum la’ya gittim.
Eski Haydariye Köyü muhtarlarından 

Hüseyin Apak, Arıtma Tesisleri karşısın
daki bahçelerinde tek kurşunu başına 
sıkarak intihar etmiş.

Jandarma olay yerinde güvenlik çemberi 
ne almış, ailesi bir tarafta feryat figan ağlı 
yor.

İnceleme bitirdikten sonra ceset cenaze 
arabasıyla gönderilince, ben de Gemlik’e 
dönmek için sahil yolunu tercihi ettim.

Gündüz gidip yiyemediğimiz köfteyi alıp, 
işyerinde yemek geldi aklıma.

Yılmaz işyerindeydi.
Ama tezgahta köfte kalmamıştı.
Dün, pazar olduğundan, günübirlikçiler 

Hacı’nın köftesini bitirmişler..
Bana, biraz sucuk, biraz da pastırma al 

mak kısmet oldu.
Geçtiğimiz bayram ayında Denizli ve 

Marmaris’e giderken, yollarda en çok dik 
katimi çeken tabelalar, köfteci tabelaları 
oldu.

Bilhassa Aydın, Çine Muğla arasında o 
kadar çok ünlü köfteci var ki şaşırırsınız.

Köftesi beğenilen iyi iş yapıyor ve mar 
ka haline geliyor.

İznikli Köfteci Yusuf’un adı bile pek bilin 
mezken, birden Bursa’ya gelince iş tuttu. 
Şimdi Köfteci Yusuf fabrika gibi çalışıyor.

Bursa bölgesinde köfteci denince akla 
İnegöl köftesi gelirdi.

İnegöl’deki köfteciler Türkiye çapında 
ünlüydü.

İmam Aslan Tesisleri’nde şubesi bulu
nan Köfteci Orhan da onlardan biriydi.

Konuya amca oğlu, Hacı’nın Yeri’nden 
girdik, İnegöl Köftecisinden devam ediyo 
ruz.

Gerçekten Hacı’nın Yeri ve Büyük Kumla 
daki Kasap İsmail’in salaç mekanları, 
Kumla’ya her gelenin uğrayıp, kayıntı yap 
tığı yerlerdir.

Birçokları açılıp kapandığı halde bu 
mekanlar yıllardır müşterilerine ürünleriy 
le ağız tadıyla hizmeti sürdürüyor.

Pazar günü Hacının Yeri’nde yemesi kıs
met olmadığımız köfte yerine, biz de iş 
yerimizde sucuklu yumurta yaparak 
pazarı mızı savdık.

Bu pazarda böyle gelip geçti.

CHP Gemlik İlçe Yöneti 
mi ile Kadın Kolu 
üyeleri işten çıkarılan 
Nemtrans işçilerini 
ziyaret ederek, emeğin 
ve emeğin örgütlenme 
hakkının her zaman 
yanında olduklarını 
söylediler.
CHP Gemlik İlçe Baş 
kanı Cem Güler'in, 
CHP Genel Sekreteri 
Bihlun Tamayhgil 
başkanlığında CHP 
Bursa İl Binası'nda 
yapılan ilçe başkanları 
toplantısına katılması 
nedeniy le CHP Gemlik 
İlçe Sekreteri Dursun 
özbey, örgütlenmeden 
sorumlu başkan yar 
dımcısı Ayten Çipli, 
işçi ve sendikalardan 
sorumlu Başkan Yar 
dımcısı Efrahim Tümer, 
Mali ve İdari İşlerden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ali Kalkan, 
esnaftan sorumlu baş 
kan yardımcısı Hulusi 
Ateş ile Kadın Kolu 
Başkanı Nil Avcı ve 
partililer, bir süre önce

TP seçim startı verdi 
Kaya, “Türkiye’yi sarsacak

açıklamaları bekleyin
Türkiye Partisi 
Bursa İl Başkan 
Yardımcısı ve 
Teşkilatlandırma 
Sorumlusu Erten 
Kayan, Genel 
merkezin seçim 
startını verdiğini, 
Gemlik yönetiminin 
oluşarak ilçede de 
seçim çalışmalarını 
başlatacaklarını 
söyledi.
Kayan, cumartesi 
günü ilçemize 
gelerek ilçe 
Başkanlığı’na atanan 
Mehmet Onur’u 
ziyaret etti.
Yeni görevi sebe
biyle Onur’u kut
layan Erten Kayan, 
Türkiye Partisi’nin 
bu aydan sonra Türk 
siyasetini sarsacak 
olağanüstü durumlar 
yaratacak açıkla
maların yapılacağını 
öğrendiğini 
belirterek, meclis 
dışında kalan parti
lerin Haziran ayında

işten çıkarılan 
Nemtrans işçilerini 
ziyaret ederek eylem 
yapan işçilere kuman 
ya ikram ettiler.
İşten çıkarılan işçiler 
adına konuşan Nakliyat 
- İş Gebze Şube Baş 
kanı Erdal Kopal, ziya 
retten mutlu olduklarını 
söyleyerek, CHP'ye 
destekleri için teşek 
kür etti. Nemtrans'ın 
Kasım ayı içinde ser
maye artırımı yaparak 
büyüme atılımı içine 
girdiğini, kendileri 
ninse sendikal örgüt 

yapılacak seçimler 
için yoğun çalış
malar başlattılar. 
Kaya, “Türkiye 
Partisi olarak, bu 
seçimlerden güçlü 
Çıkmak istiyoruz. 
Öncelikle yüzde 

lenmelerini aralık ayı 
içinde tamamladıkla 
rım ve bir ay önce bü 
yüme yönünde serma 
ye artıran Nemtrans'ın 
bir ay sonra 14 işçiyi 
işten çıkarmasının 
altında sendikalaşmak 
yattığını söyledi. 
CHP Gemlik İlçe Sek 
reteri Dursun özbey 
ise ziyarette yaptığı 
konuşmada sosyal 
demokrat bir parti ola 
rak emeğin ve örgüt 
lenme hakkının her 
zaman yanında olduk
larını söyledi.

10’luk seçim 
barajını göz önünde 
bulunduruyoruz. 
Ankara’da yapılan 
çalışmalar doğrul
tusunda seçimler
den sonra meclise 
güçlü bir şekilde

AKP iktidarının ikide 
bir "ileri demokrasi" 
söyleminde bulun
duğunu ancak Türkiye 
'de yaşananlarla bu 
söylemin taban tabana 
zıt olduğunu, iktidarın 
kendisine muhalefet 
eden öğrencileri 
copladığını, hak 
arayanlara biber gazı 
sıktığını, anayasal 
hak olan sendikal 
örgütlenme hakkını 
kullandığı için işten 
atılanlara da 
hükümetin seyirci 
kaldığını söyledi.

girmeyi planlıyoruz. 
Genel Merkezimiz 
seçim stardım verdi. 
Biz, her sandıkta 3 
kişiden oluşan kuru
lun çalışmalarını 
başlattık. Türk 
siyaseti zaman 
içinde çok değişik 
şeylere tanık ola
cağız. Gemlik ilçe 
başkanıma yönetimi
ni oluşturup seçim 
startına katılmasını 
istedim. Şubat ayı 
başında genel 
başkanımız Türki 
ye’yi sarsacak 
açıklamalar 
yapacak” dedi. 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Onur ise 
“Yeni yönetim 
kurulunu terbiyeli, 
sevilen, dürüst 
kişilerden oluştur
mak istiyorum. 
Bir haftaya kadar 
yeni yönetimi 
il Başkanlığına 
bildireceğim” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İş Bankası kuruluşu 
olan Nemtrans 
Lojistik Hizmetleri 
işyerinde, Disk’e 
bağlı Nakliyat İş 
Sendikası’na üye 
oldukları gerekçesi 
ile 45 işçinin çıkarıl 
dığı gerekçesiyle 
sendika Genel 
Başkanı tarafından 
yapılan basın açık
lamasında, Nakliyat 
İş işçilerinin Istan- 
buFa kadar yürü 
yerek iş Bankası 
Genel Müdürlüğü 
önünde olayı 
protesto edecekleri
ni söyledi. 
Cumartesi günü 
saat 13.15 sıraların
da Liman İş 
Sendikası önünde 
toplanan Nemtrans 
işçileri, eşleri ve 
çocukları İskele 
Meydam’ndaki 
Festival Meydam’na 
kadar yürüdü. 
İşçilerin yürüyüşü 
ne CHP İlçe Kadın 
Kolları, Gençlik 
Kolları yöneticileri, 

Eğitim Sen, Liman 
iş Sendikası 
Gemlik yöneticileri, 
Devrimci Hareket 
Komisyonu, Kurtu 
luş Partisi yönetici
leri de destek 
verdiler.
Festival Alanına 
gelen işçiler, 
“Baskılar bizi 
yıldıramaz”, “Şendi 
kal Mücadelemiz 
sürecek”, “işçiyiz, 
güçlüyüz.”, 
“Hakkımızı söke 
söke alacağız.”, 
“Gemlik halkı 
sesimize kulak 
ver”, gibi 
sloganlar attılar. 
Burada basın 
açıklamasını 
okuyan Nakliyat İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, 
İş Bankası iştiraki 
olan Nemtrans 
Lojistik’te çalışan 
işçilerin kanunlara 
aykırı şekilde 
günde 11-14 saat 
çalıştırıldığını fazla 

mesai ücreti öde 
mediğini belirterek, 
işyerinde çalışan 
68 işçiden 46 sının 
sendikalarına üye 
olduğunu, 2010 
yılının Kasım ayında 
Bakanlıktan yetki 
talebinde bulunduk
larını söyledi. 
Küçükosmanoğlu, 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Nemtrans’ta 
örgütlülüğümüz ve 
yasal süreç bu aşa
maya gelmişken 
üyelerimize yönelik 
baskı ve tehditler 
başlamıştır.
İşveren, Nemtrans 
alamadıklarını 
mesai ücretleri ile 
ilgili olarak alacak 
davası açan 12 işçi 
ile 2 öncü üyemiz 
ile 14 kişiyi 
işten çıkarmıştır. 
Kalan üyelerimize 
de Gemport’ta hak
ları ile birlikte devir 
yapmayı teklif 
etmiştir. Kaldı ki 
Gemport’ta örgütlü 

bulunan Liman 
İş Sendikası’nın 
Gemport’taki 
toplu iş sözleşme 
görüşmeleri 
sürecinde Liman-lş 
Sendikası işverene 
Nemtrans işçilerinin 
Gemport’a alın
masını önermiştir. 
İşveren bu öneriyi 
kabul etmeyerek 
Nemtrans işçilerinin 
Gemport’a geç 
meşini istememiştir. 
Bugün işverenin 
işçileri bunu öner
mesi DİSK Nakliyat- 
İş Sendikası’nı ka 
bullenmemesinin 
göstergesidir.” 
Nemtrans işçilerinin 
büyük çoğunluğu
nun bu öneriyi 
kabul etmediğini 
belirten Küçükos 
manoğlu, bunun 
üzerine işçilerin 
çalıştırılmadığını ve 
45 işçinin işten 
çıkarıldığını söyledi. 
Nemtrans’ın şendi 
kah işçi çalıştırmak 
yerine dışarıdan 

araç kiralayarak 
hizmetine devam 
etme hesabı içinde 
olduğunu da 
belirten Küçükos 
manoğlu, “Bu 
durum tamamen 
Anayasal hak olan 
sendikal örgütlen 
meye yönelik bir 
operasyondur” 
şeklinde konuştu. 
İşverenin açıkla
malarının gerçeği 
yansıtmadığını da 
ileri süren Nakliyat 
İş Sendikası genel 
Başkanı, “İşveren, 
çalışan işçilerin 
Nakliyat-İş Sendika 
sında örgütlenmesi
ni hazmedememiş, 
Anayasal haklarını 
kullanan işçileri 
işyerini kapatarak 
işsiz bırakmıştır. 
Sendikamız ve 
üyelerimizin talebi, 
koşulsuz tüm işçi
lerin geri alınması 
ve Nemtrans’ta 
sendikal ve toplu 
iş sözleşmeli olarak 
çalışmalarıdır.”

dedi.
Nemtrans işçileri 
Çarşamba günü 
Gemlik’ten yürü 
yerek, Orhangazi’ye 
gideceğini 
söyleyen 
Küçükosmanoğlu, 
burada İş bankası 
önünde oturma 
eylemi yapacak
larını, perşembe 
günü Orhangazi’den 
Yalova’ya yürüye
ceklerini ve 
Yalova İş bankası 
önünde basın 
açıklaması 
ve oturma eylemi 
düzenleyeceklerini 
Cuma günü ise 
Feribot ile İstan
bul’a geçip, 
Nakliyat İş 
Sendikası 
önünden İş 
Bankası 
Genel Müdürlüğü 
önüne kadar yürüne 
ceğini basına açık
lamasından sonra, 
oturma eylemini 
burada da yapacak
larını söyledi.

Tuncelililer Kültür ve Dayanışma Derneği Genel kurulunda yönetim değişti

Milli HnlIM MİMİ
Tuncelililer Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin 10. genel 
kurul toplantısında 
yönetim değişti. 
Dün saat 10.oo da 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
genel kurul toplan
tısına, Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, DEDEF 
Genel Başkanı

Özkan Tacer, Bursa 
Dersimliler Derneği 
Başkanı Hediye 
Zengi, Demokratik 
Halklar Federasyonu 
temsilcileri ile üye 
ler ve davetliler 
katıldı. Dersim 
Belediye Başkanı 
Edibe Şahin’in genel 
kurula gönderdiği 
telgraf alkışlandı. 
Genel kurulda 

divan üyeliklerine 
Belediye Meclis 
üyesi Binali Derin, 
Belediye Meclis 
üyesi Ayfer Ağırbaş 
ve Hıdır Tutaş’ın 
getirilmesinden 
sonra gündeme 
geçildi.
Eski Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf 
Topçu’nun çalışma 
raporunu okumasın

dan sonra denetim 
kurulu raporu okun
du. Raporların aklan 
ması üzerine, yeni 
yönetim ve denetle 
me kurullarının 
seçimlerine geçildi. 
Seçimlere Fevzi 
Giriş ve Zeynel Ba 
kır’ın listeleri katıldı. 
Yapılan oy sayımın
da Zeynel Bakır lis
tesi 61 oy, Fevzi

Giriş’in listesi ise 59 
oy aldı. Tuncelililer 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği yönetim ku 
rulu şu kişilerden 
oluştu:

Zeynel Bakır, Ali 
Adatepe, Seycan 
Çaktu, Şevki Yılmaz, 
Turabi Çelikel, 
Sevgi Kocamış, 
Haşim Talay.
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İŞ İLANI
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Plastik ambalaj üretimi yapan 
firmamızda makine operatörü olarak 

yetiştirilmek üzere;

- En az ortaokul mezunu
-18-27 yaş arası bekar 

- Takım çalışmasına yatkın 
- Sorumluluk alabilecek

Bayan elemanlara ihtiyacımız vardır. 
Başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki 

adrese bir adet vesikalık fotoğraf ile iş 
başvuru formunu doldurup başvurabilirler.

Adres: BP Gemlik Tesisleri İçi 
Küçükçukur Mevki GEMLİK/BURSA 

Tel : 0224 524 80 84-72 
İlgili : Yusuf SEYMEN

NOT: İş başvuru formları güvenlikten 
temin edilebilinir.

Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Serbest Kürsü

Laureate Internati 
onal Universities adlı 
finans şirketi Bilgi 
Üniversitesi’ni aldığın
dan beri Bilgi'de oku
lun vizyonuna 
uymayan değişiklikler 
uygulamak istedi...

Bunlar akademik 
kadronun hem öğren
cilerinin aleyhine ola
cak değişikliklerdi. 
Çünkü Laureate kendi 
sistemini getirmek 
adına yaptığı değişik
likleri eğitim adına 
değil ticaret adına 
yapıyordu.

Dolayısıyla akademik 
kadroyu birçok olayda 
karşısına aldı.

Onlardan kurtulmak 
için de türlü olaylar 
çevirdi. Bu olay da 
onlardan biri aslında...

(Bir öğrenci tez 
olarak pornoyu 
işlemiş.)

Yeni yönetim bu 
olayla hem kendisine 
batan dikenlerden kur
tulacak hem de örüm
cek beyinli sığ velile 
rin "ah ne iffetli 
üniversite bak aferin 

kangren olan parmağı 
kesti temizlendi" 
demelerini sağlayarak 
sempati toplayacaktı.

Tez konusu 
pornografik içerikli 
olan, fark yaratmaya 
çalışan cesaretli 
üniversite öğrencisi ve 
bu tez yüzünden ceza
landırılan bölüm?!...

Yeni, bölüm dekanı 
ve hocalarıysa bu ayrı 
bir tartışma konusu 
ancak derinlere 
indiğimizde olay çok 
daha farklı ve acı 
maalesef... Bunları 
bilin istedim.

Bilgi Üniversitesi 
İletişim yönünden hem 
eğitimi hem kadrosuy
la çok kuvvetliydi... İdi 
diyorum çünkü önce 
üniversiteyi, sonra da 
bazı kraldan çok kral
cılar" ruhlarını sat
tılar... Yaprak dökümü 
Bilgi'de geçen sene 
başladı, Reklamcılık 
Bölümü birbirine girdi, 
R Vitamini kapandı, 
Haluk Mesci'yle birlik
te birçok dev adam 
yine saçma bir baha

Bilgi 
Üniversitesi’nde 
neler oluyor?...

neyle istifa etmek 
zorunda bırakıldı.

Şimdi yine bir 
iletişim bölümü, ve 
yine bir "zorla istifa" 
silsilesi... Bütün bun
ların aslında pornog 
rafiden, bağnazlıktan 
öte bir açıklaması var. 
Bilgi'de mil yonlarca 
iletişim öğrencisi mil
yarlarca farklı uygula
malı tez konuları seçti, 
sundu, geçti, kaldı vs. 
ancak hiçbiri medyaya 
yansımadı. Bu olayın 
medyaya sızmasını 
sağlayan Bilgi'nin yeni 
yönetimidir...

Çünkü Bilgi, Laure 
ate I. U. 'e satıldığın
dan beri Laureate'in 
eğitim yönünden çok, 
ticari yöndeki hırsları 
sayesinde okulun 
demirbaşları olan 
"eğitim görevlileri" ile 
hep bir savaş içinde 
oldu.Bir takım ticari 
hedeflerine ulaşmaları 
için de kendilerine 
tehlike arz eden 
kadroyu temizlemeleri 
gerekiyordu. 
Ediyorlar.. Yazık!...

elm& «sekeri
- - - - - - - - - KREŞLERİ- - - - - - - - - - - -

GMÜrİNİHÖZEl 
OU ÖNCESİ» 

KURUNU

gtaı
“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 BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • 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 & 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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eki ne sigaraıla yeni iiinein
Ekonomist Mehmet 
Çavlı, Türkiye ekono 
misinin 2010 yılını 
değerlendirerek, 
2011’e dair 
akademik öngörü
lerini paylaştı. Çavlı, 
2011'in Şubat ve 
Mart aylarına özel
likle dikkat çekti. 
2011 yılının kul
landırılan kredilerin 
geri dönüşümü 
açısında ve küresel 
sermayenin 2011 
yılında Türkiye’de 
bulunup bulunma 
yacaği konusunda 
belirsiz bir döneme 
girileceğinden 
Şubat ve Mart 
aylarının bahsedilen 
sebepler nedeniyle 
çok kritik aylar ola
bileceğini ifade 
eden Ekonomist 
Mehmet Çavlı, 
“Elbette ki, küresel 
sermaye sadece 
Türkiye değil, 
Hindistan, Çin, 
Brezilya gibi bazı 
ülkeler için de aynı 
kararı verecek. 
Küresel sermayenin 
de toplumsal bir vic
danı olduğu ümidini 
taşıyorum.” dedi. 
2011 için üçüncü 
önemli konunun da 
tarım sektörü 
olduğunu kaydeden 
Çavlı, “Bütün 
dünyada tarım, çok 
stratejik ve hassas 
döneme girmiştir. 
Mart sonuna kadar 
tarımın masaya 
yatırılıp önemli 
kararlar alınması 
gerekir. Tarımda 
ithalat üzücüdür. 
Türkiye tarım ülke
sidir. Verimli 
topraklarımız var.

Sularımız var. 
Nüfusumuz yeterli. 
İstatistikler, fiyatlar 
ise ikaz veriyor. 
Tarıma sahip çıkıl
malı.” şeklinde 
konuştu.
Bununla birlikte, 
para yönetiminin de 
gözden geçirilmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Çavlı, şunları 
söyledi: 
“2008 krizi sonrası 
anlaşıldı ki; para 
yönetimini bütün 
dünyada sadece 
merkez bankalarına 
bırakmak doğru 
olmayabilir. Merkez 
bankalarının 
yapılarının yeniden 
gözden geçiril 
meşinde yarar var. 
Sadece, 
Türkiye’deki Merkez 
Bankası değil, tüm 
dünyadaki merkez 
bankaları yeniden 
yapılanmalı ve göz
den geçirilmeli. 
2008 krizi başta 
ABD Merkez 
Bankası’nı tartışılır 
hale getirmiştir.
Önlemlerin alınması, 

uyarıların yapılması, 
sinyallerin fark 
edilmesi yönüyle 
merkez bankaları 
önemli yetkili ilk 
noktalardan 
biridir.
Türkiye olarak 
2008 krizini hiçbir 
dünya ülkesi kadar 
ağır yaşamadık. 
Bu durumumuza 
şükretmeliyiz. 
Bir iktisatçı olarak 
düşünür isek; 21 
Şubat 2001 krizi 
sonrası Merkez 
Bankası’nın yetki 
ve sorumluluklarını 
masaya yatırmak 
iyi olurdu. Burada 
bütün kamuda 
kamusal özerklik 
konusunun çok 
iyi irdelenmesi ve 
yeniden yapılanması 
ve gözden 
geçirilmesi 
gerektiğini 
düşünüyorum. 
Dünya krizlerinin 
sona ermediği 
düşünülürse, iyi 
günlerimizde, 
tedbirlerimizi 
alabiliriz.” dedi

Akaryakıt istasyon
larının mağaza ve 
lokantalarında hac- 
men yüzde 5 alkol 
den fazla alkol 
içeren içkiler, süper
market, büfe ve 
bakkallarda da 
hacmi 20 cl ve altın
daki içkiler satıla
mayacak. 
Tütün ve Alkol Piya 
sası Düzenleme 
Kurumu'nun (TAP 
DK) uzun süredir 
üzerinde çalıştığı 
"Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkilerin 
Satışına ve Sunu 
muna İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımla
narak, yürürlüğe 
girdi.
Yönetmelik ile tütün 
mamulleri ve alkollü 
içkilerin tanıtımına, 
satışına, sunumuna 
ve nihai tüketicilere 
ulaşmasına ilişkin 
her türlü faaliyetle 
ilgili usul ve esaslar 
düzenlendi.
Efes Pilsen gibi spor 
kulüplerini de yakın
dan ilgilendiren yeni 
Yönetmelik ile getir

K«Ş€DE IBM O 
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

ilen düzenlemeler 
şöyle:
-Tütün mamulleri ve 
alkollü içkilerin top
tan ve perakende 
satışı ile açık alkollü 
içki satışı faaliyet
lerinde bulunacak 
kişiler, perakende 
satış belgesi almak 
zorunda olacak. İşy
erlerine, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları 
ile ilgili meslek kuru
luşları tarafından 
özel mevzuatına 
göre verilen izinler, 
Yönetmelik hüküm
lerine göre satış bel
gesi alma mükelle
fiyetini ortadan 
kaldırmayacak.
-Yönetmelik kap
samındaki faaliyetler 
için fiziki bir işy
erinin mevcudiyeti 
aranacak.

NÖBETÇİ ECZANE
10 Ocak 2011 Pazartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ

Satış belgesinde 
belirtilen adres 
dışında satış veya 
sunum yapılamaya
cak. Alkollü 
içkilerin bilgi toplum 
hizmetleri vasıtasıyla 
ya da posta ve 
benzeri dağıtım 
hizmetleri yoluyla 
satışı, ancak satış 
belgesini haiz 
işyerlerinde yapıla
bilecek.
İşyerlerinde tütün 
mamulleri ve alkollü 
içkilerin satıldığı 
otomatik satış 
makineleri bulun- 
durulamayacak. 
Tütün mamulleri ve 
alkollü içkiler, her 
nevi oyun makineleri 
ile veya farklı 
yöntemlerde oyun 
ve bahse konu 
edilemeyecek

G 
E 
M 
L 
1

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. Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

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

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59,
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 5.13 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1o 79
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol S13 O1 03

R 
E

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

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3858 

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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tmiısinM
VENÜS SİMASI 

AVMEVSUD
I4.oo-l7.oo-20.l5 

BİRİ Bin 
12M15- 
16.30-20.00
Rezervasyon 

(Tel:5l3552l)
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Mmsmi Mil niım miMmııit hasla! ı
İlçemizi Bursa basket
bol yerel liginde 
başarıyla temsil eden 
Gücümsporlu basket- 
ciler, minik erkekler C 
grubunda Cumartesi 
günü final okulları 
minik takımını Çekirge 
Spor Salonu’nda 
çekişmeli bir maç 
sonunda 28-18 
yenerek grubta 4 te 4 
yaparak lider durumda 
ilerliyor.
Mücadelenin birinci 
periyodu 4-10 ikinci 
periyodu 6-3 üçüncü 
periyodu 2-11 
dördüncü periyodu 6-4 
lük skorlarla tamam
landı. Gücümsporlu 
basketçilerden Tufan 
Erken 18 sayı, 
Ayboran Ocak 4 sayı, 
Canpolat Kurtiş 2 sayı 
Cavit Samanlı 2 sayı 
Ege özteber 2 sayı 
kaydetti. Takım olarak 
iyi mücadele eden 
Gücümspor su isim
lerle sahada yer aldı 
Talha Toklu -Barış Can 
Güler -Efe Çavdar-Can 
polat Kurtiş-Ayboran

Ocak-Cavit Samanh- 
Taşer Yavuz -Berenay 
Aydın-Ege özteber- 
Tufan Erken.
Antrenör Abbas Özer, 
minik takıma destekte 
bulunan Batı Lojistik 
şirketinin sahibi 
Dogukan Paşalıoğlu 
na kulübü ve sporcu
ları adına teşekkür etti.

KIZLAR YAVAŞ ve 
EMİN ADIMLARLA 
İLERLİYOR
Kız Basketbol takımını 

da yeni bir oluşum 
içinde olmalarına 
karşın güçlü rakipleri 
Büyükşehir Belediye 
karşısında üstün bir 
mücadele örneği 
sergilediler. 
Cumartesi günü 
Çekirge Spor 
Salonunda oynanan 
ve 92-68 kaybettikleri 
maçta 38 sayı kayde
den Buket Girenay 
maçın en skorer 
oyuncusu oldu. 
Birinci periyodu 23-8. 

ikinci periyodu 21-14 
üçüncü periyodu 26- 
24 dördüncü periyodu 
22-22 biten 
mücadelede
Buket Girenay 38 sayı, 
Görkem Tigar 24 sayı, 
Burcu güler 4 sayı, 
Güneş Sert 2 sayı kay
detti. mücadeleye 
Buse Akan- Görkem 
Tigar-Buket Girenay- 
İlayda Tümtürk-Pelin 
Üskül-Burcu Güler- 
Güneş Sert- Ecem 
ErtuĞrul yer aldı.

Bony Wilfried defteri
ni kapatan Bursa 
spor'da gözler alter
natiflere çevrildi. 
Teknik Direktör Ertuğ 
rul Sağlam'ın listesin 
de bulunan diğer fut
bolcularla görüşmeler 
hızlandırıldı.
Bony Wilfried trans
ferinde Sparta Prag 
engeline takılan 
Bursaspor'da rota 
yeni isimlere çevrildi. 
Fildişiii Oyuncunun 
olmaması nedeniyle 
alternatiflere yönelen 
Bursaspor, en az 
Bony kadar kaliteli bir 
yıldız ismi takıma 
kazandırmak için 
yeniden çalışmalara 
başladı. Devre arası 
kampının bitimine 
sayılı günler kala 
transfer çalışmasını 
hızlandıran yeşil 
beyazhlarda, Ertuğrul 
Sağlam'ın, hata yap
mamak adına acele 
etmediği ve transferin 
son gününe kadar 
girişimlerin devam 
edebileceği öğrenildi. 
Sağlam'ın ayrıca, çok 

kaliteli bir isim bulun
maması durumunda 
transfer yapmamayı 
düşündüğü de
iddia edildi. 

LİSTEDEKİ SÜRPRİZ 
GOLCÜ
Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam'ın 
listesinde bulunan 
futbolcularla görüş 
meye başlayan yeşil 
beyazlıların ilk olarak 
görüştüğü ismin 
Şampiyonlar Ligi'nde 
gösterdiği başarıyla 
dikkat çeken 
Kopenhag'ın 
Brezilyalı golcüsü 
Cesar Santin olduğu 
öğrenildi. Danimarka 
kulübüyle 2013 yılına 
kadar sözleşmesi 
bulunan Santin'in 
3 milyon Avro olan 
bonservis bedelini 
aşağıya çekmek 
için uğraşan yeşil 
beyazlı yönetim, 
Galatasaray'ın da 
gündeminde olan 
golcüyü kadro kat
mak için uğraş 
verdiği gelen 
haberler arasında.

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^^g

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovşrlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Haziran ayında yapılması beklenen milletvekili genel seçimleri için 
ilçemizden ilk aday adaylığını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Başkanı Cem Güler oldu. İl ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı kala
balık bir topluluk karşısında Bursa Milletvekilliği için aday adayı 
olduğunu söyleyen Cem Güler, yaptığı çalışmaları anlattıktan sonra, 
“CHP’yi Bursa’da temsil edeceğime olan inancım, birikimin, özgü 
venim ve parti örgütünün desteği ile aday adayıyım" dedi. 29 Mart 
2009 yerel seçimlerinde AKP’yi Gemlik’te devirdiklerini belirten Cem 
Güler, ilçe başkanlığı döneminde 400 civarında olan üye sayısını bin 
400’e çıkardıklarını söyledi. Kadri Güler’in haberi sayfa 5’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

3 köye OsmanlI Selçuklu
Cem Güler, ilk milletvekili 

aday adayı

mimarisi çeşme yapılacak
Gemlik’i Ankara’da temsil edecek bir mil

letvekilinin bulunmaması üzücü.

Nüfusu 98 bin olan, ekonomide, sosyal 

yaşantıda, eğitimde Türkiye deki birçok 

ilden daha önde olan ilçemizin, TBMM’de 

gerçek bir temsilcisinin olmaması, bazı 

konularda hedeflere ulaşamamamıza neden 

oluyor.
Bunu, Gemlik’e Üniversite kurulması çalış

malarında yaşadık. Devamı sayfa 4’de

İl Özel İdaresi Bütçesinden 
ilçemizin Hamidiye, Narlı ve 
Büyük Kumla Köylerine 
Osmanlı-Selçuklu mimarisi 
yapılacak çeşmelerin yerini 
incelemek için Kaymakam 
veki li ve Bursa Vali Yardım 
cısı İsmail Demirhan, il genel 
Meclisi üyeleri ile köyleri 
gezdi. İsmail Demirhan, Gem 
lik’in üç köyüne Osmanh, 
Selçuklu mimarisi köy çeş 
meleri yapılacağını bunun 
için çalışmalara başladıkla 
rını, köylerde il genel meclisi 
üyeleri ve Köylere Hizmet 
Götürme Birliği üyeleriyle 
inceleme yaptıklarını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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3 k&ye OsmanlI Selcuilu mimarisi cesme yamlacalı
İl Özel İdaresi Bütçesinden ilçemizin Hamidiye, Narlı ve Büyük Kumla Köylerine 
OsmanlI Selçuklu mimarisi yapılacak çeşmelerin yerini incelemek için Kaymakam veki 
li ve Bursa Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, il genel Meclisi üyeleri ile köyleri gezdi.
İlçemizin Hamidiye, 
Narlı ve Büyük 
Kumla Köylerine il 
Özel idaresi tarafın
dan yaptırılacak 
olan Osmanh ve 
Selçuklu mimari 
örneklerine benzer 
çeşmelerin yapıla
cağı yerleri incele
mek için Kaymakam 
Vekili İsmail 
Demirhan ile İl 
Genel Meclisi’nin 
Gemlikli üyeleri 
köyleri gezdi. 
Bursa Vali Yardım 
cısı ve Gemlik 
Kaymakam vekili 
İsmail Demirhan,

İl Genel Meclisi 
üyeleri Ahmet Hulu 
si Aydın, Mehmet 
Uğur Sertaslan ve 
Ercan Barutçuoğlu, 
Ömer Aslan, 
Kaymakamlık 
Yazı işleri Müdürü 
İbrahim Ay, 
Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meniş, Hamidiye 
Köyü Muhtarı 
Ayhan Gündoğdu, 
İl Özel İdaresi 
bütçesinden yap
tırılacak olan köy 
çeşmeleri için 
Hamidiye, Narlı 
ve Büyük Kumla

Köylerinde 
çeşmelerin konula
cağı yerlerde 
inceleme yaptılar. 
Kaymakam Vekili 
Vali Yardımcısı 
İsmail Demirhan, 
Gemlik’in üç 
köyüne OsmanlI, 
Selçuklu mimarisi 
köy çeşmeleri 
yapılacağını bunun 
için çalışmalara 
başladıklarını, 
köylerde il genel 
meclisi üyeleri 
ve Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
üyeleriyle inceleme 
yaptıklarını söyledi.

İŞ İLANI
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Plastik ambalaj üretimi yapan 
firmamızda makine operatörü olarak 

yetiştirilmek üzere;

- En az ortaokul mezunu
-18-27 yaş arası bekar 

- Takım çalışmasına yatkın 
- Sorumluluk alabilecek

Bayan elemanlara ihtiyacımız vardır. 
Başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki 

adrese bir adet vesikalık fotoğraf ile iş 
başvuru formunu doldurup başvurabilirler.

Adres: BP Gemlik Tesisleri İçi 
Küçükçukur Mevki GEMLİK/BURSA 

Tel : 0224 524 80 84-72 
İlgili: Yusuf SEYMEN

NOT: İş başvuru formları güvenlikten 
temin edilebilinir.

illllllilIftMIllMllUlllt

ABONE OLDUNUZ MU?
MIIIIII11HIIHIII.IIHWIWWW abone OLUN OKUYUN OKUTUN

Saadet Partisi'nin 
tüm Türkiye çapın
da 957 ilçede ger 
pekleştirdiği ilçe 
divan toplantılarına 
genel merkez de 
netçileri de katıldı. 
Saadet Partisi 
Genel Merkezi'nin 
bu atılımla teşkilat
ların seçimlere ne 
kadar hazır olduk
ları yerinde görüle 
rek eksikliklerin 
tamamlanmasının 
hedeflendiği belirtil
di. Genel merkez 
denetçisi Mustafa 
Saruhan yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi; "Tüm 
İlçelerimizde oldu 
ğu gibi Gemlik İlçe 
Teşkilatı'mızı Genel 
Merkez olarak de 
netlemek ve eksik
leri yerinde tesbit 
etmek için gelmiş 
bulunuyoruz. İlçe 
Teşkilatımızda: 
Yönetim kurulu, 
gençlik kolları, 
kadın kolları, mahal 
le teşkilatları, san 
dik müşahitlerinin 
tam olup olmadığı 
ve modele uygun 
çalışıp çalışmadık
larını kontrol ettik. 
İlçe Başkanımız ve 
ekibinin ortaya 
koydukları

performans bizleri 
ziyadesiyle mem
nun etti." Saruhan, 
konuşmasının 
devamında;
"Gemlik İlçe teşki
latımız Gem lik'in 
en merkezi yerinde 
en büyük mekanını 
Seçim irti bat büro
su olarak 6 ay önce 
tutarak içinin 
düzenlenmesine 
başlamış. Bu 
durum Türkiye'de 
olduğu gibi Gem 
lik'te de Saadet 
Partisi'nin bu 
seçimlerde ne 
kadar iddialı olduğu 
nu ortaya koymak
tadır" dedi. Mustafa 
Saruhan açıklama 
larına şöyle devam 
etti; "Genel Başkanı 
mız Prof. Dr Necmet 
tip Erbakan Devlet 
adamlığı tecrübesi 

ve bilgi donanımı 
ile ülkemizin karşı 
karşıya kaldığı işsiz 
lik, açlık, manevi 
çöküntü ve banka 
ların kıskacında 
faiz belasından 
kıvranan mil
letimizin kurtuluş 
ümidi olduğunu 
bildirdi. Saadet 
Partisi ülkenin 
tek kurtuluşu 
olduğunu, ülkenin 
içinde bulunduğu 
sıkıntıların oyuncu
ların değiştirilmesi 
ile değil senary
onun değiştirilmesi 
ile çözülebileceğini 
bildirdi.Usta 
varken çırağa 
itibar olmaz diyen 
Saruhan, AKP 'nin 
değişme vakti geldi 
çünkü "Su geldi 
teyemmüm 
bozuldu." dedi.
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Faciaya ramak kala YUYORUM

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, öğrenci 
yurdu önünde 
meydana gelen 
kazada bir kişi 
yaralandı.
Arapzade Mahalle 
si'nde öğrenci yurdu 
önündeki kavşaktan 
dönmek isteyen 
Maksut Ustabaş (37) 
idaresindeki 
77 AZ 550 plakalı 
otomobil, alt yoldan

Meıro raylarında faciaya iılpaıı
Bursa'da direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den bayan sürücü 
Bursaray raylarına 
düştüğü kazada, 
kadın sürücü hafif 
şekilde yaralanırken, 
kaza esnasında 
trenin o bölgeden 
geçmemesi muhte 
mel faciayı önledi. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, önceki gece 
01.00 sıralarında 
merkez Nilüfer ilçesi 
Çalı Köprülü 
Kavşağı üzerinde

Alkol alıp hırsızlık yaptılar
Bursa'da, alkollü 
olarak hırsızlık yap
tıkları iddia edilen 
zanlılar yakalandı. 
Alacahırka ve 
Demirkapı mahal
lelerinde üç ayrı oto
mobilde ve bir 
kıraathanede tele-

Seyir halindeki imli ataç yandı
Bursa-İstanbul yo 
lunda seyir halinde
ki Lpg'li otomobilin 
aniden alev alması, 
yürekleri ağza 
getirdi. Kaza yerine 
gelen Bursa Emni 
yet Müdürlüğü ekip
leri, aracın patlama 
ihtimaline karşı yolu 
hemen trafiğe kapat
tı. Geçtiğimiz hafta 
Niğde'nin Bor ilçesi 
yakınlarında mey
dana gelen trafik 
kazasında Lpg'li iki

Ustabaş (68) 
kazada yaralandı. 
Araçta sıkışan 
yaşlı kadını olay 
yerine gelen sağlık

jOrtıangazi’delbrkunçkaza!,,
gelen Talha 
Bumu'nun (20) 
kullandı ğı 54 TE 
660 plakalı otomo
bile yandan çarptı.

meydana geldi. 
Ataevler Metro İsta- 
syonu'na 200 metre 
kala 34 AZH 68 
plakalı otomobilinin 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den Sibel Asut, 
trenin geçtiği yolun 
demir korkuluklarını 
kırarak raylara uçtu. 
Otomobil ancak 100 
metre ileride dura
bildi. Sibel Asut, 
kazayı şans eseri 
hafif sıyrıklarla atlat
tı. Yaralanan kadın 

vizyon çalan hır 
sızların yakalanması 
için polis soruştur
ma başlattı.
Araçlardan parmak 
izi alan polis, 
şüphelilerin belirlen
mesi için bölgedeki 
işyerlerinin karne 

otomobilin karıştığı 
kazada 6 kişinin 
ölmesinin ardından 
Bursa'da da Lpg'li 
araç seyir halindey 
ken yanmaya başla 
dı. Şaban Öztürk 16 
DAF 61 plakalı oto
mobiliyle oto boyacı 
sına gitmek üzere 
yola çıktı. Öztürk, 
Bursa-İstanbul yolu 
Bursa Uluslararası 
Tekstil ve Ticaret 
Merkezi önüne 
geldiği sırada oto-

Ustabaş'ın kul
landığı araçta bulu
nan ve sürücünün 
annesi olduğu 
belirlenen Şadiye 

sürücü yoldan 
geçen vatandaşlar 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaza 
sebebi ile Fethiye - 
Ataevler arası gece 
yapılan tren geçiş
leri ters yönden 
yapıldı ve istasyon 
görevlilerini taşıyan 
tren, karşı raylardan 
geçmek zorunda 
kaldı. Gece 
boyunca 

ralarını inceledi. 
Görüntülerde hırsı
zlığı gerçekleştiren 
şüphelilerin terlik 
giydikleri belirlendi. 
Olayın faili oldukları 
iddia edilen A.E. (25) 
ve K.Ş.(25) gözaltına 
alındı. Zanlıların sat- 

mobil yanmaya 
başladı. Büyük bir 
korku ile araçtan 
inen Öztürk durumu 
polis ve itfaiye ekip
lerine bildirdi.
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
ederken polis, oto
mobilin Lpg'li 
olması sebebiyle 
yolu trafiğe kapattı. 
Şaban Öztürk, 
"Arabamı boyatmak 
için servise gidiyor-

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kader utansın!...

çıkardı. Yaralı kadın, 
Orhangazi Devlet 
Hastaneşi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Bursaray çalışanları 
ise kaza sebebi 
ile tren raylarında 
oluşan hasarı 
gidermeye çalıştı. 
Raylara uçan oto
mobil, tren güzer
gahında bulunan 
yüksek voltajlı elek
trik sebebi ile bir 
süre raylarda kaldı. 
Araç daha sonra 
vinç yardımı ile 
raylardan çıkarıldı. 
Polis, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

tıkları 3 teyp ve 
LCD televizyonun 
parasıyla alkol aldığı 
belirlendi.
Emniyette sorgusu 
tamamlanan 
şüpheliler hırsızlık 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

dum. Orta şeritte 
seyrederken aniden 
aracın sol tarafı yan
maya başladı. Korku 
içerisinde kenara 
çektim ve indim." 
dedi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıl 
dı. Tamamen kulla 
nılmaz hale gelen 
otomobil çekici yar 
dımıyia çekildi. Kaza 
sebebiyle Bursa- 
Istanbul yolunda 
uzun araç konvoyu 
oluştu.

“Kabahati gelin yapmışlar, alan 
olmamış” deyişinde olduğu gibi, herhan
gi bir aksaklık olduğu zaman AKP suçu 
derhal başkasına atmayı marifet sayıyor.

Tam bir şark kurnazlığı...
Öğrendiğim kadarıyla, AKP Hükümeti 

2005 yılında Ceza Muhakemeleri 
Kanununun 102. Maddesinde değişiklik 
yaptı.

Yasanın önce 2008’de yürürlüğe girmesi 
kararlaştırılmış...

Sonra da 31 Aralık 2010’a ertelenmiş...
Zaman su gibi aktı geçti, beklenen tarih 

geldi ve tahliyeler başladı. Televizyonlarda 
seyrettiniz...

Defalarca ömür boyu hapse mahkum 
edilmiş katiller, Hizbullah militanları. 
Mafya babaları, şuç örgütleri reisleri teker 
teker tahliye edilmeye başladılar.

Kamuoyu şaşkınlık içinde olayları izliyor
du...

AKP'de bu yıkımı yargıya yıkmaya çalışı 
yordu..

Ben hukukçu değilim ama düz aklımla 
sorumluyu biliyorum..

Bu konu yargının değil, yasamanın 
sorunudur.

Kanunu 2005 yılında çıkaran Yasama 
organı TBMM değil mi?

Sayın okurlarım; Ama asıl sebep;
AKP’nin devletin kurumlan ile sürekli 

olarak kavgalı olmasından kaynaklanmak
tadır.

Bir yasa tasarısı hazırlanırken hükümet 
ilgili kuruluşlardan mutlaka görüş alır. 
Almalıdır..

Akıllı insanın yapacağı iş budur.
Ama siz Yüksek Yargıyı düşman ve 

fethedilecek bir kale olarak görüyor ve 
gece- gündüz tüm mesainizi bu uğurda 
harcıyorsanız, yargıdan gelen taleplere 
bakmazsınız bile...

Böyle davrandığınız için hem 
çıkardığınız yasaların önemli bir kısmı 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir, 
hem de ülkede bir sürü karışıklığa sebep 
olursunuz.

Türk Milleti; Habur’da yaşanan PKK’lı 
militanları karşılama törenini de, AKP 
tarafından salıverilen yüzlerce insanın 
katilleri olan Hizbullah militanlarını ve 
bunlara sebep olanları da asla unutmaya
caktır.

Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, 
Tuncay Özkan ve diğer aydınlar; sizlerin 
suçlarınız ne kadar büyükmüş...

Çete reisleri, katiller, devlet düşmanları 
serbest, sîzler cezaevinde bile işkence 
çekiyorsunuz...

Kader utansın...

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

« UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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GEHLİK'İN İLK CÜHLÛK SİYASİ GAZETESİ

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Cem Güler
ilk milletvekili aday adayı

AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, 
Gemlik doğumlu bir milletvekili ama Altan 
bey, milletvekili olduğundan beri Gemlikli 
terin arasına pek katılamadı.

0, daha çok AKP Türkiye Milletvekili olarak 
görev yaptı üç dönemdir.

Biz, her an Gemlik’te, Gemliklilerle birlikte 
olacak bir milletvekiline hasretiz.

Bu hangi partide olursa olsun. 
Önümüzde bir genel seçim var.
İktidar partisi genel seçimlerin 12 Haziran 

2011 günü yapılacağını duyurdu.
Bu nedenle, tüm siyasi partilerde seçim 

startı verildi.
Seçimlere kadar kalan süre uzun bir zaman 

değil.
Bu nedenle partiler Yüksek Seçim Kurulu 

takvimine göre çalışmalarını hızlandıracak.
Bunun ilk aşaması milletvekili aday aday 

lığıdır.
Parti içinde asıl çekişme, milletvekili aday 

adaylığı konusunda yaşanır.
Seçim yasası ve parti tüzüklerinde ön seçim 

yapmayan veya aday adaylarını belirlemede 
partili üyelere yerine delegeler bazında aday 
belirlemesi yapan siyasi partilerde hep sancı 
yaşanır.

Geniş partili üye yerine bindirilmiş kıtalarla 
adaylar belirlenir.

Bu ve seçim yasasındaki seçmenin tercih 
serbestliğinin olmaması da istenen kişi yeri 
ne teşkilatları elinde bulunduranların seçtiği 
kişiler hep milletvekili seçilir.

Bugüne kadar Gemlik’ten kimler milletvekili 
oldu. Bir düşünelim.

Birinci mecliste merhum Celal Bayar ve 
Necati Kurtuluş, Şükrü Kaya, AP döneminde 
Fikret Turhangil, Mustafa Tayyar, Muarrem 
Tuncay, Ahmet Hamdi Sancar, Emin Dalkıran, 
Fazilet Partisi’nden Altan Mehmet 
Karapaşaoğlu, Karapaşaoğlu hala mecliste 
görevde..

Yeni dönemde ne olur bilmiyoruz.
12 Haziran günü yapılacağı beklenen genel 

seçimler için ilk harekete geçen parti CHP 
oldu.

Dün, CHP İlçe Başkanı Cem Güler, kalabalık 
bir partilinin katıldığı toplantı ile milletvekil- 
iğine aday adayı olacağını açıkladı.

İl Başkanı Gürkan Akdoğan, Nilüfer ve 
Osmangazi, Keleş, Harmancık İlçe Başkanları 
da bu toplantıda hazır bulundu.

Cem Güler’i kutluyorum.
Koltuğunu bırakıp aday adayı olmak da bir 

cesaret, özveri işidir.
Cem Güler, yerel seçimler ve Anayasa 

referandumu gibi iki önemli seçimi atlatan 
genç bir başkandır.

Dilerim kurtlar sofrasında ön sıralara gi 
rebilme şansını yakalar.

Biz, Ankarada bizim diyeceğimiz bir Gem 
likli görmek istiyoruz. Gemlik buna hasret.

te|HftHİBWll*İWİMl

10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü 
olması nedeniyle 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
Ortaöğretim 
teşkilatı basın 
çalışanları gününü 
düzenledikleri 
törenle kutladılar. 
Ülkü Ocakları 
Gemlik Şube Başka 
nı Mehmet Emin 
Özcanbaz, yaptığı 
konuşmada ülkemiz 
de basın mensup 
larının çektiği zor
lukların ve baskılara 
karşın varolabilme 
leri tüm bu etkenlere 
karşın düşüncelerini 
yazabilmelerinin zor
luğuna değindi.

Genç ülkücülerden 
basın çalışanlarının 
sorunlarını ve zor
luklarını anlatan bir 
kompozisyon yarış
ması düzenledikleri
ni söyledi.
Yarışmada derece 
alan eserler okundu. 
Daha sonra derece 
ye giren öğrencilere 
günün anlamını 
daha anlaşılır kılmak 
ve düşünceleri anlat
makta en önemli 
araç olan birer 
kalem hediye edildi. 
Genç ülkücüler daha 
sonra basın mensup 
larını ziyar etti. 
Gazetemizi de 
ziyaret eden ülkücü 
gençler, gazetemiz

sahibi Kadri Güler’e 
günün önemi 
nedeniyle bir demek 
çiçek vererek, 
Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutladı. 
Kompozisyon yarış
masında derece alan 
eserler ise şunlar 
1. Endüstri Meslek 
Lisesi Öğr. - 
Erhan Boylu

2. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Öğrencilerinden - 
Tuncer Gezgin 
3. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Öğrencilerinden - 
Fatih Okuş oldu. 
Dereceye giren 
öğrencilere tören 
sonunda armağanlar 
verildi.

Mil liitl il tel MMı İM İl
10 Ocak 1919 tari
hinde, Yunan ordusu 
nun İzmit ve Bur 
sa’dan yola çıkıp 
Ankara’ya yürümek 
istemesi ve Türk 
ordusunu bunları 
durdurduğu Metris 
tepe’ye 200’e yakın 
dağcı tırmandı. 
Metristepe’ye tırma 
nan dağcılar arasın
da bir süre önce 
Erciyas Dağı’nın 
zirvesine çıkan Gem 
likli dağcı Haydar 
Bozada’da vardı.

Bozada, Metriste 
pe’nin 360 derecelik 
bir manzaraya sahip, 
rüzgarsız ama zirve 
nin 1200 metre yük
seklikte olduğundan 
çok soğuk olduğunu 
söyledi.Metristepe 
tırmanışını Bozüyük 
Akut gurubu tarafın
dan düzenlenirken, 
Katılımcılar arasında 
Ünal Özbostanlar, 
Dr. Coşkun Akın, 
Serap Yar ve 
Haydar Bozada 
bulunuyordu.

Haydar Bozada’da bu kez 
Metristepe’ye tırmandı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cem Güler, nilMi ft aflaylıiını acıklaılı
Haziran ayında yapılması beklenen milletvekili genel seçimleri için ilçemizden ilk aday adaylığını 
açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Cem Güler oldu. II ve ilçe yöneticilerinin de 
katıldığı kalabalık bir topluluk karşısında Bursa Milletvekilliği için aday adayı olduğunu söyleyen 
Cem Güler, yaptığı çalışmaları anlattıktan sonra, “CHP’yi Bursa’da temsil edeceğime olan 
inancım, birikimin, özgüvenim ve parti örgütünün desteği ile aday adayıyım” dedi.
12 Haziran 2011 
tarihinde yapılması 
beklenen milletvekil 
ligi genel seçimleri 
için CHP’de 
start verildi.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
dün saat 15.oo’de 
görevinden istifa 
ederek, Haziran 
ayında yapılacak 
olan genel seçim
lerde Bursa millet 
vekili olmak için 
aday adaylığını 
düzenlenen 
törenle açıkladı. 
CHP Bursa İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, il yönetim 
kurulu üyeleri, 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Zafer 
Ekmekçi, Nilüfer 
CHP İlçe Başkanı 
Metin Çelik, 
Mudanya eski İlçe 
Başkanı Hasan 
Yıldırım, Keleş ve 
Büyükorhan ilçe 
başkanlarının da 
katıldığı basın 
toplantısına, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP ilçe yöneticile 
ri, kadın ve gençlik 
kolları yöneticileri 
ve üyeleri, belediye 
meclis üyeleri, 
il genel meclisi 
üyeleri ile çok 
sayıda partili Cem 
Güler’in milletvekili 
aday adaylığını 
açıklama 
toplantısına katıldı. 
Cem Güler, 
aday adaylığını 
açıklarken, öz 
geçmişini anlattı. 
Güler, 1994 yılında 
askerlik görevini 
bitirdikten sonra 
CHP ilçe örgütüne 
katıldığını 1.5 yıl 
gençlik kolları 
başkanlığı 
yaptığını Söyledi. 
CHP kadrolarında il 
çe yöneticiliği yaptı. 
Güler, aday adaylığı 
açıklamasını yapar 
ken, partide üç ayrı

dönemde yöneticilik 
yaptığını söyledi. 
Güler, “Bu görevler 
de bulunduğum sıra 
da etnik ve bölgesel 
temelde yapılan 
siyaset anlayışı ve 
uyumsuz yönetim 
yapıları, benim 
insanlık değeri 
temel alan dünya 
görüşüm, kamu 
yararı adına siyaset 
yapma anlayışım 
ve inandığım sosyal 
demokrat parti ilke 
leri ile örtüşmediği 
için aktif siyasete 
bir dönem ara 
verdim.” dedi.
CHP’nin altı oku ve 
sosyal demokrasi 
nin evrensel ilkele 
rinin her dönem 
savunuculuğunu 
yaptığını söyleyen 
Cem Güler, 2007 
seçimlerinde 
CHP’nin Gemlik’te 
daha başarılı ola
bilmesi için kendi
sine yapılan ilçe 
başkanlığı öneri 
sini, sorumluluk 
duygusu içinde 
kabul ettiğini 21 
Kasım 2007 tarihin 
de genel merkezce 
CHP Gemlik ilçe 
başkanlığı görevine 
getirildiğini söyledi. 
2008 yılındaki 
kongrede ilçe 
başkanlığına 

seçildiğini belirten 
Güler, 31 Ocak 2010 
tarihinde yapılan 
kongrede ise yeni 
den ilçe başkanlığı
na seçildiğini 
belirtti.
29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinde AKP’yi 
Gemlik’te devirdik
lerini de belirten 
Güler, Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
ve iki il genel 
meclisi üyeliğini 
kazandıklarını, 
partilerine 200 m2 
büyüklüğünde parti 
binası kazandırdık
larını, 400 civarında
ki üye sayısını bin 
400‘e çıkardıklarını 
belirterek, “Eski 
genel başkanımız 
Deniz Baykal 
ve yeni Genel 
Başkanımız Kemal 
Kıhçdaroğlu’nu iki 
kez Gemlik’te 5 bin 
kişiyle ağırladık. 
Genel başkanımızı 
referandum gezileri 
sırasında 10 bin 
kişilik Gemlik 
siyasal tarihinde en 
görkemli miting ile 
ağırladık. Görev 
sürem süresince 
gündelik, kısır, * 
kişisel çekişmeler 
ve tartışmalarla 
zaman harcama 
yerine, kalıcı ve dışa 
dönük çalışmalar 

yapmaya çalıştım. 
Son olarak üzerinde 
çalıştığım bitirmek 
aşamasına geldiği 
miz proje yapmaya 
çalıştım. Son olarak 
üzerinde çalıştığı 
mız ve bitirme aşa
masına geldiğimiz 
proje, sokak temsil
ciliği projesidir.
Bu proje kapsamın
da Gemlik’in 17 
mahalle ve 17 
köyünde birer CHP 
Parti sorumlusu 
belirledik. Bu ma 
halle ve köy sorum- 
luluları kendi mahal 
/elerinde bulunan 
her sokak ve cadde 
de en az CHP sokak 
temsilcisi belirleye
cekler. Bu sokak 

sorumluları aynı 
zamanda o mahal
lenin CHP mahalle 
komitesini oluştura
caklardır. Mahalle 
komiteleri CHP’nin 
mikro yönetimi gibi 
çalışarak sokak 
temsilcileri aracılı 
ğıyla kendi mahal
lelerindeki seçmen
lere ulaşıp, onlara 
partinin ilkelerini 
çeşitli dokümanlar 
yoluyla ya da sözlü 
olarak anlatacak ve 
her sokak temsilcisi 
kendi sokağındaki 
seçmenleri oy kul
lanma günü oy atın- 
caya kadar izleye- 
çektir. CHP’ye oy 
kazandırmak için 
gönüllü olarak 
çalışacaklardır. 
Hedefimiz, Gemlik 
teki 996 sokak ve 
caddenin en az 
800 ünde sokak 
temsilcisi belir
lemektir. Bu çalışma 
şu anda başarıyla 
ilerlemekte olup 
600 civarında 
temsilcileri 
belirlenmiş, kalanı 
da kısa sürede 
tamamlanacaktır.” 
Cem Güler, siyase 
tin yanında çalıştığı 
sivil toplum kuru
luşlarını da belir 
terek, “İş yaşamı, 
gençliği, sporu, zey
tini, örgütsel biriki

mi, emeği ve başarı 
yı temsil eden yön
lerimin yanı sıra, 
CHP’nin Bursa’da 
başarıyla temsil 
edeceğime olan 
inancım, birikimim, 
özgüvenim ve parti 
örgütümün desteğiy 
le, 2011 yılında yapı 
lacak olan genel 
seçimlerinde CHP 
milletvekili adayı 
adayıyım.” şeklinde 
konuştu.
Cem Güler’in 
konuşmasından 
sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi il 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, Cem
Güler ile birlikte 
yola çıktıklarını 
enerjisi ile 
Gemlik’te önemli 
işler başardığını, 
siyaseti dinamik 
bir şekilde 
götürdüğünü 
belirterek, “Cem’i 
CHP’ye büyük 
emek veren mil
letvekilliğini en 
fazla hakeden 
bir insan olarak 
görüyorum. 
Birlikte yola çıktık. 
Enerjisi ile büyük 
işler başardı. 
İnşallah, umuduu 
gerçekleştirir. 
Biz, yanındayız 
ve kendisini 
destekliyoruz.” 
dedi.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

TEMELİ ATILAN 
SALONUN SAHİBİ KİM 

OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapacağı 
spor salonunun temeli 
düzenlenen törenle 
atıldı.

İsmi de tanıtım da 
yazıldığına göre Gemlik 
Spor Salonu.

Salondan çevredeki 
ilköğretim okulları ile 
belirli liselerin fay
dalanacakları söylendi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
konuşmasında özellikle 
bunların altını çizdi.
“Öğrencileri kucakla 

yacak bir spor salonu” 
dedi.

Peki spor salonunun 
yeri kimin?

Bildiğimiz kadarıyla 
bir derneğe ait.

Sahibi dernek olunca 
nasıl Gemlik spor 
salonu oluyor?

İnsanların burada 
kafaları karışıyor.

Dernek yöneticileri 
yerlerini Büyükşehir’e 
spor salonu yapılmak 
kaydıyla verseler bile 
ileride sahiplenme 
yaşanmaz mı?

Büyükşehir
Belediyesi nedense hep 
arsa isti yor, kamu
laştırıp alın size yaptım 
demiyor.

İlçe sahasında yapılan 
spor kulübü açılışında 
Gemlik’e spor yatırımı 
yapacağız denmişti.

Yatırım herhalde 
temeli atılan spor 
salonu olmalı.

Çünkü harcanacak 
para Gemlik’te 
görülmemiş bir 
yatırım galiba!.

Şimdi yaklaşık 4-5 yıl 
geriye gidelim.

Dönemin Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik Lisesi 
salonunun zeminini 
yaptırmıştı.

Ve yaptırırken de 
bildiğim kadarıyla “Tüm 
okulların faydalan
masını” istemişti.

Peki tüm okullarımız 
Gemlik Lisesinin salo
nundan faydalandı mı?

İlçe Spor Salonunun 

açılmasından sonra 
sadece bulunduğu 
okul öğrencilerinin spor 
yaptıkları konuşuluyor.

Diğer okulların fayda
landıklarını ise hiç san
mıyorum.

Gemlik’te 2 adet okul
da spor salonu var ve 
bunlardan sadece o 
okullar faydalanıyor,

İsminin neden Gemlik 
Spor Salonu olarak ver
ildiğine anlam vermek 
zor.

Burası Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Spor 
Salonu olarak konuşu
luyor.

Doğrusu da bu olur 
kanaatindeyim.

Çünkü salon yapıldık
tan sonra yönetimi de 
onlar tarafından 
yürütülecektir.

Ve okulların yapacak
ları idmanlarda öncelik 
yanındaki okulun olur.

Bir süre sonra da yine 
eskiye dönülür.

Yani Gemlik lisesinde 
olduğu gibi.

Spor kulüplerine 

bildiğim kadarıyla 
verilmeyeceğine göre 
okullarda tatile 
girdiğinde salon kime 
kalacak?

Önemli olan Gemlik’te 
birer birer kurulmaya 
başlanan ve halen 
kurulu olan spor kulüp
lerimizin de yapılan 
salondan faydalan
malarıdır.

Öyle bir zaman gele
cek büyük salonda 
idman saati karmaşası 
yaşanmaya başladığın
da ne olacak.

Kulüplerimizin çoğu 
idmanlarını akşam 
yapıyorlar.

Yapılacak salon ise 
sadece birkaç okul için.

Okullarda gece kapalı 
olduğundan salonda 
kimler idman yapacak?
Açıkçası spor salo

nunun ismini acele 
değiştirmek en 
doğrusudur.
AIHL Spor Şalonu 

olarak.
Okullar yine gidip spor 

yapsınlar.

İnternet sitemiz yenilendi www.gemlikkorfeznazetesi.com

elm& «sekeri
——KREŞLERİ - - - - - - -

GEMLİrİNİLÜÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİtİK 

KUBUNU

«ınıı
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemlibir fark yaratır”

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

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
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
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 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 içinde)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

http://www.gemlikkorfeznazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Emekliye eksik zam Etmeğe zam tartışması
SSK ve Bağ-Kur 
emeklisi Ocak maa 
şında yüzde 2.7’lik 
zamla yetinecek. 
Başbakan Erdo 
ğan’ın Ekim ayında 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri için açık
ladığı ‘zam müjdesi’ 
torba tasarı Mec 
lis’ten geçmediği 
için Şubat ayına 
kaldı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer, 
“Emeklilerimiz 
merak etmesinler, 
tasarı 17 Ocak’a 
kadar yasalaşmazsa 
maaşlarına geçmiş 6 
aylık enflasyon ora 
nında zam yapaca 
ğız. Ama Şubat 
ayında farklarıyla 
birlikte zamlı maaş 
larını alırlar” dedi. 
EN DÜŞÜK 
MAAŞA 60 LİRA 
Başbakan Erdoğan 
Ekim ayında par
tisinin grup toplan
tısında SSK ve 
Bağ-Kur emekli 
lerine müjde vermiş 
ti. Maaşı en düşük 
emeklilere 60 lira 
zam açıklayan Baş 
bakan, maaşı 1500 
liranın üzerinde 
maaş alanlara da 
yüzde 4 zam yapıla
cağını duyurmuştu. 
Erdoğan, “Altı aylık 
enflasyon daha 
düşük oranda çıksa 
dahi yüzde 4 oranın
da artış aynen 
geçerli. Bir başka 
ifadeyle 2011 yılının 
tamamında emekli 
aylıklarını yüzde 4 
ila yüzde 21.7 
oranında artın 
yoruz” demişti. 
63 LİRA YERİNE 
10 LİRA 
Erdoğan, rakamsal

olarak, en düşük 
emekli aylıklarına 
yıllık 80-91 lira 
arasında artış 
sağlanacağını belirt
mişti. Böylece en 
düşük maaşı alan 
Bağ-kur tarım 
emeklilerinin ücreti 
371 liradan Ocak 
ayında 434 liraya 
çıkacaktı. Ancak bu 
zam yetişmediği 
için, Bağ-Kur tarım 
emeklisi mevcut 
yasaya göre yüzde 
2.7’lik enflasyon 
oranında sadece 10 
lira zam alacak.
62 LİRA YERİNE 
17 LİRA 
En düşük 648 
lira alan SSK işçi 
emeklisi ise yasa 
yetişmiş olsaydı 
maaşı 62 lira 
artarak 710 liraya 
çıkacaktı. Ancak 
yasa yetişmediği 
için yüzde 2.7’lik 
artışla yani 
17 lira zamla 
yetinecek ve maaşı 
665 lira olarak 
alacak.
Şubat ayında ise 
hem 45 liralık Ocak 
farkını alacak hem 
de Şubat maaşı 62 
lira artacak.
1500’ün üzerinde 
kiler ne alacak? 
Maaşı 1500 liranın 

üzerinde olan işçi 
ve Bağ-Kur 
emeklileri ise tıpkı 
memur emeklileri 
gibi Ocak ve 
Temmuz’da yüzde 
4’er oranında zam 
alacaklar. Ancak 
yasa çıkmadığı için 
onlar da yüzde 
2.7’lik artışla 
yetinecekler. 
MEMUR İLE 
AYRIM KALKIYOR 
Memur emeklileri 
ile işçi ve Bağ-Kur 
emekli maaşları 
arasındaki zam 
yöntemi büyük tepki 
yaratıyordu.
Memur emeklileri 
tıpkı memurlar gibi 
Ocak ve Temmuz 
aylarındaki zam
larını gelecek 
dönem enflas 
yon tahmini 
üzerinden alıyordu. 
Enflasyon zamdan 
yüksek çıkarsa da 
enflasyon farkı 
kadar ilave 
zam alıyorlardı. 
Oysa işçi ve 
Bağ-Kur Emeklileri 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
gereği, zamlarını 
geçmiş 6 aylık 
enflâsyona göre 
alıyorlar.

Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, son 
günlerde buğday ve 
un fiyatlarının artış 
göstermesiyle birlik
te kamuoyunda 
"ekmek fiyatlarında 
da bir değişiklik ola
cak" algısı oluş
tuğunu ve bü yönde 
de haberler çıkmaya 
başladığını söyledi. 
Ekmek fiyatlarında 
2008 Şubat ayından 
2010 yılının son 
aylarına kadar her
hangi bir artış yapıl
madığını belirten 
Balcı, geçen yıl Eylül 
ayında da ülke 
genelinde kilogram 
fiyatı 2,5 lira olan 
ekmeğin 2,85 liradan 
fazla olmaması 
konusunda odalara 
genelge gönderdik
lerini hatırlattı. 
Bugünlerde oluşan 
buğday ve un fiyat
larının spekülatif 
olduğunu kaydeden 
Balcı, şöyle konuştu: 
"Un fiyatlarındaki 
artış ekmek fiyatları 
üzerinde yeni bir 
değişikliği şu an için 
zorunlu kılmıyor. 
Çünkü gerek

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Federasyonumuz, 
gerekse Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
mız un fiyatlarındaki 
yükselişin önüne 
geçilmesi konusun
da Toprak Mahsulleri 
Ofisini (TMO) 
devreye sokarak 
TMO'nun elindeki 
buğdayı satışa arz 
etmiş durumda. 
Ofisimiz Aralık 
ayının 16'sından 
itibaren 610 bin ton
luk buğdayı satışa 
çıkardı. Yine Tarım 
Bakanlığı tedbir 
amaçlı 1 milyon 
ton buğday ithalatı 
yapmak için yetki 
almış durumda ve 
önümüzdeki sah 
günü 300 bin ton 
ithalatı gerçek
leştirmek için ihaleye 
çıkacak. Biz, 
geçmişte yaşadığı 
mız tecrübelere de 

dayanarak alınan bu 
tedbirler neticesinde 
un fiyatlarının dura
cağını ve gerçek 
fiyatına geleceğini 
ümit ediyoruz. Bu 
nedenle un fiyat 
larındaki yüksel 
meye direk fiyatlara 
yansıtmayı 
düşünmüyoruz." 
Dünya ülkelerinde de 
buğday ve un fiyat
larının artış göster
diğini kaydeden 
Balcı, fakat 
Türkiye'de buğday 
üretiminde herhangi 
bir sıkıntı olmadığını 
belirterek, "TMO'nun 
da hazırlıklı olduğu 
nu düşünecek olur
sak, ciddi bir sıkıntı 
yaşamamız gereki 
yor. Yani bugünlerde 
oluşan artışların 
suni ve spekülatif 
olduğunu düşünüyo
rum" diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom.. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 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
Aygâz 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 51417 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513.10 68
Tomokay Tomografi 543 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 613 23 24
Manastır Taksi '■ 517 33 94

RELEDİYE

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

Akcan Petrol 5131079
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 5İ3 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEILİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3859 

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)

mıiısiBiMii
rösimsı 
emi™ 
ııftoM 
15MM5 
l9.00-20.lWl.30

Rezervasyon 
(Tel :513332i)
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Çotanaksporlul ar yemekle buluştu 'Eyvah eyvah' 
Venüs Sineması nda

gösterimde

Gemlik Çotanakspor 
oyuncuları ve 
yöneticileri yemekte 
buluştu. U 17 ligi 
1.grupta İznik 
deplasmanından 
bir puanla ve 
Umurspor’dan 
üç puan alan 
Çotanakspor, 
oynayacağı 
Compenantaspor 
maçı öncesinde 
Balkon Izgara’daki 
yemekte moral 
depoladı.
Gemlik Giresunlular 
Derneği Başkanı 
Durmuş Uslu’nun da 
katıldığı yemekte 

konuşan Gemlik 
Çotanakspor 
Başkanı Cemil 
Karataş, futbol 
olarak oynadığınız 
oyundan memnun 
olduklarını fakat 
gereksiz yere 
görülen iki kırmızı 
karta üzüldüklerini 
belirterek 9 kişi ile 
iyi mücadele ettiklerini 
söyledi. Bundan son
raki maçlarınızı fair 
play çerçevesinde 
oynamalarını oyuncu
larından isteyen Baş 
kan Karataş, sporun 
kardeşlik ve barış 
olduğuna dikkat

çekerek, Cumhuri 
yetimizin kurucusu 
M.Kemal Atatürk’ün 
“Ben sporcunun zeki, 
çevik ve aynı zamanda 
ahlaklısını severim” 
sözünü genç 
çotanaklara hatırlattı. 
Çotanakspor Teknik 
Direktörü Alpaslan 
İlgin, birlik ve beraber
lik üzerine yapmış 
olduğu konuşmada, 
Umurspor maçında 
yaşanan tatsız olayın 
bir daha tekrarlanma
masını oyuncularından 
istedi. Yemeğin 
sponsorluğunu 
üstlenen

Yılmazoğuiları 
Şirketi Sahibi 
Tevfik Yılmaz, 
Umurspor maçındaki 
başarılarından 
dolayı oyuncuları 
kutladı.
Başarı için 
kenetlenen Genç 
Çotanaklar, 
Umurspor maçında 
yaşanan tatsız 
olayın bir daha 
yaşanmayacağını 
fair play içinde 
mücadele edeceklerini 
ve grupta başarılı 
olmak için çalışacak
larının sözünü 
verdiler.

Sinemaseverler bu 
hafta biri yerli, biri 
yabancı 2 filmle 
buluştu.
İlçemizin tek sinema 
olan Venüs 
Sinemasında da gös
terime giren Hakan 
Algül'ün yönettiği ve 
Ata Dem irer, Demet 
Akbağ, Özge Borak 
Şakrak ile Salih 
Kalyon'un oynadığı 
"Eyvah Eyvah 2" 
filmi, komedi sah
neleriyle sinemase 
verlerin karşısına 
çıkıyor. Klarnetin 
renk kattığı filmin 
konusu şöyle: 
"Babası Ali Rıza

Şeker'i bulan Hüseyin 
için artık halledilmesi 
gereken tek bir şey 
kalmıştır. O da Geyik 
li'deki sevdalısı hem 
şire Müjgan'a kavuş
mak ve Firuzan'ın 
hediye ettiği yüzüğü 
verip Müjgan'ın 
kalbini kazanmak." 
Güzel Bir Hayat 
Düşlerken 
Danis Tanovic'in 
yönettiği ve Miki 
Manojlovic, Boris Ler, 
Mira Furlan ile Jelena 
Stupljanin'in oynadığı 
"Güzel Bir Hayat 
Düşlerken" filmi, 
trajik bir hikayeyi 
konu alıyor.

tf^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 gösterileri

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71- GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltpngazinosu@windowsliye.com

mailto:miltpngazinosu@windowsliye.com
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ÖZTÜRK
GENELTEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Solak haziranları rehabilitasyon 
merileri ne yol açma ca lısması basla ö ı
Gemlik Belediyesi 
ile Engürücük Köyü 
Muhtarlığı arasında 
köy tüzel kişiliğine 
ait arazinin Sokak 
Hayvanları Rehabili 
tasyon Merkezi yapıl
ması için imzalanan 
protokol gereği yol 
açma çalışması 
başladı. Sayfa 2’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İşçiler yürüyor..
Geçtiğimiz pazar günü, bir grup işçi 

ve aileleri, onları destekleyen siyasi 
parti ve sendika temsilcileri İskele 
Meydam’na kadar sloganlar atarak 
yürüdüler.
Festival Alanında toplanıp, slogan at 

maya devam ettiler.
Amaçları, halkın dikkatini üzerlerine 

çekmekti.
Bunda pek başarılı da olamadılar.
Bazı meraklılar orada ne oluyor diye 

topluluğa yaklaştılar. Okunan basın 
açıklamasını dinledikten sonra ses
sizce dağıldılar.
Ne bir alkış, ne bir destek..
Oysa, orada olanları izleyenlerde 

emekçi kesimden halktı. Devamı 4’de

AKP yönetimi 
Baştan Güler i 

ziyaret etti

Bir süre önce atanarak göreve gelen AKP 
Gemlik İlçe Yönetimi Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’i ziyaret etti. Başkan 
Güler, AKP’lilerle Gemlik’teki sağlık 
sorunlarını görüştü. Haberi sayfa 2’de

İşyeri önünden başlayacak olan bugünkü 
yürüyüş eylemi Orhangazi’de son bulacak 

Nemtrans işçileri 
bugün İstanbul’a 

kadar yürüyor

İş Bankası kuruluşu olan Nemtrans’ta sendikal 
örgütlenmeye çalışan işçilerin işten çıkarılma 
sıyla başlayan süreçte, işverenin rekabet koşul 
larıyla işyerini kapattığını, çalışan işçilerin Gem 
port’a almak istemesi üzerine sendika işverenin 
45 işçiyi işten çıkardığını açıklayarak Gemlik’ten 
İstanbul’a kadar yürüyerek İş Bankası Kuruluşu 
Nemtrans’ı protesto kararı aldı. Haberi 4’de

Aykent'ten 
Yaşayan 
Diğerler 
Projesi

Özel Aykent* 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, okul 
larında “Değerler 
Eğitimi Projesi” 
çalışması başla 
tıldığını söyledi.
Haberi syf 5’de

ıı w 
İlköğretim 

Okuluvelileri 
camla buluştu 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği tarafından 
Belediye Düğün 
Salon u’nda 
düzenlenen çay 
partisine veliler 
ilgi gösterdi. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Başın öne eğilmesin”
Türkiye’de ne yazık ki tüm güçler tek 

merkezde toplanıyor.
Nereden mi çıktı?
Her şey gözler önünde cereyan ediyor. 
Kimsenin sakladığı da yok.
“Gözünde boncuk boncuk yaşlar vardı. 
Birbirimizi hiç görmemiştik.
Ben onun adını, işini, gücünü, yerini, yur

dunu, kimliğini bilmiyordum. Sadece 
karşımdaydı; orta yaşın biraz üzerinde, 
saçları tek-tük ağarmış, yüzünde o yaşlar-, 
daki kadınlara özgü, güzel-alımlı çizgiler, 
belki bir zamanlar mutlu gülüşlerinin; 
derinleştirdiği gamzeleri...

Ve güzel gözleri ıslaktı...
Aslında ben onu nerede görsem 

tanırdım:
O Cumhuriyet kızı...
Yine o umutlarımızı yitirdiğimiz, birbirirn-? 

izin yüzüne bakmaktan kaçındığımız, 
uygarlığımızdan ve çağdaşlığımızdan 
utanıp da başımızı öne eğdiğimiz ve benim 
“bertaraf” edildiğim Eylül ortalarıydı.

Önümde durdu, titreyen dudakları ile 
ancak bu kadarını söyleyebildi:
“Başın öne eğilmesin...”
Ve dönüp gözlerini sile sile gitti...” 
Sonuncu Köyü olan Cumhuriyet 

Gazetesi’nde yazan Bekir Coşkun, kaleme 
aldığı “Başın Öne Eğilmesin” anı-kitabın- 
da Türkiye’nin son dönemlerine projeksi 
yon yapmış.

Orada medya boyutu var...
Hürriyet-Habertürk-Cumhuriyet 

üçgeninde yaşadıkları; alabilen için ibret 
verici...

Coşkun kitabında hesaplaşmıyor sadece 
olanı biteni yazarak tespit yapıyor.
“Medyanın siyasi iktidara biat ettiği, 

toplumunu kandırdığı, olup-bitenleri mil
letinden gizlediği yerde ne özgürlük, ne 
insan hakları, ne demokrasi, ne hukuk 
olur.”

Gazetenin patronunun, genel yayın 
yönetmeninin ya da Ankara Temsilcisi’nin 
Bekir Coşkun’a uyarı amaçlı söyledikleri...

Kimin söylediğinden ziyade kimin 
söylettiği önemli olan.

Hazırlanan ortam.
Iktidar-medya ilişkilerinin geldiği nokta.
Bekir Abi kitabında bilinen “sarı öküz 

hikayesine” atıfta bulunarak;
“Hürriyet önce Emin Çölaşan’ı verdi.
Sonra beni Son olarak da Oktay Ekşi’yi” 

diyor... “Boğazdaki ilmik sıkıldıkça” bir 
daha... Gazete patronlarına gönderilen 
listedeki sırlamaya göre...

Şimdi sırada kim bilir kim var?
Bekir Abi aslında sarı öküzü ne zaman 

verdik biliyor musunuz?
İki Telli’de “plaza”ların yükseldiği zaman.
Bekir Coşkun’la aynı dönemde Sabah 

Gazetesi’nde çalışmıştık.
Sabah’ın “gazete” olduğu yıllarda... 
Ulusal basının haşarı çocuğu iken. 
O Ankara Temsilcisiydi ben ise Bursa... 
Bekir Abi hiç medya önüne çıkmayan, 

ortalıkta pek gözükmeyen sadece millet 
meseleleriyle ilgilenen, kalemini millet 
menfaatleri için oynatan saygın ve müte
vazı bir yazardı.

O hala saygın bir yazar.
Şimdi düşüncelerini özgürce yazıyor.
Yolun açık olsun Bekir Ağabey.
Sen gücünü özgür kaleminden ve 

düşüncelerinden alıyorsun.
Gerçekten ama...
Reklâm sloganı olarak değil.

$o ta k bayııa nlan rehabilitasyon
nıeılterine yo I açma ca lısması başladı
Gemlik Belediyesi 
ile Engürücük Köyü 
Muhtarlığı arasında 
köy tüzel kişiliğine 
ait arazinin Sokak 
Hayvanları 
Rehabilitasyon 
Merkezi yapılması 
için imzalanan 
protokol gereği yol 
açma çalışması 
başladı.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü’ne ait greyderler 
yolu bulunmayan 
alana araçların 
girebilmeleri için 
yol açma çalışması
na başladı.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
Teknik Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli, Belediye 
Sağlık İşleri Müdürü 
Dr. Hakan Uğur ile 
Engürücük Köyü 
adına Muhtar 
Osman Çelik, 
azalar Mustafa 
Bilgiç, Sedat 
Özdemir ve Hasan 
Ayar bir süre 
önce protokol 
imzalamışlardı. 
Protokol gereği

MP liııetiMiıflii Bask» SMefe rnrei
Bir süre önce ata
narak göreve gelen 
AKP Gemlik İlçe 
Yönetimi Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
ziyaret etti. 
Yeni ilçe Başkanı 
Avukat Necdet 
Yılmaz ile yönetim 
kurulu üyelerini 
makamında misafir 
eden Başkan 
Güler, AKP’lilerle 
Gemlik’teki sağlık 
sorunlarını görüştü. 
Öncelikli olarak 
tanışma ziyaretinde 
bulunduklarını 
belirten Yılmaz, 
Başkan Güler’le 
yapılması düşünü 
len Bölge Hastanesi 
hakkında görüş

Gemlik Engürücük 
sınırları içinde 
yer alan köy tüzel 
kişiliğine ait 
Engürücük köyü 
Bursa çıkışı sağ 
tarafta bulunan 
Paşa tarlaları 
Hıradere mevkiinde- 
ki 8.290 metrekare
lik alanı kapsayan 
arazi 10 yıllığına 
Gemlik Belediye 
si’ne köyde yapaca 
ğı hizmetler 

alışverişinde 
bulundu.
Gemlik’te yaşanan 
sağlık sorunları ile 
nelerin yapılması 
gerektiğinin 
masaya yatırıldığı 
ziyarette Başkan 

karşılığında 
bedelsiz olarak 
kullanım hakkı 
olarak verildi. 
Protokolde yapıla
cak hizmetler 
olarak Gemlik 
Belediyesi’nin 
kullanım hakkına 
karşılık Engürücük 
köyüne Bay- Bayan 
tuvaleti, Muhtarlık 
binasının revizyonu 
ile oyun parkı 
yer alıyor.

Güler, Bölge 
Hastanesinin 
Gemlik’e mutlaka 
kurulması gerektiği
ni ifade etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler,

Mevcut en uygun 
projelerin tespitin
den sonra ihale 
yoluyla yapımına 
başlanacak olan 
Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon 
Merkezi içinde 
maksimum 100 
sokak hayvanı 
barındırılacak ve 
hayvanını getirecek 
şahıslar için 
kafeterya yer 
alacak.

ilçe merkezinin 
çevre yolu böl
gesinde boşaltılan 
hurda depolarının 
yerinde proje
lendirilmesinin de 
en doğru olacağını 
kaydetti.
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Yeni geline yangın soku
Bursa'da yanan tek 
katlı evde iki küçük 
çocuğun bulunduğu 
haberi paniğe 
neden oldu.
Parkta olduğu orta 
ya çıkan çocuklar 
evin halini görünce 
gözyaşlarına boğu
lurken, yengeleri 
üzüntüden bayıldı. 
Edinilen bilgiye göre 
Samsunlu olan 
Ahmet Yılmaz, iki 
çocuğunun ailece 
yaşayacakları mer 
kez Yıldırım ilçesi 
Yediselviler Mahalle 
si'ndeki evi 8 ay 
önce satın aldı.
Baba memlekete 
geri dönerken, iki 
çocuğu ise eşleriyle 
bu evde yaşamaya 
başladı.
Evin reisi olan
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Yüreğifananaaâft!
Süleyman Yılmaz ve 
kardeşi İlyas Yılmaz 
işe gittikleri sırada 
büyük gelin Sabriye 
Yılmaz ise Ferize (5) 
ve Ahmet'i (4) oyna
mak için parka 
götürdü. Yeni gelin 
Ayşe Yılmaz'ın evde 
olduğu sırada 
sobadan dolayı 
yangın çıktı. Yangın 
kısa sürede büyür 
ken, Ayşe Yılmaz 
(22) kendisini güç 
lükle dışarıya attı. 
Ancak genç kadın

bir yandan evinin, 
bir yandan da çeyiz
lerinin yanmasını 
gözyaşları içinde 
izledi. Komşularının 
teselli edemediği 
Ayşe Yılmaz, bay 
gınhk geçirdi.
Bu esnada bir vatan 
daş ise evde iki 
çocuğun yaşadığını 
söyledi. Polis ve 
itfaiye ekipleri ço 
cukların akıbetini 
araştırırken, iki 
küçük kardeşin 
anneleriyle parka

gittikleri ortaya çıktı. 
Çok geçmeden 
parkta komşuların
dan kötü haberi alan 
Sabriye Yılmaz ise 
hemen evine koştu. 
Genç kadın ve iki 
çocuğu, evlerinin 
kül olmuş halini 
görünce gözyaşları
na boğuldu. Yeni 
evli İlyas Yılmaz da 
(25) haberi alınca 
çalıştığı fabrikadan 
çıkıp eve geldi. 
Genç adamın 
sarıldığı eşi, 
gözyaşlarına 
boğularak 
bu kez bayıldı. 
Yangından geriye 
dondurucu soğukta 
evlerini kaybeden iki 
aile kalırken, eşyala 
rı da kurtarmak 
mümkün olmadı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazı YORUM

Sayın Uğur Dündar....

Yolun karşısına geçmek isterken
otomobilin altında kaldı

Bursa'da, yolun 
karşısına geçmek 
isterken otomobilin 
altında kalan kadın 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre

kaza, Panayır 
Mahallesi
Buttim kavşağında 
meydana geldi.
Yolun karşısına 
geçmek isteyen

Kadriye Mert'e 
(51), Fikret
G.'nin (38) 
kullandığı 10 TF 973 
plakalı otomobil 
çarptı. Ağır yaralı

olarak hastaneye 
kaldırılan Kadriye 
Mert kurtarılamadı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Seyyar satıcı intihara kallııstı
Bursa'da bir seyyar 

satıcı, belediye yetk
ililerinin kendisine 
büfe yeri vermemesi 
üzerine Setbaşı 
Köprüsü'ne çıkarak 
intihara kalkıştı. 
Polis ve itfaiye, bir 
türlü ikna olmayan 
seyyar satıcıyı bir 
anlık ihmali sonucu 
köprüye bağladı. 
Edinilen bilgiye göre 
2 çocuk babası 
Abdulmuttalip 
Demir, Yıldırım 
Belediyesi'nin ken
disine büfe yeri ver
memesi üzerine 
Setbaşı Köprüsü'ne 
çıkarak atlayacağını 
söyledi. Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin'in olay yer
ine gelmesini 
isteyen Demir'i ikna 
için polis uzun süre 
dil döktü. Demir'in

bir anlık dalgınlığın
dan yararlanan 
güvenlik güçleri, 
olay yerine gelen 
itfaiye ekiplerinin 
ipiyle şahsı köprü 
demirlerine bağladı. 
Vatandaşların 
şaşkın bakışları 
arasında atlaya
cağını söyleyen 
Demir için itfaiye 
ekipleri de 
köprünün altına 
hava yastığı açtı. 
Fakat açılan yastığın 
akıntıya kapılması 
ekiplere zor

anlar yaşattı. 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin'in 
kendisine daha önce 
büfe yeri verdiğini 
ancak daha sonra 
bundan vaz 
geçtiğini öne süren 
Abdulmuttalip 
Demir, kendisine 
verilen eski büfe 
yerinin iadesini 
istedi. Yaklaşık 2 
saat boyunca 
köprüde bekleyen 
Demir, bir türlü 
ikna edilemedi.
Gazetecilerin birlikte

Başkan Keskin'e 
gitme teklifini 
kabul etmeyen 
Demir, olay yerine 
Belediye Özel 
Kalem Müdürü 
Ahmet Bilmen'in 
gelmesiyle 
ikna oldu.
Köprüye bağlı 
olan Demir'i 
kurtarmak hiç de 
kolay olmadı. 
Bağlı olduğu için 
yukarı çekilemeyen 
Demir'in kurtarıl
ması için önce ipler 
çözüldü. Ardından 
yukarı çekilen 
Demir, olay yerine 
gelen ambulansa 
bindirildi.
Şahıs, ilk 
müdahalenin 
ardından ifadesi 
alınmak üzere 
karakola 
götürüldü.

Sayın Uğur Dündar'ı tanırsınız.
Senelerin araştırmacı gazetecisi, Tv 

haber programcısı, “Arena “ da yıllarca 
rezillikleri ortaya döken Tv sunucusu vs. 
kısaca görüntüsü gibi düzgün, alnı açık, 

Adam gibi adam.
Dürüst-namuslu bir kişi.
Peki... Sizlere soruyorum?..
Bu gün ki medyada kaç Uğur Dündar 

vardır?
Çok az. Evet doğru konuşalım çok az...
Bu gün ülkemizde mesleğin ruhunda 

olması gereken araştırmacı-soruşturmacı 
gazetecilik artık ölüyor.

Uğur Dündar bu anlayışın yok olmasına 
direnen birkaç gazeteciden biri. Duayen.

Benim gibi sonradan köşe yazarı olan
lara, daha doğrusu bu mesleğe yeni 
başlayanlarına, başlamayı düşleyenlere 
abide gibi bir örnek..

Ve şimdi öğreniyorum ki...
Bu tür gazeteciliğin ölmemesi için kol

ları sıvamış..
Müjdat Gezen'le birlikte "Gazetecilik 

Okulu" açıyor.
Yani yandaş medyayı ve siyasal iktidar

ları kızdırmaya devam edecek.
Uğur Dündar, yeni Uğur Dündarîar 

yetiştirecek.
Bu arada... Uğur Dündar mesleğine 

devam ettiği sürece bu okuldan bir kuruş 
para almayacağını açıkladı..

Okul kar etse bile bu parayı burslu 
öğrenciler için harcayacak.

Ayrıca...
Kütüphanesini okula bağışlıyor..
Evet...
Bugün ya da yarın siyasal iktidarlar 
Uğur Dündar'ın sesini kesmeye çalışsa 

da, bileceğiz ki; yetişecek yeni Uğur 
Dündarîar gazetecilik mesleğinin onu
runa yakışan bir habercilikte ısrar ede
cekler.

Bayrağı yere düşürmeyecekler.
Tıpkı Uğur Dündar gibi kimsenin 

önünde eğilmeyecekler.
Sayın okurlarım; Biliniz ki, Türkiye'de 

aydınlanma mücadelesi her alanda omuz 
omuza verilerek devam ediyor.

Ne mutlu böyle bir mirası çocuklarına 
bırakanlara...

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

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

İşçiler yürüyor..
Nemtrans işyerinde çalışanlar anayasal bir 

hak olan sendikalaşma girişiminde bulununca, 
işveren tarafından işten atıldıklannı iddia edi 
yortar.

İşveren ise, nakliye sektöründe geniş rekabet 
nedeniyle firmanın zarar ettiğini, nakliye 
araçlannın satılacağını açıkladı.

Bu bir bakıma lokavt ilan etmekti.
Ama işveren açıklamasında, Nemtrans’ta 

çalışan işçileri, başka bir İş Bankası kuruluşu 

olan Gemport’ta çalıştırmak istediklerini, işçi
lerin mağdur olmayacağını iddia ediyor.

Disk’e bağlı Nakliyat İş Sendikası ise, 

sendikalaşma hareketini başlatan 3 işçinin iş 
akitlerinin 17. maddeye göre fesh edildiğini, 
işçilerin işyerinde fazla çalıştırıldığını iddia 
ederek yargıya gittiler.

Sendika başka bir iddiada daha bulunuyor.
Diyor ki; Nemtrans sendikalaşmak isteyen 

işçileri işten çıkararak, bu işleri taşerona yap 
tıracak.

Sattığı nakliye araçları yerine de taşıma işini 
başka fırmalann araçlanna verecek.

Yani işçilerin anayasal haklarını kullanmak 
için işyerinde örgütlenmesi üzerine bu yola 
başvurdular demek istiyor.

Bu hep böyle değil mi?
12 Eylül’den sonra iş yasaları darbeciler tara 

tından değiştirildi.
Emekçilerin örgütlenmeleri yasalarla zorlaş 

tırıldı.
Çevremdeki büyük işyerlerine bakıyorum.
12 Eylül’den sonra işçisine yaptırdığı birçok 

işi artık taşeronlara yaptırıyorlar.
Yemek işi taşeronda, park bahçe işi taşeron 

da, temizlik işi taşeron da....
Bunları sıralamada uzatabiliriz.
Nakliye işinde taşeronculuk zaten gerekli bir 

yöntem.
A firmasının elinde 20 araçlık bir filosu varsa 

ve büyük bir iş almışsa, bu işi yapmak için 
başka firmalardan araç kiralar...

Bunun adı taşeronluktur.
Çevremizde nakliye firmaları arasında sen 

dikalaşma pek gözüken bir olgu değil.
Kişilere ait olan nakliye sektöründe çalışma 

koşullannı işveren ve iş belirler..
Bu çoğu zaman çalışanın aleyhine gelişir bu 

sektördeki olaylar.
Bakarsınız sektör büyüyor, araçlar çoğalıyor, 

ama sorunlar da bununla devam ediyor.
Disk’e bağlı Nakliyat iş Sendikası dikkat eder

seniz, bir kamu kuruluşu sayılan Nemtrans’ta 
örgütlenmek istedi.

Bu gerçekleştiğinde ömek teşkil edecekti. 
Olmadı.
Sendika işçinin Gemport’ta çalışmasını da 

istemiyor ki anlaşma sağlanamamış...
Nakliye işçileri, bugün Gemlik’ten yola çıka 

rak, İstanbul’a kadar yürüyüp seslerini duyura

caklar. Bakalım sonunda işçiler işlerine geri 
dönebilecek mi yoksa işsiz mi kalacaklar?

İşyeri önîıden haşlayacak ılaı bıgünldi virüıniş eiflenıi Orhangazi'de soı lulacık

Nemirans isçileri huğun
İstanbul'a kadar yürüyor

İş Bankası kuruluşu 
olan Nemtrans 
işyerinde sendikal 
örgütlenmeye 
çalışan işçilerin 
işten çıkarılmasıyla 
başlayan süreçte, 
işverenin rekabet 
koşullarıyla işyerini 
kapacığını, çalışan 
işçilerin Gemport’a 
almak istemesi 
üzerine sendika 
işverenin 45 işçiyi 
işten çıkardığını 
açıklayarak 
Gemlik’ten 
İstanbul’a kadar 
yürüyerek İş 
Bankası Kuruluşu 
Nemtrans’ı 
protesto kararı aldı. 
Nakliyat İş

Sendikası’ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada işçilerin 
Anayasal taleplerine 
yönelik saldırılarına 
karşı 27 Aralık 2010 
tarihinden itibaren 
işyeri önünde 
mücadele verdikleri 
ve direnişe başladık
ları açıklandı. 
Nakliyat İş 
Sendikası’nın 
açıklaması şöyle: 
“Disk Nakliyat İş 
Sendikası ve 
işten atılan işçiler 
Anayasal sendikal 
haklarına saygı 
gösterilmesi, 
atılan işçilerin 
geri alınması için 
Gemlik’ten Istan-

bul’a İş Bankası 
Genel Müdürlüğü’ne 
kadar yürüyüş 
karan almıştır.
Yürüyüş aynı 
zamanda taşeronlaş- 
maya, güvencesiz 
esnek çalıştırmaya, 
Torba Yasası’na, 
sefalet ücreti olan 
ve yeni belirlenen 
asgari ücrete, 
işten atılanlara 
işsizliğe, adalet 
sizliğe, pahalılığa 
ve zamlara karşı 
bir yürüyüştür. ”
Bugün saat 09.00 da 
Nemtrans İşyeri 
önünden işçilerin 
başlatacağı yürüyüş 
saat 15.oo de 
Orhangazi iş

bankası önünde 
düzenlenecek 
basın açıklamasıyla 
son bulacak. 
Yürüyüş Perşembe 
günü saat 9.oo da 
Orhangazi İş 
Bankası önünden 
Yalova’ya kadar 
devam edecek. 
Cuma günü ise 
İstanbul’a geçen 
işçiler, Nakliyat İş 
Sendikası Genel 
Merkezi önünden iş 
Bankası’nın Odakule 
de bulunan genel 
Merkezi’ne kadar 
yürüyerek saat 
15.00 de burada 
basın açıklaması ve 
oturma eylemi 
düzenleyecekler.

Şükrü Şenol: 2 Kurtul İlköğretim: g
Gemlik Atatürk 
Stadında dün 
11.00-11.45 
saatleri arasında 
yapılan Yıldız 
Futbol il 
Birinciliğinde 
Gemlik Şükrü Şenol 
ilköğretim Okulu 
Yıldız Futbol Takımı 
Gemlik Kurtul 
ilköğretim okulu 
Yıldız Futbol 
Takımını 30. dakika
da Şükrü Şenol 
ilköğretim Okulu 
yıldız futbol takımı 
futbolcularından 
6-B sınıfı

öğrencisi 
Şenol Büyüt 
ve 35. dakikada 
6-A sınıf öğrencisi 
Safa Türkoğlu’nun 
golleri ile 2-0 
kazandı.
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Yavuz, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
oldukça çekişmeli 
geçen maç fair 
play ruhuna 
uygun bir şekilde 
centilmenlik 
içerisinde sonuç
landığını söyledi.

Yıldız Futbol İl Birinciliğinde dün yapılan 
karşılaşmada Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulu öğrencilerinden Şenol Büyüt 

ve Safa Türkoğlu birer gol attılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü flykenrten Yasayan Değerler Frojesi
Şükrü AKSU 

GEMLİK VE DOĞAL TARIM
Doğa ve Doğa içindeki her şeyin, birbirleriyle 

olan inanılmaz derecedeki birlikteliğini anlamak, 
aslının Kuantum Teorisinin keşfiyle başladı;

Kuantum Teorisinin kurucu babası ise Noel 
ödüllü Alman “Max Planck” dır.

Bu deha insan dünyada pek az kimseye nasip 
olan Bilimsel buluşlara imza attı, ışığın bir akar
sudaki sürekli akışı gibi değil, bir yağmur damla 
sının pencerenin camında oluşturduğu görüntü 
gibi bir yapıya sahip olduğunu buldu. Her bir ışık 
parçacığının bir enerji paketi olduğunu çıkaran 
“Planck” her bir pakete “FOTON” adını verdi. 
Foton kavramı fizik alanında “BİR DEVRİM” mey
dana getirdi. Işık ses gibi havada dalgalar halin 
de yayılmakta kalmıyor, aynı zamanda “PARÇA 
CIKLAR” halinde hareket ediyordu. Big-Bang 
evrenin oluşumunda ilk patlama anındaki ilk 
zaman 10 - 43 saniyeye “PLANCK ZAMANI” 
denilmektedir. Bundan ötesi bilimce bilinmemek
tedir, belki de hiç bilinmeyecektir.

İşte “Kuantum Fiziğine” göre, kuvvet ve madde 
alanlarından, kimyada tanımı yapılan atom ve 
moleküllere, var olan tüm hücredeki biyokim 
yasal basamaklara ve organellere, fizyolojideki 
doku ve organlara ve neticeden her bir organiz
manın rol oynadığı biyosfere ve sosyal yapılara 
kadar uzanan bir “SÜREKLİLİK - İLETİŞİMİ” 
görüyoruz. Çok basit bir şekilde dahi olsa, bilim
sel olarak yazmayı zorunlu gördüğüm bu girişten 
sonra, özet olarak klasik anlamda tanıtma ise 
şudur; Evrende kendiliğinden oluşan seleksiyon 
süreci ile evren hem insanların ve hem de diğer 
bütün türlerin, genetik kodunu çok uzun yıllardır 
yeniden düzenliyor, düzeltiyor ve gerekli değişik
likleri yapıyor. Hastalıkların çoğu (takriben % 98)i 
gerçekte genetik kusurlardan değil, “ÇEVRESEL” 
ve “DAVRANIŞSAL” nedenlerden kaynaklanır. 
İşte, doğa ile barışık yaşamayı en ideal çözüm 
gören Batılı düşünürler; “Tüm eylemlerimizin 
evren yasalarıyla uyumlu olmaklılıgını ve bizlerin 
bu yasaların sağlığı destekleyen dinamikleriyle 
ters düşmemekliğimiz gerekliliğine inanmak
tadır.”

Kuantum fiziği doktoru olan Almanya Başbaka 
m Bayan Angelika Mergel’in memleketi olan 
“Mecklenburg-Vorpommern” eyaletinde önemli 
Çitflik sahipleri biraraya gelerek, Evren Yasaları 
na uyumlu olacak şekilde, Almanya’nın en gözde 
“DOĞAL TARIM” çiftliklerinden birini oluşturdu
lar. Gene Almanya’da önemli şirketler bitkisel 
çay-bitkisel ilaç v.s. üretiminde “DOĞA TARIM
SAL” ürünler kullanmaya başladılar.

Doğal Tarım yapmayan bir uluslararası şirket 
“TAMAMEN PROTEİN” içeren “SOYA FASÜLYE 
Sİ” üretmiştir. Şirket bunu Brezilya fındığının 
depo protein genini soya fasülyesi genomuna 
yerleştirerek yapmıştır.

Daha sonra bu şirket soya fasülyesi içindeki 
Brezilya fındık proteininin popülasyonun önemli 
bir kısmında “ALLERJİK REAKSİYON” oluştur
duğunu gördükten sonra bu soya fasülyesinin 
“ÜRETİMİNİ DURDURDU” Sadece kısa vadede 
fayda sağlayan bu gibi uygulamalar “NESİLLER 
BOYU SUREN” ciddi sorunların oluşma tehlikesi 
taşır. “ÇEVRE” ve “İNSAN SAĞLIĞI” açısından 
tehlikelidir.

Bir gen mühendisi, bakteri genini, kavun bitki 
sinin genomuna soktuğunda, belki de milyonlar
ca yıl sonra olacak olan Doğal genetikse! 
dönüşüm, HEMEN olmuş olur. Normal olarak 
böyle milyonlarca sene sonra olacak dönüşüm
ler, kendiliğinden “HİÇ BİR ZAMAN OLMAZ”

Bu durumda, milyonlarca sene sonra olacak 
dönüşüm, “BİR İNSAN ELİYLE” yapılırsa 
başımıza neler gelecek kimse bilmiyor. O halde, 
tarımsal üretkenliği azaltan “İNSAN ELİYLE” 
oluşturulan koşulları kaldırarak, “ÇEVREYİ”, 
“TOPRAĞI”, “TOHUMLARI” ve “HAVA 
KOŞULLARINI” düzenleyen Doğa Yasalarına 
uyarakj
“DOĞAL TARIM” belki de yegane çözümdür.
DOĞAM TARIMA OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜNE 

YOLUN AÇIK VE PARLAK “YEŞİL ve GÜZEL 
GEMLİK”

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nda 
“Değerler Eğitimi 
Projesi” çalışması 
başlatıldı.
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet işler. 
“Okulumuzun 
vizyon ve hedefleri 
içerisindeki kaza 
nımlardan yola 
çıkarak planladığı 
mız ve 2010-2011 
Eğitim-Öğretim yılı 
programlarımıza 
entegre ettiğimiz 
Değerler Eğitimi 
Projesinin ilk etkin
lik ve uygulamaları 
Kasım ayında 
başlamıştır. Amacı 
mız, çocuklarımızın 
sosyal ve duygusal 
gelişimini destekle
mek, onlara etik- 
evrensel ve gelenek 
sel temel insani 
değerleri kazandır
maktır. Proje kap
samında 7 temel 
konu ve her konu 
nun farklı bir rengi 
vardır; her ay farklı 
bir değer sınıf içi ve 
ders dışı etkinlikler
le işlenecektir. 
Fakat Değerler 
Eğitimi okulla sınırlı 
değildir. Bu eğitimin

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile Birli 
ği tarafından düzen
lenen çay partisine 
veliler ilgi gösterdi. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda gerçek
leştirilen Çay Partisi 
nin açılış konuş
masını yapan Okul 
Müdürü Ercan Akbaş 
“Okul-aile işbirliğinin 
ve birlikteliğinin en 
güzel örneklerinden 
biri bugün burada 
sergilenmektedir. Bu 
tür etkinliklerdeki 
amacımız velilerimizi 
okula yaklaştırmak, 
bir araya getirmek, 
kaynaştırmak ve 
okulumuza maddi 
gelir sağlamaktır” 
dedi.
Okul Müdürü katılım
larından dolayı tüm 
öğretmenlere, velile 
re ve misafirlere 
teşekkür ederek, bu 
etkinliğin gerçekleş 
meşinde emeği 
geçen Okul Aile 
Birliği başkan ve 
üyelerine, sınıf tem
silcisi velilerine

başarıya ulaşması, 
okul-aile ve çevre 
nin işbirliğiyle ger 
çekleşecek organ
ize bir çalışmayla 
mümkündür. Bunun 
için okulda yapılan 
çalışmaların evde 
de desteklenmesi 
önemlidir.” dedi. 
İşler, okul Rehber 
Öğretmeni Zübeyde 
Uludağ koordinatör
lüğünde yürütülen 
Değerler Eğitimi 
Projesi kapsamında 
işleyecek olan 

teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e teşekkür 
eden Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
“Eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin yanın
da sosyal, kültürel 
ve Sportif faaliyet 
lere de önem vererek 
sizleri de, öğrencileri 
mizi de bu tür faali 
yet ve etkinliklerde 
sürekli aramızda 
görmek istiyoruz.” 
dedi.
Okul Aile Birliği 
Başkanı Ercan 
Barutçuoğlu’da 
yaptığı konuşmasın

konuların, renkler 
ve ayların aşağıdaki 
gibi olduğunu 
söyledi.
KASIM
(Yardımseverlik - 
YEŞİL)
ARALIK
(Tutumluluk - MAVİ) 
OCAK
(Sevgi - PEMBE) 
ŞUBAT 
(Saygı - BEYAZ) 
MART
(Sorumluluk - SARI) 
NİSAN -
(Doğruluk -TURUN

da velilere katılım
larından dolayı 
teşekkür ederek, 
“Okulumuzun eğitim 
öğretim yılına bu yıl 
başlaması nedeniyle 
noksanlıklarımız bir 
bir gideril mektedir. 
Fakat personel 
giderleri için maddi 
sıkıntılarımız devam 
etmektedir.” dedi. 
Velilerden bu konu
da destek bekledik
lerini belirten Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Ercan Barutçuoğlu, 
bütün velilerimizin 
okulumuza sahip 
çıkmasını ve destek 
olmalarını bekliyo

CU) MAYIS 
(Sabır - MOR)” 
Öte yandan 
yapılan açıklamada, 
Ocak ayı içinde 
işlenecek olan 
sevgi konusunda, 
insan ve 
diğer canlılara 
olan sevgi üzerinde 
durulacağı, 
öğrencilerimizin 
daha bilinçli ve 
duyarlı olmaları 
sağlanmaya 
çalışılacağı 
belirtildi.

rum dedi. Okul Aile 
Birliği Başkanı Ercan 
Barutçuoğlu, bütün 
velilere ve misafir
lere katılımlarından 
dolayı teşekkür 
ederek iyi eğlenceler 
diledi.
Çay partisinde okul 
öğrencilerinden 
Yunus Emre Çelik - 
Burhan Ünal ve saz 
arkadaşlarının 
müzikleri eşliğinde 
veliler ve öğrenciler 
doyasıya eğlendiler. 
Çeşitli yarışmalar ve 
çekilişlerle devam 
eden çay partisi 
akşam geç saatlere 
kadar sürdü.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Yaşadığımız Çelişkiler
Son günlerde 

yaşadığımız olaylar 
tam bir kara mizah 
örneği. Yargıtay ve 
AKP arasındaki 
sürtüşme gün 
yüzüne çıktı. İnce 
hesaplar peşinde 
olan siyasi iktidar 
şimdiye dek YÖK, 
Anayasa 
Mahkemesi ve 
HSYK’yi elde etti. 
Sorun çıkaran 
Yargıtay, Danıştay 
ve ordu.

Bu kurumlara 
günlerden beri 
hatta yıllardan beri 
yıpratma taktikleri 
uygulanıyor.

Gerçekte 
hükümetle yüksek 
yargı organları bir 
uyum içinde 
olması gerekmez 

mi? Dünyanın 
hangi ülkesinde 
siyasi erk yargıyla 
kavga halindedir? 
Böyle bir durumun 
ülkeye vereceği 
zararı kimse hayal 
bile edemez.

İleri demokrasi 
denilen şey yürüt
menin yargıya ege
men olması mıdır?. 
Bu gerçekleşmezse 
yani siyasi iktidar 
(hükümet) yargıyı 
istediği gibi yön- 
lendiremezse bu 
çarpık demokrasi 
mi olur?
Yargıtay’ın verdiği 

kararlar doğru mu 
yanlış mı, bir 
hukukçu değilim, 
değerlendiremem. 
Ancak bir vatandaş 
olarak baktığımda 

çelişkili bir durumu 
görmekteyim.

Hüküm giyen 
Hizbullahçılar 
salıveriliyor; ama 
nedense tutuklu 
olan ve yıllardır 
içerde olan sanık
lar hala tutsak. 
Hüküm giymiş yani 
ceza almış 
mahkumlar nasıl 
salıverilir?

Bu nasıl bir 
hukuk anlayışı, 
nasıl bir mantık? 
Hükümetin mümtaz 
şahsiyetleri elbet- 
teki konuya açıklık 
getirirler.

İnsanın aklına 
ister istemez şöyle 
bir soru geliyor: 
Hükümet bu olayın 
gerçekleşmesi yani

Hizbullahçıların 
hapisten çıkması 
için zemin mi hazır
ladı?

Elbette böyle bir 
şey düşünülmüş 
değildir; fakat 
insanın aklına 
geliyor.
Aylardan beri 

yaşanan ilginç bir 
durum:

Gerçek anlamda 
ülkede demokrasi 
varlığını sürdürse, 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
alan bir mahkum 
her hafta avukat
larıyla görüşüp bir 
siyasi partiyi yön
lendirip silahlı mili
tanlarına yön vere
bilir mi? İmralı’dan 
direktifler vererek 
politikayı ve hatta 
hükümeti etkileye
bilir mi?

Güneydoğu’da 
yaşananlar, 
belediye başkan- 
larının tutumu bir 
şeylerin habercisi 
değil mi?
Türkiye

Cumhuriyeti 
hükümetinin yap
ması gerekli bir
takım işlemler, 
eylemler yok mu?

Sadece havanda 
su döven nitelikte
ki konuşmalarla mı 
yetinilecek?
Yaşanan gerçek
lere devlet seyirci 
mi kalacak? Başka 
alanda hemen yasa 
çıkarmıyor mu 
hükümetimiz?

Haziran seçim
lerinden sonra 
duruma göre politi
ka mı belirlenecek. 
Dışardan dayatılan 
bölünme ve 
bağımsız bir Kürt 
devletinin kurma 
projelerine acaba 
işlerlik mi 
kazandırılacak?

Bir yurttaş olarak 
AKP ‘nin şıkışmış 
bir durumda 
olduğunu gözlem
lemekteyim. İçerde 
istediklerini yapı 
yor; fakat dışardan 
dayatılan bazı poli
tikaları yerine 

getirmekte zor
lanıyorlar. Buna 
güçleri yetmiyor 
anlaşılan.
Kamuoyu baskısın
dan çekindikleri 
için işi ağırdan mı 
alıyorlar?

Küresel emperya 
lizmin, ABD ve 
AB’nin poli
tikalarını yerine 
getirmek AKP için 
kaçınılmaz bir olgu 
mu? Çünkü 8 yıllık 
iktidarın bedeli 
midir bu dayatılan 
politikalar? AKP bu 
politikalara 
mahkum olmuş 
gibi görünmektedir, 
başka bir seçeneği 
vardır herhalde. 
İktidarda kalma 
uğruna boyun mu 
bükülecektir?

İnşallah biz 
yanılırız, AKP 
ulusal politikalar 
üretir, siyasi ve 
ekonomik bağımsız 
lığımız gerçekleşir, 
bize de kutlamak 
düşer siyasi ikti
darı.

Internet sitemiz yenilendi www.gemllkkorfezgazetesi.com

«sekeri
KREŞLERİ

GENLİt’il İH ÖZEL u • Nl I
OLUL ÖNCESİ KITIM

MUNU

® 1x121
“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 İLKLERİNE BAĞLI, 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 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 

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 4 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

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gelir İdaresi Başkan 
hğı'nca bilanço 
esasına göre defter 
tutan mükellefler 
tarafından 2010 yılı 
ve müteakip dönem
ler için elektronik 
ortamda bildirilecek 
olan "Kesin Mizan 
Bildirimi"ne dönük 
usul ve esasları 
belirleyen Vergi 
Usul Kanunun tebliğ 
taslağı hazırlandı. 
Buna göre, gelir 
vergisi ve kurumlar 
vergisi beyanname 
lerini elektronik 
ortamda vermek 
zorunda olan mükel 
teflerden bilanço 
esasına göre defter 
tutanlar, kesin 
mizan bildirimini de 
yapmak zorunda 
olacak.
Mükellefler her 
beyan döneminde 
banka kredilerinden, 
şüpheli ticari ala
caklara, gelecek 
aya ait giderlerden, 
alınan sipariş 
avanslarına, arsa ve 
arazilerinden, kıdem 
tazminat karşılığına 
kadar pek çok konu
da, Gelir İdaresine 
elektronik ortamda 
kesin mizan bildiri
minde bulunacak. 
Böylelikle İdare, 
mükelleflerin her 
türlü hesap hareket- 
lerinden haberdar 
placak. İdare yıllarca 
süren ve vakit alan 
incelemeler yerine 
nokta atışı denetim 
yapacak. Söz 
konusu sistem ile 
mükellef daha etkin 
ve kolay şekilde 
denetlenecek. 
İncelemelerde süre 
kısalacak ve daha 
net bir inceleme

yapılması sağlana 
cak. Bilanço esasına 
göre defter tutmakla 
beraber faaliyet 
konuları itibariyle 
farklı muhasebe 
tekniğini kullanmak 
durumunda bulunan 
ve Bankacılık 
Kanununun ilgili 
maddesinde sayılan 
mükellefler, finansal 
kiralama ve fakto 
ring şirketleri,^ 
sigorta şirketleri ile 
Menkul Kıymet 
Yatırım Fonları Aracı 
Kurumlar ve Yatırım 
Ortaklıkları "Kesin 
Mizan Bildirimi" ver 
me yükümlülü ğüne 
tabi olmayacak. 
BİLDİRİMLER 
NE ZAMAN 
VERİLECEK? 
Bildirimler gelir ver
gisi mükellefleri için 
Mart ayındaki gelir 
vergisi beyan döne
minde, kurumlar 
vergisi mükellefleri 
için de Nisan'daki 
kurumlar vergisi 
genel beyan döne
minde yapılacak. 
Özel hesap 
dönemine tabi olan 
mükellefler de 
bildirimlerini kendi 
beyanname verme 
süreleri içinde 
yapacak.
Tasfiyeye girmiş 
kuramların her 
bağımsız tasfiye 
dönemine ait kesin 

mizan bildirimleri 
bu kuramların tas
fiye memurlarınca 
tasfiye beyanname 
sinin verilme süresi 
içinde verilecek. 
Birleşme halinde de 
münfesih kurum 
veya kuramlara ait 
bildirimler, bu 
kuramların fesih 
oldukları tarihteki 
kanuni temsilcileri 
tarafından birleşme 
beyannamesinin 
verilme süresi 
içinde; Kurumlar 
Vergisi Kanunu 
hükümleri 
çerçevesinde 
yapılan devirlerde 
ise devir alan kurum 
tarafından münfesih 
kurumun son 
bağlı olduğu 
vergi dairesine devir 
beyannamesini 
verme süresi 
içinde verilecek. 
Mükellefiyetin sona 
ermesi halinde 
bildirimler, 
mükellefin en son 
bağlı bulunduğu 
vergi dairesine 
kanunlarda yazılı 
beyanname verme 
süresi içinde verile
cek. Bildirimlerin 
elektronik ortamda 
verilmesinde, 
bildirimlerin verilmiş 
sayılabilmesi 
için onaylama 
işleminin yapılması 
şartı olacak.

Türkiye Makine 
Sektörü Strateji 
Belgesi ve Eylem 
Planı Taslağı'nda 
bütün makinelerde 
KDV oranının yüzde 
18'den yüzde 8'e 
düşürülmesi ve 
mesleki ve ticari 
mallarda leasing 
KDV oranının yüzde 
Te indirilmesi 
öngörülüyor.
Edinilen bilgiye göre 
göre, taslakta trak
törlere de hurda 
indirimi teşviki 
planlanıyor. Buna 
göre 5-25 yaş üstü 
traktörler teşvikle 
hurdaya ayrılacak. 
Mesleki ve ticari 
mallardaki leasing

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KDV oranının yüzde 
Te düşürülmesi 
öngörülürken 
serbest bölgelerdeki 
firmaların zorunlu 
ihracat oranı yüzde 
85'ten yüzde 
60'a inecek.

NÖBETÇİ ECZANE
12 Ocak 2011 Çarşamba
MARMARA ECZANESİ

Öte yandan tarımsal 
mekanizasyon 
için zirai kredi faiz
lerinin düşürülmesi, 
Kredi Garanti Fonu 
komisyon oranının 
da indirilmesi 
planlanıyor.

gerekU telefonlar RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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 5İ3 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) 611,13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

Gemlik Körfez
HIİİSHİMİÎ

BELEDİYE

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21

Devlet Hastanesi 517 34 00
dahil Dev; Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

Santral 513 4521 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 <5 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-1.82
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
SuArıza Yalnız 185

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
51316 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

Akcan Patrol 
MAR-PET^ 
Tuncay Otogaz 
Beyza Patrol

913 1O 70
913 30 33

.913 14 29
913 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3860 
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)

1İS SİMASI 

EYVAHEYVAH2 
IIMIM 
15İO17.45 

19.00115-21.30
Rezervasyon 

(Tel: 513 53 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Timsah arena da ihale 16 Şubat la
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü 
arasında imzalanan 
protokolle, velodrom- 
daki 64 bir metrekare
lik alan Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçti. 
Arazideki son engeli 
de aşan Büyükşehir 
Belediyesi dev projeyi 
16 Şubat’ta .ihaleye 
çıkaracak. Başkan 
Altepe, ilk kazmayı 
iki ay içinde vurup, 
projeyi 1,5 yılda 
tamamlamayı hede
flediklerini söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılacak olan yeni 
stadyumla ilgili son 
engel de Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü 
ile imzalanan proto 
kolle ortadan kaldırıldı. 
Bugüne kadar velo- 
dromdaki Oyak Renp, 
Nilüferspor ve Avcılık 
Atıcılık Kulübü’ne yeni 
yerler tahsis edip, 
bölgedeki tahliye işlem 
lerini sürdüren ve 
Paşa Çiftliği sahip

lerinden Ali Muhittin 
Dinçsoy’a ait 28 bin 
metrekarelik alanı 
kamulaştıran Büyük 
şehir Belediyesi, bölge 
deki Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü’ne 
ait 64 bin metrekarelik 
alanın kullanım hakkını 
da 49 yıllığına aldı. 
Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü’ne ait olan 
alanın Büyükşehir 
Belediyesi’ne devri ile 
ilgili protokol Dobruca 
Tesisleri’nde düzenle
nen törenle imzalandı. 
Törene Vali Şahabettin 
Harput, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer 
Gümüş, Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı 
Cemal Vardar ile 
Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları katıldı.

Tüm engeller 
ortadan kalktı 
Bursa’ya yapılacak 
Avrupa standartların
daki 45 kişi kapasiteli 
stadyumla ilgili 20 
aydır yoğun bir çaba

harcadıklarını dile 
getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, normal 
de 2-3 yıl süren proje 
aşamasını 20 ayda 
tamamladıklarını ve 
projenin ihaleye hazır 
hale getirildiğini söyle
di. Stadyumun yapıla
cağı alanda bulunan 
spor tesislerinin tahli 
ye işlemlerinin tamam
landığını ve Gençlik 
Spor Genel Müdürlü 
ğü’ne ait 64 bin metre 
kare alanın kullanım 
hakkının 49 yıllığına 
alınmasıyla önlerinde 
hiçbir engel kalmadı 

ğım dile getiren 
Başkan Altepe, “16 
Şubat’ta ihaleye çıkı 
yoruz. İhale sürecinin 
tamamlanmasıyla 2 ay 
içinde ilk kazmayı vu 
rup, bu projeyi 18 ay 
içinde de tamamlamayı 
hedefliyoruz” dedi.

Kaynakları en iyi 
şekilde kullanacağız 
Normal birim fiyatlarıy
la 15 milyon TL’ye yapı 
lacak olan projeyi 3 
milyon TL’ye yaptırdık
larını ve bunun da 
BTSO tarafından karşı
landığını dile getiren 
Başkan Altepe, yeni 

stadyumu Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kasasından önemli bir 
kaynak çıkmadan ta 
marnlamayı hedefle 
diklerini kaydetti.
Bursa’nın bu stadyu
mu kendisi yapacak 
güçte olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bursa tüm değerler
ine sahip çıkmalı. Bu 
tür anıtsal yapılar tüm 
dünyada halkın destek 
teriyle yapılıyor. Alman 
ya’daki Schalke 04 
stadı 1156 sponsorla 
yapılmış. Sponsorla 
rın isimleri stadın 
duvarında yazıyor.
Tüm sivil toplum 
örgütleri siyasi parti
lerin bu projeye destek 
vermesini bekliyoruz. 
Bursa’dan bugüne 
kadar ekmek yiyen, 
imkanlarını kullanan 
sanayicilerimiz destek 
verecek. Bursa’ya ser
mayesiz olarak gelip, 
10’larca trilyon sahibi 
olan işadamlarının 
sahip çıkacağını umu 
yoruz. Kaynak temini 

ile ilgili faaliyetlerimize 
ilk kazmayı vurduktan 
sonra başlayacağız. 
Büyükşehir Belediyesi 
kasasından önemli bir 
kaynak çıkmadan bu 
stadyumu tamamlaya
cağımızı umuyoruz” 
diye konuştu.

Velodrom yaşayan 
bir merkez oluyor 
Stadyum projesini 
sadece bir spor tesisi 
olarak ele almadık
larını, velodromu yaşa 
yan bir merkez haline 
getirmeyi hedefledik
lerinin altını çizen 
Başkan Altepe, ilerle 
yen dönemde bölgede
ki 37 bin metrekarelik 
alanı da aldıktan sonra 
stadyumun 130 bin 
metrekarelik bir alana 
sahip olacağını vurgu
ladı. Mihraplı Parkı’nın 
yanında yeni yapılacak 
olan Hüdavendigar 
Odunluk Kent Parkı ile 
bölgeye 1 milyon 
metrekarelik yeşil alan 
kazandırılacağını 
kaydetti.

^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
Çerez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterile^^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın....

RESTAURANT^

îe|§İdeftB9aiarc« 07 ™ RBEY CUma (^ezer)
gsm • o 532 784 40 so Cumartesi Gemlik Fasıl Grubu Saat 20.oo

UZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

1 —---------------—---------------
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"Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Disk’s bağlı Nakliyat iş Sendikası, Nemtrans’tan atılan İşçiler İçin İstanbul'a yürüyor

İşçiler yollara döküldü
Nemtrans işyerinde Disk’e bağlı 
Nakliyat İş Sendikası işçilerin üye 
olmasından sonra işverenin zarar 
ediyoruz gerekçesiyle nakliyat 
işinden vazgeçmesi ardından da 
43 işçinin işten çıkarılması üzeri 
ne, işçiler yollara döküldü. Dün sa 
bah saat 9.oo Nemtrans işyeri 
önünde toplanan işçiler, başların
da sendika başkanı ve yöneticileri 
olmak üzere sloganlar atarak, 
Gemlik’e kadar yürüdüler. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Muhteşem Yüzyıl..
Geçtiğimiz hafta Show Tv. de yayına 

başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisi 
Türkiye’nin gündemine oturdu.
Günlerdir günlük basın ve televizyon 

kanalları iki konuyu konuşuyor.
Biri Kars’ta yapılan Özgürlük heykel

lerine Başbakan Erdoğan’ın “Ucube” 
sözünü, diğeri de Kanuni Sultan Süley 
man’ın yaşamından bir kesit sunan 
“Muhteşem Yüzyıl” adlı dizi üzerine 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
tarafından RTÜK’ten dizinin kaldırıl
ması istenmiş.
Nedeni, dizinin Kanuni Sultan Süley 

man’ı kadın düşkünü, içkici olarak 
göstermesi imiş. Devamı sayfa 4’de

BUSKİ Hürriyet 
Caddesi ne yağmur boru 
battı döşemeye başladı

BUSKİ, Karsak Deresi karşısındaki hizmet 
binasının önünden başladığı kanalizasyon 
şebekesi yenileme çalışmalarını sürdü 
rürken, binlik boru döşenen yerlere şimdi 
de yağmur sularını taşıyacak yeni bir 
şebeke döşeme çalışmalarını başlattı. 2’de

Mimarlar Odası Bursa
vc fiemlik SuhesiBden 

ortak toplamı

Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetim 
kurulu toplantısı, Gemlik Temsilciliği’nde 
ortak gündemle yapıldı, toplantıda, Bursa 
ve Gemlik yönetim kurulu üyeleri biraraya 
gelerek, Bursa gündemi ve Gemlik günde
mi ele alındı. Haberi sayfa 5’de

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


13 Ocak 2011 Perşembe Gemlik KHrfez Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bunun adı oyun
CHP yükselen değer ya...
Şimdi sağdan soldan ortadan akın 

var.
Dün;
Sağın ilkelerini ısrarla savunanlar 

şimdi CHP saflarında olmak istiyorlar.
Nasıl olacak?
Olmayacak.
Olamayacağını dün CHP İl Başkanı 

Gürhan Akdoğan “şimdilik” istifa 
etmemekle dosta düşmana gösterdi.

işte meydan dedi...
Gücüyle, ekibiyle kaleyi koruyacak.
Gerçi;
Ankara’dan olumlu bir ışık yansaydı 

Akdoğan’ın tavrı nasıl olurdu?
Yanıtını sadece Akdoğan biliyor.
Görünen ya da gösterilmek istenen 

fotoğraf dün CHP İl binasında çekildiği 
biçimde.

Duyguların düşüncelerle harman
landığı,sözlerin gözyaşlarıyla ıslandığı, 
vefanın vefasızlıklarla karşılaştığı bir 
fotoğraf.

Ne var ki;
Türkiye’de çok ciddi oyunlar oynanı 

yor.
Oyunun aktör kadrosu zengin.
Her renkten, görüşten, düşünceden, 

kesimden oyuncu var.
Senaryo yazarları bir merkezden 

kendilerine pompalanan verileri kaleme 
alıyorlar.

Kurguyu yapıyorlar.
Oyuncu seçiminde de dengeli 

davranıyorlar.
Öncelikle dikkatlerini 

“pazarlamacı”lara odaklıyorlar.
Cumhuriyeti numaralandıranlar, suyu 

bulandırıp yaşamsal varlıklarını 
sürdürmek isteyenler.

Onların tam aradıkları...
Acı olansa onlardan çok var ve fırsat 

kolluyorlar.
Rüzgârın yönüne göre biçim ve kılık 

değiştiriyorlar.
Dün AKP ile iş tutuyorlardı.
Şimdi CHP’nin yörüngesinde dolanı 

yorlar.
İşaret aldıkları belli.
Sanki...
CHP de göz kırpıyor gibi mi ne?
Yoksa yüz bulup da yanaşamazlar ki. 
Ahhh...
Ahhhh...
Güzel ülkem...
Yeşil ülkem...
Mavi ülkem...
87 yıllık Cumhuriyet Türkiyem...
Toprakların üzerinde yaşayanların 

uğraştıklarına bak.
Oysa...
Yokluk ve yoksulluk dalga dalga 

toplumun tüm kesimlerine yayılıyor.
Yurttaş bilinçli olarak eğitimsizleştir- 

iliyor ve sağhksızlaştırıiıyor.
Bilgisiz fikirsizler ortalıkta cirit atıp 

“kamuoyu” oluşturuyor.
Gelinen noktada haziran ayında konu

lacak şandıkta kim kazanır bilinmez 
ama Türkiye Cumhuriyeti’nin kazan
mayacağı çok açık.

BüSKİ Hamyet Camesi’ne lağmar 
ham hatlı dtisemew haşladı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bir kurumu olan 
BUSKİ, Karsak 
Deresi karşısındaki 
hizmet binasının 
önünden başladığı 
kanalizasyon 
şebekesi yenileme 
çalışmalarını 
sürdürürken, 
binlik boru döşenen 
yerlere şimdi de 
yağmur sularını 
taşıyacak yeni bir 
şebeke döşeme 
çalışmalarını 
başlattı.
Müteahhit firma 
tarafından Hürriyet 
Caddesi Çarşı 
Deresi köprüsüne 
kadar döşenen 
kanalizasyon 
borularını 
değiştirme çalış
maları Ahmet Dural 
Meydanı’na doğru 
ilerlerken, Hürriyet 
Caddesi’nin 
Orhangazi Caddesi 
girişinden terminal 
önüne doğru 
bu kez yağmur 
suyu borularının 
döşenmesi çalış
maları başlatıldı. 
Geçtiğimiz aylarda 
meydana gelen 
sağanak yağışlar 
sonrası, yağmur 
giderlerinin 
yetersiz olması 
nedeniyle Hürriyet 
Caddesi ve 
çevresinde yüzlerce 
işyeri ve konut su 
baskınına uğramıştı. 
Yenilenen 
kanalizasyon 
şebekesine 
paralel olarak

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

İnternet Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kanlı otonarMa yangın new YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kapalı 
otoparkta çıkan 
yangında 3 otomobil 
ve 3 motosiklet 
tamamen kullanıl
maz hale gelirken, 
alevler ve yoğun 
duman nedeniyle 
itfaiye erleri zor 
anlar yaşadı.
İnegöl Belediyesi ek 
hizmet binası altın
daki kapalı otopark
ta sabah saat 06.00 
sıralarında çıkan 
yangında, 3 özel 
otomobil ile 3 
motosiklet tamamen 
yanarken, birçok 
araç kısmen 
yanarak zarar 
gördü. Otoparkı 
kaplayan siyah 
duman nedeniyle 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
etmekte güçlük 
çekerken, araç 
sahipleri yangının 
söndürülmesini 
sabırsızlıkla bekledi.

CaHıilaıılıwiliiiiiaii3lögtliıı
Bursa'da satın alma 
bahanesiyle çaldık
ları otomobili bir 
günde 3 kişiye satan 
5 arkadaş tutukla
narak cezaevine 
konuldu.
Edinilen bilgiye göre 
Adem Baran (35), 
pazara götürdüğü 
otomobilini Memduh 
G.(31) ve Çelebi 
K.'ye (58) sattı.
Adem Baran'a 50 TL 
kapora ve TC kimlik 
numarası bırakan 
zanlılar, ertesi gün

liMiwwnimtiieiiMeniiisiiiiltiwnilili
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kavga 
eden arkadaşına 
yardım etmek 
isteyen bir genç, 
kurusıkı tabancayla 
göğsünden vuru
larak yaralandı. 
Olay, gece saat 
23.00 sıralarında 
Turgutalp Mahallesi 
Fabrika Sokağı'nda 
meydana geldi. 
Ö.Y. (18), bir grup 
gençle kavga 
ederken sokağın

İşletmeciliğini İsmail 
Yıldız'ın yaptığı 
kapalı otoparkta 
çıkan yangının 
sebebinin ise bir 
aracın şase yapması 
olduğu öğrenildi. 
Otoparktan çıkan 
dumanları gören 
gece bekçisi Nazmi 
Bencikli, durumu 
hemen itfaiye ekip
lerine bildirdi. Bütün 
araçlarla yangına 
müdahale eden 
itfaiye ekipleri, 
otopark içerisinden 
simsiyah duman
ların çıkması 
nedeniyle yangına 
müdahale etmekte 
güçlük çekti. 
Oksijen tüpleri takıp 

buluştukları Baran 
dan otomobilin veka 
letini de aldı. Mem 
duh G. otomobile 
deneme bahanesiyle 
binerek uzaklaştı. 
Adem Baran'ın 
yanında kalan 
Çelebi K. da kendi
sine gelen telefonun 
ardından acil işi çık
tığını söyleyerek 
kaçmak istedi.
Dolandırıldığını anla 
yan otomobil sahibi, 
zanlıyı oyalayarak 
polise haber verdi. 

başındaki kahve
haneden çıkan 
D.Ö. (18), arkadaşını 
görüp yardıma gitti. 
Ancak D.Ö.,

gruptan bir kişinin 
kurusıkı tabanca ile 
yakın mesafeden 
ateş etmesi üzerine 
göğsünden yara

içeri giren itfaiye 
görevlileri zaman 
zaman zor anlar 
yaşadı. Sık sık oksi
jen tüpü değiştirmek 
zorunda kalan 
ekipler, dumanın 
tahliye edilmesi ile 
yangını kontrol altı
na alıp söndürdü. 
Zaman zaman içeri
den gelen patlama 
sesleri korku dolu 
anların yaşanmasına 
neden oldu. Yangını 
endişeli gözlerle 
izleyen vatandaşlar 
ise araçlarının 
durumunu görmek 
için yangının 
söndürülmesini 
bekledi. Otoparkta 
görevli gece

Kısa sürede olay 
yerine gelen gelen 
polis, Çelebi K.'yi 
gözaltına aldı. 
Soruşturmayı derin
leştiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Dolandırıcılık Büro 
su dedektifleri, ara 
cin noterde Memduh 
G.'nin arkadaşları 
Yavuz B. (41) ve 
Celal G.'ye (41) 
satıldığını belirledi. 
Bu 2 kişiyi de gözal 
tına alan ekipler oto

bekçisi Adem 
Aydemir'in Ortalıkta 
görülmemesi ve 
içeride olabileceği 
düşüncesi ise 
endişeye yol açtı. 
Yaklaşık 3 saatlik 
çalışmayla 
söndürülen yangının 
ardından içerideki 
dumanın tahliye 
edilmesi ile demir 
yığını haline dönen 
araçlar gün yüzüne 
çıktı. Yangında 16 Y 
3500 plakalı moto
siklet ile plakası alı
namayan 2 motosik
let, 16 Y 9347 plakalı 
özel otomobil, 16 
PM 209 plakalı özel 
otomobil ile plakalı 
belirlenemeyen bir 
otomobil tamamen 
yanarken, 16 PG 689 
plakalı motosiklet, 
16 F 1250,16Y 
9347,16 F7806, 16 
Y4708, 16 F8222, 
16 CJV 52 plakalı 
araçlar ise 
zarar gördü.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/b1og/özcan vurâl

mobilin izini arar 
ken, aracın İznik 
ilçesinde yine Celal 
G.'nin arkadaşı 
Sadık S.'ye (65) 
satılmaya çalışıl 
dığını tespit etti. 
Sadık S.'nin gözaltı
na alınmasıyla oto
mobil ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
sabıkalı 5 zanlı, 
"nitelikli dolandın 
cılık" suçundan 
sevk edildikleri 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.

landı. İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
genç ameliyata 
alındı. Yakın 
mesafeden ateş 
edilmesi sebebiyle 
merminin isabet 
ettiği bölgede 
yanık oluştuğu 
belirtildi. Polis olay 
yerinde kurusıkı 
tabancadan çıkan 
2 boş kovan 
bulurken, kaçan 
zanlılar aranıyor.

Aziz şehit Kubilay ...

Sayın okurlarım; yaşı ileride olan, 
Cumhuriyetin o günlerini bilenler, Büyük 
Önder Atatürk, Menemen’de gerçekleşti 
rilen eylemin sıradan bir olay olarak 
geçiştirilemeyeceğini söylediğini bilirler..

Gazi Paşa, 28 Aralık 193O’da,Türk Silahlı 
kuvvetlerine şu mesajı gönderir: 
“Menemen’de meydana gelen gericilik gir
işimi sırasında yedek subayın uğradığı 
saldırıyı, milletin bizzat Cumhuriyet’e karşı 
bir öldürme girişimi olarak kabul ettiği ve 
cüretkârlarla, destekçileri, ona göre takip 
edeceği kesindir..

Hepimizin dikkati, bu sorundaki görevle 
rimizin gereklerini duyarlılıkla ve gerektiği 
biçimde yerine getirmeğe yönelik 
olmalıdır..

Kubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet, ha 
yatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacak
tır.”

Büyük Atatürk böyle demişti.. Peki, 
günümüzde yaşanan kimi siyasi tezgahlar
dan yola çıkarak da ibret alınması gereken 
bu acı öyküyü niçin mi anımsattım?..

Birincisi 23 Aralık Devrim Şehidi 
Kubilay’ın 80. ölüm yıldönümüydü... 
Cumhuriyet’in bekası uğruna başını veren 
o yiğit asker öğretmeni bir kez daha 
saygıyla anmayı görev bildim...

Ama beni bu yazıyı yazmaya iten sebep 
şu...

Bu günlerde hazırlanıp, piyasaya sunulan, 
O’nun insanın içini kıpırtadan, kahramanlık 
hikayesini anlatan ve şu an vizyonda 
olması gereken filmi İstanbul’da halkın 
izleyeceği bir tek sinema bulamadığını 
duyurmak istedim!..

Ne kadar acı değil mi ?...
Geldiğimiz nokta bu...
PKK yandaşları ile tarikat şeyhine 

saygılarını sunan Nakşibendi torunları, 
Cumhuriyet’in en önemli kalesine 

sızarken aynı yerde Atatürkçü, ulusalcı, 
Kemalist evlatların başlarının kesilmeye, 
Silivri faciasına devam edildiğinin anımsat
mak istedim!..

En acısı da sayın okurlarım, aziz milletim; 
Atatürk’ün en büyük eseri “Cumhuriyet” 
tuzaklarla hırpalanırken,

Dün tarihte Truva atlarını yularından 
tutup, haince içeriye sokanların benzerleri, 
bu günde Cumhuriyet’in kalesine sokan 
işbirlikçi seyislerin atalarıdır. Ama bilin
melidir ki; ülke tamamen kuşatıl dığında; 
laiklikten, Atatürkçülükten ödün vermeyen 
namuslu kitlelere kesinlikle hesap verecek
tir!.

Benim bu yaşta görevim, şimdilik tüm bu 
gaflet ve hatta hıyanet yaşanırken, “kol 
kırılır yen içinde kalır” hastalığına kapılıp 
çevrelerine at gözlüğüyle bakanları, 
“uyanın artıkkkk!..” diye bir kez daha 
uyarmak...

Çok ağır , ama çok kutsal bir görev ama 
Bu yaşta görev bilip yapmağa çalışıyo

rum.
Bir kere daha tekrarlıyorum. 
Aziz milletim seni seviyorum.. 
Ama ne olur artık uyan...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/b1og/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Disk e bağlı Nakliyat İş Sendikası, Nem transtan alılan işçiler içli İstanbul’a yürüyor

İşçiler yollara döküldüKadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail.com

Muhteşem Yüzyıl...
Televizyonların sansür kurulu RTÜK, bu seslere 

kulak verdi.
Hemen toplanarak Halit Ergenç’in başrolünü 

oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizi filmine uyarı cezası 
verdi.

Gerekçesi “Tarihe mal olmuş bir şahsiyetin' 
mahremiyeti konusunda gerekli hassasiyet gösteril 
memek suretiyle ihlal edilmiş olduğuna ve ilgili 
yayın kuruluşunun 3984 Sayılı Yasanın 33. Maddesi 
gereğince uyarılmasına karar verilmiştir."

Muhteşem Yüzyıl dizisi bir belgesel değildir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın yaşamından bir kesit 

ele alınarak kurgu düzenlenmiştir.
Dizi Kanuni’yi kadın düşkünü ve içkici gösteriyor 

diye iktidarın tepkisini çekmiştir.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, RTÜK’e 

seslenerek dizinin kaldırılması istemiş.
Olay böyle başladı.
Başbakanın “ucube" dediği bir sanat eserine, 

Başbakan Yardımcısı ise bir televizyon dizisini 
kaldırılmasını buyurmuş.

İktidarın başı ve başaltı sanata, sanatçıya, oyun
cuya bakış açısı bu..

Bir sanat eseriyle ilgili açıklama yapacak kişiler 
arasında siyasetçiler en sonda olmalı.

Biz de böyle olmuyor.
Siyasetçi her ortamda ağzını açıyor.
Ve de büyük potlar kırıyorlar.
Demokratik açılımlar yaptığını iddia eden bu ikti

darın başındaki kişi, bu nedenle anayasada deği 
şiklikler yapanlar şimdi sanata, sanatçının yapıtları
na karışıyor.

Bir heykeli beğenmediği için “ucube"diyor. 
“Kaldırın" bunu diyebiliyor.
Başbakan sanat eleştirmeni mi ki?
Yaşamında kaç tane heykel, kaç tane yağlı boya 

resim yapmış?
Olsa olsa sanat diye Mehmet Akif Ersoy’un 

“Sefahatı"nı ve diğer şiir kitapları ile gençliğin de 
İslamcı şairlerin şiirlerini ve romanlarını okumuş
tur.

Bunlardan biri de olsa olsa “Osmanoğullan" dır.
Bizim OsmanlI Padişahları her ne kadar 

yeryüzünde Tanrının vekili, Halifesi ise de OsmanlI 
tarihinde padişahların büyük çoğunluğu içki içmek
tedir.

Kanuni de içki içen bir padişahtır.
Harem de OsmanlI saraylarının muhteşem 

mekanıdır.
Çeşitli ülkelerden padişahlara sunulan güzel 

kızlar ile köle tacirlerinin, kaptanı deryaların 
getirdiği güzel köle kızlar Harem’e alınır.

Bunlardan göze batanlar, (Gözdeler) 
padişahların yatak odalarına girerler.

Bunlar OsmanlI devlet düzeninde bilinen ger 
çeklerdir.

Gidin Topkapı Sarayına yeni açılan Harem Bölü 
mü gezin, gözlerinizle göreceksiniz.

İşin en şaşırtıcı yanı iktidarı destekleyen liberal 
aydınlar, Başbakanın “ucube" sözüne, “Annç’ın 
RTÜK’ü göreve çağırmasına kızıyorlar.

Kızmayın canım kızmayın, yavaş yavaş bunların 
gerçek yüzünü göreceksiniz.

Ama iş işten geçmiş olacak.
Tahribat büyük olacak.

İş Bankası’nın 
kuruluşlarından olan 
Nemtrans işyerinde 
Disk’e bağlı Nakliyat 
İş Sendikası işçilerin 
üye olmasından 
sonra işverenin 
zarar ediyoruz 
gerekçesiyle nakli 
yat işinden vazgeç 
mesi ardından da 43 
işçinin işten çıkarıl
ması üzerine, işçiler 
yollara döküldü. 
İş Bankası Genel 
Müdürlüğü’nün 
bulunduğu İstan
bul’a kadar yürüye
ceklerini söyleyen 
Nakliyat İş Sendikası 
Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosman 
oğlu, işçilerin 
işlerine geriye 
dönmesine kadar 
protesto eylemlerini 
sürdüreceklerini 
söyledi.
Dün sabah saat 9.oo 
Nemtrans işyeri 
önünde toplanan 
nakliyat işçileri, 
başlarında sendika 
başkanı ve yönetici
leri olmak üzere 
sloganlar atarak, 
Gemlik’e kadar 
yürüdüler.
Gemlik girişinde 
CHP ilçe yöneticileri, 
kadın ve gençlik 
komisyonu üyeleri, 
Eğitim-Sen 
Sendikası Gemlik 
yöneticileri, Belediye 
Sen Sendikası 
temsilcileri, Kurtuluş 
Partisi ve Devrimci 
İşçiler Birliği üyeleri 
nin de katılımı ile 
İstiklal Caddesi 
Ahmet Dural Meyda 
m üzerinden, İş 
Bankası Gemlik 
Şubesi’nin bulun
duğu iskele 
Caddesi’nde slogan 
atarak yürüdüler. 
Polisin geniş 
güvenlik önlemi 
aldığı yürüyüş 
sırasında, banka 
önünde toplanan 
işçiler sloganlarını 
sürdürdüler, 
“işçilerin birliği ser
mayeyi dize getire
cek.”, “Nemtrans 
işçisi işe alınasıya 
kadar direniş süre
cek”, “işçiyiz, 
güçlüyüz yılmaya

cağız” gibi slogan 
atan işçilere, CHP 
kadın kolları üyeleri 
karanfil verdi.
Bu arada bazı vatan
daşlar işçilerin 
eylemini alkışlarla 
desteklerken, bazı 
vatandaşlar da 
eylemi meraklı 
bakışlarla izledi.
İş Bankası önünde 
basın açıklaması 
yapan Nakliyat İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, İş 
Bankası iştiraki olan 
Nemtrans firmasında 
sendikalarının 
örgütlenmesi üzerine 
öncü işçilerin işten 
çıkarıldığını, daha 
sonra da işyerinin 
zarar ettiği iddia 
edilerek, işçilerin 
Gemport’a aktarıl
mak istendiğini 
söyledi.
Nemtrans’ın anaya 
sal sendikal örgüt 
lenme haklarını 
engelleyip, işyerinde 
taşeron çalıştıra
cağını iddia eden 
Küçükosmanoğlü,

43 işçinin işine son 
verildiğini, işçilerin 
işlerine dönmesine 
kadar protesto 
eylemlerinin süre
ceğini ve yasal 
haklarını arayacak
larını söyledi.
İş Bankası yöneti
minde 3 CHP’li 
üyenin de bulun
duğunu söyleyen 
Genel Başkan, 
“Ey! iş Bankası 
sesimizi duy. 
İşçilerin anayasal 
haklarını engelleye
mezsiniz. Nemtrans 
işçisinin kararlılığı 
işverenin kararını 
bozacaktır.

Bugünden itibaren 
yollardayız.
Orhangazi ve 
Yalova’dan sonra 
Cuma günü iş 
Bankası Genel Mü 
dürlüğü önündeyiz. 
Kamuoyuna haklı 
sesimizi duyura
cağız” dedi.
İşçiler, daha sonra 
ıslık ve alkışlarla 
atılan işçilerin 
eylemini 
protesto ettiler. 
Bir süre yerde 
oturan işçiler, 
daha sonra 
Orhangazi’ye doğru 
yürüyüşlerini 
sürdürdüler.

mailto:kadri__guler@hotmail.com
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CHP yönetiminden Cem 
Güler e: “Yolun açık olsun"

Burea İl Özel İılaresl 
Mü Planı UmilMHi

CHP Gemlik İlçe Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası yayınladığı 
bildiride, 10 Ocak'ta İlçe Başkanlığımdan istifa ederek, CHP Bursa mil

letvekilliği aday adaylığını açıklayan Cem Güler'e "Yolun açık olsun" dedi. 
CHP İlçe başkanlığı görevini ilçe sekreteri Dursun Özbey üstlenecek.

Haziran ayında 
yapılacak olan 
milletvekili genel 
seçimleri nedeniyle 
Bursa Milletvekilliği 
için aday adayı 
olan ilçe Başkanı 
Cem Güler, 
dün ilçe yönetici
leriyle biraraya 
geldi.
CHP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu, 
toplantı sonrası 
yayınladığı açıkla
mada, 10 Ocak'ta 
İlçe Başkanlığından 
istifa ederek, 
CHP Bursa mil
letvekilliği aday 
adaylığını açıklayan 
Cem Güler'e 
"Yolun açık 
olsun" dedi.
CHP İlçe Yönetim 
Kurulu’nun 
açıklaması şöyle: 
"Cumhuriyetimizin 
aydınlık yüzlerin 
den biri olarak, 
Türkiye Cumhuri 
yeti *nin kuruluş 
felsefesini yaşat
mak, Atatürk ilke 
ve devrimlerini 
korumak ve

sosyal demokrat 
bir anlayışla 
ülkemize hizmet 
yolunda, partimizi 
ileriye götürmek 
için yapmış 
olduğunuz liderlik 
ve özverili çalış
malarınızdan 
dolayı CHP Gemlik 
İlçe Yönetim Kuru 
lu, CHP Gemlik 
Kadın Kolu ve CHP 
Gemlik Gençlik 
Kolu olarak teşek 
kürlerimizi sunu 

yoruz. Yarınların 
aydınlık
Türkiye’si için yeni 
hedefinizde de 
yanınızda olduğu
muzu bir kez 
daha belirtiyor, 
başarılar diliyoruz." 
Öte yandan, 
CHP Genel 
Sekreterliği'nden 
gelen genelge 
gereği istifalardan 
boşalan İlçe 
Başkanlıklarına 
şu aşamada her 

hangi bir seçim 
yapılmaması istemi 
doğrultusunda* 
Cem Güler'in isti
fasıyla boşalan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığına yöne
tim içinden herhan
gi bir seçim yapıl
madı. Tüzük gereği 
ilçe başkanından 
sonra partiyi Gem 
lik’te CHP Gemlik 
İlçe Sekreteri 
Dursun Özbey 
temsil edecek.

Eğitim ve Yönetimde 
Politika Analizleri 
ve Stratejik 
Araştırmalar Derneği 
(EYPASAD) tarafın
dan ulusal düzeyde 
gerçekleştirilen 2010 
yılı 'II. Yılın En İyi 
Stratejik Yönetim 
ve Uygulama Yapan 
Kurumu' ödülleri 
Ankara'da düzenle
nen törenle sahip 
lerine verildi. 
Bursa il Özel 
İdaresi'ne, yarışma 
yürütme kurulu 
ve jüri üyeleri 
tarafından *2010 
Yılı En İyi Stratejik 
Yönetim

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 

10160400EX043018 tescilli ve 16.07.2010 tarihli 
10160400EX043019tescilli ve 16.07.2010 tarihli 
10160400EX043091 tescilli ve 16.07.2010 tarihli 
10160400EX040676 tescilli ve 06.07.2010 tarihli 
10160400EX041853 tescilli ve 12.07.2010 tarihli 
10160400EX042815 tescilli ve 15.07.2010 tarihli 
10160400EX043214 tescilli ve 16.07.2010 tarihli 
10160400EX043215 tescilli ve 16.07.2010 tarihli 
10160400EX043425t tescilli ve 19.07.2010 tarihli

Mudanya Gümrük Müdürlüğü’nce 
10160200EX006191 tescilli ve 30.07.2010 
tarihli Gümrük Çıkış Beyannamelerimiz 

kaybulmuştur. Hükümsüzdür.
BIEN SERAMİK SAN. VE TIG.A.Ş.

Sergileyen 
Kurumu Yarışma 
sı'nda il özel idarele 
ri kategorisinde 
ikincilik ödülü ve 
ikincilik beratı 
verildi. 12 kişiden 
oluşan değerlendir 
me kurulu, Bursa 
İl Özel İdaresi'nin 
hazırlamış olduğu 
stratejik plan, 
performans 
programları, 
faaliyet raporları 
ve iç kontrol 
sistemi yazılı 
dokümanlarını 
6 ana başlık ve 109 
alt başlık altında 
inceledi.

Mm Musi fent MliMlııııııiaiiıııMı
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
yönetim kurulu 
toplantısı, Gemlik 
Temsilciliği’nde 
ortak gündemle 
yapıldı.
Önceki gün 
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nde 
yapılan toplantıda, 
Bursa ve Gemlik 
yönetim kurulu 
üyeleri biraraya 
gelerek, Bursa 
gündemi ve 
Gemlik gündemi 
ele aldı.
Toplantıda, 
Gemlik planları, 
meydan 

düzenleme 
projesi ve Gemlik 
Temsilciliği’nin 
özel mülkiyetli bir 
yere taşınması 
görüşülerek, bilgi 
alışverişinde 
bulunuldu.
Yapılan toplantı 
sonra yapılan 
ortak açıklamada, 
‘‘Özellikle Meydan 
Projesinin 
kamu yararı için 
çok iyi bir tasarımda 
şehrin kullanımına 
ihtiyaçlarına 
cevap verecek 
kapsamda olmalı. 
Şehrin kaderini 
etkileyecek böyle 
bir projenin 

önemine 
dikkat çekildi. 
İmalat bittikten 
sonra kullanımı 
mümkün olmayan 
projeler ödenen 
bedeller israftır. 
Şehre mimari 
dokunuş ve estetik 
için toplantılar 
önekmlidir. Bursa 
Mimarlar Odası 
Başkan ve yönetimi, 
Gemlik ile ilgili 
çalışmalarda daha 
fazla mesai ve 
destek olacaklarına 
değindi.
Gemlik Temsilcili 
ği’nin de fiziki 
yapısı daha iyi bir 
yere yerleşmesi,

üyelerine ve hizmet edebileceği olmasının yararına
halka daha fazla fonksiyonda ■ değinildi.” denildi.
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Belli miydi?... Bal 
gibi de belliydi aslın
da.

Kötü kokular 
geçtiğimiz yılın başın
da yükselmeye 
başlamıştı Bilgi'den.

Kimilerinin gözleri, 
kimilerinin kulakları 
kapalıydı; elleri kolları 
bağlı, üç maymunu 
oynuyorlardı.

Ya da oynamak 
zorunda bırakılıyor
lardı.

Peki, neydi bu 
Laureate?..

Bir tür Uluslararası 
Bakalorya sistemi 
mi?..

Kademe mi atlamıştı 
Bilgi?.. Tabii ki hayır!..

Yavaş yavaş batacak
tı işte böyle...

Laureate Internati 
onal Universities, 
Santral İstanbul kam- 
püsünün açılma 
sürecinde maddi sıkın
tıya giren Bilgi'nin kur
tuluşuydu bir nevi.

Yasa gereği aleni 
olarak satılamadığı 
için Bilgi Üniversitesi 

parça parça merkezi 
New York'ta olan bu 
Amerikan Finans 
Şirketi'ne devredildi.

Aman görünürde ne 
önemliydi bir Ameri 
kan Finans Şirketi' nin 
üniversite network'ün- 
den mezun olmak?!

Süsleyip püsleyip 
öğrencilere ve velilere 
altın bir tabakta sun
dular Laureate'!.

Oysa ki gerçek bam
başkaydı tabii...

Laureate'in en büyük 
hedefibağlı olduğu 
ülkede hem büyümek, 
hem de en üst noktaya 
ulaşmaktı.

Kısacası okul ticaret 
haneye, öğrenciler de 
müşteriye dönüşecek
ti.

Ve Laureate bu yolda 
ilk adımlarını atmaya 
başladı^

Bilgi Universitesi’nin 
vizyonuna uymayan 
değişiklikler yapmak 
istedi.

Bu değişiklikler hem 
öğrencilerin hem de 
ğğretim görevlilerinin

BİI9İ 
Üniversitesi’nde 

neler oluyor?... (2)
aleyhine olacak 
değişikliklerdi, çünkü 
Laureate bunu eğitim 
adına değil, ticari 
hırsları adına yapıyor
du.

Dolayısıyla yönetimi 
ve akademik kadroyu 
karşısına aldı.

Onlardan kurtulmak 
için de bin bir çeşit 
oyun oynadı.

Geçtiğimiz yıl, 
reklamcılık bölümüne 
ait ajans simülasyonu 
olan

R Vitamini'nin kapan
masını, Haluk Mesci 
gibi birçok dev adamın 

istifa etmesini 
sağladı.

Ardından bölüm 
hocalarının çoğu isti
fasını verdi.

Şimdi yine bir bölüm 
heba oluyor, yine istifa 
sesleri yükseliyor.

Eğer konu, aynı 
zamanda profesyonel 
fotoğrafçılık yapan ve 
bitirme tezi konusu 
olarak çektiği 
fotoğrafların tarzının 
dışına çıkmayarak

"porno film teknik 
leri"ni seçen çocuk ve 
tez konusu nedeniyle 
kapanan bölüm, bina 
?! ve işine son verilen 
üç öğretim görevlisi 
olsaydı, zaten saç
malık apaçık ortadaydı 

Ancak, bu iş elbette 
yeni yönetimin 
oynadığı oyunlardan 
biriydi.

Bugüne kadar hiçbir 
tez konusu medyaya 
sızmazken, bu olay 
yayıldı.

İstese şu ana kadar 
yönetim bunu sessizce 
örtbas etmişti.

Ama ne yaptı?...
Bir takım ticari hede

fleri uğruna kendisine 
tehlike arz eden 
kadroyu temizlemeleri 
gerekiyordu.

Suçlu bulunmamak 
için tıpkı Testere fil
mindeki gibi kurban
larını öldürmeyecek, 
kendi kendilerini 
öldürmelerini sağlaya
caktı...

Bu tuzaklarla bir 
bölüm kapandı, her yıl 
bu okula bir servet 
döken onca öğrenci 
ortada kaldı...

Geleceğin yönetmen
leri, fotoğraf 
sanatçılarının hayalleri 
suya düştü..

Yazık!...

Olo ntrt il s a uslan s o n 
10 ifllıı rtioıııııı M
Türkiye Otomotiv 
pazarında 2010'un 
son ayında otomobil 
satışları önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 73,95 oranın
da artarak 99 bin 
461 adet olarak 
gerçekleşti. 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (ODD) 
Genel Koordinatörü 
Dr. Hayri Erce 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Türkiye 
Otomotiv pazarında 
2010 yılı Ocak-Aralık 
dönemi otomobil ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarı 760 
bin 913 adet olarak 
gerçekleşti. 557 bin 
126 adet olan 2009 
yılı 12 aylık otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar yüzde 
36,58 oranında arttı. 
2010 yılı Ocak-Aralık 
dönemi toplam 

pazar 760 bin 913 
adet ile en yüksek 
2005 yılı Ocak- 
Aralık (723 bin 854 
adet) dönemi 
pazarını geçti.
2010 yılında 
otomotiv sektörü 
beklentilerin 
üzerinde bir talep 
ile karşılaşırken 
yılın son ayında, 
önceki yılın aralık 
ayına göre otomobil 
satışları yüzde 73,95 
oranında artarak 99 
bin 461 adet olarak 
gerçekleşti. 2010 yılı 
Ocak-Aralık döne
minde toplam oto
mobil satışları önce
ki yılın aynı dönem
ine oranla yüzde 
37,85 artarak 509 
bin 784 adet oldu.
2010 yılı Ocak-Aralık 
dönemi otomobil 
pazarı bu sayı ile en 
yüksek 2000 yılı 
Ocak-Aralık (466 bin 
748 adet) dönemi 
pazarını geçti.

elmfr «sekeri
KREŞLERİ —

GüHİdHİltöZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİN 

KU1UNU
V| ı
■İM

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemlibirfarkyaratır”

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

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

51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin - İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira ■ 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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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bniimiksm BlS’len Torba tea1 eylemi
Meclis Genel Kurulu 
bir rekora imza attı 
ve 85 yıllık borçlar 
kanunu değişti. 
649 maddeden 
oluşan Türk Borçlar 
Kanun tasarısı, 
iktidar ve muhale

fetin mutabakatı ile 
yaklaşık 2 buçuk 
saatte yasalaştı. 
Borçlar Kanunuyla 
evsahibi balkonda 
mangal yakan 
kiracısını tahliye 
etme hakkına 
kavuştu, depozitolar 
üç aylık kira mik
tarıyla sınırlandırıldı, 
bundan böyle 
kefillikte eşin de 
rızası aranacak; işte 
kanunla gelen 
yenilikler: 
— Evsahipleri 
babası, torunu hatta 
dedesinin taşı
nacağı gerekçesiyle 
bile kiracının 
tahliyesini isteye
bilecek.
— Kira bedellerinde 
yapılacak artış, 
bir önceki yılın 
üretici fiyat 
endeksini geçmeye-

KflŞ€D€ B€Kl€MCK 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

— Konut ve işyer- 
lerindeki depozito 
miktarı da üç aylık 
kira ile sınırlandırıla
cak.
— Aile konutu 
kiralayan, eşinin 
rızası olmadan 
sözleşmeyi fes 
hedemeyecek.
— Yeni kanun, 
işyerlerine yönelik 
düzenlemeler de 
getiriyor. Mobbing 
olarak adlandırılan 
işyerindeki çalışan
ların psikolojik ve 
cinsel tacizinden 
bundan böyle iş 
veren de sorumlu

— Kefillikte 
artık eşin de 
rızası aranacak.
— Borçlular 
olağanüstü faizlere 
karşı korunacak. 
Yıllık faiz oranı, 
mevzuata göre 
geçerli faizin 
yüzde 50'sini 
aşamayacak.
— Tüketiciyi banka, 
sigorta ve seyahat 
şirketlerince ‘tek 
yanlı’ hazırlanan 
sözleşmelere karşı 
koruyacak olan 
kanun, 1 Temmuz 
2012'de yürürlüğe 
girecek.

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
görüşülen ve "Torba 
Yasa Tasarısı"nın 
geri çekilmesini 
isteyen Büro 
Emekçileri Sendikası 
(BES) üyeleri eylem 
yaptı.
BES üyeleri, Türkiye 
İş Kurumu binası 
önünde toplanarak, 
"Torba yasa geri 
çekilsin" yazılı 
pankart ve 
"Performansa dayalı 
ücret sitemine 
hayır", "Esnek, 
kuralsız çalışmaya 
hayır", "Sözleşmeli 
kölelik dayatmasına 
hayır" yazılı dövizler 
taşıdı.
Grup daha sonra 
Siyasi Partilerin 
Grup Başkanları ile 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyelerine 
tasarının geri çek
ilmesiyle ilgili faks 
göndermek için 
Mithatpaşa 
Caddesi'ndeki 
Yenişehir PTT 
Şubesi'ne doğru 
yürüyüşe geçti. 
Eylemciler, yürüyüş 
süresince de torba 
yasa tasarısı ve

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

BEŞ Basın Yayın ve yürüyüş kolunun 
Dış İlişkiler Sekreteri torba tasarının geri
Musa Sever, PTT 
Yenişehir Şubesi 
önünde yaptığı açık
lamada, kendi iş kol
larıyla ilgili sorun ve 
taleplerine yönelik 
hazırladıkları 
mücadele planlarını 
"torba yasaya" karşı 
yürütülen mücade
leyle birleştirdiklerini 
söyledi. ,J 
Sever, kendisine 
"emek, sınıf, 
mücadele örgütü 
yüm" diyen tüm 
sendika, meslek 
örgütü ve siyasi par
tilerin, emek ve 
demokrasi güçlerini 
birleşmesi ve bir 
barikat oluşturması 
gerektiğini ifade etti. 
Sever, 7 Şubatta 

NÖBETÇİ ECZANE
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GUNAY ECZANESİ

çekilmesi, kamuda 
performans esaslı 
yönetim modeli 
uygulamalarına son 
verilmesi, turnike, 
kamera gibi denetim 
mekanizmalarının 
ortadan kaldırılması, 
kesintisiz hizmet, 
zorunlu fazla mesai 
uygulamalarının son- 
landırılması, ücret 
adaletinin sağlan
abilmesi için "eşit 
işe eşit ücret" uygu
lamasının yaşam 
bulması, ek 
ödemelerin bütün
lüklü olarak artırıl
ması ve emekli aylık
larına yansıtılması 
gibi taleplerinin 
bulunacağını 
kaydetti.

m İstanbul Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür. OZANCAN PAKSOY ‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.cpm

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜG 
E 
M

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

TEK Arıza 5İ3 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

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

L 
I 
K

VAPUR - FERİROT
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 OTORÜS

özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

W
 I 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 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

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. 513 60 40

RELEDİYE

Saptral 513 4521 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24.32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
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 5İ3 32 40
Gemlik Taksi 5İ3 23 24
Manastır Taksi' . 517 33 94

i Akcan Petrol „ __
MAR-PET s13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3861 

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)

IUIİIIİhMIWSİ»l Mil MU lIJ.IMt.KHMJ 19M.IWI.J0 tamını (Tel:5l53Jîl)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cpm
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Okullar arası futbol genliği nefesleri kesiyor
I1 R'IS, 7 i? «i, 1 .

Bursa Futbol İl 
birinciliği 
müsabakaları 
küçükler ve yıldızlar 
kategorisinde 
başladı.
Gemlik'te yıldızlar 
kategorisinde 
12 okul takımının, 
küçükler kate
gorisinde 9 takımın 
katıldığı müsaba 
kalarda erken 
finaller nefes kesti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, ilçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Akif Alanlar, 

müsabakalara 
katılan okulların 
okul müdürleri ve 
bir çok spor sever 
tarafından izlenen 
müsabakalar 
Gemlik'in geleceği 
adına umut verdi. 
Gemlik ilçe Tertip 
Komitesi Üyesi ve 
Lig Heyeti Genel 
Sekreteri Yunus 
Emre Ünsal'dan 
alınan bilgiye göre; 
Küçükler kategori 
sinde; Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu - 
Kumla Ali Kütahya 
ilköğretim Okulu’nu 

1-0 yenerken, 
Atatürk ilköğretim 
Okulu - Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 ile 
geçmeyi başardı. 
Günün son maçında 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu - Lale Kemal 
Kılıç ilköğretim 
Okulu il 3-3 berabere 
kalırken, penaltı 
atışlarında 2-1 
üstünlük sağlayan 
Lale Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu 
avantaj elde etti.
14 Ocak Cuma günü 
Programı ise; 

saat 10.oo- 
Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu - Atatürk 
ilköğretim Okulu - 
Saat 10.45, Çınar 
İlköğretim Okulu - 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu Saat 11.30 
Borusan İlköğretim 
Okulu- Ali Kütahya 
ilköğretim Okulu. 
Yıldızlar kategorisi 
müsabakalarında 
erken final Heyecanı 
yaşandı. Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu ile Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
arasında oynanan 

müsabakada gol 
sesi çıkmadı. 
Penaltı atışlarında 
2-1 üstünlük 
sağlayan Şehit Cemal 
ilköğretim Okulu 
avantaj elde etti. 
Günün diğer müs
abakalarında Şükrü 
Şenol ilköğretim 
Okulu - Kurtul 
İlköğretim Okulu’nu 
2- 0 yenerken, Boru 
san İlköğretim Okulu 
- Kumla Ali Kütahya 
ilköğretim Okulu ile 
0-0 berabere kaldı. 
Penaltı atışlarında 
Ali Kütahya

İlköğretim okulu 
avantaj sağladı. 
20 Ocak Perşembe 
günü programı 
ise; saat 10.00 
Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu - 
Engürücük İlköğretim 
Okulu, saat 10.45 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu - Çınar 
İlköğretim Okulu, 
saat 11.30 Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu, Atatürk 
ilköğretim Okulu 
müsabakaları
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"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovşrlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemiikkorfezgazetesi.com 50 Kr

İcmal Demirel, nakliyecilerin sorunlarını öinleıli

...
...

. «• Partisi Bursa k -Brf "W"" |1|f |
Milletvekili Kemal h ~
Demirel, Gemlik’te
nakliyecilerin sorun- MkfiW 1
larını dinlerken yap- İ9H|| 1 n; h ,1 . ı < B wj|B> ?
tığı konuşmada, /- IjLa* 1 ’ 1-4 | »• * Sljg? 1 İ ifcs
“Ulaşım Türkiye’nin İd# Ç | pŞ
can damarıdır. y I J * ’Wil * ' J î r T'.>'/
Nakliyecinin sorun- 1 , !\ p!' K HP
larını çözecek iktidar dKŞ WBaLA 
arıyoruz ” dedi.
Haberi sayfa 2’de .... .......

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Nakliyeciler dert küpü
CHP Bursa milletvekili Kemal Demirel, 

Gemlik milletvekili gibi çalışıyor.
Her ay kaç kez ilçeye gelip esnafla, 

köylüyle, zeytinciyle, nakliyeciyle sorun
larını dinliyor.
Bunları Büyük Millet Medisi’nde dile 

getiriyor.
Demirel, dün yine Gemlik’teydi.
Bu kez uğrak yeri, 66 Nolu Gemlik Motorlu 

Taşıyıcılar Kooperatifiydi.
Kooperatifte kendisini Kooperatif 

Başkanı Fehmi Arslan, 145 Nolu Treyler 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
Recep Ergün, 73 Nolu Güzel Gemlik 
Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi 
Başkanı Fatih Keke, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan 
Gündoğdu karşıladı. Devamı Sayfa 4’de

nmısg
calısmalan m iıceM

Atatürkçü Düşünce Derneği nden yapılan açıklamada Silivri 
hapishanesinin Bekirağa Bölüğü ne dönüştüğü açıklandı 

ADB “ili kanlı teröristlerin

Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, parti yöneticileri ile mec 
lis üyeleri BUSKİ’nin Hürriyet Cad 
desi’nde yaptırmakta olduğu kanalizas 
yon çalışmalarını inceledi. Haberi 5’de

serbest kalması kamu
vicdamnı sarstı''

Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Doğan Alkaya 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, eli 
kanlı teröristlerin 
hüküm giymele 
rine karşın 
serbest kalması 
nın kamu vicda 
nını sarstığını 
belirtti.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
I. I hmMimii

Kırmızı çizgi olmadı yeşil verelim!
AKP Genel Başkan Yardımcısı Meh 

met Çelik’in “içki ve heykel” e dönük 
açıklamaları komik.

Önce sigaraya yasak getirdiler.
Şimdi sıra içkide.
Satışı zorlaştıran uygulamalar.
Türkiye giderek “yeşer”tiliyor.
Hem de fütursuzca.
Açık ve seçik.
Yasağa karşı gösterilen tepkiler 

başkan yardımcısına göre abartıhyor- 
muş.

Nesi abartılıyor?
Karayollarının kenarlarında içkili 

lokanta açmak yasaklanıyor.
Yazın deniz kenarında, ormanda ve 

seyir yerlerinde içki servisi yapmak 
yasak.
Yılbaşında bir şişe içkinin gönderil 

mesi yasak.
Restaurantların yaptığı tanıtım duyu

rularında içinde içki ve yemek olan 
menüler kullanılamayacak.

Bunları kimse uydurmuyor.
Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası 

Düzenleme Kurulu’nun çıkardığı Tütün 
Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına 
ve Sunumuna İlişkin usul ve Esaslar 
Hakkındaki Yönetmelik’te yer alan mad
deler.

Bir de başkan yardımcısı çıkmış 
“kuyruklu yalan” diyor.

Geçiniz bunları Sayın Çelik.
Bal gibi kafanızın arkasındakileri 

güdümünüzdeki TAPDK eliyle topluma 
dayatıyorsunuz.

Kırmızı sokak uygulamalarına göster
ilen tepkilere karşı duramayınca şimdi 
yeni bir kılıf buldunuz.

Öyle yasaklarla zorlaştırmalarla falan 
olsaydı bu işler 4.Murat başarılı olurdu.*****

Bu yetmiyor...
ileri demokrasiden söz eden AKP’nin 

başı Kars’ta henüz tamamlanmamış 
“İnsanlık Anıtı”na ucube diyor.

Hangi ileri demokrasi.
Bu tür uygulamalar ileri 

demokrasilerde değil hiç gelişmemiş, 
ortaçağ karanlığından kendim kurtara- 
mamış ümmetlerde olur.

Soldan sağa dönme de çıkıp 
Başbakam’m aklamaya çalışıyor.
“O heykele değil bölgedeki gecekon

dulara ucube dedi” diye.
Onu derken sen inanıyor musun 

söylediklerine?
Daha senin dediklerinin mürekkebi 

kurumadan Başkan yardımcımı da “Bu 
bir düşünce özgürlüğüdür. Bu bir his
setme özgürlüğüdür. Kimsenin neyi 
hissettiğine siz karar veremezsiniz. Bu 
Sayın Başbakan için de 
geçerlidir’diyor.

Hangisini ciddiye alalım.
Bence ikisini de almayalım...
Çünkü onlar durumu kurtarmaya 

çalışıyorlar.
Benim sözüm kendisine aydın diyen 

“karanlık “beyinlilere...
Gün gelecek sivrilttikleri kazık önce 

kendilerine batacak.
Ama farkında değiller.
Soru şu;
Bu tür uygulamalarla karşılaşan 

Türkiye’de
Başoakan’ın dediği gibi İleri 

demokrasi mi var yoksa Economist 
Dergisi’nin araştırmasında belirttiği gibi 
Hibrid (melez) demokrasi mi?

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Gemlik’te 
nakliyecilerin 
sorunlarını din
lerken yaptığı 
konuşmada, 
“Ulaşım Türkiye’nin 
can damarıdır. 
Nakliyecinin sorun
larını çözecek ikti
dar arıyoruz” dedi. 
Dün, Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Başkan vekili 
Dursun Özbey, İl 
Genel Meclis üyeleri 
Uğur Sertaslan ve 
Ahmet Hulusi Aydın 
ile yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
66 Nolu S.S. Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nde 
toplanan Gemlikli 
nakliyeciler ile 
biraraya geldi.
66 Nolu S.S. Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan, 145 
No’lu S.S Gemlik 
Treyler Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Recep Ergün, 73 
Nolu Güzel Gemlik 
Mihibüscüler ve 
Otobüsçüler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
Başkanı Fatih Keke 
ile birlikte Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası Başkanı 
Ayhan Gündoğdu 
ve nakliye hizmet
lerinde çalışan 
şoförler katıldılar. 
Kemal Demirel 
yaptığı konuşmada, 
2006 yılında 
hazırladığı bir 
kanun teklifini 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne 
sunduğunu bu 
teklifte nakliyeci
lerin her türlü 
sorunun giderilmesi 
için yeni bir 
yasa çıkartılmak 
istendiğini ancak 
iktidar tarafından 
tasarının kabul 
edilmediğini 
söyledi.
Demirel, tasarıda 
taksici esnafının 
bir defaya mahsus 
araçlarının yenilen
mesi bu sırada 
araçlardan KDV ve

ÖTV vergisinin 
alınmamasını ve 
can güvenliğinin 
sağlanmasını iste
diklerini söyledi. 
Demirel, bunun için 
meclise verdiği 
kanun teklifinin 
reddedildiğini, 
bu teklifte 
kamyoncu, TIR’cı, 
taksici tüm esnafın 
her türlü sorunlarını 
içeren ve düzeltme 
ye yönelik 
olduğunu söyledi. 
Kamyoncu esnafını 
anlamak için kam 
yonların arkasındaki 
yazılar okununca bu 
esnafın sorunlarının 
daha iyi anlaşıla
cağını söyleyen 
Demirel, “Sîzlerin 
dertlerini, sorun
larını dinlemek için 
ayağımıza çağırmak 
değil, bu esnafın 
ayağına gitmek 
gerekir” dedi.
Demirel, “Sizin 
derdiniz, bizim 
derdimiz. Benim 
ve bizlerin maaşları, 
sizlerin vergile
rinizden ödeniyor. 
Sizlerin sesi 
olmayan devam 
edeceğiz.” dedi.
66 Nolu S.S. Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 

_ ___

Fehmi Arslan ise 
800 bini aşkın 
nakliyecinin 
yaşadığı Türkiye’de 
mesleki federasyon
ların sorunlarına 
çözüm getireme 
diğini bunun için 
Bursa’da nakliyeci
lik yapan kooperatif 
lerin Bursa Koope
ratifler Birliği’ni 
kurarak, gerek
tiğinde Ankara’ya 
giderek sorunları 
en yetkili yerlere 
ulaştıracaklarını 
söyledi.
Arslan, “Bölge 
Birliği olarak 
sesimizi her yerde 
duyuracağız.
Yakıt, kamyon 
ölçüleri, K1-K2 
belgeleri gibi 
birçok sorunumuz 
var. Bunlara 
çözüm getirmek 
istiyoruz” dedi.
145 No lu S.S 
Gemlik Treyler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Recep Ergün ise 
nakliyecilerin en 
büyük sorununun 
örgütsüzlük 
olduğunu söyledi. 
Hükümetin bir yan
dan kooperatifleri 
destekler gibi 
göründüğünü ancak 

şirketlerin öne 
çıktığını belirten 
Ergün, Gemlik’in 
Sanayi ve Liman 
Bölgesi olması 
nedeniyle nakliyeci 
açısından çok 
büyük potansiyele 
sahip olduğunu, bu 
nedenle nakliyeci
lerin birlik ve 
beraberlik içinde 
olması gerektiğini 
belirterek, “Bugün 
uyguladığımız 
fiyat politikası ile 
nakliyeci esnafı 
para kazanamıyor. 
Ancak maliyetine 
çalışıyor ve 
günümüzü kurta 
rıyoruz. Dolu giden 
araçlarımızın dönüş 
fiyatlarının çok 
düşük olmasına 
çözümü hükümet 
getirmelidir. 
Bunun için 
taban fiyat belirlen
melidir. Birlik 
ve beraberlik 
sağlanamadığı 
sürece sorunlarımız 
da bitmeyecektir” 
dedi.
Kemal Demirel, 
nakliyecilerin 
sorunlarını parla
mentoda savun
maya devam ede
ceğini belirterek, 
ilçemizden ayrıldı.
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Yola saçtıkları 4 milyon dolar
hırsızlara tövbe ettirdi

Bursa'da hırsızlık 
için girdikleri fab
rikada buldukları 
4 milyon dolarla 
kayıplara karışan 
ve kaçarken etrafa 
saçtıkları paralar 
yüzünden yakalanan 
3'ü tutuklu toplam 
6 sanığın yargılan
masına başlandı. 
Pişman olduklarını 
söyleyen tutuklu 
sanıklar, çaldıkları 
paranın hayrını 
göremediklerini 
ifade ederek bir 
daha hırsızlık yap
mayacaklarının 
sözünü verdi.
8. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde, 
"nitelikli hırsızlık" 
suçundan 5'er yıla 
kadar hapisleri 
istenen tutuklu 
sanıklar A.G.D. (21), 
E.T. (23) ve yaşı 
küçük olan E.D. (17) 
ile "suç eşyasının 
satın alınması veya 
kabul edilmesi" 
suçundan 3'er 
yıla kadar hapisleri 
talep edilen A.N. 
(26), E.D. (37) ve 
E.S. (24), ilk kez

hakim karşısına 
çıktı.
Sanıklardan birinin 
yaşının küçük oluşu 
sebebiyle gizli 
yapılan duruşmada 
A.G.D., olay günü 
E.T.'nin kiraladığı 
otomobile E.D. ile 
birlikte gezip alkol 
aldıklarını ifade 
ederek, "Gezerken 
alkol içmek için dur
duğumuz yerin 
mezarlık olduğunu 
fark ettik. E.D. ile 
birlikte araçtan hava 
almak için dışarı çık
tığımızda karşımız
daki fabrikanın 
camlarının kırık 
olduğunu gördük. 
İçeriye para bulma 
umuduyla girdik. 
İçeride dolaşırken 
zarf açacağıyla 
çekmeceyi açtık. 
Kasada bir döviz ve 
Türk lirasının yanı

sıra bir kasa 
anahtarı da bulduk. 
Çelik kasayı ara
maya başladık. 
Dolaba gizli olarak 
bulduğumuz kasayı 
bu anahtarla 
açtığımızda içinin 
para dolu olduğunu 
gördük. 
Şaşkınlığımızdan 
birbirimizi tokat
ladık" dedi.
E.D. ile birlikte 
kasada bulunan par
aların bir kısmını 
poşete doldurup 
sakladıktan sonra 
hiçbir şeyden haber
siz kendilerini oto
mobilde bekleyen 
E.T.'nin yanına git
tiklerini söyleyen 
A.G.D., ifadesini 
şöyle sürdürdü: 
"E.T.'ye içeride çok 
para olduğunu 
söyleyince bize 
inanmadı.

Biz de yanımızda 
bulunan paraların 
bir kısmını ona 
gösterdik.
Ve hep birlikte 
tekrar fabrikaya 
girdik. Geriye kalan 
paraları üçümüz 
bölüştük. Ben kendi 
payıma düşen 
parayı gömdüm.
Yanıma 4-5 bin lira 
aldım. İlk 
gömdüğümüz 
paranın yanına ben 
hiç gitmedim. Eve 
polisler gelince 
onlara parayı 
gömdüğüm yeri 
gösterdim. Ben 
diğer sanıklarla 
parayı ilk 
gömdüğümüz 
yere hiç gitmedim. 
Çok pişmanım. 
Ben birkaç kez 
cezaevine girdim 
çıktım ve artık akıl
landım. Ancak bu 
para bana yar 
olmadı. Hiçbirini 
kullanamadan yaka
landım. Hırsızlıkla 
elde edilen paraların 
bana fayda sağla
mayacağını anladım. 
Pişmanım."

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.miliiyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Pekiii... Siz ne diyorsunuz ?...
CHP milletvekli Muharrem ince'nin 

TBMM'deki konuşması şöyle:
"Siz Türk Telekom'u Araplara sattınız. 

Telsim'i İngilizlere, Adabank'ı Kuveytli 
lere, Kuşadası Limanını İsraillilere, araç 
muayene işini Almanlara, İzmir Limanını 
Hong Kongluya, Aveayı ve MNG Bankı 
Lübnanlıya, TGRT'yi Amerikalıya sattınız.

Baba malını babalar gibi sattınız ve 
mirasyedi bir hükümet oldunuz.

Biz CHP milletvekilleri olarak Abdi 
İpekçi Parkı'nda, meydanlarda o işçilerin 
sorununu dinlerken siz oturdu ğunuz 
yerde milletin telefonlarını dinlediniz.

Habur'da teröriste kibar, Ankara'da 
işçiye gaddar oldunuz.

Bu ülkede gemiciğini yürüten kaptanlar 
var. (!)

Girişim dehası bakan, Başbakan, 
Cumhurbaşkanı çocukları var, ama sizin 
yatacak yeriniz yok.

Belediyeler, ihaleler....
Silivri'de faşist hukuk, Silopi'de liboş 

hukuk, Deniz Fenerinde işlemeyen hukuk 
düzeni icat ettiniz.

Sine-i millete döneriz diyenler sine-i 
Apo'ya döndüler.

Sayenizde artık teröristler parti il 
binasını açıyor.

İmrah'daki katil prensin odasına nem 
emici duvar kâğıdı döşettiniz.

ABD'den korktuğunuz kadar Allah'tan 
korksaydınız bu memleketi bu hâle 
getirmezdiniz.

Sayenizde terminoloji değişti, artık 
teröriste “barış elçisi" profesöre 
“terörist" diyorlar, tarikatlar “sivil toplum 
örgütü" sendikacılara “dinozor" diyor
sunuz.

Yandaş medyanızla birlikte yargıdan 
önce infaz yaptınız.

Sizin için Meclisin önüne Yüce Divana 
gitmek için otobüsler yanaşana kadar 
bağırın, ondan sonra bir daha böyle bir 
hakkınız olmayacak."...

Büyük sanatçı Fazıl Say ‘da diyor ki;
"Bilmiyorum geçmişimizi mi savu

nacağız geleceğimizi mi?
İkisini birden! En ufak sataşmaya artık 

cevaplar veriyoruz.
Bir kişiydik, 3 olduk 10 olduk 100 olduk, 

bir milyon olduk 20 milyon olduk.
Pisliğe izin vermeyeceğiz. Kirlenmeye!! 
İzin vermeyeceğiz yavşaklığın gülünç 

galibiyetine.
Bazen bazı yazılarımı yazarken, yalan 

suçlamaları, haksızlıkları yanıtlarken, 
nefesim daralıyor artık.

Ne acı bir durumdur kendimizi savun
mak zorunda bırakılmamız düşünse nize.

Ve “çamur atanlar- takla atanlar-kafadan 
atanlar- rantçılar- yeteneksiz ler- bizim 
sırtımızdan yükselmeye çalışanlar- ve 
yavşaklar!"

Göreceksiniz. Siz göreceksiniz.
Belki de büyümüş çocuklarız görecek... 
Ama iyi biliyorum mutlaka görecek.

Görmeli...
Geri alacağım büyük Atatürk’ün ve 

Cumhuriyetin bana verdiklerini..!
Göreceksiniz!"...
Pekiii..
Bunları okuyanlar sizler ne diyor

sunuz?..
Çünkü işin özü burada, sizde...

VbII II IIA II ■■■ Vb II II II II I b |3 gunlulı bebeğin ol umu suplıeh bulunduII II II

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, evde 
rahatsızlandıktan 
sonra kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybeden 3 günlük 
bir erkek bebeğin 
ölümü şüpheli

bulundu.
Cumhuriyet savcısı, 
İskender Karaşahin 
isimli bebeğin 
ölümüyle ilgili 
soruşturma başlattı. 
Başaran Mahallesi 
Kader Sokak'ta otu
ran Kamil ve Nadiye

Karaşahin çifti, 3 
günlük bebekleri 
İskender Karaşahin 
rahatsızlanınca 
hemen hastaneye 
götürdü.
Hastanede 
yapılan tıbbi 
müdahalelere

rağmen 
İskender bebek 
kurtarılamadı. 
Cumhuriyet 
savcısı olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Polis, anne Nadide 
Karaşahin'in ifade
sine başvurdu.

Emniyetten 'Salak' Operasyonu
Bursa'nın İznik ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
sabah saatlerinde 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon
da, uyuşturucu 
imalatı yaptıkları 
iddia edilen 5 kişi 
gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 
bir yıldır süren istih
barat çalışmaları 
sonucunda harekete 
geçen polis ekipleri, 
sabah saatlerinde, 
Selçuk, Kemal 
Paşa ve Eşrefzade 
mahalleleri ile 
Elbeyli beldesi, 
Orhaniye ve

Ömerli köylerinde 
eş zamanlı operas 
yon düzenledi. 
'Şafak' adı verilen 
operasyonda, ev ve 
iş yerlerinde 
uyuşturucu imalatı 
yaptıkları öne 
sürülen Orhan T. 
(31), Göksel Y. (35), 
Hakan D. (25), Yaşar

D. (25) ve 
Tugay A. (21), 
yakalandı. 
Üzerlerinde iki adet 
ruhsatsız silah ele 
geçirilen zanlıların, 
sorgulamalarının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Nakliyeciler dert küpü
Gemlik’te çocukluğumda birkaç tane kamyon var 

dı.
Hatırladığım kadarıyla biri Faruk Güzel’in babasına 

aitti.
Bizi Yalova pazarına götüren Mehmet Amca’nın 

Austin’i ile Tuzcu Hikmet’in kapısında bekleyen ve 
daha çok tuz taşıyan bir de Tekel’in nakliyesini ya 
pan Hasan Amcanın koyu yeşil Austin’i..

Kumla da Hasan Filiz’in ve rahmetli Cemil Apak’ın 
Sheyyer’i odun nakliyesiyle uğraşırdı.

Gemlik’te Borusan, Marmara Kimya, BP ve Azot gi 
bi fabrikaların kurulmasından, bilhassa GEMPORT’un 
limancılık faaliyetlerine başlamasından sonra nak 
liyecilik büyümeye başladı.

1980’li yılların ortalarında, daha Gemport ortada 
yokken, Gemlik İskelesi’nden boşaltılan sanayi mal

ları Eskişehir ve Bozöyük’e taşınmaya başladı.
Faruk Güzel, o yıllarda babasından kalma kamyonu 

ile Toprak Holding’in mallarını taşımaya başlayınca 
araç parkı büyüdü.

1973’den sonra Asil Çelik Fabrikası’nın kurulmasıy 
la da bu fabrikanın ham maddesi olan ithal hurdayı 
Gemlik’ten Orhangazi sınırlarındaki fabrikaya Kemal 
Akıt’ın ortak olduğu Marmara Nakliyat Ltd. çekiyordu.

1980’li yıllara kadar, İstanbul’dan gelen mallar, ka 

rayolu ile değil, daha çok deniz yoluyla, büyük ambar 
motorlarıyla taşınırdı.

Tekel ürünleri de Tekel Ambar motorlarıyla gelirdi. 
İskele’ye gelen malların büyük çoğunluğu, Tumba 

Ahmet’in hamal başlığını yaptığı hamallarla çıkarılır, 
hamallardan Hebeş ve Delo çok tanınanlarıydı.

Bu mallar, at arabalarıyla mal sahiplerine ulaştırılır 
dı.

Babamın bakkal ve manifatura dükkanları olduğu 
için, ayda bir İstanbul’a giderler, oradan hem manifa 

tura ürünleri, hem de bakkaliye ürünlerini bu motor
larla getirirlerdi.

Babam, Yeşil Bursa Ambarını tercih ederdi. Burada 
komşumuz Selver amca görevliydi. Daha sonraları 
Mehmet Ali orada görev yaptı. Necati Arda ve semer
ci Şevket Özturgut da bu ambarlarda çalıştı.

Rakibi ise Büntaş ambarıydı.
İnan Tamer’in belirttiğine göre, Bun taş’ta bir süre 

Boşnak Remzi Özbek görev yaptı. Rahmetli 
Manifaturacı Feridun Özbek’in babası.

Dağdelenlerin austini, Parlak Hasan’ın Berliyesini 
hatırlıyorum.

Unutulmayan bir isim ise Emir Doğru’nun Doğru 
Nakliyat firması..

Rahmetli 40 yıl Şoförler Derneği Başkanlığı yaptı. 
Doğru Nakliyat İstanbul’a karayoluyla mal götürür 

getirirdi.
Oğlu Ali Rıza baba işini hala sürdürüyor sanırım.
1980’li yıllarda Faruk Güzel ile birlikte, BP nin mal

larını çeken Mustafa Sertkaya’nın kooperatifi, ardın
dan Hayrettin Akcan’ın nakliye işine girmesi, Kafoğlu 
ve Alemdar sabun fabrikalarının sabunlarını çeken 
kamyonlar..

Günümüze geldiğimizde şöyle bir Serbest Bölgeye 
doğru uzanırsanız, nakliyeciliğin nasıl dev bir sektör 
haline geldiğini görebilirsiniz.

Devleşen sektör, bugün sorunlarla kıvranıyor. 
Bunu da yarın yazacağım.

AiatürkçüDüşiinceDemeği’nüen yapılan açıklamada Silivri hapishanesinin Bekirağa Biiliiğü'nedöniiştiiğüaçıklaDdı

Mil “ili kanlı imstM serhesı
kalması mimi vicdanım sarsiı"

Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nden 
yapılan açıklamada, 
eli kanlı teröristlerin 
hüküm giymelerine 
karşın serbest 
kalmasının kamu 
vicdanını sarstığı 
belirtildi.
ADD Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan yazılı 
açıklama şöyle: 
“Son günlerde eli 
kanlı teröristlerin 
hüküm giymelerine 
karşın serbest 
kalması kamu vicda 
mm sarsmıştır. 
Öte yandan önleme 
olarak uygulanması 
gereken tutukluların 
durumu infaz siste 
mine dönüşmüştür. 
Ergenekon adıyla 
bilinen davada 
yazarlar, gazeteciler,

»■ dflkiorıı muayene wai
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Sağlık Bakanlığının 
internet sitesindeki 
Tam Gün Yasası ile 
ilgili kamudaki dok
torların muayene
hane açmalarına 
ilişkin davada itirazı 
kabul etti.
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Sağlık Bakanlığının 
internet sitesindeki 
Tam Gün Yasası ile 
ilgili basın açıkla
ması ve üniversite 
öğretim üyeleri 
dışında kamuda 
çalışan tüm doktor
ların muayenehane 
açmaları ve özel 
sağlık kuruluşların
da çalışmalarının 
mümkün olmadığına 
ilişkin işleminin 
yürütmesinin durdu
rulmasına yapılan 
itirazı kabul etti. 
Buna göre, üniver
site öğretim üyeleri 
dışında kamuda

askerler, bilim 
adamları, tecrit 
altında psikolojik 
baskı altında 
tutulmaktadır.
Yargılama süreci 
uzatılarak, hüküm 
giymemelerine 
rağmen, özgürlük
lerinden yoksun 
bırakılmışlardır. 
Günümüz Silivri 
hapishanesi, 
Be ki ra ğ a Bölüğü’ne 

çalışan tüm doktor
lar muayenehane 
aşamayacak ve özel 
sağlık kuruluşların
da çalışamayacak. 
Türk Tabipleri Birliği 
(TTB), Sağlık 
Bakanlığının internet 
sitesindeki 16 
Temmuz 2010 tarihli 
"Tam Gün Kanunu 
İLe İlgili Basın 
Açıklaması" ile 5947 
sayılı yasa ve bu 
yasa hakkındaki

ya da molla sürgün
lerine, Malta sürgün
lerine dönüşmüş 
olan yargılamaların 
insan toplama ve 
tutuklama mantığı 
mn kabul edilebilir 
hiçbir yanı yoktur. 
İşte tüm bunlar ve 
daha bir çok neden
le; insanların cadı 
avı’nı anımsatır bi 
çimde toplanmaları
na, yandaş basının

Anayasa Mahkemesi 
kararına göre 
üniversite öğretim 
üyeleri dışında 
kamuda çalışan tüm 
doktorların muaye 
nehane açmaları ve 
özel sağlık kuru
luşlarında çalış
malarının mümkün 
olmadığı ve bu 
uygulamanın 30 
Temmuz 2010'dan 
itibaren başlaya
cağının duyurul

hükümsüz kişiler 
hakkında yayın 
yasağı olmasına 
karşın, peşin 
hükümlü yayın 
yapmasına, özel 
yaşamların gizli 
liğinin ayaklar 
altına alınmasına, 
suçu kanıtlanana 
kadar herkes 
masumdur” 
ilkesinin çiğnenerek 
suçsuzluğu 
kanıtlanmayan 
herkes suçludur” 
anlayışının egemen 
olmasını, hüküm 
giymemiş insanlara 
maddi ve manevi 
olarak telafisi 
mümkün olmayan 
büyük bedeller 
ödettirilmesine, yani 
tutuklamaların infaza 
dönüşmesine “Yeter 
Artık” diyoruz. ” 

masına ilişkin 
işlemin, iptali 
istemiyle Danıştay 
da dava açmıştı. 
Danıştay 5. Dairesi 
adına Danıştay 
Nöbetçi Dairesi, 
Sağlık Bakanhğı'mn 
söz konusu işlemi
nin yürütmesini 
durdurmuştu. 
Davalı Sağlık 
Bakanlığı, bu karar 
itiraz ederek kararın 
kaldırılmasını istedi. 
İtirazı görüşen 
Danıştay idari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Sağlık Bakanlığının 
itirazını kabul etti. 
Kurul, üniversite 
öğretim üyeleri 
dışında kamuda 
çalışan tüm 
doktorların 
muayenehane aşa
mayacakları ve özel 
sağlık kuruluşların
da şalışamayacak- 
larına ilişkin işlemi, 
hukuka uygun 
buldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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mieı K HliMlamı Mi
Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
parti yöneticileri ile 
meclis üyeleri 
BUSKİ’nin Hürriyet 
Caddesi’nde yaptır* 
makta olduğu 
kanalizasyon çalış
malarını inceledi. 
BUSKİ’nin Karsak 
Deresi’nin yanında 
bulunan BUSKİ 
Gemlik Arıtma 
Tesisleri önünde 
Ahmet Süren 
Meydam’na kadar 
bölümü ile Çarşı 
Deresi’nin geliş ve 
gidiş yönündeki 
kanalizasyon 
şebekesini 
yenileme çalış
malarından sonra 
açtığı ihaleyi 
kazanan müteahhit 
firmanın çalışmaları 
Hürriyet 
Caddesi’ndeki 
köprüye kadar

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 
Beyaz Bayrak ödülü alili

Sağlık Bakanlığı ile 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’nın 
ortaklaşa yürüttüğü 
‘Beyaz Bayrak” 
ödülü yarışmasına 
katılan Gemlik 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
“Beyaz Bayrak” 
Ödülününe layık 
görüldü.
Şükrü Şenol Okulu 
Müdürü Mehmet 
Yavuz, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Okullarının “BEYAZ 
BAYRAK” yarışması 
na başvurmasından 
sonra 1 Nisan 
2010 tarihinde 
yapılan denetimde 
91 puan alarak, 
Gemlik'teki İlköğre
tim okulları arasında 
“BEYAZ BAYRAK” 
almayı hak eden 
okul olma başarısını 
gösterdiğini

getirmesi üzerine, 
Ak Partili yöneti 
çiler, burada 
çalışmaları 
gözlemlediler. 
Ak Parti eski ilçe 
başkanı Enver 
Şahin’in de katıldığı 
inceleme sırasında, 
müteahhitin 
köprüye kadar olan 

söyledi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Sağlık 
İşleri Başkanı ve 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü tarafından 
imzalanan Beyaz 

bölüm ile Çarşı 
Deresi’nin geliş 
ve gidişinde kazı 
çalışmaları yapıp 
binlik kanalizasyon 
borusu ile 
yağmur borularını 
döşeyeceğini, kalan 
bölümün yeniden 
ihaleye çıkartılacağı 
veya aynı firmaya

Bayrak ödülü 
belgesi, 7 Ocak 
tarihinde açıklandı. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“2009-2010 yılında 
bu başarıda katkıları 
bulunan başta 
dönemin Okul 

verilebileceği 
belirtildi.
Ak Partililer, 
köprü başındaki 
çalışmaları 
izledikten sonra, 
Hürriyet 
Caddesi’nde 
bulunan esnafı da 
gezerek sorunlarını 
dinlediler.

Müdürü Ali 
Deliak'a, yardımcı 
personellerimiz 
Recep Bulum ile 
Suphi ye Bulum'a 
ve tüm öğrenci ve 
öğret menlerimize 
teşekkür ederim.” 
dedi.

Dür saat 14.oo'da 
kontak kapatacak 
taksiciler, yüzde 80 
oranında katılımın 
olması beklenen 
eylemde, başta can 
güvenlikleri olmak 
üzere sektör ile ilgili 
çeşitli sıkıntılar 
konusunda 
kamuoyu oluştur
mayı planlıyorlar. 
Birleşik Taksiciler 
Derneği'nin (BTD) 
öncülüğünde yapıla
cak olan bir günlük 
kontak kapatma 
eylemi için taksiciler 
son hazırlıklarını 
tamamlayarak, dün 
saat 14.00'da kontak 
kapatacak taksiciler, 
yüzde 80 oranında 
katılımın olması bek
lenen eylemde, 
başta can güvenlik
leri olmak üzere 
sektör ile ilgili çeşitli 
sıkıntılar konusunda 
kamuoyu oluştur
mayı planlıyorlar. 
Ticari taksi sürücü
leri, gerçekleştirdik 
leri kontak kapatma 
eylemini duyurmak 
için İstanbul'da tur 
attı. Taksiciler, 
meslektaşlarının 

SHTIUK nnİBt VE İSYEBİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden 
(1981-1982 eğitim ve öğretim yılında) 

4 aldığım diplomamı kaybettim.
50 Hükümsüzdür. TÜRKAN GÜL AŞÇI

6^ Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı Kasım 2010

4 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür.
* ŞULE SAĞLAM

eyleme katılmaları 
için çağrıda 
bulundu.
Birleşik Taksiciler 
Derneği öncülüğün
deki bir grup ticari 
taksici, kontak kap
atma eylemi öncesi, 
Avrupa ve Anadolu 
yakasında afişlerle 
donattıkları otomo
billeriyle tur attı. 
Haklarının iyileştiril 
mesi amacıyla 
yapacakları eylem
lerini duyurmak için 
tur atan taksiciler, 
meslektaşlarına da 
eyleme katılmaları 
yönünde çağrıda 
bulundu.
Beyoğlu, Örnektepe 
Mahallesi'ndeki 
dernek binasının 
önünde toplanan 
taksiciler, saat 
00.30'da afişlerle 
donatılmış taksiler
ine binerek 
Mecidiyeköy, Şişli, 
Beşiktaş ve Taksim 
güzergahında 
dolaştı.
Konvoy oluşturan 
taksiciler, korna 
çalarak vatandaşları 
eylem konusunda 
bilgilendirdi.
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Güncelin İçinden

Birkaç günden 
beri öylesine ilginç 
konuları konuşu 
yoruz ki herhalde 
Dünya bize bir yer
leriyle gülüyordun 
Cumhuriyet 
Türkiye’sinde bu 
yaşananları anla
mak ve yorumla
mak alabildiğine 
acı ve 
düşündürücü bir 
özellik taşıyor.

Mersin-Nevit 
Kodalh Anadolu 
Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesinde 
yaşananlar gerçek
ten insanı dehşete 
düşürüyor, insanın 
kanını donduruyor.

Okulda resim, 
müzik ve spor 
eğitimi yapılmasına 

karşın yeterli 
müzik öğret
meninin 
olmadığını; ama üç 
din dersi öğret
meninin görev yap
tığını basından 
öğreniyoruz.

Okul müdürü olan 
mümtaz şahsiyet, 
kız ve erkek öğren
cilerin birbirlerine 
45 cm’den daha 
fazla yaklaşmasına 
izin vermiyor.
Anlaşılan cetvel 
elinde öğrencilerin 
arasında dolaşıp 
mesafeyi ölçüyor.

Bu müdüre sen 
ne yapıyorsun be 
adam?

Senin bağlı 
olduğun yasalar ve 
yönetmelikler yok 
mu? Başına 

buyruk nasıl 
davranabiliyorsun? 
Diye hesap soran 
yok. Anlaşılan bir 
yerlerden direktif 
alıyor ve birileri 
tarafından himaye 
ediliyor.
Yemekhanede 

kızlar ve erkekler 
ayrı masalarda 
yemek yiyiyor. 
Öğrenciler ve veli 
ler bu ilkelliğe 
dayanamayıp 
gerçekleri kamu 
oyuyla paylaşıyor.
Yörenin milli 

eğitim müdürü, 
yüzü kızarmadan 
yok böyle bir şey 
deme gereği 
duyuyor. Zaten var 
böyle bir şey 
deseydin şaşardık. 
Ateş olmayan yer

den duman çıkar 
mı sayin müdür?

Kendinizi akıllı 
başkalarını aptal 
mı sanıyorsunuz? 
Yalakalığın bu 
kadarına da pes 
doğrusu!

Öğrenciler, veliler 
bas bas bağırıyor; 
ama etkili ve yetkili 
mümtaz şahsiyetler 
oralı bile olmuyor, 
bildiğini okuyor. 
Cumhuriyet yöneti
minin egemen 
olduğu çağdaş 
öğretim kurum- 
larımızda yaşanan 
bu rezalete ne 
denir? Söyleyecek 
söz bulamıyorum.

Pişkinliğin böyle- 
sine dense dense 
çifte sorumsuzluk

ve utanmazlık 
denir.

Sayın Erdoğan, 
Kars’ta “İnsanlık 
Anıtı” için UCUBE 
diyerek sanat 
anlayışını ve eserle 
ilgili yorumunu 
yaparak yüksek 
sanat anlayışını 
bütün Dünya’ya 
duyurmuş oldu.

I.Dünya Savaşı 
yıllarında Alman 
hayranı Enver 
Paşa, Sarıkamış’ta 
soğuktan binlerce 
askerimizin 
ölümüne neden 
olan kişiydi. 
Askerlerimiz 
savaşmadan 
soğuktan donarak 
ölmüştü. İşte bu 
ölen askerlerimiz 
için bir anıt yapılı 
yor, henüz tamam
lanmamış. Anıtı 
yapan da değerli 
bir sanatçı.

Sayın Erdoğan 
tamamlanmamış 
bir eser için böyle 
bir yorumda 
bulunuyor. Talihsiz 
bir açıklama.

Oturduğu makama 
yakışmayan, 
düzeysiz ve bilgi
sizce yapılan bir 
yorum.

Biri sayın 
Erdoğan’a sorsa: 
“Siz heykel’den ne 
kadar anlarsınız, 
bu konuda biriki
miniz var mı, bu 
alanda hangi eğiti
mi aldınız? Diye. 
Acaba ne cevap 
verirler?

Bir insanın her 
şeyi bilmesi 
mümkün değildir; 
ancak bu konudaki 
uzmanlarından 
yardım alarak 
düşünce belirtir. 
Bir devlet adamı 
gerekli gereksiz, 
doğru yanlış 
konuşma gereği 
duymaz, duyamaz.

Hele hele topluma 
karşı sorumlu olan
lar, bir sözü kırk 
kere ölçüp tartmak 
zorundadır.
Aklına her geleni 

söylemek devlet 
adamlığıyla bağ
daşmaz.

<zim& «sekeri
KREŞLERİ

CENLİrİNİLtöZEL 
Oim. ÖNCESİ Kiîil 

EUIIUNU

»i ınıı
“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 BİREYLER 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 ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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 4 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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Benzine gece yarısnanıını
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Mustafa 
Demir, "Sicil müdür
lüklerinde randevu 
sistemine geçiyoruz. 
Artık vatandaşlar 
aracıya gerek 
kalmaksızın, evrak
larını getiriyor, Tapu 
Sicil Müdürlüğü'ne 
teslim ediyor" dedi. 
Bakan Demir, 
Ankara'da düşen 
askeri helikopterde 
şehit olan pilot 
üsteğmen Taner 
Erdoğan'ın Erbaa 
ilçesindeki cenaze 
törenine katıldıktan 
sonra, bakanlığına 
bağlı kuramlarda 
incilemelerde bulun
mak üzere Tokat'a 
geldi.
Tokat Valisi Şerif 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Bakan 
Demir, ilin sorunları 
hakkında bilgi aldı. 
Ziyaret sırasında 
yaptığı konuşmada, 
81 ilde yapı dene
timlerini yaygın
laştırdıklarını ifade 
eden Bakan Demir, 
yeni ruhsat alacak 
olan binalara enerji 
kimlik belgeleri veri 
leceğini hatırlattı.

Tokat'ta bu konuyla 
ilgili mühendislerle 
bir araya gelecek
lerini anlatan Demir, 
kentteki kadastro 
çalışmaları hakkında 
da bilgi verdi.
Kentte kadastro 
çalışmalarının 
tamamlandığını, bir 
birimde çalışmaların 
devam ettiğini ifade 
eden Bakan Demir, 
"Tokat'ta bir tane 
birimimiz kaldı. O da 
bu sene bitecek. Bu 
arada tekrar 
geçmişte yapılanları 
yenileme çalış
malarına başlıyoruz. 
Bir program yapıldı 
ama bu programı 
daha da kısalta
cağız. İki yıl 
içerisinde yenileme 
çalışmalarını 
tamamını, özellikle 
Tokat'ta ve Sivas'ta 

bu yıl bitirmeyi plan
lıyoruz" dedi. 
Bakan Demir, sicil 
müdürlüklerinden, 
fiziki mekanı yeter
siz olanları yeterli 
hale getireceklerini 
de belirterek, bu 
çalışmaları da 2011 
yılı içerisinde 
tamamlayacaklarını 
bildirdi. Demir, 
şöyle devam etti: 
"Bölgeyi kast 
ediyorum. Sadece 
Tokat değil, 
Sivas'ı da buna 
dahil ediyorum. 
Bildiğiniz gibi belli 
bir oranın üzerinde 
olan sicil müdürlük
lerinde randevu sis
temine geçiyoruz. 
Artık vatandaşlar 
aracıya gerek 
kalmaksızın, evrak
larını getiriyor, tapu 
sicil müdürlüğüne 
teslim ediyor. Tabii 
sicil müdürlüğü 
kendisine bankalar
daki gibi bir sıra 
numarası veriyor. 
O sıra numarası 
dahilinde aynı gün 
içerisinde işlemi 
yapılıyor. Fiziki 
mekanlarımızı 
yenileyeceğiz."

Akaryakıtta indirim 
bekleyen tüketiciye 
yeni bir zam haberi 
daha geldi. 
Bugünden geçerli 
olmak üzere kurşun
suz 95 ve 97 
oktan benzinin 
litresi 2,5-3 kuruş 
zamlandı.
Yeni zamla birlikte 
1 litre 95 oktan 
benzinin fiyatı İstan
bul Anadolu yakasın
da 3,92 liraya, 97 
oktan benzinin fiyatı 
ise 4,1 liraya çıktı. 
Yılın ilk zammına 
gerekçe olarak, ham 
petrol ve döviz 
kurlarındaki artış 
gösterildi.
Ote yandan son gün
lerde artan akaryakıt 
fiyatları, tasarrufun 
önemini daha da 
artırdı. Araç sahip
leri, depoyu ucuza 
doldurmanın 
hesabını yaparken, 
benzinli yerine dizel 
yakıtlı araçlara ilgi 
artıyor.

BEŞ YILDA YARI 
YARIYA ARTTI 
Zaman'ın haberine 
göre, son 5 yıl içinde 
benzinin litre fiyatı

yüzde 48 arttı. Aynı 
dönemde motorine

yaklaştı. Motorin 
ise 2006 yılının

de yüzde 60 zam 
gelmesine rağmen, 
bu akaryakıt türü 
hâlâ benzine göre 
fiyat avantajını 
koruyor. 45 litre 
hacme sahip benzinli 
bir otomobilin depo
su yaklaşık 175 
liraya doldurulurken, 
araç şehir içinde bu 
yakıtla 620 kilometre 
yol yapabiliyor.
Dizel yakıt kullanan 
otomobil ise 150 
liraya doldurduğu 
deposuyla 920 kilo
metre gidebiliyor.

2006'DA 2,61 
LİRAYDI
2006 yılının Ocak 
ayında benzinin litre 
fiyatı 2,61 liradan 
satılıyordu. Fiyat 
şimdi 4 lira sınırına 

ilk ayında 2,07 
liradan satılırken 
son zamlarla 3,31 
liraya çıktı. 2006 
yılı başında 45 litre 
yakıt hacmine 
sahip bir otomobilin 
deposu yaklaşık 
120 liraya dolarken 
bugün rakam 
175 lirayı buldu. 
Dizel araçlarda 
ise 95 liraya 
doldurulabilen 
depo, bugün 
ancak 150 liraya 
doldurulabiliyor. 
Hesaplamalara göre 
bin kilometre yapa
bilmek için benzinli 
motorlu araç 280 
lira, dizel motorlu 
araç ise 163 lira har
cıyor. Böylece dizel 
motorlar avantaj 
sağlıyor.

Ö€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

P~
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U
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JJ

JJ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat 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 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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
Yenikapt <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1(J 79
MAR-PET , 5 13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

Santral 5İ 3 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 Yalhız 185

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
14 Ocak 2011 Cuma
ERÇEK ECZANESİ

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3862 

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)

HIİISİHIİIIİİI
VENÛSSMASI 

EYVAHEYVAH2 
11112.15-1W 
15»M 
19t20.15-21.30 |

Rezervasyon I 

(Tel: 513 33 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik 
Gücümsporlu 
basketçiler, 
2011 yılında yenilgi 
nedir bilmedi. 
Gücümspor Kulübü 
Başkanı Tugan 
Büyükbaşaran, 
minik erkekler, 
küçük erkekler 
ve kızlar grubunun 
2011 sezonuna 
çok iyi başladıklarını 
söyledi.
Büyükbaşaran, 
Cumartesi ve Pazar 

günleri 2 gün üst 
üste rakipleri ile 
karşılaşacak olan 
Gücümsporluların, 
antremanlarına 
devam ettiklerini 
söyledi.

2 GÜNDE 4 
KARŞILAŞMA

Gücümspor Kulübü 
Başkanı Tugan 
Büyükbaşaran, minik 
erkekler C grubu 
1 devre 5 maçın

Cumartesi günü 
saat 13.30’da Bursa 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
Gücümspor - Fastline 
Spor Kulübü ile 
yapılacağını, 
minik erkekler C 
grubu 1 devrede 
Pazar günü saat 
H.oo’de Gemlik 
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
Gücümspor - 
Osmangazi 
Belediyespor ile 

karşılaşacağını, 
yine Pazar günü 
saat 12.15 te küçük 
erkekler basketbol 
takımının play outta 
Emine Örnek Koleji 
ile karşılaşacağını 
belirterek, 
tüm basketseverleri 
karşılaşmaları 
izlemeye davet etti. 
Öte yandan, 
Gücümsporlu 
kız basketçiler, yine 
pazar günü Gemlik 
Kapalı Spor

Salonu’nda saat 
13.45’de 
Büyükşehir 
Belediyespor ile 
karşılaşacak. 
21 Ocak 2011 
günü saat 
18.45’de ise yine 
Gücümsporlu 
basketçiler İlkem 
Gençlik Spor 
Kulübü ile Çekirge 
Kapalı Spor 
Salonu’nda karşı 
karşıya gelecek.

BASKETSEVERLER 
BUĞUN KAPALI 
SPOR SALONUNA 
Tuğan 
Büyükbaşaran, 
bugün saat 19.oo’da 
küçük erkekler 
play outta 

Gücümspor ile 
Final Gençlik Spor 
Kulübü’nün 
karşılaşacağını 
belirterek, Gemlik 
halkını Gücümsporlu 
basketçilere destek 
olmaya davet etti.

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 
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
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GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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"Hah yıkamak bir sanattır”

ÜCACTSİZ SCRVİS HİZMGTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Emekli İsçiler Denizbank'tan 
faizsiz kredi kullanabilecek
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik 
Şubesi ile Gemlik Denizbank Gemlik 
Şubesi arasında faizsiz kredi protokolü 
imzalandı. Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube Başkanı Hüseyin Yener, 
gazetemize yaptığı açıklamada, işçi emek 
lileri emekli maaşlarını Denizbank’a aktar 
maları halinde, bin liraya kadar alacakları 
kredilerden faiz alınmayacağını söyledi. 
Kadri Güler’in haberi sayfa 2’de

MM 
lıtf ■ misi 

Sörineri mimarlıktan

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Nakliyecilerin sorunları
CHP Bursa milletvekili Kemal Demirel'in 

66 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde 
üç kooperatif Başkanı ile Şoförler ve 
Otomobilciler Derneği Başkanı ile biraraya 
gelmesi ile nakliyeci sektöründe yaşanan 
sıkıntılar da bir kez daha dile gelmişti.

Dün, nakliyeden söz açınca birden bil
gisayarın tuşları eskilere gitti.
Çocukluğumdan beri hafızamda kalan 

taşımacılıkla ilgili bilgileri sizlerle pay
laşmıştım.
Bugün gelinen nokta çok farklı.
Gemlik Türkiye gibi 1980 yılından sonra

büyük bir değişim yaşıyor.
Gemlik liman ve sanayi bölgesi olması 

nedeniyle taşımacılık da büyüdü.
Küçük işletmeler, dev firmalarla boğuş

mak zorunda kaldı. Devamı sayfa 4’de

CHHlce BaskanHea
Willi mini

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 
Güler’in milletvekili 
aday adayı ola
cağını açıklaması 
ardından görevin
den istifa etmesi 
üzerine bu göreve 
Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ayten 
Çipli getirildi. Haberi sayfa 2’de

Çiftçi olduğunu 
söyleyerek dolandırdılar

Mobilya sektörünün 
önemli merkez
lerinden Bursa'da, 
80-100 arasında iş 
yerinin bulunacağı, 
yaklaşık 100 milyon 
dolara mal olacak 
'Mobilyacılar Çarşı 
sı' kurulması için 
çalışma başlatıldı. 
Yaklaşık 100 civarın 
da sektör temsil

cisinin hazır bulun
duğu toplantıda 
projenin mimarisiyle 
ilgili sunum yapan 
Yüksek Mimar 
Hasan Sözüneri, 
öncelikli olarak 
projenin doğru bir 
hikayesinin yazıl
ması gerektiğine 
dikkati çekti.
Haberi sayfa 1O’da

Jrac şahinleri aiM!
Gelir İdaresi 
BaşkanhğTndan 
yapılan açıklamada, 
her yıl Ocak 
ve Temmuz 
aylarında iki 
eşit taksitte 
ödenen MTV'nin

2011 yılına ilişkin 
1. taksitinin 
ödeme süresinin 
31 Ocak 2011 
Pazartesi günü 
sona ereceği 
bildirildi.
Haberi sayfa 7’de

Bursa'da bir evin kapısını çalarak çiftçi 
olduklarını söyleyen 2 kişi, organik ürünler 
satma bahanesiyle 75 yaşındaki kadının 
500 TL'sini çaldı. Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çağdaş ya da sömürge olmak
Günlük ve günübirlik siyasal anlayış uluslara 

“gelecek” kurmaz. Sadece işin içinde olan 
oyunculara bireysel ayrıcalıklar ve olanaklar 
sağlar. Siyaset evet.

Olmazsa olmaz.
Özellikle çağdaş demokratik toplumlarda çok 

da gerekli.
Ancak;
Sadece oraya odaklanarak, düşüncelerimizi 

ve enerjimizi sığ bir anlayışın içinde 
hapsederek;

Türkiye’nin içine düşürülmek istenen “kim- 
liksizleştirme ateş”ini ve ılımlı İslam biçiminde 
adlandırılan “geriletme” girişimlerini görmez
den gelemeyiz.

Ulusların ince çizgisidir.
Çağdaş olup sürekli gelişim ve devi nim 

içinde yaşamak.
Ya da sömürgeliği tercih edip güdüleme ve 

etki altında karaktersiz bir yaşam sürmek.
Bilime ulaşan yolun ışığı kütüphane ler, 

sanatla buluşma noktası tiyatrolar, 
Aydınlanmanın kalesi olan eğitim kurumlan, 

yurttaşın habere ulaşma kanalı olan medya, 
Ortaçağ’ın karanlığından medet umanların akıl 
dışı uygulamalarıyla ya eksiliyor ya da 
başkalaşıyor.

Dolayısıyla;
Toplum yobazlıkla, mistisizmle, miskinlikle ve 

zırvalıkla kuşatılıyor.
Emperyalist güçler;
İslam’ı çeşitli biçimlerde adlandırarak, üret

meyen tüketen bir Müslüman kitlesi oluştur
mak istiyorlar.

Tarihsel geçmişlerinden gelen sömür gecilik 
iştihaları bir türlü doymuyor..

Yani Avrupa ve ABD çağdaş, özellikle güney 
yarım kürede yer alan İslam ülkeleri sömürge...*****

Amerika dünya jandarmalığına soyunarak 
tüm yeraltı kaynaklarına sahip olmayı amaçlar 
ken, AvrupalI da, emperyalizmin kuşatmalarda 
kullandığı akıllı bir silah olan yabancılaştırma 
girişimleriyle öne çıkıyor.

Yabancılaştırma çok planlı eylemlerle 
sömürgeleştirme için atılan ve sinsice uygu
lanan bir yöntem ve oldukça etkili.

Beyinleri, zihinleri etki ve kontrol altına alan 
yöntem kendi zararlarını 'fayda* diyerek algılan
masını sağlar ve toplumun kendisine karşı bir 
güç birliği içine girmesini önler. Kuşattığı 
topraklardaki insanlar, milli duygulardan uzak
laşır, bu duyguları unutur.

En sonunda da kendine ait hiçbir değeri 
kalmayan ülkeleri ve insanları kendisine 
mecbur ve mahkûm eder.

Yoksulluğun, cehaletin, sosyal örgütlenme 
kısırlığının, bilime ve sanata uzak duruşun 
“baskın” olduğu İslam ülkelerinde din önemli 
bir güdüleme ve etkisizleştirme aracıdır ve 
AvrupalI bunu çok iyi bilir.*****

Papanın dedikleriyle yaşamını yön
lendirmeyen ve sürekli atılım yapan AvrupalI; 
rasyonalizmle irrasyonalizmi aynı anda 
yaşatırken, İslam ülkelerine enjekte edilen 
şırıngaların içinde ise sadece mistisizm 
bulunmaktadır.

Ki..
Bu aydınlanmanın, teknolojik gelişimin, bilim

in önünü kesmek demektir.
İşte başta Türkiye olmak üzere,
Ortadoğu ve güney yarım küre de konuşlanan 

İslam ülkeleri kendileri için düşünülen senary
oyu feodalizmden hızla uzaklaşmak için çaba 
göstererek geçersiz kılmak zorundadır.

En önce de “laiklik” ilkesini anayasalarına 
kalın puntolarla yazmak ve ödün vermeden 
uygulamak zorundadırlar.

Emekli isçiler Denizhank tan 
faizsiz kredi kullanabilecek

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi 
ile Gemlik 
Denizbank Gemlik 
Şubesi arasında 
faizsiz kredi pro
tokolü imzalandı. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı 
Hüseyin Yener, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
işçi emeklileri 
emekli maaşlarını

Denizbank’a 
aktarmaları

halinde, bin liraya 
kadar alacakları

kredilerden 
faiz alınma 
yacağını söyledi. 
Bin liralık 
kredinin 
10 ayda faizsiz 
olarak geriye 
ödeneceğini 
söyleyen Yener, 
bin liranın üzerinde 
kredi kullanımında 
faiz uygulana 
cağını bu 
konuda ilgili 
bankadan bilgi 
alabileceklerini 
söyledi.

Cll In Başkanlığına IW llıli M
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 
Güler’in milletvekili 
aday adayı ola
cağını açıklaması 
ardından görevin
den istifa etmesi 
üzerine bu göreve 
Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ayten 
Çipli getirildi. 
CHP Genel

Merkezi’nden il 
ve ilçe örgütlerine

gönderilen 
genelgede, 12 
Haziran’da yapıla
cak olan milletvekili 
genel seçimleri 
nedeniyle aday 
adayı olan il ve 
ilçe başkanlarının 
yerine, partilerin 
teşkilatlanmadan 
sorumlu Başkan 
Yardımcılarının bu 
görevi vekaleten 
yürütmesine karar

verildiği bildirildi. 
Cem Güler’in göre 
vinden ayrılmasın
dan sonra tüzük 
gereği geçici olarak 
bu görevi İlçe 
Sekreteri Dursun 
Özbey üstlenmişti. 
Yeni genelge 
uyarınca Ayten 
Çipli CHP Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
koltuğuna geçici 
olarak oturdu.

Müftü Vusul Doğan Cami 
Hizmetleri Başkanlığı na geiiriMl
Gemlik Müftüsü 
Yusuf Doğan, 
Diyanet İşleri 
Başkanhğı’nda 
düzenlenen yeni 
yapılanma ile terfi 
ettirilerek Cami 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığı’na 
vekaleten 
atandı.
1-5 Temmuz 
2010 tarihinde 
Gemlik Müftülüğüne 
getirilen Yusuf 
Doğan, Diyanet İşlen Başkanlığı Din Hizmetleri

Genel Müdürlüğü 
Cami Hizmetleri 
Başkanlığına 
şimdilik 
vekaleten atandı. 
Müftü Yusuf 
Doğan, Pazartesi 
günü yeni 
görevine 
başlayacak.
Müftü Doğan’ın 
dün cuma 
namazından 
sonra Gemliklilerle 
vedalaştığı 
öğrenildi.
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Uyuşturucu onerasyonunda 5 aönlıı
iddia edilen O.T (31), 
G.Y (35), H.D (25), 
Y.D (25) ve T.A (21) 
gözaltına alındı.
İfadelerinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk edilen 
zanlılar, tutuklandı.

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, uyuşturu
cu imalatı ve satışı 
yaptıkları iddia 
edilen 5 kişi gözaltı* 
na alındı. Alınan 
bilgiye göre, İznik 
Emniyet Müdürlüğü

ekipleri, bir yıldır 
sürdürülen istih
barat çalışmalarının 
ardından ilçe 
merkeziyle bağlı 3 
köyde toplam 7 eve 
operasyon düzenle
di. Bu evlerde uyuş

turucu imalatı 
yapıldığı belir
lenirken, 2 adet 
ruhsatsız silah 
ele geçirildi. 
Operasyonda, uyuş 
turucu imalatı ve 
satışı yaptıkları

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ayıp olmuyor mu ?...

TaUela asarken flüsen Ifel hastanelihlılıı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir banka 
tabelasını asarken 
tabeladan düşen 
kişi hastanelik 
oldu.

Alınan bilgiye göre, 
Cuma Mahallesi 
Nuri Doğrul 
Caddesi'nde 
bulunan bir 
bankanın tabelasını

asan İbrahim A. (57), 
dengesini kay
betmesi sonucu 
üzerine çıktığı 
iskeleden düştü. 
Kazada yaralanarak

İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan İbrahim 
A'mn sağlık duru
munun iyi olduğu 
bildirildi.

Bursa'da bıçakla yaralama
Bursa'da bir kişi 
bıçakla yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Değirmen 
likızık Mahallesi 
Huzurevi 
Caddesi'nde

karşılaşan 
Abdullah K. (22) 
ile Ferhat T. (19) 
arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma 
çıktı.

Tartışmanın 
kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
Ferhat T, Abdullah 
K'yi bacağından 
bıçakla yaraladı. 
Ambulansla Şevket

Yılmaz Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Abdullah 
K'nin sağlık 
durumunun 
iyi olduğu olduğu 
bildirildi.

Güvercinleri çalın kaçtılar
Bursa'da sünnet 
parası ve babasının 
verdiği harçlıkları 
biriktirip 11tane 
güvercin alan 
ilköğretim öğrencisi, 
hırsızların 
kurbanı oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Adalet Mahallesi'nde

oturan 6. sınıf 
öğrencisi Hasan 
Yıldız, sünnet 
parasıyla 11 adet 
güvercin alarak 
evlerinin üst katında 
hazırladığı yuvaya 
yerleştirdi. Evin 
yanındaki ağaçtan 
çatıya çıkıp kapıyı 
kıran hırsız, 8 paçalı 
güvercini çaldı.

Yıldız ailesi durumu 
polise bildirirken, 
kriminal ekipler par
mak izi araştırması 
yaptı. Gözü gibi bak
tığı güvercinleri 
hırsıza kaptıran 
Hasan Yıldız, 
"Sünnet paramı 
verip güvercin 
aldım. Bayram ve 
günlük harçlıklarım

la onlara yem alıyor 
dum. Ama gözü 
dönmüş hırsızlar 
güvercinlerimi çaldı. 
Hakkımı helal 
etmiyorum" diye 
konuştu. Yıldız 
geriye kalan 3 
güvercini ile teselli 
bulurken, polis zan
lıları yakalamak için 
çalışma başlattı.

ÇİRCİ OİİMM SfcffillllüHai
Bursa'da bir evin 
kapısını çalarak 
çiftçi olduklarını 
söyleyen 2 kişi, 
organik ürünler 
satma bahanesiyle 
75 yaşındaki 
kadının 500

TÇsini çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre Zeynep Pars 
(75) isimli kadının 
Maksem Mahallesi 
Çinkolu Kahve 
Sokak'taki evine 
gelen 2 kişi, "Doğal

yoğurt, yumurta var. 
Tarlalarımız, çiftlik
lerimiz var. Bunları 
orada üretiyoruz" 
dedi.
Yaşlı kadının 
dalgınlığından 
yararlanan zanlılar,

evdeki 500 TL 
parayı çalarak 
kayıplara karıştı.
Yaşlı kadının 
ihbarıyla harekete 
geçen polis, 
kayıplara karışan 
şahısları arıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sayın okurlarım;
Peki, içinizde lüks otellerde hindi dol

ması yiyip, kaz ciğeri ile şampanya 
yudumlayanız var mı?..

Ya siz, hiç çizgili pijama giyen insanlar
la “alay” eder misiniz?.

Şimdi ne alaka bu sorular diye
ceksiniz...

Yok vallaha! Yılbaşında böyle bir yerde 
falan değildim.

Kadehleri bile özel olan yabancı içkiler
den içip “kaz ciğeri” de yemedim.

Zaten yiyemem de..
Ben emekli bir hekimim,Emekli maaşım 

650 ti .
Biz gitsem, gitsem “Rahmi baba” 

restorana veya “Azot tesislerine” gide 
rim..

Ora da yediklerimizi -içtiklerimizi, 
eğlencemizi yazmaya kalkarsak, bu da 
okurlara karşı ayıp olur..

Ama üzülerek görüyorum ki gazete 
köşelerinde, televizyonlarda işte bu lüks 
yerlerde yediklerini içtiklerini ve hatta 
Paris’te kaldığı otelin çarşaflarını överek 
yazanlar var..

Bunlar ulusal gazetelerimizin “köşe 
büyükleri”...

Adına dahi benim de bilmediğim 
yemekler, o lüks sofralarda adete alay 
edercesine benim işsiz veya asgari ücre
tle zor iş bulmuş babaların, evlere temi
zliği gidip aldığı üç-beşle geçinen 
annelerin ekranlarına koyarsanız, bu 
anne babalar çocuklarına hayatı ,geçim 
kıskacını nasıl anlatacaklar..
“Baba bana kiraz al “diyen çocuğuna 

alamadığı için “Kirazlar kurtlu” diyen lise 
öğretmenini biliyorum.

Halk ekmeği kuyruklarında sabahın 
erken saatlerinde biraz ucuz ekmeği ala
bilmek için bekleyen
Analar - babalar - çocuklar van
Bunları pehlivan tefrikası gibi, gazete 

köşelerinde- Televizyon ekranlarında 
yayınlayanlar, bunları göründe içiniz 
belki sızlan.

Belki para uğruna yaptığınız bu yan
lışlardan vazgeçersiniz..

Yaşadığımız gerçek bu...
Acımasız bir gerçek..
Paranın, Halkın ve Sel’in önünde hiçbir 

güç duramaz...
“Yanlış düşünüyorsun” diyen varsa, 

kanıtlarım..
Konuyu neticeye bağlamak gerekirse;
Sevgili “köşe büyüklerim,” yediğiniz 

içtiğiniz sizin olsun.
Ülkede gördüğünüz yanlışları anlat- 

sanız daha iyi olmaz mı acaba?..
Bu gariban halkımın çizgili pijamasıyla 

alay edip, nispet yaparcasına yediğiniz 
içtiğiniz lüks gıdaları anlatmak ne kadar 
doğru acaba?..

Ayıp olmuyor mu biraz!..
Unutmayın, tuzu kurular 400- 500 liraya 

hindi dolması yerken, benim halkımın 
çoğu da ucuz ekmek alabilmek için hala 
kuyruklarda bekliyor....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gine Bakış M Partili yönelicilerılen 
Verem Saras Derneği ne ziyaretKadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Nakliyecinin sorunları
Milletvekili Kemal Demirel, nakliyecilerle ilgili 

sorunları TBMM getirerek yasa teklifinde bulun
duğunu söyledi.

Bu tasarının birer örneğini de sektörün Gemlik’teki 
en yetkililerine gösterdi.

Burada yapılan konuşmalarda kooperatif başkan- 
lannın ne kadar dertli olduklannı gördük.

Nakliyecilik sektöründe çalışanlar birinci olarak 
mazot fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyorlar.

Bu fiyatlarla Türk Nakliye sektörünün uluslararası 
nakliyecilerle rekabet edemeyeceklerini söylüyorlar.

Doğru, dünyanın en pahalı akaryakıtını Türk nakli 
yecisi, araç kullanan herkes, traktör kullanan çiftçi 
ödüyor.

Devlet bir liraya mal ettiği mazotu yaklaşık 4 liradan 
satıyor.

Bu da nakliyecinin sırtına biniyor.
145 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Recep 

Ergün, “2006 yılının fiyatlarıyla yük çekiyoruz” diyor.
Girdilerin her birinde artış olurken, yük taşımacılığı 

bu artışa orantılı olarak fiyatlarını yükseltemediğin
den yakınıyor.

Aslında bu birazda nakliyecilikle uğraşan kesimin 
işletmelerin kendi aralarında birlik ve beraberliğin 
olmamasından, kilometre maliyetlerine karşın karla 
nnı çok düşük tutmalarından kaynaklanıyor.

Fiyat kırmalar sektörü kazanamaz hale getiriyor.
Bir taraftan da parkında araç sayısı çok olan büyük 

nakliye firmalarının piyasaya girmesi ile küçük 
nakliyeciler başa çıkamıyor.

Arkas gibi, Borusan Lojistik gibi büyükler, sektör 
de sermaye gücü ile kaliteli hizmet sunmanın yanın
da, fiyatlarla da küçük firmaları rahatlıkla alt edebili 
yor.

Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde nakliyecilik sek
törü de AB normlarına göre yeniden düzenleniyor.

AB normları sektörde yaşlı aracı istemiyor.
Türkiye’de kullanılan kamyon kasaların boyutları 

AB normlarındaki uzunluklara uymuyor. Buna uyum 
sağlanması için nakliyeciye verilen süre bitiminde 
her araca en az 10 bin Hra yük getireceği söyleniyor.

K-1 ve K-2 belgelerinin zorunluluğu karşısında 
bürokraside yaşanan sıkıntılar işin cabası.

66 Nolu Moturlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan, kamyonlarına K 2 belgesi çıkarmak 
için Çanakkale ye gittiklerini söylüyor.

Bilecik, Balıkesir ve Çanakkaleli nakliyeci belge 
almak için Bursa’ya gelmek zorunda..

Yük götüren araçın dönüşü de bir sorun.
Araçların boş gelmemesi için karşı firmaların 

maliyet altındaki fiyatını kabullenmesi sektörü zarara 
sokuyor. İstenilen Ulaştırma Bakanlığı’nın kilometre 

bazında maliyet belirlemesi, bunun altına düşülme 
mesi..

Ama beklentiler gerçekleşmiyor.
Borç yükü altındaki nakliyecinin, bankalara olan 

borcunu Ödemeden aracı eskiyor.
Nakliyeci, federasyonun da çözüm üretememesin

den şikayetçi.
Onun için kendi aralarında yeniden birlik kurmak 

için uğraşıyorlar. Bir bakıma nakliyeci, bu sistemde 
günü kurtarıyor

Çözüm birlikten ve anlamsız rekabetin sona erme 
sinden geçeceğe benziyor.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi yöneticileri, 
Bursa verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi’ni ziyaret etti. 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, 
sivil toplum kuru
luşları ziyaretleri 
kapsamında 
uğradıkları Bursa 
Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nde 
yöneticiler ile 
tanışarak, dernek 
çalışmaları 
hakkında bilgi 
aldılar.
Ak Parti ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
dernek ile ilgili 
çalışmaları 
dinledikten sonra, 
Ak Parti yönetimi 
olarak her türlü 
yardımda ve 
derneğin yanında 
olacaklarını

Bağıleı Hiilıiir Herken'mle sona doğru
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
ve kültürel mirası 
ayağa kaldırma 
çalışmaları arasında 
yer alan Tahtaka 
le’deki 150 yıllık sivil 
mimarlık örneği 
yapının restorasyon 
çalışmaları tamam
lanma aşamasına 
geldi. Çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tarihi binanın 
Yörük ve Türkmen 
kültürünün yaşatıla
cağı bir merkez 
haline geleceğini 
söyledi.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin katkılarıyla 
restore ettirilen ve 
mülkiyeti Orhaneli 
Keleş Büyükorhan 
Harmancık Yardım 
laşma ve Kültür 
Derneği’ne 
(DAGDER) ait olan 
150 yıllık sivil

belirterek, 
kutsal çalışmaların
da başarılar dilediler. 
Bursa Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Nida 
Otobatmaz, 
Ak parti ilçe yöneti

mimarlık örneği 
yapıda incelemel
erde bulundu. 
Büyükşehir 
Belediyesi Projeler 
Koordinatörü Aziz 
Elbas’tan çalışmalar 
hakkında bilgi alan 
Başkan Altepe, 
restorasyon bit
tiğinde tarihi yapının 
bölgeye büyük bir 
değer katacağını 
söyledi. DAĞDER 
Başkanı Erkan 
Aydın’ın da katıldığı 
ziyarette dış cephe 
düzenlemesi büyük 

cilerine ziyaret
lerinden dolayı 
teşekkür ederek, 
Gemlik’te verem 
hastası sayısının 
azalmadığını, bun
ların sürekli gıda 
yardımı alması 
gerektiğini hatır

ölçüde tamamlanan 
binanın içini de 
gezen Başkan 
Altepe, yapılacak 
çevre düzen
lemeleriyle 
Tahtakale semtinin 
önemli bir değer 
kaşanacağını kay
detti.
Tarihi ve kültürel 
mirası koruma çalış
maları kapsamında 
sivil mimarlık örneği 
yapıların da kente 
kazandırılması için 
yoğun bir çalışma 
içinde olduklarını 

latarak, kurum, 
kuruluş ve 
şahıslardan her 
türlü maddi ve 
ayni yardım bek
lediklerini, derneğe 
destek olmalarını 
beklediklerini 
söyledi.

hatırlatan Başkan 
Altepe, “Kentin 
tüm değerlerine 
sahip çıkıyoruz. 
Burası da 
DAĞDER’in 
mülkiyetinde olan 
eski bir paşa 
konağı. Önceki 
yönetimler burayı 
restore etme 
konusunda cesaret 
gösteremiyorlar d ı. 
Biz Büyükşehir 
belediyesi olarak 
yönetimi 
cesaretlendirdik ve 
çalışmalar başladı. 
Şuan da büyük 
ölçüde çalışmalar 
tamamlandı. İnşallah 
Nisan ayında çevre 
düzenlemesi de 
yapılmış bir şekilde 
hizmete açacağız. 
DAĞDER bu merkez 
ile diğer sivil toplum 
kuruluşlarına da 
örnek olacak. Bu 
bine bölgeye prestij 
kazandıracak” diye 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 515 Ocak 2011 Cumartesi Gemlik Karfez

Serbest Kürsü
Şükrü AKSU 

GEMLİK TURŞULARI ve HIYAR TURSUSU 
Sebzelerin uzun süreli kullanımlarını gerçek

leştirme yöntemlerinden birisi de turşu yapımıdır. 
İşte Latince ismi “Cucumis Sativus L.” olan 
HIYAR” özellikleri nedeniyle, turşu yapımına en 

uygun olan sebzelerin başında gelmektedir. 
Hıyar, kabakgiller (Cucurbitaceai) familyasına ait 
tek yıllık bir türdür. Anavatanı ise Hindistan’dır. 
Hıyar bitkilerinde üç değişik büyüme şekli 
görülür. 1- Sınırsız büyüme, 2- Sınırlı büyüme 3- 
Karışık büyüme.

Doğu ülkelerinde çok tüketilen hıyar, tuzlu 
suyla yatırılır turşu haline gelince birden lezzetli 
bir yiyecek olur. Hıyar kapuğu vitamin bakımın
dan çok zengindir, bu nedenle kapuğu soyulma 
dan yenilmesi tavsiye edilir. Hıyar, özellikle idrar 
getirici, kan temizleyici ve vücut hatlarını koruyu
cu bir sebzedir. Fazla kilolu hanımlar, akşamleyin 
maydanoz, zeytinyağı, sarımsak ve limondan 
yapılmış bir hayır salatasının bol bol yiyerek, 
böylelikle çirkin boğumlardan kurtulabilirler, zira 
hıyar üre asidini ve fazla çirkin boğumlardan kur
tulabilirler, zira hıyar üre asidini ve fazla yağları 
giderir, aynı zamanda güzellik maskeleri ve krem
leri içinde hıyardan yararlanılır. Özellikle 
kimyasal gübre değmemiş bahçe hıyarları krem 
yapımı uygundur, bu bahçe hıyarların üzerine bir 
pamuk bastırarak suyunu pamuğa emdiriniz, bu 
pamukla yüzünüzü ovuşturunuz. Birisi size bak
tığı zaman taptaze bir yüz görüp şaşıracaktır. 
Hıyar soyunu her türlü yanığa, özellikle güneş 
yanıklarına kullanabilirsiniz, en azından yanmayı 
hafifletecektir.

Hıyar turşusu, Polonya’da en zengin Polonya 
lıdan en yoksul PolonyalIya kadar sofradan hiç 
eksik olmaz. Polonya da milli katık yemeğidir. Ev 
için Polonya Hıyar Turşusu yapmak istediğiniz 
zaman, önce bir kavanoz tedarik edin, sonra 
dilim olarak kesilmiş hıyarlardan kavanoza bir 
sıra dizin ve bunun üzerine bir sıra kiraz yaprağı 
ve kişmiş koyun, sonra bir sıra hıyar daha dizip, 
kavanozunuzu böylelikle doldurunuz. Üzerine 
kavanozun ağzına beraber kaynamış tuz su koyu 
nuz. Yemeden önce iki ay dinlenmeye bırakınız. 
Fakir kimseler bu turşunun suyuna ekmeklerini 
baharlar, oldukça lezzetli olur. Dünyanın belli 
başlı ülkelerinde, o ülkelerin kültür, damak tadı 
ve geleneklerine göre muhtelif türlerde turşular 
yapılır, şöyle ki, yumurta turşusu, pancar 
turşusu, limon turşusu, sebze turşusu, kırmızı 
lahana turşusu, enginar turşusu, karmbahar ve 
lahana turşusu, kavun turşusu, taze soğanlı 
lahana turşusu, patlıcan turşusu, kimyonlu patlı- 
cak turşusu, elma turşusu, erikli baharatlı turşu, 
ananas turşusu, kabak turşusu v.s. gibi.

Hıyar ıhman iklimden hoşlanan bir bitkidir. 
Yetiştirme süresi esnasında, ısının kısa günlerde; 
gece 16-190 C olması en idealdir. Hıyar bitkisi 
düşük sıcaklıklara karşı çok duyarlıdır. Sıcaklığın 
15 °C nin altına düşmesi halinde hıyar bitkisinde 
gelişme yavaşlar. Toprak ve gece sıcaklığının 12 
0 C nin altına düşmesi durumunda hayır -bitki
lerinde gelişme durur ve 10 °C den az sıcaklıklar
da bitkiler “DON ZARARINDAN” dolayı “ÖLÜR” 
hıyar bitkileri, yüksek sıcaklık koşullarına da 
duyarlıdır. Sıcaklığın 32 0 C nin üzerine çıktığı 
durumlarda bitkilerde büyüme yavaşlar, döllen
me, meyve tutumu ve meyve gelişimi azalır. 
Hıyarlar, drenajı iyi olan her türlü toprak koşulla 
rında yetiştirilebilen bitkiler olarak bilinmekle 
beraber, hafif killi ve kumlu toprakları daha çok 
severler. Hıyar, fazla miktarda suya ihtiyaç duyan 
ve suyu seven bir bitkidir. Bu nedenle güçlü bir 
gelişme ve kesintisiz ürün sağlamak amacıyla 
bitki besin elementi ve su ihtiyaçları düzenli 
olarak, zamanında ve yeterli düzeyde sağlanması 
gerekir. Gübre ihtiyaçları toprak tipi, toprak verim 
liliği, önceki ürün, kültürel uygulamalar ve çeşit
lerin verim kapasitesine bağlı olarak değişmekte
dir.

TURŞULUK HIYAR BİTKİLERİ, organik mad
delere ihtiyaç duyan bitkilerdir. İdeal gübre, iyi 
yanmış hayvan gübresidir. Gereğinden fazla 
organik madde verilirse, toprak tuzluluğu artar, 
bundan kaçınılmaya dikkat edilmelidir.

SP yöneticileri, bu kez Artvinliler Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Dayanışma Derneği’ne gitti

Saadet Partisi dernek
ziyaretlerini sürdürüyor
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, ilçe yönetim 
Kurulu üyeleri ile 
birlikte Artvinliler 
Yardımlaşma Da 
yanışma ve 
Kültür Derneği’ni 
ziyaret etti. 
Artvinliler Yardım 
laşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
Başkanı Mevlüt 
Çelik, Yönetim 
Kurulu ve dernek 
üyelerinin hazır 
olduğu ziyarette, 
SP İlçe Başkanı 
Sedat Özmen ile 
birlikte partinin 
çeşitli birimlerinde 
görevli olan Ahmet 
Şenses, Ahmet 
Gül, Avni Duran, 
Nurullah Şıvgın ve 
Ahmet Biçer’de 
ziyarette yer aldı. 
SP İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Artvinliler 
Yardımlaşma

Da yanışma ve 
Kültür Derneği’nin 
26 Şubat 2010 tari-

yönetimiyle ilgili 
görüş ve düşüncele 
rini aktarmak için

çimlere de şimdiden 
çok iyi bir şekilde 
hazırlandıklarını ve

hinde Kültür 
Merkezi’nde düzen
lediği Mehmet Akif 
Ersoy’u anma prog 
ramından dolayı 
tebrik ederek, 
başladığı konuşma
da yeni yönetimi 
ile tanışmak ve
önümüzdeki seçim-

ziyaret ettiklerini 
belirtti.
Özmen, Artvinliler 
Derneği’nde yaptığı 
konuşmada, Milli 
görüş çizgisindeki 
siyasi partilerinin 
Necmettin Erbakan 
liderliğinde ülkeye

ler dolayısıyla 
partilerinin ülke

önceki yıllarda yap-
tığı hizmetleri anlata 
rak 2011 yılındaki se

yine ülke yönetimine 
talip olduklarını söy 
ledi. AK Parti yöne
timine de eleştiriler 
getiren Özmen şöyle 
devam etti: ‘İsrail’e 
karşı sadece lafla 
değil masaya yum
ruğu vurarak Ame
rika politikalarını
reddederek siyaset 
yapabiliyorlar mı?”

MS Fanili hanımlara ili ziyaret
HAS Parti Gemlik 
Kadın Kolları 
Komisyonu'na ilk 
tebrik I.H.H (İnsani 
Yardım Derneği) dan 
geldi.

Önceki gün Bursa 
İ.H.H yetkilileri ve 
İ.H.H Gemlik temsil 
cisi Zeynep Çak- 
mak'ında hazır 
bulunduğu

SBTIUK MİRE BE İŞYERİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeıii, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

ziyarette, İ.H.H 
Dernek Proğramları 
ve faaliyetleri 
hakkında bilgi 
alışverişi yapıldı. 
Amaçlarının 
"İnsanoğlunun 
kabuk bağlayan 
vicdanianını 
uyandırmak" * 
olduğunu dile 
getiren Zeynep 
Çakmak bu konuda 
önemli çalışmalar 
başlattıklarını 
belirtti.

İ.H.H'nın bu 
konudaki has
sasiyetini takdirle 
takip ettiklerini 
söyleyen HAS 
Parti Gemlik 
Kadın Komisyonu 
Başkanı Suat 
Gül ise yaptığı 
açıklamada, 
"İ.H.H gibi kuru
luşların desteklen
mesi gerektiğine 
inanıyorum, " 
ifadesini 
kullandı.
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Emniyetten çocuklara iniernet uyarısı
Ebeveynlerin 
interneti çocuklarıy
la beraber kullan
maları gerektiğini 
vurgulayan 
Emniyet, çocukların 
özellikle kişisel 
bilgilerini, adres ve 
fotoğraflarını paylaş
maması gerektiğini 
duyuruyor.
Ailelerin çocuklarına 
kendi kişisel bilgi ve 
adreslerini internette 
bir başkasına ver
memeyi öğretmesi 
gerektiği belirtilen 
açıklamada şu 
tavsiyelerde 
bulunuluyor: 
"Özellikle chat 
odalarında özel bilfi 
ve fotoğraflarınızı 
yayınlamayın. Eğer 
şahsi bir siteniz 
(ailenize ait, 
içerisinde aile 
fotoğraflarınızın 
bulunduğu) varsa 
sitenizde çocuk
larınızın hangi 
okullara gittiklerini 
yazmayın. Çocuk
larınıza kesinlikle 
sizin bilginiz dışında 
internet

arkadaşlarıyla 
yüzyüze görüşme 
yapmamasını mutla
ka öğretin. Eğer 
bir buluşma olacak
sa ona eşlik edin ve 
buluşma yerinin 
güvenli bir yer 
olmasına dikkat 
edin. Çocuklarınız 
için koyduğunuz 
kuralların etkili ola
bilmesi için aileniz 
içinde iyi bir iletişim 
zemini oluşturmanız 
gerekir. Çocuk
larınızı zararlı şeyler
den koruyabilecek 
program, araçlar 

ve erişim kontrol 
seçeneklerini öğren
meye çalışın. Bu 
hususta çocuklarınız 
için en iyisini yap
maya çalışın. En 
değerli varlığınız 
olan çocuklarınızı 
kaybedebilirsiniz. 
Çocuklarınıza zararlı 
olabilecek mailleri 
açmamalarını, chat 
taleplerini cevapla
mamalarını söyleyin. 
Böyle bir şey 
gerçekleştiğinde sizi 
haberdar etmesini 
sağlayın, kendisine 
kızmayacağınıza

inandırmanız lazım."

İNTERNET 
ARKADAŞLARıNıZL 
A YÜZYÜZE 
GÖRÜŞMEYİN 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
açıklamasında 
çocuklara da bir 
dizi tavsiyelerde 
bulunuluyor.
Anne-babanın bilgisi 
dışında kimseye 
nüfus bilgileri ve 
okulun adresinin 
verilmemesi iste
nilen açıklamada, 
internette rahatsız 
edilen çocukların 
durumu hemen 
velilerine 
bildirmeleri 
gerektiğine vurgu 
yapıldı. Çocukların 
internetteki 
arkadaşlarının 
yüz yüze görüşme 
isteklerinin geri 
çevrilmesinde 
yarar olduğunun 
kaydedildiği 
açıklamada, "Online 
arkadaşlarınızın 
yüzyüze görüşme 
talepleri genellikle 

iyi bir fikir değildir.
Çünkü onlineken 
ortaya konulan 
kimlik, kişilik, 
gerçek hayatta 
çok farklı olabilir. 
Bunu göz önünde 
bulundurun.
Bu konuda anne- 
babanızı haberdar 
edip gerekirse 
beraber gide
bilirsiniz. Buluşma 
yerinizin güvenli bir 
yer olmasına dikkat 
edin. Bilmediğiniz, 
tanımadığınız kişiler
den gelen e-mailleri- 
ni açmayın. Anne- 
babanızın dışında 
şifrelerinizi kesinlik
le bir başkasına ver
meyin. Anne- 
babanızın internet 
için koyduğu kural
lara uyun.
Unutmayın bu 
kurallar sizin güven
liğiniz için koyduk
ları kurallardır.
Anne-babanızın 
bilgisi dışında her 
hangi bir sipariş, 
alışverişte bulun
mayın." ifadeleri 
yer aldı.

Türkhıe 
HızlıTren 
Garlarıyla 

Donatılacak
Hızlı tren pro
jelerinin hizmete 
girmesine paralel 
olarak Türkiye 
genelinde 100'e 
yakın hızlı tren 
garı yapılması 
öngörülüyor. 
Bilgiye göre, hızlı 
tren ağlarıyla 
örülen Türkiye'de, 
'uçağın yerdeki 
rakibi' hızlı tren
lerin konaklaya
cağı 100'e yakın 
hızlı tren garı 
Yap-Işlet-Devret 
(YİD) modeliyle 
hizmete 
sunulacak.
Ankara'da, mevcut 
garın yanına inşa 
edilecek ilk hızlı 
tren garının yanı 
sıra projeleri 
tamamlanan 
Kayaş ve 
Etimesgut olmak 
üzere en az 
3 hızlı tren garı 
yapılacak.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
_________________ Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)___________________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol'da Ali Turgut Apt. 3*1 Satılık daire & Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı 8 Blok 2 Kat M 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
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ftrac sahipleri mal! l wl n Manla naımı
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
her yıl Ocak ve 
Temmuz aylarında 
iki eşit taksitte 
ödenen MTV'nin 
2011 yılına ilişkin 
1. taksitinin 
ödeme süresinin 
31Ocak 2011 
Pazartesi günü sona 
ereceği bildirildi. 
Açıklamaya göre 
MTV mükellefleri, 
2011 yılı MTV 
1. taksitini şu 
yöntemleri 
kullanarak ödeye
bilecekler;
"Kredi kartı ile 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net sayfasında 
(www.gib.gov.tr) 
yer alan İnternet 
Vergi Dairesi/Sık 
Kullanılanlar/ 
Motorlu Taşıtlar 
Sorgulaması ve 
kredi kartı ile 
ödeme bölümüne 
giriş yapılarak.
Anlaşmalı

KflŞ€D€ VOK
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

‘Genlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bankaların internet 
bankacılığını kulla
narak veya doğru
dan bankalara 
başvurarak.
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi yönünden 
mükellefiyet kay
dının bulunduğu 
vergi dairesi 
müdürlüğüne veya 
motorlu taşıtlar 
vergisini tahsile 
yetkili diğer 
vergi dairesi 
müdürlüklerine 
başvurarak.'

Açıklamada, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı 
internet sayfasın
dan, kredi kartı ile 
geçmiş yıllar da 
dahil olmak üzere 
MTV ve trafik 
para cezalarının 
da ödenebildiği 
kaydedildi. 
MTV’ye ilişkin 
ayrıntılı bilgi 
444 0 189 numaralı 
vergi iletişim 
merkezinden de 
edinilebilecek.

Ağırlıklı olarak 
kamunun vergi ile 
sosyal güvenlik prim 
alacaklarını yeniden 
yapılandıran ve 
çalışma hayatına 
ilişkin düzenlemeler 
içeren "Torba 
Tasarı", TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisyonunda 
kabul edildi.
Aralıklarla yaklaşık 
1 aylık süreçte 
komisyonda ele alı
nan tasarıya göre, 31 
Aralık 2010 tarihine 
kadar olan öden
memiş vergiler, trafik 
cezaları, idari para 
cezaları, gümrük 
vergileri, sigorta 
primleri, emeklilik 
keseneği ve kurum 
karşılığı, işsizlik si 
gortası primi, sosyal 
güvenlik destek 
primi, damga vergisi, 
özel işlem vergisi, 
eğitime katkı payı, 
belediyelerin su 
bedeli alacakları, 
büyükşehir belediye 
leri su ve kanalizas 
yon idarelerinin su 
ve atık su bedeline 
ilişkin alacaklar 
yeniden yapılandır
ma kapsamında ola
cak.
Bu kamu alacak
larının ödenmemiş 
kısımları, TEFE/ÜFE

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN. 
OKUYUN OKUTUN

aylık değişim oran
ları esas alınarak 
yeniden hesa
planacak. Borcun 
ödenmesi halinde, 
vergi cezalarından 
ve buna bağlı 
gecikme zamlarının 
tahsilinden 
vazgeçilecek. 
Uygulamadan yarar
lanmak isteyenlerin 
dava açmamaları, 
açılmış davalardan 
vazgeçmeleri ve 
kanun yollarına 
başvurmamaları 
gerekecek.
Yeniden yapı
landırıldığı halde tak
sitlerini ödememeleri 
nedeniyle yeniden 
yapılandırma hak
larını kaybedenler
den; yapılandırmaları 
12 taksite kadar 
yapılmış olanların, 
ödenmemiş taksit 
sayısı 4'ten fazla 
olmayanların, yapı
landırılmaları 24 tak

NÖBETÇİ ECZANE
15 Ocak 2011 Cumartesi 

ENGİN ECZANESİ

site kadar yapılmış 
olanların, öden
memiş taksit sayısı 
8'den fazla olmayan
ların başvurmaları 
halinde, bozulan 
yeniden yapılandır
maları ihya edilecek. 
Ancak ödeme 
yükümlülükleri 3 
aylık süre içinde tam 
olarak yerine getirile
mezse, yeniden yapı
landırma hakkı 
kaybedilecek, yapı
landırma işlemi de 
iptal edilecek. 
ALACAKLARDAN 
VAZGEÇİLMESİ 
Tasarının kanunlaşıp 
yayımlandığı tarih 
itibarıyla tebliğ 
edilmemiş 120 
TL'nin altında kalan 
idari para cezalarının 
tahsilinden 
vazgeçilecek. Tütün 
mamulü tüketimiyle 
ilgili idari para 
cezaları, bu hükmün 
dışında tutulacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye H0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom.__________ 513 12 06

KAYMAKAMUK

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

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 67
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

(»evlat Hastanesi 517 34 OO
sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor Sağ.Ocağı 513 10 68
T.onıokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
.Çınar Taksi 513 24 67
Gııven 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

Akcan Petrol 51 a 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25

. Bayza Patrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEILİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3863 

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)

IIMHİIIİİI
mssimsı 
ıra EM 2 

H.00-I2.I5-I4.Û0 
I5.MMS 
İM,İMİ,S)

(Tel: Slî 55 21)

http://www.gib.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M HMil İM' M
Bursa'da, 80-100 arasında iş yerinin bulunacağı, 

yaklaşık 100 milyon dolara mal olacak

lan sıcaklığında 
değişiklik yok

Mobilya sektörünün 
önemli merkez
lerinden Bursa'da, 
80-100 arasında iş 
yerinin bulunacağı, 
yaklaşık 100 milyon 
dolara mal olacak 
'Mobilyacılar Çarşısı' 
kurulması için çalış
ma başlatıldı.
Bursa Mobilya 
Dekorasyon Sana 
yicileri ve işadamları 
Derneği (MODSİAD) 
önderliğinde Geçit 
Park Plaza'da yapılan 
toplantıya, Büyük 
şehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar, MODSİAD 
Başkanı Mustafa 
Yedikardeş, yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanı sıra inegöllü 
mobilyacılar katıldı. 
Yedikardeş, mobilya 
sektörünün başta 
Bursa olmak üzere 
ülke ve özellikle 
Avrupa için önemli

sektörlerin başında 
geldiğini belirtti. 
Bursa'nın marka kim
liğine güç katmak 
adına uzun zamandır 
kurmak istedikleri 
'Bursa Mobilya Çar 
şısı' için ciddi adım
lar attıklarını ifade 
eden Yedikardeş, 
projenin sadece 
Türkiye değil Avru 
pa'nın en gözde çarşı 
larından biri olacağı
na dikkati çekti. 
'Bursa Mobilya

Çarşısı' projesi için 
Bursa'nın batı böl
gesinde uygun bir 
yer arayışı içinde 
olduklarını vurgu
layan Yedikardeş, 
Büyükşehir Beledi 
yesinin de proje için 
kendilerine destek 
verdiğini bildirdi. 
Proje için şu ana 
kadar İnegöl'den 45 
firmanın talip oldu 
ğunu dile getiren 
Yedikardeş, İstanbul 
ve Ankara'dan da 

ciddi taleplerin 
olduğunu anlattı. 
Yedikardeş, yaklaşık 
100 milyon dolara 
mal olacak proje için 
807100 arasında iş 
yeri planladıklarını 
belirten Yedikardeş, 
projenin mimari 
çalışmalarının 
başladığını sözlerine 
ekledi.
Yaklaşık 100 civarın
da sektör temsil
cisinin hazır bulun
duğu toplantıda 
projenin mimarisiyle 
ilgili sunum yapan 
Yüksek Mimar Hasan 
Sözüneri, öncelikli 
olarak projenin 
doğru bir hikayesinin 
yazılması gerektiğine 
dikkati çekti.
Toplantıda, proje 
için bir çok bankanın 
şimdiden kredi için 
talip olduğu, 
çarşının 2012 yılında 
faaliyete geçebile
ceği belirtildi.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü'nün son veri
lerine göre; akşam 
saatlerinden sonra 
Marmara'nın doğusu 
(İstanbul'un Anado 
lu Yakası, Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
Bursa ve Bilecik) ile 
Zonguldak, Bartın, 
Sinop ve Samsun 
çevreleri hafif 
Yağmurlu, diğer yer
ler parçalı ve çok 
bulutlu geçecek.
Gece ve sabah saat
lerinde Türkiye'nin 
iç ve doğu kesim
lerinde buzlanma ve 
don olayı ile birlikte 
yer yer sis 
görülecek.
Rüzgar kuzey ve 
doğu, güneybatı böl
gelerde güney ve 
doğu yönlerden 
hafif arası ra orta 
kuvvette esecek.
Doğu Anadolu'nun 
doğusu ile sabah ve 

gece saatlerinde 
Ülkemizin iç ve 
doğu kesimlerinde 
buzlanma ve don 
olayı beklendiğin
den, yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (ulaşımda 
aksamalar vb.) ayrı
ca, sabah ve gece 
saatlerinde Marmara 
ile Ülkemizin iç ve 
doğu kesimlerinde 
yer yer sis bek
lendiğinden yaşan
abilecek olumsu
zluklara karşı 
(ulaşımda aksamalar 
vb.) dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekmektedir. 
MARMARA: 
Parçalı ve çok 
bulutlu, akşam 
saatlerinden sonra 
İstanbul'un Anadolu 
Yakası, Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
Bursa ve Bilecik 
hafif Yağmurlu 
geçecek.

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 
ÇŞrez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileli

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın....

RESTAURANT
& CAFE

Reşide Bayar Cd. UMURBEY
Tel : 0224 525 07 70
GSM: 0 532 7844050

Cuma Gitar (Sezer) 
Cumartesi Gemlik Fasıl Grubu Saat 20.oo

I" Ocak 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Zeytin çiçek açtı
Havaların ıhman gitmesi nedeniyle 
Karacaali ve Umurbey’deki zeytin 
ağaçlarında erken çiçek açtı. Bu 
yıl hava ısısının normalin üzerinde 
seyretmesi, zeytin ağaçlarının 
erken uyanmasına ve çiçek açma 
sına neden oldu. Karacaali ve 
Umur beyli zeytin üreticileri, eski 
İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek 
Mühendisi Dursun Özbey ile Zira 
at Yüksek Mühendisi Cengiz Al 
tuğ un işyerine gelerek çiçek aç 
mış zeytin dallarını getirerek, bilgi 
aldılar. Haberi sayfa 4’de

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Başkan Güler, mal 
varlığım açıkladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

e-tahsilat hizmeti
kullanıma acildi

Umurbey Belediye 
Başkanlığı döne
minden bu yana 
her yıl aksatmadan 
mal varlığı beyanı 
nı basın aracılığıy
la paylaşan Beledi 
ye Başkanı Fatih

Mehmet Güler, 
bu yıl da beledi 
yenin resmi web 
sitesi www.gem- 
lik.bel.tr üzerinde 
ve basın yoluyla 
mal varlığını 
açıkladı. 2’de

Pazar günü basket seyretmek
Bu pazar gününü bahçeme ayırmadım.
Barış’ın Bursa Renault minik erkekler 

basket maçı vardı.
Aslında geçen kış bizim evin üst koruma 

demirlerine uçan bir araç nedeniyle yıkılan 
duvarların örülme işi de vardı.
Ustalar çalışmaya gelmeyince ailece 

günümüzü Barış’ı izlemeye ayırdık.
Karşılaşma saat 12.30 Atatürk Kapalı 

Spor Salonu’ndaydı.
Gücümspor’un basket karşılaşmalarına 

veliler büyük ilgi gösteriyor. İki haftadır biz 
de zaman buldukça karşılaşmalara gidi 
yoruz. Küçüklerin maçları çok heyecanlı ve 
iddialı geçiyor.
İlk maçı minikler Renault karşısında 

büyük üstünlükle bitirdiler. Devamı 4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından e-beledi 
yecilik hizmetlerinin 
hayata geçirilebil 
mesi için geçtiğimiz 
aylarda bilgisayar 
donanımı ve 
sisteminin yenilen
mesi nin ardın 
dan e-tahsilat 
hizmeti de başladı, 
e-tahsilat hizmeti

sayesinde vatan
daşların belediyeye 
gitmesine gerek 
kalmadan her 
türlü işlemlerini 
belediyenin web 
sitesine (www.
gemlik.bel.tr) 
yüklenen e-tahsilat 
yazılımıyla gerçek
leştirebilecekler. 
Haberi sayfa 2’de

MMİfMMIli
Bursa'da yol kenarındaki çöp kutusuna çarpınca 
aracın devrileceğini anlayıp atlayan sürücü, kendi 
kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. 3’de

İnternet sitesi açmayan 
patrona hapis yasalaştı
TBMM Genel Kuru 
lunda, 1535 madde
lik Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısı 
kabul edilerek 
yasalaştı. Yolcuya 
kurallara uyma zo 
runluluğu getirilir 
ken, firmalara da hiz 
metten doğan ku 
surları için sorumlu
luk yüklenecek. 
Sefer herhangi bir

sebeple yapılama 
mışsa harekette yol
cunun kazanamaya
cağı zaman dilimin 
de gecikme olursa; 
yolcu, sözleşmeden 
cayıp ödediği ücreti 
ve varsa zararını 
isteyebilecek. Yol 
cu, aksine bir söz 
leşme yoksa, bagajı 
için ayrı ücret öde
meyecek. Syf 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gem-lik.bel.tr
gemlik.bel.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA

Gündem...

Baslıaıı Eiileı, mal ııarlıiını açılılatı
Başbakan ve çevresi gündem 

değiştirmekte pek mahirler. Şimdi tüm 
dikkatler heykele ve içkiye yöneltildi.

Bu arada benzin 4 bin liraya dayandı. 
Gün gündemi değiştirip arkadan dola

narak yurttaşı yanıltmak zamanı mı?
Türkiye sırtındaki birçok sorunla baş 

etmeye çalışıyor.
Hem içerde...
Hem de dışarıda.
Siyasal çekişmeler, ekonomik git 

gel’ler, diplomatik hatalar, hafif sarsıntılı 
depremler, trafik kazaları, şehit 
cenazeleri, feodal saplantılar.

Yargı kazaları, 
Etnik kökene yönelik saplamalar... 
Falan filan...
Neyse ki, 
Yaşam devingen. 
Değişimi yenileşmeye 

çevirmek,"insanın" elinde.
Carleton Coon'a göre, İnsan değil mi?
"Güneşin kudretiyle değişirken hay

vanlar aleminin taçsız kralı vahşi ateşe 
gem vurmayı öğrenen, usta bir avcı 
olmayı, dertlere deva bulmayı, toprağı 
ekip biçmeyi ve hayvanları 
evcilleştirmeyi başaran; tekerleği 
madenciliği, yazıyı keşfedip uygarlıklar 
kuran, imparatorluklar yıkan, topu- 
tüfeğiyle dünyayı ele geçirip, atomuyla 
fezayı kuşatmaya hazırlanan; fakat 
sonunda, kendisiyle çatışıp savaşmak, 
yaşamak ve yaşatmak için, en zorunu, 
kendisini, yenmek zorunda kalan.."

İnsanoğlu "doğasında" bulunan nitelik
leriyle sesini söze, sözünü yazıya, yazıyı 
resme, resmi müziğe, müziği notaya, 
notayı sanata, sanatı savaşa, savaşı 
sanata dönüştürebildiğine göre demek 
ki doğadaki ana "belirleyici" ...

O halde;
Aynı insan kendi "tarihsel yazgısını" 

değiştirebilecek güce ve yeteneğe de 
sahip.

Ne var ki;
"Yaşadığı tarihten ders almak "koşu

luyla..
Sorun da burada...
İnsanoğlu yarattığı, uyguladığı, yorum

ladığı tarihten ders almıyor.
Sorarak, sorgulayarak yorumlayarak 

geleceğe katkı koymak olanaklı...
Tarihsel geçmişe yapılacak kısa bir yol

culukta gözlenecek olanlar aydınlık bir 
geleceğin nüvesini oluşturacak.

Deneyip yanılan, düşüp kalkan insan 
doğruyu ve dik durmayı becerebilecek 
yapıya sahip.

Çünkü uluslar;
Gerçekleri içine sindiren, kendi kim

liğinin ve tarihsel geçmişinin bilincinde 
olan çağdaş insanlarla gelişir, değişir ve 
büyür.

Umurbey Belediye 
Başkanlığı 
döneminden 
bu yana her yıl 
aksatmadan 
mal varlığı 
beyanını basın 
aracılığıyla pay
laşan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
bu yıl da 
belediyenin 
resmi web sitesi 
www.gemlik.bel.tr 
üzerinde ve 
basın yoluyla 
mal varlığını 
açıkladı.
Siyasi hayatın 
içinde ve özellikle 
yerel yönetimlerin 
başındaki yönetici
lerin, çeşitli 
söylentiler ile özel
likle mal varlıkları 
konusunda sıkça 
gündeme taşındık
larına ve yıpratıl
maya çalışıldıkları
na değinen 
Başkan Güler, 
buna mahal ver
memek adına 
her siyasi ve 
yöneticilerin mal 
beyanını halk ile 
paylaşması gerek
tiğini vurguladı.

Bunu kendisine 
Umurbey 
Belediye Başkanlığı 
döneminden bu 
güne kadar prensip 
edindiğini ve 
bundan sonra da 
görevi süresince de 
devam edeceğini 
söyleyen Güler, 
“Bu tutum halkın 
kafasında yaratıl
mak istenen soru 
işaretlerine en 
güzel cevaptır” 
şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI FATİH MEHMET GÜLERİN MAL VARLIĞI

CİNSİ ADRESİ (MahaLAda,Parsel Nosu) HİSSE MİKTARI EDİNME TARİHİ
Zeytinlik Taşlıpara Mevkii. 46 Pafta, 3588 Parsel 1/2 Hisse Babadan
Konut Orhaniye Mah. UMURBEY-H22A09c

Pafta,217 Ada, 7 Parsel 380 m2 2000
(İkametgah Adresi)

Zeytinlik Hacı Yol Bağı Mevkii,79 Pafta,5960 Parsel Tam 2003
Zeytinlik Tepebağı Mevkii,49 pafta, 3911 Parsel Tam 2003
Zeytinlik Damlıbağlar Mevkii,76 Pafta,5822 Parsel, Tam 2003

EŞİ GÜLGÜN GÜLERİN ÜZERİNE KAYITLI TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ 
Zeytinlik Hepiçce Mevkii,36 Pafta,2557 Parsel 1/5 Hisse Babadan
Zeytinlik Damlıbağlar Mevkii,84 Pafta,6473 Parsel Tam Babadan
Arsa Orhaniye Mah. Hacı Etem Ağa Cad.

6 Pft., 792 Parsel (603 m2) 18/600 Hisse Babadan
BORÇLAR: İhtiyaç Kredisi 40.000TL(Halk Bankası) 10.000 TL. (Kredi Kartı)

e-tahsilat hianeli Mlaıına acılılı

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik K”rfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Belediyesi 
tarafından e- 
belediyecilik 
hizmetlerinin hayata 
geçirilebilmesi için 
geçtiğimiz aylarda 
bilgisayar donanımı 
ve sisteminin 
yenilenmesinin 
ardından e-tahsilat 
hizmeti de başladı. 
Gelişmiş Bilgi- 
İletişim teknolojileri 
kullanılarak 
mükelleflerin, borç 
sorgulama, vergi 
tahsilatı, makbuz 
basımı vb. işlem
lerin yapılması 
sağlanacak, 
e-tahsilat hizmeti 
sayesinde vatan
daşların belediyeye 
gitmesine gerek 
kalmadan her türlü

işlemlerini 
belediyenin web 
sitesine (www.gem- 
lik.bel.tr) yüklenen 
e-tahsilat yazılımıyla 
gerçekleştirebile
cekler.
e-tahsilat 
hizmetinden fay
dalanmak isteyen 
vatandaşlar sicil 
numaralarını 
bilmiyor ise 
Gemlik

Belediyesi’nin 
ALO BELEDİYE 
(444 16 05) hattını 
arayarak öğrenebile
cekler, 
e-tahsilat 
hizmetinden fay
dalanmak isteyen 
firmalar Vergi Daire 
ve Numaralarını 
Gemlik Belediyesi 
ALO BELEDİYE 
(444 16 05) 
hattını arayarak

sisteme kayıt 
yaptırabilecekler. 
Sistemde girilen 
kayıtlar anında 
merkezdeki 
bilgisayara yolla
narak datalar 
kayıt altına 
alınacak.
Vatandaşların 
ayağına kadar giden 
bu hizmetle vergi 
ödemelerinin 
kolaylaştırılması ve 
belediye gelirlerinin 
artırılması 
hedefleniyor, 
e-tahsilatın yanı 
sıra bir çok 
e-belediyecilik 
uygulamasını yine 
Gemlik Belediyesi 
internet sitesinden 
temin etmek 
mümkün olacak.

http://www.gemlik.bel.tr
http://www.gem-lik.bel.tr


17 Ocak 2011 Pazartesi GemlikKörfez Sayfa 3

İmli laiMM alM tawm YazıYORUM

Bursa'da yol 
kenarındaki çöp 
kutusuna çarpınca 
aracın devrileceğini 
anlayıp atlayan 
sürücü, kendi 
kamyonunun altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Samanlı köyü 
girişinde meydana 
geldi. 16 J 6011 
plakalı kamyonu ile 
şehir merkezine 
gelen Ali Satık (28) 
direksiyon

■ II I II ■ ■- II V ■ ■ ■ ■ ll|ll ll-ll |ll

Jlltol, unwersite ıgrencılerını ölüme gaturtlıı
Bursa'da kiraladık
ları otomobil ile 
gezen 4 üniversite 
öğrencisi kaza yaptı. 
Park halindeki 
kamyona arkadan 
çarpan ve alkollü 
oldukları öğrenilen 
öğrencilerden 1'1 
hayatını kaybetti, 3'ü 
ise yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza merkez 
Nilüfer ilçesi 
Görükle Yerleşim 
Merkezi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Yerleşim merkezin
den Uludağ Üniver
sitesi istikametine 
doğru seyir halinde 
olan Can Batım M. 
(22) yönetimindeki 
16 JFF 29 plakalı 
otomobil, yolun sol 
tarafında bulunan 16 
LJ 499 plakalı park 
halindeki kamyona 
arkadan çarpı. Çarp
manın etkisi ile

Otomofti canifcı cıbılannrasııa ühlı
Bursa'da direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den otomobil sürü 
cüsü, camiden çıkan 
ve kahvede oturan 
vatandaşların arası
na daldı.
6 kişinin yaralandığı 
feci kaza güvenlik 
kamerasına saniye 
saniye yansıdı. Can 
pazarı yaşayanların

hakimiyetini 
kaybederek yolun 
sağında bulunan 
çöp konteynırına 
çarptı. Çarpmanın 
etkisi ile Satık, 
aracının hakimiyeti
ni kaybetti ve 
kamyon yolda 
zigzag yapmaya 
başladı.

hurdaya dönen 
araçta bulunan 
otomobil sürücü 
ile Caner Ö. (20) 
ve Mustafa Ö, (21) 
ile ismi öğrenile
meyen bir öğrenci 
yaralandı. Kazayı 
gören 
öğrenciler ise 
yaralıları araç 
içersinden kurtar
mak için hemen 
kaza yerine koştu. 
Olay yerine gelen 
112 acil sağlık ekip
leri yaralılara ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Kazada ağır 
yaralanan Mustafa 
Ö. (21) ambulansla 
Uludağ Üniversite 
Tıp Fakültesi 

imdadına, 112 sağlık 
ekiplieri, itfaiye ve 
sivil savunma 
yetişti.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza Yavuz 
selim Mahallesi 
Samanlı Caddesi 
Erenler Camii 
önünde meydana 
geldi. 41 AH 
272 plakalı

Kamyonun devrile
ceğini anlayan 
sürücü, aracın 
kapısını açarak 
kaçmak istedi. 
Ancak Satık kaçmak 
isterken kamyon 
bir anda üzerine 
devrildi. Genç adam 
kendi kullandığı 
kamyonun altında

Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
Yaralılardan Can 
Batım M., Caner Ö. 
ve ismi alınamayan 
bir öğrenci Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Yaralılardan otomo
bil sürücüsü Can 
Batım M.'nin hayati 
tehlikesinin bulun
duğu 
öğrenildi.
Park halindeki 
kamyona arkadan 
çarpan araç hurdaya 
dönerken, araçta 
çok sayıda bira 
şişesinin olması ise 

otomobili ile çevre 
yolu istikametine 
giden Yüksel Cengiz 
Yıldız, direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Kaldırıma çıkan 
otomobil önce cami
den çıkan vatan
daşların 
arasına daldı. 
Daha sonra kahve
hane önünde oturan 

kalarak feci şekilde 
can verdi. Kazada 
aynı araç içersinde 
bulunan Satık'ın 
abisi ise yara 
almadan kurtuldu. 
Evli ve bir çocuk 
babası olduğu öğre
nilen Satık'ın kaza 
yerine gelen eşi ve 
annesi fenalık geçir
di. Eşini kaybeden 
ve kendini yerden 
yere vuran kadını 
jandarma ekipleri 
teselli etti.
Jandarma kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Ne dini olur, ne imanı!..

dikkat çekti. 
Otomobil 
sürücüsünün has
tane yapılan alkol 
muayenesinde 90 
promil alkollü çıktığı 
öğrenildi. Kaza 
sebebi ile polis 
çevrede geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı. Kazada hay
atını kaybeden ve 
yaralanan öğrenci
lerin Uludağ Üniver
sitesi Mühendislik- 
Mimarlık Fakültesi 
Tekstil Mühendisliği 
Bölümü'nü 
okudukları öğrenildi. 
Diğer yandan, 
hayatını kaybeden 
Mustafa Ö.'nün 
22.11.2010 tarihinde 
yapılan Matematik 
sınavından 61 
puan aldığı 
belirtildi Kazayı 
haber alan 
gençlerin 
arkadaşları ise has
taneye akın etti.

ve PTT şubesi 
önünde bekleyen 
yaşlılara çarpan 
otomobil güçlükle 
durabildi. Kazanın 
ardından ortalık 
adeta savaş 
alanına döndü. 
Caminin güvenlik 
kamerası ise saniye 
saniye yaşananları 
kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

Bir devletin en büyük zenginliği 
Adaletidir.

O ülkenin ne petrol denizinin 
üstünde oturması, ne yeraltı maden
lerinin çokluğu ne de Merkez 
Bankasındaki altın rezervinin fazlalığı 
o ülkeyi gerçek anlamda “zengin” 
yapmaz.

Bir ülkede Adalet doğru, hızlı ve 
eşit olarak işlemiyor, insanlar da bunu 
görü yortarsa orada gerçek zenginlik 
yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adalet Bakanı isterse ağzıyla kuş tut
sun Türkiye’nin gerçek bir hukuk 
devleti olduğuna kimseyi inandıra
maz.
Almanlar Deniz Feneri için birinci 

davayı açmış, suçlular suçlarını itiraf 
etmişler..

Almanlar bununla da yetinmemişler, 
ikinci davayı da açmışlar ve tüm 
dünyaya “esas suçlular Türkiye’de” 
diye ilan etmişler.
Aradan 3 tam yıl geçmiş, iktidar 

bırakın iddianameyi bir de suçlanan 
kişileri korumaya almak için yeni 
yasalar çıkarmış...

Erzincan Eski Başsavcısı İlhan 
Cihaner, olayı; Bir tarikatın yasadışı 
işlerini takip eder ve incelerken işin 
içine bakanların, belediye başkan- 
larının girdiğini görüyor.

Başsavcı bizzat Başbakan 
Yardımcısı tarafından tehdit ediliyor, 
ve Başsavcıya iftira edilerek ceza
evine gönderiliyor.

Devletin Bakanı ise, Cübbeli Ahmet 
Hoca ile birlikte aşure dağıtım töre
nine katılıyor..

İmzasız ihbar mektuplarıyla bilim 
adamlarını, komutanları, aydınları 
suçlayıp cezaevine atacaksınız, insan
lar ne ile suçlandığını bilmeden yıllar
ca hapis yatacak.

Kayseri Belediyesinde yolsuzluk bel
geleri havalarda uçuşacak siz 
görmezden geleceksiniz...

Hür dünya bu olayları biliyor ve 
dikkatle takip ediyor.

Herkes biliyor ,kim, nereden geldiği 
bilinmeyen bir miktarda hızda zengin
leşip, dünyanın sayılı zengin 
siyasetçileri arasına katıldı?

Türk halkı ve dış dünya diyor ki;
Adaleti olmayanın ne dini olur, ne de 

imanı...

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

HJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
. Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Pazar günü basket seyretmek
Gücümspor minikleri rakibini 34-3 yenmeyi başardı.
Son sayısı Barış’ın yapması beni heyecanlandırmış 

olmalı ki, ayağa fırlayıp bağırmışım..
İkinci karşılaşma yine Gücümspor tahminindi.
Bu kez, küçükler Bursa Özel Emine Örnek Koleji ile 

karşılaşma yapacaktı.
Birinci karşılaşmadan sonra salondan ayrılmıştık.
Ancak, Gücümsporlulardan önce Emine Örnek 

salona girdi.
Bursa’dan öğrencilerin velileri Gemlik’te çocuk

larının karşılaşmalarını izlemeye gelmişti.
Bizler de gidersek, Gücümspor taraftarı azalacak 

düşüncesi, biraz da çocukların istemi ile bu karşılaş
mayı da izlemeye karar vererek yeniden salona 
döndük.

Ama karşılaşma başlamıyordu.
Bunda bir iş var deyip, aşağıya inince durum ortaya 

çıktı.
Emine Örnek yöneticileri sporcularının lisanslarını 

getirmedikleri için hakemlere verememişler.
Hemen birini Bursa’ya yollamışlar.
Karşılaşmaları Bölge ve Federasyon adına izleyen 

bir saha müşahidi bulunuyor.
Her karşılaşmanın raporunu o da hazırlıyor.
Yönetmeliklere göre, maç başlama saatinden son 

ra 15 dakika içinde takımların eksiklikleri tamamlan
madığı takdirde, eksikliği bulunan takım hükmen 
yenilmiş sayılıyor.

Emine Örnek’in lisansları bu süre içinde yetişmedi.
Hakemler salondan çıktılar.

Hakemlerin çıkmasının ardından lisanslar geldi ama 
iş işten geçmişti.

Bu kez Emine Örnek’in velileri, Gücümspor 
antrenörüne sözlü sataşmalar başlattılar.

Bir dakikadan ne olurmuş, maç oynanmalıymış gibi 
bir sürü sözün yanında hakarete varan sözleri salon
dan çıkınca işittim.

Oysa bir gün önce Bursa’da oynanan Gücümspor- 
Fastline maçında olaylar yaşanmıştı.

Barış’ın o maça ne kadar hazırlandığını ve,heyecan
landığını ben yaşadım.

Hakemler, Baş Antrenör Tuğan Hoca’nın salona 
gelemediği için Gücümspor minikleri yenilmiş 
saymışlardı.

Yani basketin kuralları geçerli olmuştu.
Emine Örnek velileri kendi yöneticilerine kızacak

larına Gücümspor Baş Antrenörüne kötü sözler 
söyleyerek sözlü saldırıda bulundular.

Ben müdahale ettim.
Bunların yakışıksız davranışlar olduğunu, kabahati 

kendi yöneticilerinde aramaları gerektiğini söyledim.
Belki o sözleri başkaları duysa ortalık karışacaktı.
O velileri de anlıyorum.
Biz bir pazarımızı nasıl çocuklarımız için ayırmışsak 

onlar da Bursa’dan Gemlik’e çocukları için gelmişle- 
di.

Bence sonuca katlanıp, iki takım karşı karşıya gele 
bilirdi.

Tuğan Hoca bu duruma şöyle dedi: “Yapılacak olan 
böyle bir karşılaşmada, bir sporcuya birşey olsa. 
Bunun sorumluluğunu kim alacak?”

Zeytin çiçek açtı
Havaların ıhman 
gitmesi nedeniyle 
Karacaali ve 
Umurbey’deki 
zeytin ağaçlarında 
erken çiçek açtı. 
Bu yıl hava ısısının 
normalin üzerinde 
seyretmesi, zeytin 
ağaçlarının erken 
uyanmasına ve 
çiçek açmasına 
neden oldu. 
Mevsiminden çok 
erken ağaçların 
uyanarak çiçek 
açması zeytin 
üreticisini endişeye 
itiyor.
Geçtiğimiz hafta 
Karacaali ve 
Umurbeyli zeytin 
üreticileri, 
eski İlçe Tarım 
Müdürü Ziraat 
Yüksek Mühendisi 
Dursun Özbey ile 
Ziraat Yüksek 
Mühendisi Cengiz 
Altuğ’un işyerine 
gelerek çiçek açmış 
zeytin dallarını 
getirdiler.
Özbey, zeytin

ağaçlarında erken 
uyanma ve çiçek 
açmanın bu 
mevsimde tehlikeli 
olduğunu söyledi. 
Özbey, “Önümüzdeki 
günlerde meydana 
gelecek bir don 
olayı veya kar 
yağışı ağaçlarda

meyva oluşumunu 
etkileyecek, bu da 
ürünün rekoltesinin 
düşmesine 
neden olacaktır.
Geçtiğimiz yıl, 
zeytin ağaçlarında 
çiçek açtığı 
dönemde yağan 
sağanak yağmurlar,

döllenmeyi 
etkilediğinden 
zeytin rekoltesi 
beklenenin 
çok altında kaldı. 
Çiçek açan zeytin 
ağaçlarında buna 
benzer bir tehlike 
söz konusudur.” 
dedi.

II II II VII

Has Parti Gemlik 
İlçe yönetimi pro
tokol ziyaretlerine 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilen 
nezaket ziyaretinde 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Doğan tarafından 
kabul edilen parti 
kurmayları, 
karşılaştıkları sıcak 
yaklaşımdan dolayı 
memnuniyetlerini 
dile getirdiler. 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur liderliğinde 
gerçekleştirilen

olduğunu söyleyen 
İlçe Müftüsü Doğan, 
yaptığı açıklamada,

ziyaret yaklaşık 
25 dakika sürdü. 
Ziyaretten memnun

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

İnternet şilemiz yenilendi s www.gemlikkorfezgazetesi.com

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

"Bu yeni yapılan
manın malesef ki 
son dönemine 
denk geldim. 
Fakat bu 
birlikteliğin 
Gemlik'te fark 
oluşturacağına 
inanıyorum " şek
linde konuştu. 
Başkan Emir Kantur 
ise, "M üttü beyle 
biraraya gelmek 
onur vericiydi, 
kendilerine yeni 
görevlerinde 
muvaffakiyetler 
diliyorum" dedi.

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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Gemlik’in nakliyecileri...
İşten çıkarılan DİSK’e bağlı Nemtrans 

işçilerinin ilçemizde başlattığı protesto 
yürüyüşünü izlerken, ilçemizin 50-60 yıl 
öncesinin nakliye durumu bir sinema 
şeridi gibi zihnimden akıp geçti.

O günlerde, Gemlik’in nakliye durumu 
neymiş, nakliyecileri kimlermiş hatır
ladığım kadarıyla Gemlik’in tarihine not 
düşebilmek için yazayım istedim.
Gemlik’in 50-60 yıl öncesi nüfusu 4-5 

bin. Şehir içi nakliyeler at arabası ile 
yapılıyor. Köylülerin ilçeye ulaşımı, ilçe
den köylere gidiş afedersiniz, at, katır, 
eşekle yapılabiliyor.
At arabacıları genellikle Rumeli’den 

gelen mübadiller. Arabacı Naki, 
Faytoncu Parlak Hasan (İşlek), Aziz, 
Kurlaç Kadri, Hüseyin Nart, Fiko Tevfik 
Barış, Zavaka Hüseyin (Birlik) ve oğlu 
Ümit, Osman Güzel.
Kürt Hanefi Özlü ve Arap Rasim’in at 

araba filoları. Gazhane Caddesi at ara
balarının park yeri idi. Araba ihtiyacı 
Gazhane Caddesi’nden temin edilirdi.

İlçe içi tüm yük taşımacılığını onlar 
yaptı uzun yıllar. Taa ki motorlu taşıt 
araçlarının yaygınlaşmasına kadar.

İlçenin bir ucundan bir ucuna hastalar, 
ehli keyif sahipleri faytonların kurulur
du. Meşhur paytoncular Parlak Hasan 
İşlek, Zavaka Hüseyin’in oğlu Ümit, 
Güzel Gemlik Hasan, Kavala Mustafa 
daha sonraları da Yaşar.
Gemlik’in genellikle ticari trafiği ağır

lıklı olarak İstanbul’a idi.
İstanbul’a zeytin, zeytinyağı, muşmula, 

ayva, kestane, enginar şevki deniz 
yolundan motorlarla yapılırdı. İstanbul’
dan da mallar yine deniz yoluyla motor
larla getiribilinirdi.

Ünlü motor sahipleri Bahattin Kaptan 
(Çavdar), Ahmet Kaptan (Durgut) Ali 
Reis (Toplu), Hüseyin Avcı idi.
Motorların kimi Buntaş anbarıyla kimi 

de yeşil Bursa anbarıyla iş yapıyordu. 
Buntaş anbarını Boşnak Remzi Bey 
(Özbek) uzun yıllar yönetti. Sonra 
Semerci Şevket Özturgut yüklendi göre
vi. Tahsilat işlerine Server Efendi tahmil 
tahliyeye Garikoper Mehmet Ali (Altay) 
nezaret ediyordu.
Yeşil Bursa anbarını ilk yıllar Necati 

Arda, Vedat Çırpan yönetti. Yeşil Bursa 
anbarının tahmil tahliye işlerini Beyazım 
ve oğlu Bekir Baturay karşılıyordu.

Anbarlara mal teslimi, anbarlardan 
müşterilere malların nakli elle çekilen 
dört tekerlekli arabalarla hamallarca 
yapılıyordu. Delo, Subi, Derviş, Hamza, 
Habeş anbarların görevlileri idi.

50 li yıllarda yavaş yavaş karayolu 
taşımacılığı motorlu araçlarla yapılmaya 
başlanır oldu.

Faytoncu Parlak Hasan (İşlek) 48 
model bir Austin kamyon aldı. O zaman 
lar kam yonların tonajı 4-5 tonluktu. 
Kireç, kum, tuğla, kiremit nakliyesi 
yapar oldu Parlak. Daha sonra kireççi 
Ali Süren, Hanula Adem Sezginer, Güzel 
Gemlik Hasan’ın Austin kamyonları 
genellikle dahili zaman zaman yakın 
mesafelere yük taşıdılar.

Devamı yarın...

imi fcMMııMın ft mwi
Bursa'nın 8 ilçesinin 
Roman derneklerini 
temsilen Bursa Ro 
man Dernek Başkanı 
Orçun Zolun, Gemlik 
Roman Dernek Baş 
kanı Ergün Taşoğlu, 
M. K. Paşa Roman 
Dernek yöneticisi 
Gökhan Dereli ve 
İznik Roman Dernek 
Başkanı Nihat Atar, 
CHP Bursa milletve 
kili aday adayı Cem 
Güler aracılığıyla 
CHP Bursa İl Başka 
m Gürhan Akdo 
ğan'la görüşerek 
sorunlarını anlattılar. 
Bursa Roman Der 
nek Başkanı Orçun 
Zolan, AKP'nin yap
tığı Roman açılımı 
mn fos çıktığını 
söylerken, kendileri 
ne verilen hiçbir 
sözün tutulmama 
sından yakındı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin çal
gıcı mektebi kurdu 
ğunu.ve kendilerine 
maaş verileceği sö 
zü verilen 15 roman 
vatandaşın işlerin 
den ayrılarak bu 
mektebe katıldığını 
ancak bir süre sonra 
15 romanın bu mek
tepten atıldığını 
söyledi. Bursa'da 
kimliği olmayan yüz 
lerce Roman kökenli 
vatandaşın olduğu 
nu, bu kişilerin 
nüfus cüzdanı olma 
dığı için en basit 
yurttaşlık hakların
dan bile yararlana
madıklarını bu

konuyu defalarca 
dile getirmelerine 
rağmen AKP'nin bu 
konuda hiçbir çalış
ma yapmadığım 
söyledi. AKP tarafın
dan kendilerine top 
lu konut yapılacağı 
sözü verildiğini bu 
toplu konutlar için 
Romanların kendi
lerini azınlık olarak 
gördüklerini ait bel
geyi imzalamaları 
halinde Avrupa Bir 
liği'nin 1 milyon 
Avro'luk kredi vere
ceğinin kendilerine 
söylendiğini ancak 
hiçbir Romanın bu 
belgeyi imzalamadı 
ğım ve asla imzala
mayacağını, roman
ların Türkiye'nin asli 
unsuru ve birinci 
sınıf yurttaşı olduğu 
nu söyledi. Orçun 
Zolun, Cumhuriyet 
Halk Partisi'ndeki 
gelişmeyi dikkatle 
izlediklerini ve CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu'yla geçtiğimiz 
hafta sonu 
Kuşadası'nda yap
tıkları toplantının

SnillIK DftİBE VE İSYEBİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanhlar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

çok verimli geçtiğini 
ve CHP'yi bir umut 
olarak gördüklerini 
söyledi. CHP Bursa 
Milletve kili aday 
adayı Cem Güler ise 
CHP'li Gemlik 
Belediyesi olarak 
göreve gelir gelmez 
bir önceki AKP'li 
yönetim tarafından 
kaldırılan Belediye 
Bando su'nu 
yeniden kurduklarını 
ve çok sayıda roman 
müzis yen istihdam 
ettiklerini söyledi. 
Ayrıca önceki 
belediye yönetimi 
tarafından Çarşı 
AVM planına konul
mamış lostra salo
nunu plana dahil 
ederek 6 roman 
ayakkabı boyacısına 
burada yer vererek 
kendilerini, yağmur
dan, soğuktan, kur
tardıklarını söyledi, 
Gemlik Belediyesi 
ve Meksa ortaklığıy
la devam eden mes 
lek edindirme kursla 
rında da 20 civarın
da roman yurttaşın 
meslek eğitimi aldığı 
m ve ayrıca kendi

lerine günde 15 TL 
ödendiğini ayrıca 
belediyenin geçici 
bazı işlerinde de 
yine romanlara iş 
verildiğini söyledi. 
CHP Bursa İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan da teknolo
jideki gelişmelere 
bağlı olarak daha 
çok romanların yap
tığı, kalaycılık, at 
arabacılığı gibi 
geleneksel meslek
lerin ve zanaatkar
lığın ortadan kalk
masının ve roman
ların eğitim düzeyin
den ve kendilerine 
yönelik olumsuz 
önyargılardan kay
naklanan sorunları 
olduğunu bildikleri
ni, bunları aşmak 
için insanların hangi 
kökenden gelirse 
gelsin eşit olduğunu 
ve etnik kimliğin 
bir onur olduğunu 
özümsemiş bir 
siyasi iradeye 
ihtiyaç olduğunu, 
bunun adresinin de 
Cum huriyet Halk 
Partisi olduğunu 
söyledi.

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak 

üzere çırak aranıyor
GÜIERAJANS

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdya Prestij yanı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83
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Dünya nüfusu 1 milyara ulaşacak
National Geographic 
Türkiye dergisi, 
küresel nüfusun 
2011 sonunda 7 mil
yar, 2045'te 9 mil
yara ulaşacağı 
öngörüsünden 
hareketle dünyanın 
bu yükü ne kadar 
kaldırıp kaldırama 
yacağını kapak 
konusu yaptı. Yazı 
dizisinde yer alan 
Robert Kunzig imzalı 
makalede, son yıllar
da katlanan nüfus 
artışı ve dünya kay
naklarının hızlı, hoy 
rat tüketimine dikkat 
çekilerek, bilimin 
"insan ve gezegen 
arasındaki reka- 
betin"sonuçlarını 
kesti remediği, cev
abın insanoğlunun 
"henüz almadığı 
kararlara, oluştur
madığı fikirlere bağ 
lı" olduğu vurgu
landı.
Makalede öne çıkan 
bazı bilgi ve değer
lendirmeler şöyle: 
- Tarihçiler, dünya 
nüfusunun 14. 
yüzyıldaki Kara Veba 
salgınından beri

azalmadığını 
düşünüyor.
-17. yüzyılda dünya
da sadece yarım mil
yar kadar insan 
olduğunu tahmin 
ediliyor. Binlerce yıl 
boyunca oldukça 
yavaş yükseldikten 
sonra, nüfus artışı o 
dönemde ivme 
kazanmaya başladı. 
1930 yılı civarında 
nüfus 2 milyarı 
buldu. O zamandan 
beri de nüfus artışı 
akıl almaz bir hızla 
yükseliyor. Yirminci 
yüzyıldan önce 
hiçbir insan, kendi 
ömrü süresince 
insan nüfusunun 
ikiye katlandığına 
tanık olmamıştı, 
bugünse üçe kat
landığını görmüş 

olanlar var. BM 
Nüfus Birimine göre, 
2011 sonlarında 
dünya nüfusu 7 
milyara ulaşacak.

YERALTI SUYU 
AZALIYOR, 
TOPRAK EROZ 
YONA UĞRUYOR, 
BUZULLAR ERİYOR 
- Nüfusta patlama 
yavaşlamış olsa da 
sona ermekten çok 
uzak. Artık ortalama 
yaşam süresindeki 
artışa ek olarak, 
dünyanın dört bir 
yanında çocuk 
sahibi olabilecek 
yaşta kadınların 
sayısı (1,8 milyar) 
öyle yüksek ki, küre 
sel nüfus en az bir 
20-30 yıl daha art
maya devam ede

cek.
- Nüfus artışı hala 
yılda 80 milyon kişi. 
Bu 
düşünüldüğünde, 
endişelenmemek 
zor. Şu an 
dünyamızdaki yeraltı 
suyu seviyesi 
alçalıyor, toprak 
erozyona uğruyor, 
buzullar eriyor, balık 
stokları yok oluyor. 
Her gün neredeyse 
bir milyar insan aç 
kalıyor. Bundan 20- 
30 yıl sonra, çoğu 
yoksul ülkelerde 
olmak üzere 
besleyecek yaklaşık 
2 milyar boğaz 
ortaya çıkacak. Peki 
nasıl olacak?

"6 KİŞİDEN Tİ 
HİNDİSTAN'DA 
OLACAK"
- BM, dünyanın 2030 
yılına kadar nüfusun 
yenilenme düzeyine 
ulaşacağını 
öngörüyor. Kötü 
haberse 2030 yılına 
daha 20 yıl var ve o 
dönemde, tarihte 
görülmüş en kala
balık ergen nesli 

çocuk sahibi olacak 
yaşa gelecek.
Bu nesildeki kadın
ların her biri sadece 
2 çocuk doğursa 
bile, nüfus kendi 
ivmesiyle en az 
çeyrek yüzyıl 
boyunca artış 
eğiliminde olacak. 
Bizi bir felaket mi 
bekliyor, yoksa o 
günlere gelindiğinde 
insanlar insanca, 
çevre lerini tahrip 
etmeden yaşıyor 
olabilecek mi?
Kesin olan tek şey 
var: 6 kişiden 1'1 
Hindistan'da yaşıyor 
olacak.

"1 MİLYARDAN 
FAZLA İNSAN 'ORTA 
SINIF' OLACAK 
- Dünya gayrisafi 
yurtiçi hasılası, 
1980-2009 arasında 
iki kattan daha çok 
arttı. Son dönemdeki 
yükseliş, büyük 
oranda Çin ve Hin 
distan'daki ekono 
mik kalkınmanın bir 
sonucu ve yükselişi 
yönlendirmeye de 
devam edecek.

Okuldan 
atılan 

öğrencilere 
süreklial

Torba Yasa'dan 
öğrenciye müjde 
çıktı. Önlisans, 
lisans ve yüksek 
lisans ve doktora 
dan ilişiği kesilen
lerin eğitiminlerine 
devam etmelerini 
sağlayacak tasarı 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nunda kabul edildi. 
Öngörülen süreler 
de lisans, yüksek 
lisans ve doktora 
programını tamam
lamayanlara 
yeniden düzen
lenecek katkı payı 
veya öğrenim 
ücretlerini ödemek 
koşuluyla öğrenim
lerine devam etme 
olanağı sağlayan 
"Torba Tasarı" 
maddesi TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
kabul edildi.

elmfc sekeri
K REŞ L E RI - - - - - - - -

GUllrİNİLKÖZEL 
OlULÖNCISİEĞİTİN 

KUBUMU
VI I■m

“Kaliteli bîr 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 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

LİBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt, 3*1 Satılık daire S 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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MltMlilIlHlHİHllillilli
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu müfettiş 
yardımcılığı kadro
suna ve içişleri 
Bakanlığı ise 
merkez teşkilatında 
genel idare hizmet
leri sınıfında boş 
bulunan kadrolara 
atama yapılacak. 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu sınavla 25 
müfettiş yardımcısı 
alacak. İçişleri 
Bakanlığı ise 
merkez teşkilatında 
genel idare hizmet
leri sınıfında boş 
bulunan 15 adet 
dernekler denetçi 
yardımcısı kadroları
na Ankara’da 
yapılacak sınavla 
eleman alacak. 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nün ilanı 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna 
göre, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Baş

KpiWOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yardımcılığı kadro
larında görevlen 
dirilmek üzere dü

dikkate alınmaya
cak. Yazılı sınava 
katılmaya hak

zenlenecek sınav ile 
25 Müfettiş Yardım 
cısı alınacak.
Sınava katılmak 
isteyen adaylar, 
giriş sınavının yazılı 
bölümü için istenen 
belgelerle birlikte 24 
Ocak-4 Şubat 2011 
tarihleri arasında
SHÇEK Teftiş 
Kurulu Başkanlığı 
Işıklar Caddesi No: 
16 Ulus/Ankara 
adresine şahsen 
veya postayla 
başvuru yapacak. 
Postadaki gecikmel
er ve 4 Şubat 2011 
tarihinden sonra 

kazanan adaylar ile 
yazılı ve sözlü sınav 
sonuçları
“http://www.shcek.g 
ov.tr” internet adre 
sinden ilan edilecek. 
Giriş sınavının yazılı 
bölümü, 19 Şubat 
2011 günü Saat 
10.00’da Ankara’da 
yapılacak. Sınava 
girilecek yer ve 
saati gösteren sınav 
giriş belgesi talep
leri halinde adaylara 
elden teslim edile
cek, almamaları 
halinde adayların 
haberleşme adre
sine gönderilecek

TBMM Genel 
Kurulunda, 1535 
maddelik Türk 
Ticaret Kanunu 
Tasarısı kabul edi 
lerek yasalaştı.
* Yolcuya kurallara 
uyma zorunluluğu 
getirilirken, firmalara 
da hizmetten doğan 
kusurları için sorum
luluk yüklenecek. 
Sefer herhangi bir 
sebeple yapıla
mamışsa harekette 
yolcunun kazana
mayacağı zaman dili
minde gecikme olur
sa; yolcu, sözleşme
den cayıp ödediği 
ücreti ve varsa 
zararını isteyebile
cek. Yolcu, aksine 
bir sözleşme yoksa, 
bagajı için ayrı ücret 
ödemeyecek.
* Şehirler arası yol
culuklarda yumurta, 
soğan, pide, lahma
cun gibi kokulu yiye
cekler yenilmeyecek; 
otobüslerde tavuk ve 
horoz gibi canlı hay
van taşınmayacak.
* Otobüslerde, özel
likle gece yarısından 
sonra olmak üzere, 
yolcuların uyuduğu 
saatlerde yüksek 
sesle müzik çalın
mayacak.
* Toplu taşım 
araçlarının dış 
yüzeyinin de sade 
bir görünümde 
olması gerekecek.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Kamyon ve dol
muşlarda sık görülen 
“Kamyon çeker IQ- 
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. 
* Firmalar, bilette 
belirtilen yerin başka 
bir kişiye verilmesi; 
bilette gösterilen 
araç yerine, onunla 
aynı düzeyde 
olmayan başka bir 
aracın sefere konul
ması; aracın belli 
saatten önce 
hareketi nedeniyle 
yolcunun yetişe
memesi, araçta ilk 
yardım malzeme ve 
ilaçlarının bulun
durulmaması gibi 
nedenlerden de 
nedenlerden de 
sorumlu olacak.
Herhangi bir zarar 
ispat edilmese bile 
firma, bilet bedelinin 
3 katı tazminat 
ödeyecek. Bu kurala 
uymayan araç 
sürücülerine ve 
sahiplerine 100-1500 
TL arasında idari 

NÖBETÇİ ECZANE
17 Ocak 2011 Pazartesi 

VEZİROĞLU ECZANESİ

para cezası 
verilecek.
* Türk bayrağı 
çekme hakkı olma
masına rağmen 
bayrak çeken veya 
çekmesi gerekirken 
başka bir devletin 
bayrağını çeken 
geminin kaptanına 6 
aya kadar hapis 
cezası verilecek.
* Bileşik faiz uygula
masına son verile
cek. Bir kimsenin 
hayatı bir veya 
birkaç sigortacı 
tarafından çeşitli 
bedeller üzerine 
sigorta ettirile 
bilecek.
* Meslekleri gereği 
bir hata yapıp, tazmi
nat talebiyle 
karşılaşacağını 
düşünen kişilerin 
düzenleyeceği 
sözleşmelerle ilgili 
olarak, “sorumluluk 
sigortaları” kavramı 
Türk hukukuna ilk 
defa girdi.
* Başkalarını veya 
mallarını ve fiyat
larını, yanıltıcı, inciti
ci ve kötüleyici 
beyanlar, karşılaştır
malı ve aşırı reklam
lar, paye, diploma 
veya ödül almadığı 
halde bunlara sahip-., 
miş gibi hareket 
etme, rekabeti bozu
cu satış yöntemleri, 
haksız rekabet 
sayılacak.

Fi GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 1 1®?
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. Iflüd. 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

E
VAPUR-FEBİBOT

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 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

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

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 ®13 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21*111
Su Artza Yalnız 185

TAKSİLER

1 Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 5İ3 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24.
Manastır Taksi 517’33 94

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3864 

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)

dısinntiııiii
«Bam 
EM EM 2 
IIMIMM 
15M3MM5 
IJM.I5M 

tamsyoı 
(Tel: 513 33211

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.shcek.g
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I imine Örnek lisansları unutunca itmen nıağlun olılıı
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Dün, Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Gücümspor küçük erkekler basketbol 
karşılaşmasında, Özel Emine Örnek Basketbol takımı yöneticileri lisansları getirmeyi unuttu. 
Hakemler, 15 dakika bekledikten sonra karşılaşmayı Gücümspor’u yenmiş sayarak bitirdi.
Bursa İl Ligi C 
grubunda mücadele 
eden Gemlik 
Gücümspor minik ve 
küçük erkekler bas
ket karşılaşmalarında 
dün iki galibiyet 
daha elde edildi. 
İlk karşılaşma saat 
12.30 Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
Gücümspor minik 
erkekler ile Bursa 
Renault minik erkek
ler basketçiieri 
karşı karşıya geldi. 
Dört periyotta da 
rakibinden üstün 
oynayan Gücümspor 
minik erkekleri, 
Renault miniklerini 
adeta ezdi. 
İzleyicilerin büyük 
ilgi ve tezahüratı ile 
geçen karşılaşmayı 
Gücümspor 
minikleri 34-3

yenerek bitirdi.

LİSANSLAR 
GELMEDİ 
EMİNE ÖRNEK 
YENİLMİŞ SAYILDI 
Dün, Gücümspor’un 
önemli bir karşılaş
ması ise, küçük 
erkekleri Emine

Örnek Küçük 
erkekleriyle idi. 
iki takım basketçiieri 
sahaya çıktılar.
Hakemlerde yerlerini 
aldı ancak, Emine 
Örnek yöneticilerinin 
sporcuların 
lisanslarını Bursa’da 
unutmaları üzerine 

karşılaşmanın 
başlama saatinden 
itibaren 15 dakika 
beklemeye başlandı. 
Basketçi küçükler 
bu arada salonda 
ısınma çalışmaları 
yaparken, Emine 
Örnek yöneticileri 
Bursa giderek 

lisansları yetiştir 
meye çalıştılar. 
15 dakikalık süre 
dolduğunda saha ve 
masa hakemleri 
salonu terk ederek, 
Gemlik Gücümspor 
basketçilerini yenmiş 
kabul etti.
Hakemlerin sahadan 
ayrılmasından bir 
dakika sonra lisanlar 
geldi ama karşılaşma 
sonuçlandığı 
sayıldığından hakem- 
lerce kabul edilmedi. 
Bursa’dan karşılaş
mayı izlemek için 
Gemlik’e gelen 
öğrencilerin velileri 
ise bu duruma 
tepki gösterdi.
Gücümspor 
Baş Antrenörü 
Tuğan 
Büyükbaşaran’a 
tepki göstererek 

yakışıksız sözler 
söylediler.
Önceki gün, 
Bursa Atatürk
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
Gücümspor Fastline 
minik erkekler C 
grubu karşılaşmasın
da ise Gücümspor 
Baş Antrenörü Tuğan 
Büyükbaşaran’ın 
sahaya gelmemesi 
nedeniyle karşılaşma 
hakemi Gücümspor’u 
yenilmiş saydı. 
Öte yandan, dün 
Gemlik’te oynanan 
Gücümspor Kız 
Basketbol Takımı, 
rakibi Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
karşısında etkili 
olamadılar.
Karşılaşmayı 
Büyükşehir Belediye 
spor 105-50 aldı.

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Ocak 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"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

Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te kalması ve bağımsız Gemlik Üniversitesi için çalıştılar

CHPTı gençler 5 hin imza toplaılı
Hukuk Fakültesi Bizde Kalsın, 

Bağımsız Üniversite Gemlik’te 
kurulsun” sloganı ile yola çıkan 
.Gemlik CHP Gençlik Kolları üyele 
ri gençler, ilçemizde 5 bin imza 
topladılar. CHP’li gençler, dün 
Gemlik Üniversite Yaptırma Yaşat 
ma ve Koruma Derneği Başkanı 
Hasan Başaran’ı ziyaret ederek, 
topla dıkları 5 bin imzayı içeren 
dosyayı kendisine teslim etti.
Kadri Güler’in haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Boyacılara Lostra Salonu
Soğuk kış günleri ne zaman Ahmet Dural 

Meydam’na gitsem, ayakkabı boyacılarını 
insanın içini sızlatan soğukta, ekmek 
teknelerinin başında görürüm.
Birçoğu çocukluktan beri tanıdığım si 

malar.
Hatta sınıf arkadaşım olanlar da var ara 

larında...
Bu insanlar, Atasoy Fırını’nın yaı. duva 

rında, ekmek fırınının ısısıyla soğuktan 
donmamaya çalışırlar.
Kışın soğuyu, yazın tozu ve güneşin altın

da, bir yudum ekmek için çabalarlar.
Hava biraz ısındı mı, Çınar altına dolu 

şurlar.
Belediye ayakkabı boyacılarına bir mekan 

yaptı. Artık yeni Lostra Salonu’nda hizmet 
veriyorlar. Devamı sayfa 4’de

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden 

Yönetici Asistanlığı kursu
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Yönetici Asistanlığı 
kursuna en az lise 
mezunu olanların 
katılabileceğini 
belirterek, 
kursun haftada 
4 gün toplam 16 
saat olarak verile
ceğini bildirdi.
Yelda Baykız 
tarafından verilecek 
olan kursa katılmak 
isteyenlerin Halk

Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’ne müra
caat etmeleri isten
di. Haberi Syf 4’de

Mahı boyacıları 
Lostra Salonu na kavusiü

Gemlikli ayakkabı 
boyacıları sonunda 
arzuladıkları 
Lostra Salonu’na 
kavuştular.
Gemlik Belediye 
si’nce yaptırılan

Alışveriş Merkezi 
otoparkı girişi 
yanında bulunan 
boşluk, belediye 
tarafından Lostra 
Salonu’na dönüştü 
rüldü. Syf 4’de

Blralıanede silahıyla 
oynarken kendini vurdu
Bursa'da, birahanede silahla oyna yan bir 
kişi kazayla kendini vurdu. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. Haberi sayfa 3’de

Bursa'da çocuk 
pornosu operasyonu
Bursa'da, polis tarafından düzenlenen 
bir operasyonda, çocuk pornosu ve 
korsan CD sattıkları tespit edilen 4 kişi 
gözaltına alındı. Haberi sayfa 3’de

i

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Hukuk Fakültesi’nin Gemlik'te kalması ve bağımsız Gemlik Üniversitesi için çalıştılar

IMBİIIİIİIBİIIİIİGürhan ÇETİNKAYA

Gemlik’te bir müzik akşamı...
Duru bir pınardan akan sesler yürekleri 

ferahlattı.
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Der 

neği Türk Sanat Müziği Korosu’nun ön 
çeki akşam verdiği müzik ziyafetinden 
söz ediyorum.

Ekonomiden, siyasetten, TV’lerde sık 
sık boy gösteren ve ortalığa gerilim sa 
çan adamlardan uzaklaştık o gece.

Erdinç Çelikkol’un yönetimindeki koro 
Gemlik’e “dingin’lik veriyor.

Dernek Başkanı değerli öğretmenim 
Edip Özer Gemlik’e katkılarını özveriyle 
sürdürüyor.

Lise Müdürü olarak geldiği Gemlik’in 
“klasiklerinden oldu artık.

Özellikle sanata verdiği emek ve bilgi 
asla unutulmayacak.

Derneğe;
Gelmiş geçmiş tüm belediyeler de des 

teklerini esirgemiyorlar.
Fatih Mehmet Güler yönetimindeki bele 

diye sanata ve sanatçıya verdiği önemin 
bir ifadesi olarak desteklerini daha da 
arttırıyor ve sistematik hale getiriyor.

Dahası yönetime bir de belediye meclis 
üyesi vererek, Özdilek Grubu’ndan da 
sürekli destek alarak sağlıklı adımlar at 
tı.

Koro da hakkını veriyor.
Şimdi iş Gemlik halkında...
Daha çok katılmalılar.
Çünkü;
Aralarında Hasan Soysal gibi çok de 

ğerli saz üstatlarının da olduğu topluluk 
izlenmeyi fazlasıyla hak ediyor.

Şef Erdinç Çelikkol ise bitmek tüken
mez enerjisi ile “koro”yu dik ve dinamik 
tutu yor.

Yaklaşık 30 yıl önce tanıdığım Erdinç 
Hoca’nın heyecanı hep aynı...

Gözleri ışıl ışıl...
Sanat hem yapanı diri tutuyor hem de 

topluma ışık veriyor.
Müzik,
Resim,
Heykel hepsinin ayrı işlevi var.
Ama bir tek ortak noktaları var o da top 

lumları geliştirmek.
Bakmayın siz Başbakanın Kars’taki hey 

kele ucube dediğine...
Ya da tez yıkıla diye emir verdiğine.
Sözünün arkasında da durduğuna...
Beğenmediği sanatın kendisine de bir 

katkısı mutlaka olmuştur.
Gelişmesinde,
Gelişerek değişmesinde Orhan Pamuk 

gibi, Salih Memecan gibi bir sanatçı rol 
oynamış ya da bir heykelden etkilenmiş 
tir.

Onun için; Siz siz olun hiçbir yapıta 
“ucube” nitelemesi yapmayın.

Çünkü ortaya çıkan yapıtın geçmişin 
de;

Duygu var, sevgi var, emek var...
Göz nuru var, yaratıcılık var...
Hayal gücü var, birikim var...

“Hukuk Fakültesi 
Bizde Kalsın, 
Bağımsız Üniversite 
Gemlik’te kurulsun” 
sloganı ile yola 
çıkan Gemlik CHP 
Gençlik Kolları 
üyeleri gençler, 
ilçemizde 5 bin 
imza topladılar. 
Dün, topladıkları 
imzaları içeren 
dosya ile birlikte 
CHP İlçe Başkan 
vekili Ayten Çipli, 
CHP Gemlik 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gökçe 
Çipli ve üyeleri 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran’ı ziyaret 
ederek, topladıkları 
5 bin imzayı içeren 
dosyayı kendisine 
teslim etti.
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran, Gemlik’te 
üniversite kurul

BUSKİ tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu boru hattı döşenen yolda asfalt ön çalışması başladı

BUSKİ tarafından 
Karsak Deresi’nden 
başlayan 
kanalizasyon 
borularını yenileme 
çalışmaları 
nedeniyle bozulan 
yolların asfaltlanma 
çalışmalarına 
başlanmadan önce, 
kaldırım bordürler! 
döşenmeye 
başlandı.
İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, 
BUSKİ hizmet 
binasının önünden 
Hürriyet Caddesi’ne 
kadar yapımı devam 
eden kanalizasyon 
ve yağmur suyu 
yenileme çalış
maları nedeniyle 
bozulan yolların 
asfaltlanması için

ması için dernek 
olarak ilçede 18 bin 
imza topladıklarını, 
ancak herkesin 
bildiği gibi yapılan 
çalışmaların sonu
cunu alamadıklarını 
belirterek, “Biz 
dernek olarak 
Gemlik kampüsün- 
deki öğrencilerin 
sorunlarıyla ilgilen
meye çalışıyoruz. 
Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinin 
Gemlik’e getirilmesi 
için Bakan Faruk 
Çelik ile görüştük.

BUSKİ ihale açtı. 
Asfat çalışmaların
dan önce de yaya 
ların kullanması için 
yaya kaldırımı ve 
bordür taşı döşeme 

Daha sonra, 
Asım Kocabıyık, 
Rektör ve Dekan ile 
biraraya geldik. 
Hukuk Fakültesi ile 
Denizcilik Yüksek 
Okulu arasına 
250 kişilik yeni 
anfi yapılacak. 
Öğrencilerin yol ile 
ilgili isteklerini 
çözdük. Kütüphane 
istekleri ve kantin 
sorunlarını çözmek 
için kendilerine çay 
kahve makinası 
aldık. Elimizden 
geldiğince onlara 

işi, İstiklal Caddesi 
girişinden Karsak 
Deresi boyunca 
Terminal köprüsüne 
kadar yapılmaya 
başlandı. Bordür ve 

yardıımcı olmaya 
çalışıyoruz.” 
dedi.
CHP İlçe Başkan 
vekili Ayten Çipli 
ise öğrencilerin 
kütüphane 
istekleri ne destek 
olmak için Şubat 
ayında Levent 
Kırca tiyatrosu 
ile anlaştıklarını, 
tiyatrodan elde 
edecekleri gelir 
ile kütüphanenin 
yapımına 
başlayacaklarını 
söyledi.

kaldırım döşenme 
sinden sonra 
öncelikle Karsak 
Deresi’nin bozuk 
olan yolu asfalt
lanacağı açıklandı
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Birahuıtıle silahıyla wiarien teiKlini mrtlu YazıYORUM
Bursa'da, bira
hanede silahla 
oynayan bir kişi 
kazayla kendini 
vurdu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Şelçukbey 
Mahallesi Şelçukbey 
Caddesi üzerinde

Bursa’ıla çocuk pornosu operasyonu
Bursa'da, polis 
tarafından düzenle
nen bir operasyon
da, çocuk pornosu 
ve korsan CD sattık
ları tespit edilen 4 
kişi gözaltına alındı.

CD dükkanımla sigara içen 
şahsın kafasında şişe kırdılar
Bursa'da CD 
almak için gittiği 
işyerinde sigara 
içen şahıs, kendisini 
uyaran grubun 
saldırısına uğradı. 
Kafasında şişe 
kırılan şahıs darp 
edilince şikayetçi

Dört kardeş sobadan
sızan nazdan zehirlendi
Bursa'da sobadan 
sızan karbon moksit 
gazından zehirlenen 
4 kardeş hastanede 
tedavi altına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ulus Mahallesi Araş 
Sokağı'nda oturan

Sucuk hırsızları vakalandı
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde bir 
markete girerek, 
sucuk, salam ve 
değişik gıda 
maddeleri çalan 
3 zanlı çıkarıldıkları 
nöbetçi mahke 
meçe tutuklanarak 
cezaevine 

meydana geldi. İddi
aya göre, bira
hanede alkol alan 
V.Ş.A. (48), vefat 
eden amcasından 
kalan silahı çıkar
tarak doldur boşalt 
yapmak istedi. 
Bu sırada ateş alan

Güvenlik Şube 
Müdürlüğü ve 
Kestel İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekibi bir 
süredir takip ettik
leri adreslere 
eşzamanlı 

oldu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Esentepe 
Mahallesi Tuna 
Caddeşi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre H.V. 
(29), CD almak için 
elindeki sigara ile

Fatma (26), Servet 
(28), Tuğba (24) ve 
Yeter Eyinsait (22) 
isimli kardeşler 
sobadan sızan kar
bon monoksit gazını 
soludu. Halsizleşen 
ve mideleri bulanan 

gönderildi. 
Bursa'dan kiraladık
ları otomobille 
Yenişehir'e gelen 
hırsızlar, aracı 
Bilecik Yolu 
üzerinde boş 
bir arsaya park 
ettiler. Ardından 
bir süpermarkete 

silahdan çıkan 
kurşun V.Ş.A'yı 
diz ve ayağından 
yaraladı. Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastânesi'ne 
kaldırılan şahsın 
hayati tehlikesinin 

baskın düzenledi/ 
Yapılan aramalarda, 
içinde çocuk 
pornosununda 
bulunduğu bin 500 
CD ele geçirildi. 
Zanlıların bilgisa- 

işyerine girdi. 
H.V, kendisini 
ikaz eden 
işyerindeki bir 
grup gençle tartıştı. 
Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine zanlılar 
H.V.'yİ darp ederek

4 kardeş 
zehirlendiklerini 
anlayarak 112'den 
yardım istedi. Kısa 
sürede olay yerine 
giden 112 ambulan
sı, zehirlenen 
kardeşleri Şevket 

giren zanlılar gıda 
maddelerini kazak
larına ve pantolon
larına doldurdu. 
Hırsızlık zanlısı V.K. 
(41), E.A. (20) ve 
B.A. (51) Yenişehir 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından hırsızlık 

bulunmadığı 
öğrenildi.
Yaralının üzerinden 
çıkan 7.65 çapında 
sHah ve 5 adet 
dolu fişeğe el 
konuldu. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozca n v u rai 1933@hotmai I.com 
www. m i 11 iyet/blog/özcan vu ra I

yarlarına incelen
mek üzere 
el konulduğu, 
harddisklerde ise 
binlerce porno 
filmin bulunduğu 
bildirildi.

kafasında şişe 
kırdı. Şahsın 
şikayetçi olması 
üzerine olay 
yerine gelen 
polis O.A.'yı (16) 
gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor

Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Hastanede 
oksijen takviyesi 
yapılan kardeşler 
daha sonra taburcu 
edildi.

yaptıkları maize 
melerle birlikte 
suçüstü yakalandı. 
Sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edilen zanlılar, 
çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

Aslında zor iş!...
Biliyorsunuz geçen yıl iki ay izin yaptım 

ve yazı yazmadım.
Bu bir tatil mi idi?..
Bir anlamda evet, bir anlamda hayır.
Yazı yazmamak eğer tatil ise, tatil yap

tım.
Ama tatil yazı düşünmemek, yazılarıma 

konu olan bir sürü kişi, olay ve düşünce 
ye kapıyı kapatmak, not tutmamak ise, 
hayır. Sessiz duruk durmak aktif kişileri 
rahatsız ediyor.

Normal hayatımda beni durmadan 
arkamdan iten görülmez bir el, içimden 
gelen bir ses var.

Bu ses bana hiç aman vermiyor.
Eğer hayatıma bir amaç seçmek duru

munda olsaydım, bu gariban halki için 
çalışan bir yönetici olmak isterdim.

Ama Ankara’ya üniversiteye kayıt için 
(1950) geldiğimde, Bazı arkadaşlarım, 
(Ahmet Başsoy -İhsan Dede - 
Sabahattin Çakmakoğlu) Siyasal Bilgiler 
fakültesine giderken ben Harp okuluna 
gittim.

Sonrada İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi (I960)..

Sonrada Sayın Kadri Gülerin ısrarıyla 
köşe yazarlığı.. 6 yıldırda okuyorsunuz 
devamlı 2000 civarında köşe yazısı.

Tatil yapmadığım zamanlarda, ertesi 
gün yazım olsun olmasın, devamlı yazı 
düşünürüm. Aklımda yazılar yazarım.

Hemen hem her şeye “acaba bundan 
ilginç bir yazı çıkar mı” diye bakarım...

İnsanları o kulakla dinlerim.
Satın aldığım kitaplardan, CD’lerden, 

gazetelerden zeytinden yağ çıkarır gibi 
yazı çıkarmaya çalışırım.

Çoğu zaman birisiyle konuşurken veya 
bir toplulukta konuşmaları dinler gibi 
görünürüm ama aklım uzaklardadır..

Duymuş olduğum bir kelimenin veya 
cümlenin ardında okuyucularıma nasıl 
bir mesaj verebilirimi düşünüyorum..

Benim İçin yazar olmak karşılaştığım, 
okuduğum, gördüğüm her şey karşısında 
şu soruyu sormaktır:

Bu konuyu yazacak olsam bunu nasıl 
yazardım?..

Yazmak bazen biraz da imkânsızı dene
mektir.

Bazen merak ediyorum, işi tamamen 
bıraksam, hiç ^azı yazmasam normalleşir 
miyim diye. O kadar emin değilim.

Farkına varmadan aklım yazı yazmaya 
devam eder diye düşünüyorum.

Hani sahne tozu yutanlar bu işte 
vazgeçemezler derler ya.

Köşe yazarlığı da böyle bir şey galiba.
Hiç bir maddi karşılığı olmadığı 

halde,saatlerce bilgisayar karşısında 
haberleri hazırlamak,dürüstçe tenkitleri 
mize gelen seviyesiz tepkileri kulak ardı 
etmek, etkilenmemek, sosyal hayatı takip 
etmek bu yaşta (77) yorucu oluyor.

Bakalım eski bir asker olarak ne kadar 
dayanacağım.

Beni destekleyen, arkamda olan değerli 
insanların Sık sık beni aramaları gücüyle 
yazıyorum. DEVAM...

I.com


71 18 Ocak 2011 Salı____________________ Gemlik Körfez Sayfa 6

Nî 
TC 
ki 
2C| 
ys 
ys 
ör 
hî 
bı 
kî

k( 
di 
R 
m 
d; 
aı 
n< 
ra 
Ç< 
"i 
aı 
b< 
k< 
al 
"I 
ki 
rr 
lı' 
la 
IV 
b 
l€

n 
y 
s

Seyfettin
ŞEKERSÖZ

KALE■ nııiAi HOCA GİTTİ SIRA ARKASI FUTBOLCULARDA!..

Gemlik’in Süper 
Amatör Ligdeki tek tem
silcisinin hocası 
geçtiğimiz hafta Futbol 
Federasyonu İl 
Temsilciliğine giderek 
kulüple olan 
sözleşmesini fesh etti.

İlk yarıyı grubun 6. ncı 
sırasında tamamlayan 
takım ikinci yarının ilk 
iki maçında 5 puan 
kaybederek 10 takımın 
mücadele ettiği gurupta 
8. sıraya geriledi.

En altta puansız 
Yeniköy Gençlerbirliği 
ile 4 puanda olan ve iki 
maça çıkmayarak Süper 
ligden düşen 
Karacabey’in hemen 

üstünde olması her
halde başarı değildir.

Küme düşme korkusu 
yaşamayan bir takımda 
eğer hoca ayrıhyorsa 
maçlara zorla getirildik
leri öne sürülen futbol
cuların da gönderil 
meleri kayıp olmaz.

Hocanın 2 maçta 
takımın başında sahaya 
çıkmaması ve ayrılmış 
olmasının yanı sıra 
şimdi gözler yeni 
hocanın kim olacağın
da.

Bu hafta oynanacak 
olan iç saha maçında 
bir hocayla anlaşmak 
mecburiyeti var.
Ancak dolaşan dediko

dular sezon ortasında 
başka kulüpte yaşanan 
ve futbolcuların iste
memesi nedeniyle istifa 
ettirildiği söylenen 
kişiyle görüşülüyormuş, 
tabi bunlar dedikodu 
mu yoksa gerçek mi 
ortaya çıkacak.

İnşallah anlaşırlar.
Yakışır, hakkında 

birçok icra takibi 
olduğu ileri sürülen ve 
takımda futbolcuların 
istemediği bir hoca bu 
takıma yakışır gibi 
gözüküyor.

Mesele hoca ya da fut
bolcular değil.
Yönetimlere de değil. 
Bir ilçeyi temsil eden 

takımın zor duruma 
düşürülmesidir.

Hoca anlaşmasını fesh 
ediyor, yönetimden ses 
yok.

Peki işler iyi gidiyordu 
da hoca neden ayrıldı.

Daha önce takır takır 
top oynayan takım 
şimdi neden bal yap
mayan arı oldu.
Yönetim biran önce 

açıklama yapmak 
mecburiyetinde.
Ayrılan hoca’mı suçlu 

oynayamayan futbolcu
lar mı?
Yoksa kendileri mi?
Takımına gönül veren 

sporseverlerin bunu 
bilmeye hakları vardır.

Dahası hoca’nın takımı 
bıraktığından taraftarın 
haberi var mı?

Bıraktığı kesin.
Yapılacak en doğru iş 

Gemlik’te diploması 
cebinde olan ve görev 
bekleyen hocalara 
imkan vermektir.

Onların hakkı ve bek

lentileri de vardır 
muhakkak.

En azından
Gemlik’teki gençleri 
tanırlar ve kendilerini 
ispat etmeliler.

Bu sene düşme 
korkusu kalmadığına 
göre dışardan gelen fut* 
bolculara da ihtiyaç 
yoktur.

Takımda halen 
oynayanlarla genç 
takımdan yapılacak 
destekle sezon bitirilir.

Gelenlere para verilme 
derdi kalmaz.

Önümüzdeki genel 
kurulda da herkes şap
kasını önüne koyarak 
düşünür.
Yapabilecekler devam 

eder, yapamayanlar 
sevabıyla günahıyla 
ayrılır.

Yoksa yanan mumlar 
sona geldiğinde kendili 
ğinden biter.
Yatsıya kadar yanması 

gerekmez.

İnternet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

eim& «sekeri
—KREŞLERİ

GEMÜK’İNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KU1UNU

(ĞİIBtllfl
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG« BROKCITİ

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik’in nakliyecileri... (2)
50 li yılların ortalarında büyük tonajlı 

kamyonlar yurda gelmöye başladı.
Hayretin Çavdar, DDT Faik (Dağdelen), 

Osman Güzel, BERLİET marka kamyon 
aldılar.

Behçet Doğru’nun Citroen’!, Süley 
man Apak’ın Stayeri, Ali Osman 
Kemah’ın Mann’ı, Se la hattın Yörük’ün 
Saurer’i, Amca Selahattin (Öztürk) 
Mann’ı, Eskişehir, Ankara, İstanbul’a ve 
Anadolu’nun muhtelif yerlerine yük 
naklettiler, ilçeye mal getirdiler.
Osman Güzel nakliye yazıhanesi açtı. 

Kamyon filosu oluştu. Dahilde Tekel’in 
malları, Kafoğlu’nun prinaları sabunları, 
Alemdar’ın sabunları ve her türlü mal 
ve malzeme Anadolu ve her türlü mal 
ve malzeme Anadolu’ya taşındı.
Gemlik’e ulaştırıldı.
Emir Doğru ile Ahmet Göral’da Bursa 

İstanbul için bir nakliye ortaklığı kurdu
lar. Doğru Nakliyat bugün de Bursa’ya 
İstanbul’a kamyonla nakliye yapıyor.

50 li yıllarda insan taşımacılığına 
gelince.
Şevki Genç Ünal’ın Kayser Lütfü Kır 

dar’ın önceleri Ford (Tarzan)’, sonraları 
Kayser (Paşabahçe) si Rıfat Doğru’nun 
Chevrolet’!, Rıfat Somer’in Hudson’u, 
Ahmet Obuz’un Dodge’s!, Resmi 
Yıldız’ın Chevrolet taksileri.

Yalova’ya Lütfü Kırdar ile Şevki 
Gençünal, Bursa’ya da diğer taksiciler 
genellikle yolcu taşırdı.
Gemlik’in ilk otobüsçüleri Tevfik ve 

Faik Dağdelen, Yusuf Bekçe, Yağlı 
Mehmet Selçuk, Eşref Filiz, Harun Öner, 
Ahmet ve Faik Gençünal Kardeş ler, 
Mustafa Kaynatma, Umurbeyli Çerkez 
Mehmet, İsmail Tan.

1950 yılında Gemlik Belediyesi’nin 
Dodge marka şoför Halit’in (Durak) kul- , 
landığı otobüsü de sefere konuldu.

Her gün O9.oo da Gemlik’ten kalkar, 
öğle sonrası 15.oo’de Bursa’dan 
Gemlik’e hareket edilirdi. Yağlı Mehmet 
ile Şoför Halit en yavaş araba kullanımı 
ile ünlü şoförlerdi.

En hızlı sürücü de Çavuş (Hüseyin 
Pekmez) di.

Bugün isimlerini andığım Vedat Çır
pan ve Rıfat Somer ağabeyler hariç 
tümü hakkın rahmetine kavuşmuş 
bulunuyor.

Diğerlerini rahmetle anarım.
Bugün ilçemizin iş adamları Onsekiz 

Kardeşler, Akcanlar, Güzel Nakliyat, 
Aktaş, Sertkayalar v.s. leri tüm yurda, 
dünyaya açılmış bulunuyor.

Kendilerine başarı ve hayırlı işler 
dilerim.

Her türlü kaza ve beladan korunmala 
rım Allah’tan niyaz ederim.
Tüm işini yitirmiş kardeşlerime gerekli 

anlayış gösterilerek iş sahibi olmalarını, 
yüzlerinin güldürülmelerini gönülden 
dilerim.

Unutmayalım, emek en yüce değerdir.
Sosyal demokrat inanış sahipleri, 

inançları doğrultusunda hareketle 
Nemtrans işçilerini mağdur etmeyecek
lerdir.

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünden 

tescilli 12.01.2011 
tarih ve EX001755 

sayılı Gümrük Çıkış
Beyanmesi 

zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür. 
Fresan Makina 

llyas Türtük

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünden 

tescilli 12.01.2011 
tarih ve EX001756 

sayılı Gümrük Çıkış 
Beyanmesi 

zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür.
Matsan Makina 

San.
Bülent Kırban

KAYIP
Gemlik Vergi 

Dairesi’ne kayıtlı 
Özcan Yaşar’a ait 

Seri A 80351-80400 
sıra numaralı 1 cilt 

faturam kaybolmuş
tur. Hükümsüzdür.

ÖZCANYAŞAR

SATILIK OflİRE VE İŞ YERİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır. 
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

İSİM 
TASHİHİ

T.C. GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN 2009/604 
ESAS NO 2010/805 KARAR NO 01.12.2010 KARAR TARİHİ İLE 
“MÜLKİYE CAN” OLAN “MÜLKİYE” OLAN ÖN İSMİM “MELİKE” 

OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR. İLAN OLUNUR. MELİKE CAN

GEMLİK TİCMET VE SANAYİ ODASI 
ÜYELERİNİN DİKKATİNE

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesinde; “İçinde 
bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve 
durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat 
ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, 
meslek gruplan ve seçmen listelerinden silinir; aidat 
tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her 
yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim 
Kurulu sorumludur.

Yukarıda fıkrada anılan Oda Yönetim Kurulu kararını 
takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi 
bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu 
bildirmemesi halinde, Oda Yönetim Kurulu’nun teklifi ve 
meclis kararıyla Ticaret Sicil kaydının resen silinmesi için 
Ticaret Sicil Memurluğu’na ihbarda bulunulur. İhbarı takip 
eden ayın ilk günü itibarıyla Oda kaydı silinmiş sayılır. Bu 
süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat 
tahakkukları başlatılır. Ancak, bu durumda olanlar tüm 
aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar 
kaydedilemezler” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat gereğince adres ve durumlarını 
bildirmemeleri nedeniyle meslek grubu ve seçmen listele 
rinden silinen üyelerimizin adres ve durumlarını Oda’ya 
bildirmeleri gerekmekte olup, aksi halde Oda kayıtları 
silinecek ve sicil kaydının resen silinmesi için Ticaret 
Sicil Memurluğu’na ihbarda bulunulacaktır.

Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neti 
cesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğrama
ması için; tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliğini 
sağlamak üzere, adres ve durumlarındaki değişikliklerini 
Gemlik Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ettirmeye ve var 
ise Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

ELEMAN
Askerlikle ilişkisi olmayan 

en az orta okul mezunu 
kargo dağıtım ve alım işlerinde 

Ç31IŞ3C3 k 
BAY ELEMAN aranmaktadır. 
Müracaatlar 1 adet fotoğraf 

ile Yurt İçi Kargo 
Gemlik Şube Müdürlüğü’ne 
yapılması gerekmektedir.

5132071 -5135505
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Boyacılara Lostra Salonu
Geçtiğimiz hafta yarım olan ön camekan 

bölümü yerine monte edilince Lostra Salonu bir 
mekan haline dönüşmüş.

Açıkta ayakkabı boyayan bu insanlar şimdi 
daha güvenli, daha korunaklı bir yerde hizmet 
edecekler.

Dün, ayakkabı boyacılannı yeni yerlerinde 
görünce sevindim.

Yıllardır bu konuda kendileriyle konuşuruz.
Bana hep dert yanarlardı.
Belediye Başkanlannın her seçimde söz ver

melerine karşın, kendilerine bir mekan yap- 
madıklanndan söz ederlerdi.

Eskilere doğru gidersek, Nezih Dimili SHP’den 
Belediye Başkanı seçildiğinde ayakkabı boya 
cılanna verdiği sözü tuttu.

O yıllarda Belediye Otobüsleri Ahmet Dural 
Meydanı ’nın ortasında durur, oradan hareket 
ederdi.

Belediye boyacılara tam durağın arkasında bir 
Lostra Salonu yaptı.

Bitişiğinde de otobüs bileti gişesi...
Nurettin Avcı Belediye Başkanı seçilince, Çarşı 

Meydam’nda yeni düzenleme yapıldı.
Bugünkü hali o zaman yapıldı.
Durak kaldırılınca, lostra salonu da yıkıldı.
O günden beri ayakkabı boyacılan, Atasoy 

Fınnı yanında ve Çeşmeli Çınar’ın altında işlerini 
sürdürdüler.

Aradan geçen yaklaşık 15 yıldır, ayakkabı boya 
cilan kendilerine verilen sözün yerine getiril 
meşini bekliyordu.

Bu söz sonunda yerine geldi.
Hem de kalıcı bir mekana kavuştular.
Dansı, köylerden getirdikleri ürünlerini satacak 

olan üretici köylülerin bir Köy Pazan’na kavuş
masına.

Bir sorun da seyyarlar...
Gemlik Belediyesi seyyarlarla başa çıkamıyor.
Bir çözüm de üretemiyor onlar için.
İstiklal Caddesi, eski minibüs garajı girişi, oto

büs hareket merkezi çevresi, ara sokaklar da 
çeşit çeşit seyyar satıcı cirit atıyor.

Buralarda balık satıcısından, meyva satıcısına, 
tatlıcılardan, cep telefonu, çiğ köfte satıcılanna 
kadar ne ararsan var.

Bu görüntüler çağdaş kent yaşamına uymuyor.
10 yıl önce durum nasılsa bugün de aynen 

öyle.
Buna bir de mısırcılar eklendi.
Yakında tüm börekçi, çörekçi, faasfoodcu 

önlerinde mısır tezgahı görürseniz şaşırmayın.
Çünkü bi de biri birşey başlattı mı, arkasından 

onlarcası gelir.
Kaldırım üzerinde mandalina, portakal, çiğ 

köfte satılmaz,
Seyyariann bu sorununa bir çözüm bulunmalı 

diyorum.

Ayakkabı boyacıları 
Lostra Salonu na kavuştu

Gemlikli ayakkabı 
boyacıları sonunda 
arzuladıkları 
Lostra Salonu’na 
kavuştular.
Eski Belediye 
Başkanlarından 
Nezih Dimili > 
döneminde 
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
yaptırılan ilk 
Lostra Salonu, 
daha sonraki 
Başkan Nurettin 
Avcı tarafından 
Meydan düzen
lemesi nedeniyle 
kaldırılmıştı.
Gemlik Belediye 
si’nce yaptırılan 
Alışveriş Merkezi 
otoparkı girişi 
yanında bulunan 
boşluk, belediye 
tarafından Lostra 
Salonu’na 
dönüştürüldü. 
Ön tarafı geçtiğimiz 
günlerde 
kapatılarak 
ayakkabı 
boyacılarını 
soğuktan ve sıcak
tan korunacak 
hale getirildi.
Atasoy Fırını yanın
da ve çeşmeli

gruplarının 
konmasıyla 
Gemliklilere

daha iyi hizmet 
vereceklerini 
söyledi.

çınarın altında yaz 
kış hizmet vermeye 
çalışan ayakkabı 
boyacıları, yapımı 
tamamlanan ancak 
eksiklikleri de 
bulunan Lostra 
Salonu’nda 
dün hizmet ver 
meye başladılar. 
Meydanda çalışan 
6 ayakkabı boyacısı 
belediye yetkililerine 
teşekkür ederek, 
müşterilerin 
oturması için 
sandalyelerin 
ve oturma

Hal k Eğitim Merkezi M üdürl üğ ü'nd en
lo neti ci flsisianlı ğı ku r su

ABONE OLDUNUZ MU?
■ıımııımuıııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada 
Yönetici Asistanlığı 
Kursu’nun açılacağı 
belirtildi.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Yönetici Asistanlığı 
kursuna en az lise 
mezunu olanların 
katılabileceğini 
belirterek, kursun 
haftada 4 gün 
toplam 16 saat

olarak verileceğini 
bildirdi.
Kılıçlar, kursun . 
Yelda Baykız tarafın
dan verildiğini ve 
kursa katılmak 
isteyenlerin 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’ne müracaat 
etmelerini istedi. 
Yönetici Asistanlığı 
kursuna kayıtların 
devam edilirken, 
haftada 4 gün 
saat 18.15 ile 
21.30 saatleri 
arasında verileceği 
bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kiracıya kötü haber! işsizlik oranı aerllem
2012'den önce imza
lanan kira sözleş 
melerindeki artışlar 
enflasyon sınırla
ması dikkate alın
madan yapılacak... 
Borçlar Kanunu ile 
tüketiciyi ve kiracıyı 
koruyan birçok 
hüküm getirilmesine 
rağmen bu hüküm
ler 2012'den önce 
imzalanmış 
sözleşmelerde 
uygulanmayacağı 
ortaya çıktı.
Meclis'te Türk 
Borçlar Kanunu ile 
birlikte Borçlar 
Kanunu'nun 
Yürürlülüğü 
Hakkındaki Kanun 
da kabul edildi. 
Meclis'te kabul 
edilen ikinci kanun, 
Borçlar Kanunu ile 
getirilen bir çok 
yeniliğin eski 
sözleşmeler uygu
lanmasını ortadan 
kaldırdı.
Sıkıntılı maddeler 
kalkacaktı Türk 
Borçlar Kanunu'nun 
Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun

KPW0K
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
jMATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Tasarısının 7'nci 
maddesi ile 12'nci 
maddesi, yeni 
kanun hükümlerinin 
geriye yürümesini 
öngörüyordu. 
'Genel işlem 
koşullan' başlıklı 
20'nci maddesi her 
türlü kredi 
sözleşmesi ile kredi 
kartı sözleşmeleri 
başta olmak üzere 
telefon, elektrik, 
su, sigorta 
sözleşmelerinin yeni 
kanuna uygun hale 
getirilmesini 
düzenliyordu. 
Borçlar Kanunu'nun 

yürürlüğe girmesin
den sonraki bir yıl 
içinde sözleşmeler 
yeni kanuna uygun 
hale getirilecekti. 
Kredi ve kredi kartı 
sözleşmelerinde 
tüketiciyi sıkıntıya 
sokan bütün 
hükümler ortadan 
kaldırılacaktı. 
Bankalar bastırdı 
Tasarısının 7'nci 
maddesi ile 12'nci 
maddesinin Adalet 
Komisyonunda 
bankaların itirazları 
nedeniyle tasandan 
çıkartıldığı 
ortaya çıktı.

Türkiye'de, 2010 
Ekim döneminde isti
hdam edilenlerin 
sayısı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 953 
bin kişi arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÛİK), 
Hanehalkı İşgücü 
Araştırması, "2010 
Ekim Dönemi 
Sonuçlarına (Eylül, 
Ekim, Kasım 2010)'' 
göre, Türkiye'de 
kurumsal olmayan 
nüfus bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
801 bin kişilik artış 
ile 71 milyon 574 bin 
kişiye, kurumsal 
olmayan çalışma 
çağındaki nüfus ise 
(15 yaş ve daha 
yukarı yaştaki nüfus) 
855 bin kişi artarak, 
52 milyon 788 bin 
kişiye ulaştı.
2010 yılının Ekim 
döneminde, Türkiye 
genelinde işgücüne 
katılma oranı, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 0,2 
puanlık artışla yüzde 
49 olarak gerçek
leşti. Aynı dönemler 
için yapılan kıyasla
malara göre erkek
lerde işgücüne katıl
ma oranı 0,4 puanlık 
azalışla yüzde 70,8, 
kadınlarda ise 0,9 
puanlık artışla 
yüzde 28 oldu. 
İşgücünün eğitim ve

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

yaş dağılımlarına 
bakıldığında toplam 
işgücünün yüzde 
17,4'ünü 15-24 yaş 
grubundakiler oluş
turdu. Lise altı 
eğitimlilerde 
işgücüne katılma 
oranı erkekler için 
yüzde 69,7, kadınlar 
için yüzde 24,1 oldu. 
Yükseköğretim 
mezunu erkeklerde 
yüzde 84,8 olan 
işgücüne katılma 
oranı, kadınlarda 
yüzde 71,6 düze 
yinde gerçekleşti. 
2009 yılı Ekim döne
minde 22 milyon 19 
bin kişi istihdam 
edilirken, bu yıl aynı 
dönemde sayı 22 
milyon 972 bin kişiye 
çıktı. İstihdamın sek
töre! kompozisy
onuna bakıldığında, 
tarım sektörünün 
istihdam edilenler 
içindeki payının 0,5 
puan, sanayi sek
törünün payının 0,4 
puan, inşaat sek
törünün payının 0,1 
puan arttığı, 

NÖBETÇİ ECZANE
18 Ocak 2011 Sah 
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hizmetler sek
törünün payının ise 
1 puan azaldığı 
gözlendi. 
Buna göre, bu 
dönemde tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 353 bin kişi, 
tarım dışı sektör
lerde çalışan sayısı 
da 600 bin kişi arttı. 
Ekim 2010 döne
minde istihdam 
edilenlerin yüzde 
25,7'si tarım, yüzde 
19,6'sı sanayi, yüzde 
6,6'sı inşaat, yüzde 
48,1'i hizmetler sek
töründe yer aldı. 
Ekim döneminde isti
hdam edilenlerin 
yüzde 71,5’ini erkek 
nüfus oluşturdu. 
Öte yandan istihdam 
edilenlerin yüzde 
59,2'si lise altı 
eğitimliler, yüzde 
61,2'si ücretli, maaşlı 
veya yevmiyeli, 
yüzde 25,1'ı kendi 
hesabına veya 
işveren, yüzde 
13,7'si ise ücretsiz 
aile işçilerinden 
meydana geldi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

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

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40*

RELEDİYE

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

TAKSİLERa 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 Patrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz , 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3865 

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)

nııliilımiUI
«SİMASI 

EYVAİIEYVAH2 
llBl2.l544.00

l9.00-20.l5-2l.30 
Remsyon

(Td:5l3332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MilIBl Ilı Mı İli Mu Mmoıro İBii'ıleı m
Türkiye'nin önde 
gelen kayak 
merkezlerinden 
Uludağ'da, hafta 
sonunu geçirmek 
isteyen günübirlikçi 
tatilciler kayak 
pistlerinde renkli 
görüntüler 
oluşturdu.
Hafta içindeki iş 
yorgunluğunu 
atmak isteyen 
vatandaşlar 
Uludağ'a akın etti. 
Aileleriyle birlikte 
zirveye çıkan 
tatilciler karla 
kaplı Uludağ'da 
keyifli dakikalar 
yaşadı.
Yüzlerce kişi kayak 
takımlarını alarak 
kar üzerinde 
kaymaya çalıştı. 
Kayak pistinde, 
ilk defa kayan 
vatandaşların 
çabaları 
renkli görüntüler 
oluşturdu.
Kayak tecrübesi

olmayan tatilcilerin 
ayakta durmaya 
çalışması dikkat çek
erken
bazı vatandaşlar da 
profesyonel 
kayakçıların 
hareketlerini takip 
ederek kaymaya 
çalıştı. Minik 
kayakçılar ise 
kızaklar ile kaymayı 
tercih ederken 
kimi vatandaşlar 

naylon 
poşetlerle kaydı. 
Profesyonel 
kayakçılardan 
eğitim alan bazı tatil
ciler saatlerce 
kaymanın keyfini 
çıkardı. Bazı tatilciler 
ayakta durmakta 
zorluk çekerken 
kimileri kayak ekip
manı olmadan 
karda yürümesi 
dikkat çekti.

Meteoroloji uyardı; 
hava sıcaklıkları 
daha da düşecek. 
Hava sıcaklığı yağışlı 
havayla birlikte 
Marmara'da 
4 ila 6, Ege'de 
2 ila 4 derece 
azalacak, diğer 
yerlerde önemli bir 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre; 
Marmara, Kıyı Ege, 
Batı Karadeniz ile 
Kütahya, Antalya, 
Samsun, Rize, Hopa 
ile Van ve Hakkari 
çevreleri aralıklı 
yağışlı, diğer yerler 
parçalı ve çok bulut
lu geçecek.
Yağışlar; İstanbul, 
Tekirdağ, Edirne, 
Çanakkale, Bursa, 
Yalova, Kocaeli 
ve Bandırma 
çevrelerinde kuvvetli 
olmak üzere genellik
le yağmur ve 
sağanak, 
Kastamonu,

Karabük, Bolu ile 
Edirne ve Kırklareli 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur, 
Van ve Hakkari 
çevrelerinde kar 
şeklinde olacak.
Yetkililer; İstanbul, 
Tekirdağ, Edirne, 
Çanakkale, Bursa, 
Yalova, Kocaeli ve 
Bandırma çevreleri 
içinde sel ve su 
baskınlarına 

karşı vatandaşları 
uyardı.
Meteoroloji 
yalnızca sele karşı 
uyarmadı. İç ve 
doğu kesimler 
için de buzlanma ve 
don olayına karşı 
dikkatli olunması 
gerekiyor.
İç ve doğu kesim
lerde yer yer sis 
de görülmesi 
bekleniyor.

MILTON
DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta

Piyanist

Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman

Nikah Masası ve ekipmanlar
Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^

TEL: 51310 71 ■ GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

UCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovar/ok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP’li üyeler plan değişikliği için önerge verdiler

"Belen iye h inası yerine cami yapın’’
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Meydan projesi çalışmaları 
devam ederken, Ahmet Dural Meydanındaki Solaksubaşı Cami 
kaldırılarak belediye binasının bulunduğu yere otopark ve 
caminin yeniden yapılması için plan değişikliği önergesi verildiği 
öğrenildi. Geçtiğimiz hafta toplanan Büyükşehir Belediye Mec 
lisi’nde CHP’li Belediye Meclis üyeleri tarafından imar planların
da mevcut Belediye hizmet binası görülen yapının bulunduğu ala 
nm, dini tesis ve otopark olmasını istediler. Gündeme alınan öne 
ri, İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi. Öneri, Gem 
lik’teki sivil toplum kuruluşları tarafından böylesine önemli bir ko 
nunun emrivaki yapıldığını, cami yerinin değiştirilmesinin Gemlik 
halkıyla paylaşmadan alınan bir karar olduğunu söylediler.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye Binası yerine cami
Solaksubaşı Caminin yerinin değiştirilme

si konusu Gemlik gündeminde neredeyse 
15 yıldır konuşuluyor.
Bugün gelinen nokta ilginç bir durum arz 

ediyor.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

geçtiğimiz ay Belediye Meclis toplantısın
da, sürpriz bir şekilde, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bir yazı yazarak, Solaksu 
başı Cami yerinin belediye binasının bulun 
duğu yere yapılmasını istediğini duyurdu.
Bu açıklamaya CHP’li meclis üyeleri bile 

şaşırdı.
Toplantı sonrası konuştuğum CHP’li üye 

ler, bu karardan kendilerinin haberi olma 
dığını söylediler. Devamı sayfa 4’de

İM B Hill millili
İiIMbMiIİi

Gemlik’in girişinde 
ve Çarşı Merkezi’n 
de yapılacak ulaşım 
ve düzenleme 
projeleri masaya 
yatırıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile

Gemlik Belediyesi 
arasında Dörtyol 
mevkii ilçe girişi ve 
Çarşı Meydan 
düzenleme projesi 
ile ilgili çalışmalara 
hız verildi.
Haberi sayfa 2’de

Çantasını bııakmayınca gaspçı 
taıafındanmlerılesüriililenıli
Bursa'da, 21 yaşındaki genç kız, çanta 
sini vermek istemediği gaspçı tarafın
dan sürüklendi. Haberi sayfa 3’de

Semlik Beleıliyesporlu 
judocular Ordu ya gidiyor
Bursa Osmangazi Bele 
diyesi Dikkaldırım Hûda 
vendigar Spor Salonu’n 
da yapılan Ümitler Judo 
İl seçmelerine 3 spor 
cuyla katılan Gemlik Be 
lediyespor takımı 4-5-6 
Şubat 2011 tarihinde Or 
du’da yapılacak Türkiye 
Şampiyonasına katıl
maya hak kazandı. 8’de

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

İleri demokratik yaklaşımlar! 
İleri demokrat başbakan Ali Sami Yen 

Türk Telekom Arena Stadı’ndaki (bu 
stadın adı da kendi gibi çok büyük) 
izleyici tepkilerini kaldıramadı.

Küstü stadı terk etti.
Ardından da üstü örtülü tehdidi savur

du.
I “Daha sözleşme yapılmadı” diye.

Aynı bizim küçüklüğümüzde yaptığımız 
gibi.

Hani küserdik de misketlerimizi alır 
giderdik ya aynen öyle.

Bizim başbakana iki dönem kesintisiz 
iktidar fazla bol geldi.
Özellikle son zamanları yaklaşırken 

panik yaşıyor.
Bir tür sendrom yani.
Sayın Başbakan’ın fazla gerilmesine 

gerek yok.
Sinirlenip de sağlığını bozacak yoksa. 
Zaten dedikodulara göre sinir siste

minden kaynaklı bir de arızası varmış.
Daha da büyür yoksa maazallah..
Hem yardımcısına göre bir dönem daha 

iktidarları da garantiymiş nasılsa.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “davet” 

şiirine bir göz atsa başbakan iyi olacak;.
Namaza gidiyorum, alay dizilmiş, 
İhtişamımla uzuyor yollar.
Bazen davet eder kölelerim hayata 

vücudumu:
"Mağrur olma padişahım, senden 

büyük Allah var...”
Vakti altın gibi serpiyorum, 
Kapışıyor, genç, ihtiyar.
Suların ve kuşların sesleri yanım sıra: 
"Mağrur olma padişahım, senden 

büyük Allah var...”
Ben ki kıtalar keşfetmişim, nesillerden, 
Ben ki cihan kadar.
Gündüzün bittiği yerler karanlık: 
"Mağrur olma padişahım, senden 

büyük Allah var..."
Ha bu arada Başbakanı yere göğe koy

mayan Altan Biraderlerden büyük 
olanıyla da aralarında “bir taraf” yazısın
dan dolayı mahkemelik olmuşlar ya da 
oluyorlarmış.

Görünen o ki;
Başbakanın hırsı ve öfkesi çevresinde

ki “yandaşlarını da rahatsız eder 
olmuş.

O da onlardan.
Anlaşılan onları da bertaraf edecek 
Onun için;
Danışmanlarının kendisini “sükut” a 

davet etmesi elzemdir.
“Öfkeyle kalkan zararla oturur” diye bir 

deyiş var atalarımızdan kalan.
Bu sözler durduk yerde değil deneyim

ler ve yaşanmışlıkların sonucunda 
ortaya çıkıyor.
Türkiye’de yığınla sorun var.
Ez cümle tüm yurttaşlar büyük sıkın

tılara gark olmuş dürümdalar.
Onların sorunlarına af dan ziyade kalıcı 

çözümler arasa daha çok puan olur.
İktidarı da kalıcı olur.
Yine de o başbakan eğriyi doğruyu iyi 

ayırt eder.
Bize düşen sadece anımsatmak.

Hissim ıı fenlıını projelen 
Helııltt m asaya wiim

Gemlik’in 
girişinde ve Çarşı 
Merkezinde yapıla
cak ulaşım ve 
düzenleme projeleri 
masaya yatırıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gemlik Belediyesi 
arasında Dörtyol 
mevkii ilçe girişi ve 
Çarşı Meydan 
düzenleme projesi 
ile ilgili çalışmalara 
hız verildi. 
Bu konuda 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in makamında 
bir araya gelen 
Gemlik Belediye 
meclis Üyesi ve 
Büyükşehir 
Belediye Başkan

Vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
Teknik Başkanı 
Özkan Ateşli, 
Belediye Meclis 
Üyesi ve İmar 
Komisyonu üyesi 
Gökay Bilir, Büyük

şehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar, Etüt Proje 
Daire Başkanı 
Nalan Fidan, Ulaştır 
ma Daire Başkanı 
Hakan Koyunlar,

Ulaşım Dairesi 
Trafik Danışmanı 
Levent Fidansoy 
hazırlanan taslak 
projeler üzerinde 
görüştüler. 
Gemlik girişi 
kavşak düzen
lemesinin yeniden 
ele alındığı 
çalışmalar içinde 
Çarşı Meydan 
düzenlemesi de 
masaya yatırıldı. 
Henüz taslak 
olarak hazırlanan 
çalışmalar 
düzenlemelerle 
proje haline 
dönüştürülerek 
son şekli 
verildikten sonra 
çalışmalar 
başlayacak.

K AŞ€D€ 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)5133595

Internet Sitemiz yenilendi ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hırsızlar İare deliğinden geçtiler YırjYORUM

Bursa'da kullanıl
mayan bir dükkanın 
duvarını delerek 
oto elektrikçisine 
giren hırsızlar, 
20 aküyü çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Yeşilova 
Mahallesi Küçük 
Çamlıca Sokağı 
üzerinde meydana 
geldi.

Çantasını bırakmayınca gaspçı 
tarafından yerlerde sürüklendi
Bursa'da, 21 yaşın
daki genç kız, 
çantasını vermek 
istemediği gaspçı 
tarafından 
sürüklendi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Yıldırım ilçesine

Kalp krizi geçiren adamı soydular
Bursa'nın 
Karacabey ilçesin
deki Devlet 
Hastanesi'nde akıl
lara durgunluk 
veren bir hırsızlık 
vakası yaşandı. 
Kalp krizi geçirerek 
hastaneye gelen 
yaşlı adamın 
hasta bakıcı 
tarafından soyul
duğu iddia edildi. 
83 yaşındaki

Bursala 22 hin paket 
kacak sigara ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 22 bin . 
350 paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Şanlıurfa'dan 
Bursa'ya kaçak 
sigara getirileceği 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
İnegöl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Inegöl-Ankara

İddiaya göre, 
boş olan iş yerinin 
duvarını kırarak 
geçebilecekleri

büyüklükte bir delik 
açan hırsızlar, Ali 
Beken'e aitoto 
elektrikçisine girdi.

bağlı Şirinevler 
Mahallesi Karagöz 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
Evine girmek için 
zile basan
N.K. (21) isimli genç 
kızın yanına yak
laşan zanlı, çan

Sabri Yıldız, yak
laşık bir ay önce 
kalp krizi geçirerek 
Karacabey Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırıldı. İddiaya 
göre hasta bakıcı 
A.Y., Yıldız'ın cüz
danından maaş 
kartını çaldı. Kartın 
şifresinin yanında 
yazılı olmasından 
yararlanan A.Y., 
yaşlı adamın 

yolu Osmaniye 
kavşağında, bölge 
trafik ekipleri ile 
birlikte bir 
minibüsü durdurdu. 
Minibüste yapılan 
aramada, koliler 
içinde 22 bin 350 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili M.U (32) ve 
M.A. (45) gözaltına 
alındı. 

tasını alarak 
kaçmaya çalıştı. 
Genç kızın çantayı 
vermek istememesi 
üzerine zanlı, 
N.K'yi yerde 
sürükledi.
Çantayı alan 
zanlı karanlıktan 

bankadaki 2 ayrı 
hesabından 
toplam 2 bin lira 
çekerek kendi kredi 
kartı borcunu 
ödeyip bir market
ten alışveriş 
yaptı. Yaşh adamın 
durumu fark 
ederek polise 
müracaat etmesi 
üzerine araştırma 
yapan ekipler, 
banka görüntü

Otomobil dereye uçtu
Bursa'da birlikte 
alkol aldığı 
arkadaşlarını evine 
bırakmak isteyen 
alkollü sürücünün 
kullandığı otomobil 
dereye uçtu. 
Kazada bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Kaza, önceki gece 
saat 22.30 sıraların
da İzmiryolu Hasan 
ağa Kavşağı'nda 
meydana geldi. 
İddiaya göre 
Nurettin B., birlikte, 
alkol aldığı arka 
daşlarını eve bırak

İçeride bulunan 
ikinci el 20 aküyü 
çalan hırsızlar, 
aynı delikten çıkarak 
kayıplara karıştı. 
Sabah iş yerini 
açan Ali Beken, 
akülerinin 
çalındığını fark 
ederek polise haber 
verdi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraM933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

faydalanarak 
kaçmayı başardı. 
Çantada cep 
telefonu, 
30 TL para ve kim
liklerin bulunduğu 
öğrenildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

lerinden kartı 
çalanın hastanede 
hasta
bakıcı olarak 
çalışan A.Y. 
olduğunu 
tespit etti. Polis 
ekipleri, A.Y.'yi 
hastanede gözaltına 
aldı. Polisteki 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edilen A.Y. serbest 
bırakıldı.

mak için 16 RU 295 
plakalı otomobili ile 
yola çıktı. Hasan 
ağa TOKİ'de oturan 
bir arkadaşını 
bırakan Nurettin B., 
Ramazan Yelbey 
(54) ile Gökçeköy'e 
doğru yola çıktı. 
İzmiryolu ayrımında 
köprüyü fark 
etmeyen sürücü 
nün aracı dereye 
uçtu. Sürücü kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlatırken, Ramazan 
Yelbey olay yerinde 
hayatını kaybetti.

Bir yerder çıkar!....
Ertuğrul Özkök;
Tam 20 yıl boyunca pek çok tartışmanın 

hedefinde olmuş, son beş yılda ise açık 
ve net bir şekilde muhalif tavır almıştı...

Ertuğrul Özkök'ü sindiremiyorlardı.
Ne yandaş basın ne de onların kuman

dasını elinde tutan iktidar...
Sistemli kampanyaları sonuç verdi, 

Ertuğrul Özkök gitti.
Özkök'ün gidişinden sonra yandaşların.
Daha öncede Bekir Çoşkun’un başını 

almışlardı..
Bu sefer bir zafer kazanmış olmanın 

hırsıyla bir başka sistemli saldırı için 
harekete geçtiler.

Oktay Ekşi'yi hedef tahtasına oturttular.
Özellikle 'merkezden' dinci basına 

devşirilmişlerin tetiklediği bir operas 
yonla Hürriyetin başyazarını yıpratma 
kampanyası başladı.

Her fırsatta bir açık aramaya yöneldi ler.
Oktay Ekşi'de o açığı bir süre sonra 

kendi kendine verdi ve bir kale daha 
yıkıldı, Türk basınının Amiral gemisinde..

İstifasıyla bir dönem daha bitti.
Sayın okurlarım;
Ancak burada asıl dikkat edilmesi 

gereken nokta saldırıların sistemli 
olmasıydı.

Bir merkezden yönetiliyormuş gibi, bir 
koro halinde birbirlerine paralel yorum
ların çıkmasıydı şaşırtıcı olan.

Birileri talimat vermiş, düğmeye basmıştı 
sanki.

Coşkun ikinci sıradaymış, Oktay Ekşi ise 
üçüncü.

Liste ilk gündeme geldiğinde 10 kişiden 
oluştuğu söyleniyordu..

Demek ki başkaları da var sırada.
Ve 1 Ocak 2011'de bir düğmeye daha 

basıldı.
Aynı koro bu sefer Yılmaz Özdil'i hedef 

seçti.
İlk günden beri sindiremiyorlardı zaten, 

şimdi ise sıranın ona geldiğini düşünerek 
örgütlü atışlara başladılar.

Dikkat ediyor musunuz, birkaç gündür 
Yılmaz Özdil aleyhine o kadar çok bir
birine benzeyen yazı çıkıyor ki...

Zaten bu yı(vyapılacak seçimlerden sonra 
medyayı yeniden tasarlama niyetlerini 
açık açık dile getiriyorlardı..

Eskiden bu gibi niyetler imayla 
yapılırdı...

Şimdi hiç giMleme gereği bile duymu 
yorlar.
Ne de olsa güç onlarda...
Devir bu arkadaşların devri, güç, iktidar, 

para onlarda?
Polisten yangıya kadar her yerdeler, iste

dikleri her şeyi yapıyorlar.
Neden medyayı da yeniden tasarla

masınlar, neqen işlerini gelmeyenleri tas
fiye etmesinler ki?

Direne direne bir yere kadar, zaten 
şunun şurasında biat etmeyen kaç kişi 
kaldı ki...

Ama bir de 'ilahi adalet' var.
Bu da bir yerden çıkar..

mailto:ozcanvuraM933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, Artvinliler Derneği’ni ziyaret etti

Yılmaz, Belediyenin zaallarından 
faydalanın shıaset ManmamZ'

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye binası yerine cami
2002 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, Solaksubaşı 

Caminin bulunduğu yerde yeniden yapılması için 
ihale etmişti.

Bina yıkılmadan, o günkü Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcisi Mimar Orhan Bulut, cami yerinin alan 
olmasını, caminin de belediye tarafından yaptırılacak 
olan Alışveriş Merkezi’nin yanına yapılmasını önerdi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut bu öneriye sıcak 
baktı ve Mecliste yaptığı plan değişikliği ile cami 
yerini değiştirdi.

Ardından sivil toplum kuruluşlarını Belediye 
Düğün Salonu’nda toplayarak, konuyu anlattı.

0 günkü toplantıda yaptığım konuşmada, bunun 
olumsuz yönlerini dile getirmiştim.

Hatta bu konuşmam nedeniyle planın geçtiğini 
söyleyen Başkandan bir de fırça yemiştim.

Ama geçen zamanda gördük ki o plan değişikliğin’ 
den yeniden vazgeçilmiş.

Bunun nedenini hala öğrenmiş değilim.
Bir de o günlerde, Cami Yaptırma Derneği’nin 

Çarşı Deresi içinde bir yer arayışı vardı.
0 da olumsuz sonuçlanmıştı.
0 günlerden, bugüne yıllar geçti.
Büyükşehir Belediyesi Çarşı Meydanı’nı düzenle

mek için çalışma başlattı.
Geçtiğimiz yıl, Özer Eczanesi’nden Akmantar 

Pasajına kadar 8 parselin kamulaştırma çalışmaları
na başlayarak, alan genişletme için düğmeye bastı.

Plancılar Gemlik’e gelip gidiyorlar.
Bu çalışmalardan Belediye teknik ekibi ve baş 

kanın dışında bilgi sahibi olan yok.
Geçtiğimiz ay yapılan Belediye Meclis toplantısın

da imarla ilgili konular konuşulurken, Başkan Güler, 
Solaksubaşı Caminin Belediye’nin yerine yapılması 
için Büyükşehir Belediyesi’ne öneri götürdüğünü 
söyledi.

Bu konuda kendi partililerinin de haberi olmadığını 
toplantı sonrası öğrendim.

Bugün gelinen noktada CHPli Belediye Meclis 
üyeleri Fatih Mehmet Güler, Mahir Gencer, Necdet 
Ersoy ve Zafer Ülgen Büyükşehir Meclisi’nin 
geçtiğimiz hafta yapılan toplantısında verdikleri 
önerge ile Solaksubaşı Caminin belediyenin bulun
duğu alana yapılması için plan değişikliği önerdiler.

Önerge kabul edilerek, ilgili komisyona gönde 
rilmiş.

Konuyu geçtiğimiz hafta ilçemizden Ankara’ya 
atanan müftünün veda konuşmasından Gemlik halkı 
da haberdar oldu.

CHPTıler bu konuda grup kararı almışlar..
Hayırlı ve de uğurlu olsun.
Peki Belediye nereye gidecek?
Sosyal Yaşam Merkezi’ne veya eski hurdalıkların 

olduğu alana!
Vatandaş ibadetini her türlü yerde yapabilir.
Bu proje gerçekleşirse, belediye ile sürekli işi olan 

vatandaş, kentin bir uzak noktasına gidecek demek
tir.

Gemlik'te meydan düzenlemesi yapan Büyükşehir, 
caminin yerini de bulabilirdi.

Belediyenin kendi mülkünü cami yapmak için kim
seye danışmadan vermek istemesi paylaşımcı bele 
diyecilik anlayışına ne kadar uyuyor.'

Öyleyse Kent Konseyi’ni niye kurdunuz?
Hangi sivil toplum kuruluşuna bu konuda 

düşüncesini sordunuz?
Bu iş aynı Mehmet Turgut’un bir zamanlar yaptığı 

gibi emrivakiye getiriliyor.
İş işten geçmeden bu konu Gemlik halkıyla pay

laşılmalı.
CHPTıler yaklaşan seçimlerde, inançlı kitleden, bu 

yolla oy alacağını sanıyorsa avucunu yalarlar.

Artvinliler Derneği 
ziyaretinde konuşan 
AKP ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz 
‘Gemlik Belediye 
sinin zaaflarından 
faydalanıp siyaset 
yapmayız’ dedi. 
AKP ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz 
Belediye Meclis 
Üyeleri Aslan Özay- 
dın, Aydın Bayrak 
tar ve AKP İlçe Yöne 
timinde yer alan isim 
terden Halil Köse, * 
Orhan Sefil, İbrahim 
Baki, Levent Aydın, 
Mehmet Taşar, Zafer 
İşık, Turgut Durmuş, 
Adnan Güven, 
Hasan Okumuş, 
Ömer Yurtlu ile İs 
met Atış’tan oluşan 
kalabalık bir heyetle 
Artvinliler Yardımlaş 
ma, Dayanışma ve 
Kültür Derneği’ne 
ziyarette bulundular. 
AKP heyetine dernek 
binasında Artvinliler 
Derneği Başkanı 
Mevlut Çelik, yöne
tim kurulu ve der 
nek üyeleri ile Hami 
diye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Ünlü 
ve Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik 
karşıladı.
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz önce
likle Artvinliler Der 
neğine nezaket ziya 
retinde bulunduk
larını ve Artvinliler 
Derneğini önemse 
diklerini belirterek, 
böylesi bir kalabalık 
heyetle ziyarete gele 
rek bu önemsemeyi 
gösterdiklerini belirt
tikten sonra Artvin 
liter Derneği’nin bir 
süre önce gerçek
leştirmiş oldukları 
Mehmet Akif Ersoy’u 
anma programından 
dolla yı kutladılar. 
AKP ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz

KAYIP Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. NEVZAT ÇELİK

KAYIP
T.C. MALİYE BAKANLIĞIMDAN ALMIŞ OLDUĞUMUZ 

08.08.2008 TARİH VE 0577356 SAYILI MENKUL KIYMETLER 
ALINDISI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Artvinliler Derneği’n 
de yaptığı konuşma
da “Gemlik’e hizmet 
için Gemlik Belediye 
si ile her türlü işbir
liğine hazırız’’ dedi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin imkanlarını 
Gemlik’e getirmeye 
hazır olduklarını vur
gulayan Yılmaz, söz
leri ne şöyle 
sürdürdü: “Gemlik 
Belediyesi eğer 
Büyükşehir hizmet 
edecek diye komp 
lekse girmezse biz 
Gemlik Belediye 
sinin her türlü hizme 
tine yardımcı oluruz. 
Gemlik Belediyesi 
nin bazı sıkıntıları 
var devam eden bir 
mahkeme var. 
Ancak, biz bu sıkın
tılar üzerinden, 
Gemlik Belediyesi 
nin yapamadıkları 
üzerinden siyaset 
yapmayız.
Gemlik’in en önemli 
ihtiyaçlarından biri 
kapalı bir pazarın 
kurulması, Çarşı 
Meydanı projesi. 
Her iki derenin 
ıslahı, çocuk park
larının yeniden ele 
alınması gibi bir çok 
konuda Büyükşehir 
Belediyesi her türlü 
yardıma hazır. 
Kapalı bir pazann 
kurulmasını önem
siyor ve önümüzdeki 
süreçte de bunun 
takipçisi olacağız. 
Çarşı Deresi’nin ısla 
hı ve aynen Nilüfer 
deki gibi çevresinde 
yeşil alan ve gezi 

parkurların olabile
ceği bir alana dönü 
şebilmesi için önce
likle Salı pazarının 
buradan kaldırılması 
gerekiyor. Bu da 
Gemlik Belediyesi’ 
nin işi. Pazar yeri 
Orhangazi Caddesi’n 
deki Marmarabirlik 
binası alınıp burada 
kapalı Pazar yeri 
yapılabilir. 
Bu konuda da 
Büyükşehir olarak 
yardıma hazırız.. 
BUSKİ’nin bu gün
lerde yaptığı proje 
ile Hürriyet Caddesi 
nin Ahmet Dural 
Meydanı’na kadar alt 
yapı sorunu çözülü 
yor. Bu bölgelerde 
su baskınlarını bir 
daha görmeyeceğiz. 
Büyükşehir büyük 
yatırımlarla bu pro
jeyi gerçekleştiriyor. 
Büyükşehir bize yer 
gösterin proje geti 
rin yapalım diyor. 
Gemlik Belediyesine 
her türlü desteği ver 
meye hazırız. Bu 
konuda Gemlik 
Belediyesi’nden bir 
adım bekliyoruz. 
Onlar bize bir adım 
gelirse, biz onlara 10 
adım yaklaşırız. 
Çarşı Meydanı pro
jesinde Gemlik 
Belediyesi daha ken
disine ait dükkanları 
bile boşaltamadı. 
Bu meydanı açma işi 
Gemlik Belediyesi 
nin bütçesini çok 
çok aşar. Bunu 
Büyükşehir ancak 
yapabilir. Gemlik’ te

Mudanya’daki gibi 
içkisiz balık lokanta
ları kurulmasını ve 
böylece Bursalılıann 
balık yemek için 
Gemlik’e de gelmele 
rini arzuluyoruz.’’ 
şeklinde konuştu. 
Bir soru üzerine yak
laşan genel seçimle 
re de değinen Yılmaz 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik’in bölgesine 
daha önceki temayül 
lere göre bir millet 
vekili ayrıldığını 
hatırlatarak bu mil
letvekillinin 
Gemlik’ten olması 
için gayret göstere
ceğiz, destek verece 
ğiz ancak son kararı 
Genel Merkez 
söyleyecek açıkla
masında bulundy. 
Gemlik Belediyesini 
AKP olarak kaybet
melerinin bir kaza 
olduğu şeklinde 
tanımlayan Yılmaz 
“ilk mahalli seçim
lerde AKP olarak 
Belediye Başkanlı 
ğım yeniden kazana 
cak ve İktidar ile 
uyumlu bir şekilde 
yerel de de hizmete 
devam edeceğiz” 
diye konuştu. 
AKP heyeti ile 
dernek yönetim ve 
üyeleri arasında yak
laşık iki saat kadar 
süren sohbet toplan
tısında özellikle 
Gemlikle ilgili koru
larda karşılıklı görüş 
alışverişinde 
bulunuldu.
Dernek yönetici ve 
üyelerinin Gemlikle 
ilgili isteklerini not 
alan AKP ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, “Sivil toplum 
örgütlerinin, dernek
lerin ve vatandaşları 
mızın istek ve görüş
leri önemsiyor ve bu 
düşünceler çerçeve 
sinde siyaset 
yapacağız” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
Şükrü AKSU

GEMLİK VE ELMA ÜRETİMİ
Almanya’da fabrikalarda işe başlama çok 

I erken olur; bu nedenle Alman hanımlar 
eşleri için, fabrikalarda takriben sabah 9 
civarında verilecek 15 dakikalık dinlenme 
için kahvaltı çıkını hazırlarlar. İşte bu çıkın 
içerisinde mutlaka bir elma bulunur. 
Almanlar elmayı çok severler, genellikle 
elma çekirdeklerini bile ziyan etmezler. Nasıl 
sevmesinler ki; yeryüzü küresi görünümün
deki ve tedavi edici özelliklerle dopdolu bu 
yuvarlak meyvenin besleyici ve Alman 
kültüründe yer etmesi, değerinin kanıtlan
masına yeterlidir.

Yer küresi görünümündeki elmada, vita-. 
minler, sindirilebilir şeker, bedenin dengesi 
için çok gerekli olan enzimler, temel asitler 
ve yaşamın kendisi olan madenler bulun
maktadır. Elmanın en zengin yeri kabuğudur. 
Üzülerek belirtmek isterim ki, doğal değil de, 
kimyasal ağaç bakım yöntemleri, hastalık 
giderici ve benzeri ilaçlamalar yüzünden 
kabuğunu soyup atmak zorunda kalıyoruz. 
Ben Almanya’da, orada yaşadığım süre 
içinde, bir Almanın dahi elmanın kabuğunu 
soyduğunu görmedim. Zira orada organik 
doğal tarım var. Gıda güvenliği garantisi var.

Almanların önde gelen efsane doğal 
Tababet Hekimi Saınte Hildegarde elma 

; ağacının yalnızca meyvesiyle yetinmiyordu, 
onun çiçek ve yapraklarını göz hastalıkları
na, yeni çıkar filizlerini “gut” krizlerine, 
tomurcuklarını birçok hastalığa, özellikle baş . 
ağrısına, sarılığa, zor sindirme, mide 
ekşimelerine, koliklere ve pekliğe karşı 
veriyordu. Sadece elmanın değil, elma 
ağacının da kabuğu değerlidir, toniktir ve 
uyarıcı özelliğe sahiptir. Elmanın özellikle 
pişmişi, bağırsak yumuşatıcı ve yatıştırıcıdır, 
fakat, pişmemiş şekilde yenen elmada, 
pişmiş elma gibi kanı çok iyi temizler. 
Toksinlerin atılmasında bedene yardımcı 
olur. Roma İmparatoru Ogüst devrinde elma 
ağacı çeşitleri takriben 30 civarında idi, 
günümüzde ise 1400 den fazla elma ağacı 
çeşidi vardır. Eğer bahçenize tek bir ağaç 
dikmek zorunda kalırsanız, o da elma ağacı 
olsun.

Küçük çocuklara elmayı rendeleyerek ya 
da suyunu çıkararak verebilirsiniz. Hem 
kompostosunu yaparak ve hem de fırında 
pişirerek bebeklik çağındaki çocuklarınıza 
yedirebilirsiniz. Elmanın sadece dış 
görünüşüne bakmayın, dış görünüşü allı 
pullu bile olsa, doğal olarak yetiştirıldiyse 
onları satın alın. Elmaları dişlerken görecek 
siniz, dişlerinizin arasındaki kireçler kaybo
lacak ve dişleri yıpratan mikroplar da 
ağzınızda barınamayacaktır.

Taze elma suyu deriye sürelecek olursa, 
dokuları sağlamlaştırır, tene güzellik verir. 
Elmadan yapılan sirkeler beni çok etkile 
miştir. Elma sirkesinin asit derecesi ile deri 
mizin asit derecesi, takriben aynı düzeyde 
dir. Bu nedenle derimizin asidik koruma 
örtüsünü, elma sirkesini kullanarak 
güçlendirebiiiriz.

Elmaları iyice olduktan sonra toplayın, eğer 
kimyasal maddelerle hiçbir işlem görmemiş 
olduğuna kesinlikle inanıyorsanız, elmayı 
soymadan yiyin kabuğuyla birlikte yiyin. 
Yılda bir defa üç günlük elma yeme kürleri 
vardır. Böyle yıllık elma kürleri insanı birçok 
sağlık sorunlarından başarı ile korur, kaplıca 
kürleri gibi, ancak bu çok önemli kürden iyi 
netice alabilmek için, elmaların en güzelleri
ni seçmek ve doğrudan doğruya elma ağacı 
üzerinden toplamak gerekmektedir. Zeytin 
ve turşu üretiminde dünyaca üne sahip olan 
Gemlik, kaliteli elma, armut ve şeftali üreti
minde de başarıyla yürümektedir.

CHFli hapların ev ziyaretleri siiıiiyıı
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleri ve 
İlçe Başkanvekili 
Ayten Çipli, Yeni 
Mahalle Mevkiindeki 
halı sahaya ait bir 
odada yaşamını, 
sürdüren genç çifti 
ziyaret etti.
Maddi olanaksızlık
larla mücadele eden 
ailenin birinci 
yaşlarını doldurmak 
üzere olan ikiz 
kızları ve 3 yaşında 
bir oğulları var. 
Çocukların babaları 
işsizlikle mücadele 
ederken, geçtiğimiz 
günlerde ise evin 
hanımı babasını

kaybetti, 
Taziye amaçlı 
yapılan ziyarette 
genç çifte moral ve

destek Olmayı 
amaçlayan CHP’li 
bayanlar, ellerinden 
gelen maddi ve

manevi her türlü 
desteği gerçek
leştireceklerine 
söz verdiler.

Has Miltı ili divan toplamışını yanlı
Yeni yapılanan HAS 
Parti Gemlik İlçe 
teşkilatı, geçtiğimiz 
hafta sonu, ilk divan 
toplantısını İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur liderliğinde 
gerçekleştirdi. 
Katılımın yüksek 
olduğu gözlenen 
toplantıda, parti 
içindeki her birim 
elindeki pusula 
raporlarını kurul 
üyelerine sundu. 
Hedefler tespit 
edildi. Fikir 
alışverişleri yapıldı. 
Gündemi meşgul 
eden siyasetten 
örnekler verildi. 
Gemlik'te pozitif bir

enerjiyle sahaya 
inen HAS İlçe teşki
latının bir de konuğu 
vardı. HAS Parti 
Bursa Halkla 
İlişkiler Başkanı

Necati Polat.
Burada olmaktan 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Polat, 
yaptığı konuşmada 
"Türkiye siyasetine

SfiTILIK DAİRE İŞYERİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Market'in 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

05325835661 

yeni bir soluk 
getirmek için ilk 
adımı attık. 
Alışılagelen siyasi 
örneklerin dışında 
bir vizyona sahibiz. 
Bölen, kutuplaştıran 
anlayıştan ziyade 
bütünleştiren bir 
yapıyı benimsedik. 
Kimsenin hizmetçisi 
değiliz. Kimsenin 
hükümranı da 
değiliz. Muktedir 
bir siyâset 
anlayışımız var" 
diyerek sözlerini 
noktaladı.
Komisyon üyelerinin 
dilek ve temenni
lerinden sonra 
divan son buldu.

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
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Koc; “Bursasnor’ıııı 
galip gelmesi $arr

Gemlik Körfez Spor 
Kulübü 2010-2011 
futbol A takım top 
başı yaptı. Umurbey 
Celal Bayar stadyu
munda ilk antren
manını yapan körfez 
spor yeni transfer
leriyle sahaya indi 
yönetim Kurulu 
Başkanı Osman 
Küçük ve diğer 
yöneticilerin tam 
kadro hazır bulun
duğu antrenmanda 
açıklama yapan Ana 
sponsorlardan 
Özcantur sahibi

Kulüp 2. Başkanı 
Erkan Özcan “Ama 
cimiz yaptığımız 
transferlerle gurubu
muzda bu sene 
şampiyon çıkmak 
Gemlik’i en iyi şek
ilde temsil etmektir 
bunun içinde çok 
çalışarak fedakâr
lığımızı her noktada 
maksimum seviyede 
tutmak zorundayız 
şampiyonluk için 
hep birlikte omuz 
omuza çalışmalıyız" 
dedi. Özcan 2010- 
2011 sezonunda 

kulübe başarılar 
diledi.
Kulüp ana sponsor
larından Gümüş 
Ayakkabı sahibi ve 
Körfezspor bayan 
voleybol şubesi 
As Başkanı İsmet 
Gümüş’de yaptığı 
açıklamada, “Körfez 
spor kulübünü 
iyi yerlere adı adım 
geldiğini futbol 
A takımı olarak 
varken, U19 Genç 
takımını kurduk. 
Bayan voleybol 
şubesini açtık.

Genç bayanlar 
14 yıldız bayanlar 
17 yaş gurubu 2 
takım olarak kapalı 
spor salonunda 
müsabakalara 
çıkıyoruz. 
Kulübümüz 1 
takım iken 4 takımlı 
geniş bir aile olduk 
camiamıza 2010- 
2011 sezonu 
hayırlı olsun.
Gemlik’te sporsever 
iş adamlarının 
kulübe ve spora 
desteklerini bekli 
yoruz” dedi.

Bursaspor'ün 
dış ilişkilerden 
sorumlu yöneticisi 
İrfan Koç, hafta 
sonunda deplas
manda oynayacak
ları Konyaspor 
maçını değer
lendirirken. 
"Galip gelmemiz 
şart" dedi.
Ligin 2'nci yarısının 
ilk maçında 
deplasmanda 
Konyaspor"la 
karşılaşacaklarını 
hatırlatan İrfan Koç, 
yaptığı açıklamada 
3 puan alarak iyi 
bir başlangıç yap
mak istediklerini 
söyledi.
Konyaspor 
karşılaşmasının 
kendileri için çok 
önemli olduğunu 
vurgulayan İrfan 
Koç, daha sonra * 
şöyle konuştu:

"Takımımız 1988 
yılından bugüne 
kadar Konyaspor 
deplasmanından 
3 puan alamamış. 
Konya'da bir ilki 
gerçekleştire
ceğimize inanıyo
rum. İki sezondur 
ilkleri gerçek
leştirmeye devam 
ediyoruz. 
Konyaspor'u da 
deplasmanda 
yenerek ilklerimize 
yeni bir ilk eklemek 
istiyoruz."

İnternet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

elmte seKeri
GEMÜrİNİKÖZEL 

OWL ÖNCESİ EĞİIİM 
KURUNU

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUYLU 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 çitle ÖZALP

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

PAY MUSTAFA ÖZALP EML.AKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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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Yeşil kan sahiplerine sok! 300 Din kişiye KEY Memesi!
SGK Başkanı Emin 
Zararsız, son emekli 
maaşı zammı ve ilaç 
fiyatlarında 600 
milyon TL'lik ek 
harcamaya rağmen, 
sağlık harcamaların
da 832 milyon 
TL'lik, toplam gider
lerde 5 milyar TL'lik 
tasarruf yaptıklarını 
söyledi. Zararsız'a 
göre, sağlık harca
malarındaki düşüş 
devam edecek. 
Ancak 2012'de 
yeşil kartlıların 
kuruma devriyle 
birlikte sağlık 
harcamalarında 
önemli artışlar 
yaşanacak.
Zararsız, yeşil kart 
almak için gereken 
asgari ücretin üçte 
biri oranında gelir 
sınırının devam 
edeceğini ancak, 
diğer gelirlerle ilgili 
'çok sıkı' bir gelir 
testi yapacaklarını 
söyledi. Kentsel 
dönüşümün yeşil 
kartlı olanların

gelirini artırdığını 
belirten Zararsız, 
"Şimdi oturduğu yer 
kentsel dönüşüme 
girdi. Oraya 15 katlı 
bina dikildi.
Kendisine birkaç 
daire verildi ve 
oradan geliri var. 
Artık bunlar yeşil 
kartlı sayılamaz" 
dedi.

SİGORTALI 
SAYIS116 
MİLYONU GEÇTİ 
Tasarrufta prim 
gelirlerinin de 

önemli bir katkısı 
olduğunu söyleyen 
Zararsız, ekimde 
ilk kez sigortalı 
sayısının 16 mil 
yonu geçtiğini vur
gulayarak,"Tarihin 
de ilk kez sigortalı 
sayımız 16 milyonu 
geçti. Bu artışın 
anlık olmasından 
korktum ancak 
izleyen ayda da 
16 milyon 200 bin 
kişiye çıktı ki, kış 
ayları istihdamın 
azaldığı aylardır" 
dedi.

Çalışma programın
da bir aksaklık olma
ması halinde, listeler 
bu ay sonuna kadar 
tamamlanacak. 
Listeleri alacak olan 
Emlak Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı'nın 
ödemeleri şubat ayı 
içerisinde yapması 
bekleniyor.
Emlak Bankası, bilgi
leri düzenlenen 300 
bin kişiden sonra 
kalan 200 bin kişiye 
yönelik çalışmalara 
girişecek. Son 200 
bin kişinin de çalış
maları bitirilirse, 
KEY çalışmaları 
bütünüyle tamamlan
mış olacak.
12 MİLYON KİŞİYE 
ÖDEME YAPILDI 
Bilindiği gibi, KEY 
ödemeleri bugüne 
kadar 4 parti halinde 
yapıldı. 11 milyon 
909 bin kişi yarar
landı. Ödeme rakamı 
ise 3.9 milyar TL

KAYIP Ali Osman Sönmez Endüstri ve Teknik Lisesi’nden 
aldığım 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. MURAT KENAR

mahkemeler tarafın
dan verilen kararlar-

kişi de hesaba 
katıldığında ödeme
rakamı 12.2 milyona 
ulaşacak, ödenen 
tutar da 4 milyar 
Türk Lirası aşacak. 
BÜROKRATLARIN 
CEPTEN ÖDEME 
KORKUSU
KEY ödemelerinin, 
sonradan bu kadar 
hızlanmasında 
mahkemenin 

da, çalıştığı kamu 
kurumlarından tahsil 
edilmesi yönündeki 
kararı bulunuyor. 
KEY paylarının kendi 
ceplerinden ödemek 
durumunda kalacak
larından korkan 
pek çok bürokrat, 
arşivlere girip çalış 
malar yürütmüştü.

KflŞ€D€ BM€K VOK
I KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
'FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

TALHA FARUK BAKIRCI

Clllll'll İli ttllOl IİTMİ cumıl

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
19 Ocak 2011 Çarşamba 
ÇAMLICA ECZANESİ
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

itfaiye if®
Polis imdat Y55
Jandarma imdat 156
Jandarma K. ' 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar, Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan - 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR -FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

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
Akçagâz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 3400
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.^ağ.Ocağı , 513 10 68
Tomdkay Tomografi 513 65 29.
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE

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

TAKSİLER

i Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi ' 517 33 94

Akcan Petrol s<13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3866 

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)

■İISİIIIIIMİİ

YM SİMASI 
EYVAH EYVAH 2 

11,0042,1544.00 
15.45463047.45 
lW20.lMl.50

Rezervasyon 
(Td:5l5332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyesporlu
Mat lıttı imim
16 Ocak 2011 Pazar 
günü Bursa 
Osmangazi Beledi 
yesi Dikkaldırım 
Hüdavendigar Spor 
Şalonu’nda yapılan 
Ümitler Judo İl 
seçmelerine 3 
sporcuyla katılan 
Gemlik Belediyespor 
takımı 4-5-6 Şubat 
2011 tarihinde 
Ordu’da yapılacak 
Türkiye Şampiyo 
nası’na katılmaya 
hak kazandı.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
hocaları İsmail 
Yıldız eşliğinde 
katıldığı seçmelerde 
Ümit Bayanlarda 
Nazlı Karakaya 48 
kiloda, Sebile 
Akbulut ise (+) 70 
kiloda Bursa il 
şampiyonu olurken

il 2.si olupÜmit Erkeklerde
Süleyman Çakar 66 
kiloda il 2.si oldu. 
Alınan bu sonuçlar 
ile sporcularımız 
Nazlı Karakaya ve

kontenjana girmeyi 
başararak Ordu’da 
yapılacak Ümitler 
Türkiye Judo 
Şampiyonasında

Sebile Akbulut Bursa
şampiyonu olarak 
Süleyman Çakar’da

Bursa ve Gemlik’i
temsil etmeye 
hak kazandılar.

Cmwismi rakibine M atlı
Gemlik Çotanakspor 
kendi saha ve seyir
cisi önünde Yenişe 
hir Belediyesporu 6- 
1 gibi net skorla 
yendi. Gemlik saha 
sında oynanan maça 
yağmur yağmasına 
rağmen büyük ilgi 
gösteren yeşil beya
zlı taraftarlar maç 
boyunca takımlarını 
desteklediler.
Kalede Faruk, Em 
rah, Ali, Samet, 
Murat, Emre, Rama 
zan, Nedrettin, Burak 
Can, İsmail ve İzzet 
tin on biri ile başla 
yan Gemlik Çotanak 
spor takımı karşısına 
Yenişehir Belediye 
spor; Ömer Faruk, 
Arda, Bülent, Serhat, 
İsmail, Mehmet 
H.lbrahim, I.Hakkı, 
Emircan, Oğuzhan 
ve Gürkan on biri ile 
çıktı. Centilmenlik 
içinde geçen maçta 
Gemlik Çotanakspor 
maça iyi başladı. 20. 
Dakikada İsmail’le 1- 
0 öne geçen Çotanak 
lar, üç dakika sonra

altı pas içinde Rama 
zan düzgün bir vuruş 
la takımın ikinci golü 
nü attı. İlk ayrıda kar 
şılıklı ataklarda baş 
ka gol olmazken ilk 
yarı sonucu 2-0 bitti. 
İkinci yarıya da iyi 
başlayan Çotanaklar, 
46.Dakikada Rama 
zan’ın sert şutu ile 
bir gol daha buldu. 
Durum 3-0 oldu. 50. 
Dakikada İsmail’le 4- 
0 öne geçen Çotanak 
lara cevabı Yenişehir 
Belediyespor 51. 
Dakikada Gürkan’la 
verdi. Disiplini elden 
bırakmayan Çotanak 
lar beşinci golü 54. 
Dakikada Burak 
Çan’la buldu. Saha 
nın en iyi oyuncu- \ 
larından olan

Nedrettin ile 65. 
Dakikada altıncı golü 
bulan Çotanaklar 
yedinci gol için rakip 
sahaya yüklendi. 
Hakemin bitiş düdü 
ğü ile birlikte Çota 
naklar, Yenişehir 
Belediyespor karşı 
sında almış olduğu 
6-1’lik galibiyeti 
taraftarı ile kutladı. 
Taraftarlar maç son
rasında oyunculara 
sevgi gösterisinde 
bulundu.
Çotanakspor Teknik 
Direktörü Alpaslan 
ilgin, oyuncuların 
performansından 
memnun kaldığını ve 
maç disiplininden 
kopmadıkları için 
oyuncularını tebrik 
etti.

DÜĞÜN salonu
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

MILTON

2.500 TL’den

Pasta

Piyanist

BAŞLAYAN FİYATLARLA 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman

Nikah Masası ve ekipmanlar
Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın....
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"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZSCAVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ova flok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt,

Mil, siyasilerin birleştirici 
rol üstlenmelerini istedi

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, yaptığı 
açıklamada Gemlik’in sana 
yi, liman ve lojistik hizmet
leri ve zeytini ile Türkiye’nin

parlayan yıldızı haline 
geldiğini söyledi. Ülke 
olarak yakın bir gelecekte 
seçim sürecine girileceğini 
belirten Kemal Akıt, bu 
süreçte liderlerin meydan

lardaki üslubunun kırıcı ha 
karet boyutunda olmaması 
gerektiğini söyledi. Akıt, 
siyasi liderlerin birleştirici 
rollerini unutmaması gerek
tiğini de hatırlattı. Syf 2’de

2010 yılını değerlendirdi.

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Tarihe tanıklık etmek...
Tarihin her döneminde önemli olaylar 

yaşanır.
Bu olaylara tanık olmak, tarihe tanık 

olmaktır.
Son iki yıldır Türkiye’nin en önemli olayı 

Ergenekon davasıdır.
Ergenekon davasının özü, 2002 yılı ve 

sonrasında ordunun üst düzey komutan
ları, iktidara seçimle gelen AKP hükümetini 
darbe ile devirmek için teşebbüste bulun
muşlar.
Ama darbeden vazgeçmişler..
Olaylardan yıllar sonra darbe günlükleri, 

darbe planları diye bazı basın organlarında 
dokümanlar yayınlandı. Devamı sayfa 4’de

ADD üyeleri Silivri 
duruşmalarını 

izlemeye gidiyor
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Temsilciliği, Siliv 
ri'de devam etmekte 
olan duruşmaları 
izlemek için 
bugün 10 kişilik 
bir heyetle 
Silivri’ye gidiyor.

ADD Gemlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Doğan 
Al kaya, 10 kişilik bir 
heyet ile Gemlik’ten 
bugün hareket 
ederek, aynı gün 
geri döneceklerini 
söyledi. Sayfa 4’de

Köyköygeziııvurgunyaımiar
Bursa İnegöl’de Kurşunlu beldesi ve 
Alanyurt ile 5 köyde bulunan bakkallardan 
yaklaşık 8 bin lira değerinde sigara ve 
bozuk para çalan hırsızlar jandarma ekip
leri tarafından aranıyor. Haberi syf 3’de

Matmaralıirlilı ortaklarına 
ödemelerini lamamladı

Marmarabiriik, 2010- 
11 ürün alım kam pan 
yasını ortaklarına 
dün yaptığı son 
ödemeyle noktaladı. 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabiriik' 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 2010- 
2011 zeytin alım 
kampanyasının sona 
erdiğini belirterek, 
üreticilerin koopera 
tife verdikleri ürün

bedellerinin tama
mını 19 Ocak 2011 
Çarşamba günü 
aldıklarını söyledi. 
72 Nolu Gemlik 
Kooperatifı’nin kam
panya süresince 
ortaklardan bir mil 
yon 378 bin 904 kilo 
zeytin aldığı, ortak
ların 5 milyon 217 bin 
940 lira alacağının 
2 milyon 638 bin 160 
lirasının ödendiğini 
kalan 2 milyon 638 
bin 780 liranın ise 19 
Ocak 2011 Çarşamba 
ödendiği belirtildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 2010 yılını değerlendirdi.

Gürhan ÇETİNKAYA

Kararsızlık mı yoksa ?
Milletvekilliği demek ki çok önemliymiş. 
Sadece yemin ederken kürsüye çıkmak 

bile olsa...
Havası yetiyor...
Sağda solda kopan fırtınaların altında 

yatan ana etken Ankara’da koltuk sahibi 
olabilmek aslında.

itiraz eden de olsa,inkar eden de olsa bu 
gerçeği değiştirmez.

Yürekten ve akıldan geçeni de...
AKP de de kazan fokurduyor ama CHP 

açısından özellikle işin tadı kaçtı...
İnsanları her gün papatya falı açmaya 

yöneltmek doğru bir davranış değil.
ikinci Kılıçdaroğlu döneminde CHP de 

yaşananlardan söz ediyorum.
CHP il Başkanı ve /veya yönetimi 

görevden alınacak mı alınmayacak mı?
insanlar yatıyor kalkıyor bunu konuşu 

yor.
Yazıktır...
Günahtır...
Dahası ayıptır.
Kimse kimsenin onuruyla, gururuyla, 

duygularıyla bu denli oynayamaz.
Gürhan Akdoğan’ı beğenmek beğen

memek ayrı şey.
Şu anda kendisine yaşatılan sürece 

tepki duymak ayrı şey.
Yıllarını sosyal demokrasiye 

adamış,hatta konuşmalarını Nazım 
Hikmet’ten okuduğu şiirlerle doldurmuş 
olan Akdoğan yaşadıklarının tümünü hak 
etmiyor.

Genel Merkez...
Parti Meclisi...
içinde Sena Kaleli’nin de olduğu kurmay 

heyeti bir karar vermeli artık.
Çünkü;
CHP de onulmaz yaralara neden oluyor 

bu durum.
İnsanlar arası ilişkiler ciddi biçimde 

zedeleniyor.
Aday adayları ne yapacağını hangi ipe 

tutunacağını bilemez durumda.
Daha da önemlisi...
Hazirana az zaman kaldı.
Türkiye açısından önemli bir seçim.
Sadece siyasal açıdan değil.
Hukuksal, ekonomik, kültüre), sosyal 

açıdan da anlamlar taşıyor.
Bu kadar yaşamsal önemi o|an seçime;
il Başkanı...
Yönetim Kurulu, partinin diğer organları 

odaklanamıyor.
Çünkü kedi kovalamakla meşguller.
Sonra...
Bazı isimler ortaya atılıyor vp nabız yok

lanıyor.
Şahin Gencal örneğin.
Zor zamanların vakur adamı.
Vefanın simgesi.
Siyasetin ağır abisi...
O da bu durumdan rahatsız pluyor.
Gururla hüzün arasında gidip geliyor.
Gelinen noktada il başkanı da, yönetim 

kurulu da, örgüt de, CHP’liler de, başkan
lık için adı ortaya atılanlar da huzursuz.

O halde CHP’ye düşen Ankap’da 
İzmir’de olduğu gibi Bursa’da da karar 
vermek. Ve yol haritasını belirlemek.

Mtıi, siyasilerin tiflesiiıici 
rol iisilenmelerini isteii

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt, yaptığı açıkla
mada Gemlik’in 
sanayi, liman ve 
lojistik hizmetleri 
ve zeytini ile 
Türkiye’nin 
parlayan yıldızı 
haline geldiğini 
söyledi.
2010 yılının ithalat 
ve ihracat rakam
larını geçmiş yıllara 
göre değerlendiren 
Kemal Akıt, kriz 
nedeniyle 2010 
yılında ithalat ve 
ihracaat yüzde 
8 lik bir azalma 
görüldüğünü 
söyledi.
Gemlik’te sanayinin 
her geçen gün 
yeni yatırımlar 
ile artmaya devam 
edeceğini belirten 
Kemal Akıt, “Bu 
gelişme yanında 
birçok problemi de 
getirmektedir.
Hiç şüphe yok ki 
bunun başında 
yoğun güç ve 
işsizlik ve alt yapı 
eksiklikleri gelmek
tedir.” dedi.

2010 YILININ 
DEĞERLENDİRMESİ 
Sanayi ve limanlar 
bölgesindeki 
karayolunun bakım
sız ve yetersiz 
olduğunu söyleyen

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, bunun büyük 
problemler yarat
tığını belirterek, 
“Bu durum, can 
ve mal kaybına 
neden olan kazalara 
sebebiyet vermekte
dir. Kazalar 
yolun yetersizliği 
nedeniyle her geçen 
gün artmaktadır. 
Devletimizin 
bu konuda acil 
önlemler alması 
gerekmektedir. 
2010 yılında 
Gemlik’te gerçek
leşen toplam 
ihracat ve ithalat 
7.486.834.975 
dolar iken 
ihracat rakamı ise 
7.225.663.559 dolar 
olarak gerçek
leşmiştir. 2009 yılın
da ise ithalatımız 
5.316.992.070 
dolardır. İhracatımız 
ise 7.781.217.275 
dolar olarak

gerçekleşmişti. 
Genel tablo 
incelendiğinde 
yıllar arasında 
yüzde 8 lik bir 
azalma olduğunu 
görmekteyiz” dedi. 
Kemal Akıt, yaptığı 
açıklamada Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda 28 bin 
2 adet ihracat 
belgesinin onay
landığını, bunun 
16 bin 584 tanesi 
A : TR, 6 bin 194 
adet menşe, 4 bin 
404 adet EURO -1, 
741 adet FORM A ve 
79 adet te EURO- 
MAD belgesi 
onaylandığını 
söyledi.
Geçmiş yıllarda 
yaşanan ekonomik 
krizlerinde yavaş 
yavaş ortadan 
kalktığını da 
belirten Akıt, 
şöyle konuştu: 
“Mevcut ekonomik 
istikrar korun
malıdır. Dünyanın

birçok ülkesinde 
yaşanan istikrar 
sızlığa bağlı 
olarak toplumsal 
olaylar yaşanmak
tadır. Bunları 
yakından izliyoruz. 
Bu olaylardan da 
iktidarların ders 
çıkartması gerekir. 
Aynı duruma 
düşmemek için 
birbirimize daha 
fazla kenetlen
meliyiz”
Ülke olarak yakın 
bir gelecekte seçim 
sürecine girileceğini 
belirten Akıt, bu 
süreçte liderlerin 
meydanlardaki 
üslubunun kırıcı 
hakaret boyutunda 
olmaması gerektiği
ni söyledi.
Siyasi liderlerin 
birleştirici rollerini 
unutmaması 
gerektiğini belirten 
Akıt, “Seçimler 
ülke geleceğini 
doğrudan etkileyen 
süreçlerdir. Bu 
nedenle, her 
koşulda ülkemizin 
çıkarları ön planda 
tutulmalıdır.
Seçim süreçleri 
demokrasinin 
en güzel örnek
lerinden biridir. 
Umarız aynı 
güzellikte ve 
olgunlukta süreç 
tamamlanır.
Bundan da kazanan 
ülkemiz olur” 
dedi.

MŞM 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)51396 83 Fax:(0.224)5133595
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325 Tl için kendi kendini M YazıYORUM

Bursa'da tekstil 
işçisi bir genç, 
çalışıp kazandığı 
parayı babasına 
vermemek için, 
"Taşla dövülüp gasp 
edildim" yalanını 
uydurdu. 
Polis tarafından 
foyası ortaya 
çıkarılan genç, 
"Parayı babama 
vermek istemiyor
dum. Annemi umr
eye göndereceğim" 
dedi. Zanlının, 
inandırıcı olabilmek 
için kendisini 
gerçekten yara 
ladığı ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, gece 01.00 
sıralarında merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat Mahallesi 
116. Sokak'ta mey
dana geldi. 155 
Polis İmdat hattına 
gelen gasp

Bursa'da sahte para operasyonu
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde, 
piyasaya sahte para 
sürmek isteyen iki 
kişi polis tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, daha önce 
aynı suçtan sabıkası 
olduğu öğrenilen

Köy toy gezip vargını yaptılar
Bursa İnegöl'de 
Kurşunlu beldesi ve 
Alanyurt ile 5 köyde 
bulunan bakkallar
dan yaklaşık 8 bin 
lira değerinde sigara 
ve bozuk para çalan 
hırsızlar jandarma 
ekipleri tarafından

Bursa'da Kaçat sinara operasyonu
Bursa'da düzenle
nen operasyonda, 
bin 183 karton 
kaçak sigara ele 
geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez

ihbarını değer
lendiren polis 
ekipleri, belirtilen 
adrese gittiklerinde 
kendi evinde darp 
edilmiş Ayhan İ. (25) 
isimli gençle 
karşılaştı. Şahıs, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Gasp 
Büro Amirliği 
dedektiflerine 
verdiği ifadede, 
akşam saatlerinde 
bir bankamatikten 
325 TL para çektiği
ni, 112. Sokak üzer
ine geldiğinde tanı
madığı 4 kişinin 
kendisine arkadan

R.Y. (46) ile S.T. (36), 
balık pazarında bir 
esnafa sahte 200 lira 
vererek balık aldı. 
Şüphelileri 
eşkallerinden tanı 
yan polis, hemen 
balıkçıya giderek 
parayı inceledi. 
Paranın sahte 

aranıyor. Kurşunlu 
beldesi, Kozluca, 
Hamzabey, Doma, 
Alibey ve Sungur 
paşa köyleri ile 
Alanyurt'ta alarmı 
olmayan bakkallar 
hırsızların hedefi 
oldu. Başka bir ilden

Osmangazi 
ilçesinde bir 
depoda çok sayıda 
kaçak sigara 
bulunduğu ihbarını 
alan Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 

vurarak parasını 
gasp ettiklerini 
söyledi.
Şahsın tutarsız 
davranışlarından 
şüphelenen ekipler, 
Ayhan l.’yi Yavuz 
Selim Polis 
Merkezi'ne götür
erek ifadesine 
başvurdu. Polis 
ekiplerinin yaptığı 
araştırmada, zan
lının kazandığı 
parayı babasına ver
memek için gasp 
yalanı uydurduğu 
ortaya çıktı.
Çalındığı iddia 
edilen paralar da 

olduğunu belirleyen 
polis, kaçan iki 
kişiyi yakalayarak 
gözaltına aldı.
Şahısların üstünden 
14 adet daha sahte 
200 lira çıktı.
Karacabey'de daha 
önce meydana 
gelen iki ayrı sahte 

temin ettikleri özel 
otomobil ile geldik
leri tespit edilen 
hırsızlar, Kurşun 
lu'da bir bakkaldan 
2 bin TL, Hamza 
bey'de iki bakkaldan 
4 bin TL, Kozluca'da 
ise bir bakkaldan 2 

operasyon 
düzenledi.
Depoya yapılan 
baskında bin 
183 karton kaçak 
sigara ele geçirilir 
ken, olayla ilgili . 
açık kimlikleri 
verilmeyen 3 kişi

Ayhan l.'niri 
cebinden çıktı. 
Ayhan I., babasına 
parayı vermek 
istemediğini, birik
tirip annesini umr
eye göndermek iste
diğini öne sürdü. 
İddiaya göre, aldığı 
avansı babasına 
vermek istemeyen 
Ayhan i., sokakta 
bulduğu taşla ilk 
önce kafasına, daha 
sonra da ensesine 
vurarak kendini 
yaraladı. Daha sonra 
kanlar içinde eve 
gelen Ayhan İ., 
babasına sokakta 
tanımadığı kişiler 
tarafından 
dövüldüğünü ve 
parasının çalındığını 
söyledi. Olaydan 1 
saat sonra polisi 
arayan zanlının 
yalanı karakolda 
ortaya çıktı.

Diş Hekimi
Özcan VURAJL

ozcaovuraM933@hotmail.com 
www. m il I i y e t/b log/özca n vu ra i

para olayının zan
lısının da R.Y. 
olduğunu tespit 
eden polis, iki kişiyi 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
etti. R.Y: çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklanırken, S.T. 
serbest bırakıldı.

bin TL olmak üzere 
yaklaşık 8 bin TL'lik 
sigara ve bozuk 
para çaldı.
Kimlikleri belirlen 
meye çalışılan 
şüphelileri yakala
mak için jandarma 
soruşturma başlattı.

gözaltına alındı. 
Zanlıların, 
sorgulamalarının 
ardından 'Gümrük 
kaçağı sigara 
ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

Yapanlar utansın!...
Sayın okurlarım, okuyun; Zamanında saygın 

kaldığı günlerde bir profesör neler demiş.
Daha sonra siyaset ve makam insanları ne 

durumlara getiriyor, ibretle okuyun...
“Üniversiteler topluma yön veren kuruluşlardır.. 
Değişim ve yenilikten yana öncü rol oynamalıdır. 
Bu kurumlarda çalışan akademisyenler tam 

anlamıyla kendilerini özgür hissedebilmelidir..
Düşünce ve fikirlerini hiçbir endişeye kapılmadan 

rahatça ifade edebilmelidirler. Akademisyenlere, 
beğenmedikleri icraatlar için üniversite idaresini ve 
rektörü de rahatlıkla tenkit edebilme serbestliği 
sağlanmalıdır.

Muhalif sesleri susturmak için disiplin ceza 
yönetmeliği kullanılmamalı, açıklama ve ikna yönte
mi tercih edilmelidir.

Disiplin soruşturması ancak başka türlü çözüm 
yolu kalmamış, sabit ve art niyetli suçlar için açıl
malı, rektörlüğün kendi makam ve icraatlarını 
savunmak, muhalifleri susturmak için bir silah 
olarak kullanılmamalıdır.

Bu özgürlük ortamından öğrencileri miz de yarar
lanabilmen, suça karışmamak şartı ile fikirlerini 
özgürce beyan edebilmeli, bu amaçla toplanıp 
konuşmalar yapabilmelidir

Öğrenci temsilci kurulları birimler tarafından 
periyodik olarak toplantılara çağrılmalı, öğrencilerin 
iyileştirme adına önerileri dikkatle ele alınmalıdır.”

Ne güzel sözler değil mi ?...
Bu sözler, Celal Bayar Üniverşitesi’nin yeni rek

törü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirİi’ye ait.
Bu “demokratik” bakış açısına sahip bir rektörün 

varlığı,
Bu üniversite öğrencilerinin büyük şans, öyle 

değil mi?...
24 Aralık 2010 tarihinde, Manisa Milletvekili ve 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Prof. Mehmet 
Pakdemirli’yi, rektör atandığı için kutlamak ister ve 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne geleceğini 
haber gönderir. Bu gelişme üzerine üniversiteli 
gençler, Arınç’ı protesto etmek üzere toplanır.

Ellerinde yumurta olmayan ve sadece slogan ata
cak gençlerle, rektör arasındaki diyalogu Türkiye 
tv.ler de izledi.

Rektörün ibretlik konuşmasını yeniden anımsa
talım:
“Sîzler Atatürk'ten görev alamazsınız.
Cumhuriyeti savunacaksam ben savunurum.. 
Siyasi slogan atarsanız, kimliklerinizi toplarım. 
Üniversiteden atarım hepinizi”.
Rektörtam bu konuşmayı bitirince, bir yetkili 

kameraların da duyacağı şekilde,
Rektöre “Arınç’ın üniversiteye giriş yaptığını” 

haber verdiler..
İyice paniğe kapılan Rektör, öğrencilere son 

sözünü şöyledi:
“Hemen dağılıyorsunuz. Burada slogan ata

mazsınız.
Eğer atarsanız emniyet görevlileri kimliklerinizi 

toplayacak”.
Gençler olgun davrandı da, olay daha da büyüme

di!..
Bir Rektörü , yazdığını yalayacak böyle bir uygu

lamaya yönelten nedir?
Doktor unvanı almış, profesör unvanı almış, bilim

le uğraşmış bir insanın, makam edindikten sonraki 
180 derece değişen bu tutumunu nasıl açıklamak 
gerekir?..Yazık ki yazık...

Hiç lafı şvirmeye, çevirmeye gerek yok!
Bu AKP korkusudur!
AKP’li Burhan Kuzu’nun, protesto edildi diye, ikti

dar' SBF Dekam’nın görevden alınması için YÖK’ü 
göreve çağırdı.

Bunu iyi okudunuz mu ?...
Asıl beni üzen; üniversitelerin bu açık “faşist” 

uygulamaya sessiz kalmış olması, bu bilimsel 
duruşun iflasıdır! İşte o duruş, dün de Manisa’da 
yerlerde stirünmüştür!

Ancak o duruş yerlerde de sürünce, bu ülkenin 
gençleri Kubilay’dan bu yana başını vermiş ama 
başını öne eğmemiştir!

mailto:ozcaovuraM933@hotmail.com
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Güne Bakış Son yılların en büyük duruşmalarını yerinde görecekler

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tarihe tanıklık etmek....
Bizim kuşağın yaşları az sayılmaz.
Çoktan yarım yüzyılı devirdik.
Bu arada çocukluğumuzda 27 Mayıs devrimin!, 

1970’li yılların siyasi olaylarını ve 1970 askeri muh- 
turasını yaşadık.

Demirel’in kurduğu AP ve DYP iktidarlarını, rah- 
metli İsmet Paşa’nın CHP dönemini ve Bülent Ecevit 
ile mücadelesini izledik.

Ecevit’in “ortanın solu” politikaları ile İnönü dev 

tinin sona ererek, “Halkçı Ecevit”, Kıbrıs Harekatın 
dan sonra ise “Kahraman Ecevit” dönemini gördük.

Türkiye’ye uygulanan ekonomik ambargo sonucu, 
sana yağı, benzin kuyruklarında saatlerce sıra bek
ledik.

Kardeşin kardeşi vurduğu, grevlerin, boykotların, 
siyasi suikastların ard arda işlendiği günleri yaşadık.

Sorumlu Müdürümüz Avukat Mehmet Cengiz 
Göral’ı o kaos ortamında kaybettik.

Bu ortamda Atatürk’ün kurduğu siyasi parti olan 
CHP saflarında siyasetle ilgilendik.

Sendikacılık yaptık, köy kalkınma kooperatifi ku 
rup, köylülerin sorunlarıyla ilgilendik.

1981 darbesini gördük.
Cuntanın astığı astık, kestiği kestik dönemden 

geçtik.
Hiç yoktan yere, iki gün Askeri Hara’da kodese 

tıkıldık.
Yeniden demokratik ortama dönüşte “Boğaz 

köprüsünü satarım, sattırmam” tartışmalarını ya 
şadık.

Cunta sonrası yapılan seçimlerde 10 yıllık 
Anavatan Partisi İktidarını, rahmetli Özal’ı tanıdık.

Aile saltanatını, yakın vurgunlarını, ülkeyi nasıl 
soyduklarını gördük.

Çillerleri, Kemal Dervişleri, yeniden Ecevit dönemi
nin ekonomik sıkıntılarını yaşadık.

Kemer sıkma politikalarıyla, halkta kemerlerde 
sıkacak delik kalmadı.

Bunun faturasını 2002 seçimlerinde vatandaş da 
iktidardan sordu.

DSP’yi, MHP’yi ve DYP yi seçim barajı altında 
bıraktı.

Halk bu kez yeni bir dönem başlattı.
8 yıldır ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan’ın AKP 

dönemini yaşıyoruz.
Cumhuriyet değerlerinin yerle bir edildiği, ılıman 

İslamcı bir dünya görüşünün AB ve ABD desteği ile 
ülkemize dayatıldığı yeni bir dönemden geçiyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini kuranların halk için kurduğu 
malların yağmalandığı bir dönemden.

AKP iktidarı 8 yılda 50 milyar dolar liralık devlet 
malını özelleştirdi.

Fabrikalar satıldı, binalar satıldı, arsalar satıldı..
Şimdi sıra nehirlerde, derelerde, oto yollarda, or 

mantarda..
Gerçekten önemli bir dönemeçten geçiyor, ülke..
Roller değişiyor.
Asıl değişimin 12 Haziran’dan sonra yaşanacağını 

göreceğiz.
Eğer seçimlerde iktidar değişmezse işte q zaman 

“Tayip’in kerrakesini” göreceğiz.
Uzun bir süreçten geçerek, binlerce olayın tanığı 

olduk.
Tarihe tanıklık ettik.
Yerel bir gazeteci olarak, ilçemizdeki olayların, 

siyasetin tanıklığını yapıp, bunları yazarak tarihe not 
düştük.

Elimiz elverdiğince de düşmeye devam edeceğiz.
Tarihe tanık olmak, tarihi yaşamaktır.

MI üyeleri Silivri 
duruşmalarını ûlemeye giıliııor
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Temsilciliği, Siliv 
ri‘de devam etmekte 
olan duruşmaları 
izlemek için 
bugün 10 kişilik 
bir heyetle 
Silivri’ye gidiyor.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Doğan 
Alkaya, Türkiye’nin 
yakından izlediği 
Silivri’deki 
Ergenekon duruş* 
malarını yerinde

görmek için 
10 kişilik bir 
heyet ile Gemlik’ten 
hareket edeceklerini, 
aynı gün geri 
döneceklerini 
söyledi.
Silivri duruşmala 
rmın Türkiye’nin

son yıllardaki en 
önemli ve tarihi 
bir davası olduğuna 
dikkat çeken 
Alkaya, “Bizlerde 
ADD’liler olarak 
buna.tanıklık yap
mak istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Kuşdili Sokak Birlik Apartmanı yanında hatalı çalışma yapılmış

Hisar Mahallesi ndeki »ol
çalışmalarından şikayet var
Hisartepe 
Mahallesi 
Kuşdili sokak 
sakinleri, Birlik 
Apartmanı yanında 
yapılan yol 
çalışmalarında, 
yapılan işin 
üstünkörü 
olduğunu iddia 
ederek, Belediye 
Başkanlığı’na 
başvurdular. 
Apartman sakin
lerinden Mehmet 
Yavuz, Belediye 
Başkanlığı’na 
verdiği şikayet 
dilekçesinde bina 
yanına temele 
inilmeden yarı 
toprak üzerine 
duvar örülmüş 
olup buraların 
çevrilmeyip boş 
bırakıldığını

belirterek, 
belediye 
yetkililerinin 
ilgilenmesini istedi.

Yavuz, belediyeye 
2 ay önce 
verdikleri dilekçeye 
karşın bugüne

kadar ilgilenilme 
meşinden 
şikayetçi olduklarını 
söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uludağ İhracatçı 
Birlikleri’ne (UİB) 
bağlı Yaş Sebze 
Meyve İhracatçıları 
Birliği aracılığıyla 
yapılan sofralık 
zeytin ihracatını 
Marmarabirlik 
sırtladı.
Zeytin ihracatından 
sağlanan toplam 
29 milyon 807 bin 
dolarlık döviz 
getirisinin 21 milyon 
355 bin doları 
Marmarabirlik 
ürünlerinden 
elde edildi.
UİB’in verilerine 
göre, 2010 yılında 
Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği aracılığıyla 
toplam 10 bin 
954 ton zeytin 
ihracatı gerçek 
leştirildi. Bu rakam 
2009’a göre yüzde 
17,25 artışı gös
terirken, döviz 
getirisi de 
29 milyon 807 bin 
döfar oldu. 2009’la 
kıyaslandığında 
döviz getirisinin 
de yüzde 13,83 
oranında arttığı 
görüldü.

[umun mmm
Vardiyalı çalışmak üzere 

BAY ve BAYAN İŞÇİ 
alınacaktır.

Başvurmak isteyenlerin 
özgeçmişleri ile birlikte 

burfleks@burfleks.com 
adresine müracaat etmeleri 

rica olunur.

ELE Matbaamızda çalışmak üzere çırak aranıyor
A H I F A ■■■11A İstiklâl Caddesi Bora SokakGIILEn AJANS stüdyM^^

Hidamet ASA

ASA: 
ÜRETİCİMİZİN 
ALIN
TERİ DEĞERİNİ 
BULUYOR 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2010 yılında 
5 bin 374 ton zeytin 
ihracatı gerçek
leştirdiklerini 
belirtti. Asa, bu 
miktarın UİB ihra
catının neredeyse 
yarısını karşılaması
na rağmen döviz 
bazında yaklaşık 
üçte iki tutarındaki 
getirinin 
Marm^ırabirlik’e 
ait olmasını şu 
sözlerle açıkladı: 
“Bu farklı tabloyu 

yaratan 
Marmarabirlik ürün
lerinin kalitesi ve 
fiyatıdır. UİB kana 
hyla yapılan toplam 
ihracat rakamları 
içinde zeytinin kilo 
fiyatı ortalama 
2,72 dolar iken, 
Marmarabirlik ürün
lerinin ortalaması 
3,97 dolardır. 
Bunun iki anlamı 
vardır. Birincisi, 
Marmarabirlik 
sofralık zeytinde 
kalitesini tüm 
dünyaya kanıt
lamıştır. İkincisi, 
Marmarabirlik ortağı 
zeytin üreticilerinin 
alın teri karşılığını 
bulmaktadır.”

İHRACAT YAPILAN 
ÜLKE SAYISI 
28 OLDU 
Marmarabirlik Başka 
m Hidamet Asa, 
ihracat yaptıkları 
ülke sayısının sürek
li arttığını belirterek 
2010 yılında dış pa 
zar ağına Yeni 
Zelanda, Dubai ve 
Güney Afrika’yı 
eklediklerini söyledi. 
Hem iç, hem dış 
pazarda atağa 

SftTIUK DAİBE «E İŞYEBİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyerli, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

devam ettiklerini, 
Belarus ve Ukray 
na’ya da yeni 
bağlantıları yapıldı 
ğım kaydeden Asa, 
Avrupa bayilik sis
temini revize ettik
lerini, sadece etnik 
pazarlara değil, 
tuzu azaltılmış 
ürünlerle 
AvrupalIların 
damağına hitap 
etmeye başladık
larını ifade etti. 
Marmarabirlik’in 
ihracat yaptığı 
ülkeler şunlar: 
Almanya, Hollanda, 
Fransa, Belçika, 
Avusturya, 
Lüksemburg, ABD, 
Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, 
İsviçre, Avustralya, 
KKTC, İngiltere, 
Norveç, Gürcistan, 
Kanada, Rusya, 
Azerbaycan, 
Türkmenistan, 
Bulgaristan, 
Romanya, 
Macaristan. 2010'da 
eklenenler: Yeni 
Zelanda, Dubai, 
Güney Afrika. 
Bağlantısı yeni 
yapılanlar: Belarus, 
Ukrayna

Cemimii CHP’lilerden
imai!

CHP Bursa Millet 
vekili aday adayı 
Cem Güler, CHP 
Gemlik İlçe Yönetimi 
ve Gençlik Koluyla 
birlikte, CHP Mudan 
ya ilçe Örgütü’nü 
ziyaret etti. Ardından 
da CHP Gemlik ve 
Mudanya Gençlik 
Kolları arasında 
oynanan hah saha 
futbol maçında yer 
aldı. CHP Mudanya 
İlçe Başkanı Fahri 
Karadağ ile Mudan 
ya ilçe Orgütü’nün 
sıcak ilgisiyle karşı 
lanan Cem Güler; 
CHP Gemlik ve Mu 
danya İlçe Örgütledi 
nin uzun süredir çok 
yakın işbirliği içinde 
olduğunu ve özellik
le son altı ayda CHP 
'de yaşanan Genel 
Başkan ve MYK 
değişimi ile PM 
kurultayı gibi kritik 
süreçlerde CHP 'nin 
iktidar olabilmesi 
adına inisiyatif ala 
rak süreçlere yön 
vermek konusunda 
önemli ortak çalış
malara imza attık
larını söyleyerek, bu 
işbirliğinin ve yakın 
çalışma anlayışının 
sürekli olmasını dile
di. Türkiye'nin1 çok 
ciddi ve kritiktir 
süreçten geçtiğini 
hatırlatan Cem 
Güler, 2011 seçim
lerinde Türkiye 'nin 
adeta ulusal bir 
mücadeleye s^hne 
olacağını; bundun da, 
topla, tüfekle değil, 
siyasetle, propagan
dayla, iknayla ye san 
dıkla olacağın/ söy 
ledi. 8 yıldır Türkiye 
'yi yöneten AKP ikti
darının ülkede onarıl 
ması güç tahribatlar 
yarattığını, yolsullu 
ğun ve yolsuzluğun 
tavan yaptığı bu dö 
nemde tarikat serma 
yesinin palazlan 
dirildiğim, ülkenin 
yerli kaynaklarının 

ve 90 yıllık birikim- 
lerinin şaibeli satış 
larla eşe, dosta, Hari 
ri'ye, Ofer'e ve yaban 
cılara peşkeş çekil 
diğini, bu dönemde 
AKP işbaşına gel 
diğinde 200 milyar 
dolar civarındaki iç 
ve dış borç stoğu- 
nun yaklaşık 30 mil
yar dolarlık özelleş 
tirme yapılmasına 
karşın, bugün 500 
milyar dolar 
düzeyine yükseldiği
ni söyledi. AKP ikti
darının, Türkiye 'nin 
ve toplumun geniş 
kesimlerinin hiçbir 
temel sorununu 
çözmediğini söyle 
yen Cem Güler, AKP 
döneminde emeklin
in maaş artışından 
milli gelirdeki artışın 
çıkarıldığını, çok 
değil 10 yıl önce 
kendi kendine yeten 
Türkiye 'nin bugün 
un, yağ ve et gibi en 
temel besinleri ithal 
eder haline geldiğini, 
tarım ve hayvancılı 
ğın bitirildiğini, 9 
yıldır bekletilen bü 
yük marketler yasa 
sının da savsaklan 
dığını belirterek 
küçük esnafın kaderi 
ne terk edildiğini 
söyledi. Bütün bu 
ekonomik başarısı
zlık tablosundan 
daha vahim olanın; 
Türkiye 'nin kuruluş 
felsefesinin, laik, 
demokratik rejiminin, 
yargı bağımsızlığı 
nin, hukukun üstün
lüğünün zedelene 
rek, demokratik hak 
ve özgürlükler ile 
yaşam tarzının baskı 
altına alınması ve bir 
ABD projesi olan 
BOP'un eşbaşkanı 
olduğunu söyleyen 
Başbakan 'ın basiret
sizliği nedeniyle 
ülkenin İmralı ve 
Pensilvanya 'dan 
yönetilir hale getiril 
mesidir dedi.

mailto:burfleks@burfleks.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Önemli Olaylardan Örnekler...
Son günlerde 

ülkemizde garip 
olaylar yaşanıyor. 
Bir televizyon 
dizisi “Muhteşem 
Yüzyıl” birileri 
tarafından eleştiri 
konusu yapılıyor. 
Bu diziyle Osmanh 
aşağılanıyormuş. 
Gerçekse anlatılan
lar, niçin aşağılan
sın? OsmanlI’da 
“harem” denen bir 
durum yok 
muydu? Padişahlar 
pek çok hanımla 
yatıp kalkmıyor 
muydu? Bunların 
dışında cariyeleri 
yanlarında değil 
miydi?

Haremde görev 
yapan erkekler 
hadım edilmiyor 
muydu? OsmanlI 
sarayında dışardan 
getirilen yani ithal 

hanımlar cirit 
atmıyor muydu?

Kardeş kav
galarının özünde 
padişah hanım
larının entrikaları 
yok muydu? Zevk 
ve sefahat alemleri 
dillere destan değil 
miydi? Lale devrini 
ve eğlencelerini 
tarihte hiç oku- 
madınızsa 
Nedim’in şiir
lerinden de mi 
öğrenmediniz?

Bütün bu gerçek
ler ortada dururken 
OsmanlI’nın aşağı
landığını söyleye 
rek bu diziyi göste 
ren kanala uyarı 
cezası vermek ne 
kadar inandırıcı ve 
mantığa uygun bir 
değerlendirmedir?

AKP yeni uygula

maların peşinde. 
Aile hekimliğinden 
sonra aile imamları 
gündeme geliyor. 
Bir bu eksikti 
demeyin, büyükleri 
miz bu eksiğimizi 
de gideriyor. 
Diyanet işleri 
başkanlığı “Aile 
İmamlığı Projesi “ 
başlatmaya hazır
lanıyor. Bu haberi 
basından öğreni 
yoruz. Uygulama 
pilot illerden 
başlayacak. Bu 
illerden biri de 
Tekirdağ.

İl müftüsü, 
“Projedeki Amaç “ 
din hizmetlerini 
cami dışına çıkar
mak diyor.

Bu uygulama 
Avrupa’da varmış, 
papazlar bunu 
yapıyor; yani

evlere gidip vatan
daşları dini konu
larda bilgilendin 
yormuş.
“Başkanlığımız da 
böyle bir projeyi 
düşünüyor” açıkla
masını yapıyor. Bu 
projenin altından 
kim bilir neler çıka
caktır?

Gözümüz aydın 
öbür dünyayı da 
garanti altına ala- 
cağız.Bu dünyada 
umduğumuzu bula
madık; ama inşal
lah öbür dünyada 
düşündüğümüz 
gerçekleşir. Aile 
hekimleri vatan
daşların bütün 
rahatsızlıklarını bil
gisayara aktarıyor, 
aile imamları da 
vatandaşların dini 
inançlarını bilgisa
yara aktarır, kim

namaz kılıyor, kim 
oruç tutuyor, kim 
inançlı, kim 
inançsız...

Bunları bir bir 
ortaya koyar ve 
ileride dinci partiler 
bunlardan yarar
lanırlar. Haydi 
hayırlısı...

Beklenmedik bir 
olay. Türk Telekom 
Arena’nın açılışın
da Sayın Gül ve 
Sayın Erdoğan 
protesto edilmiş. 
Bu işi yapanlar 
büyük suç 
işlemişler. Sayın 
Erdoğan ne hayal 
lerle gelmiş; fakat 
nelerle karşılaşmış.

40 bin kişiyi 
denetleyecek 
imkanı yok. Bir mit
ingde olsa 
protestocular 
görürdü gününü. 
Biber gazından 
tutun da yerlerde 
karga tulumba 
sürüklenmeye; 
hatta tutuklanıp 
coplanmaya kadar 
nelerle karşılaşır
lardı kim bilir? 
Kolay mı öyle

Sayın Erdoğan’ı 
ıslıklamak? O 
alkışlanmaya alışık 
bir parti lideri.

GalatasaraylIlar 
da haddini bilmiyor 
hani! Cebinizden 
bir Allah’ın kuruşu 
çıkmamış, koca
man stadı size 
TOKİ ve sayın 
Erdoğan yaptırıp 
armağan etmiş.Siz 
belanızı mı istiyor
sunuz arkadaş? 
Niçin alkışlayıp 
takdir etmiyor
sunuz yapılanları?

. Sayın Erdoğan’da 
hemen kızıp stadı 
terk ediyor. Oysa 
soğuk kanlı düşü 
nüp acaba beni 
niçin ıslıkladılar ? 
Halk, gençlik bana 
neden tepki gös
teriyor? Ben nere 
lerde hata yaptım? 
Deyip kendi 
özeleştirisini yap
saydı belki bazı 
gerçekleri görür ve 
anlar,ona göre 
davranırdı. Hiç 
hatasının olmadı 
ğını düşünüyorsa, 
bize göre bu bir 
yanılgıdır.

<zlm& sekeri
- - - - - - - - - - ~ K R E.Ş L E R İ

CEMLÎrİNİLKÖZEL 
OlUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUNU
VI I

(GIW1HII
“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 BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAtj
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BAOKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

En gü rü de 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+I 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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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w için iiiii hater
Uluslararası 
piyasalarda petrol 
fiyatları yüksek 
seyrini koruyor. 
Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın baş 
ekonomisti Fatih 
Birol, petrol fiyat
larında yaşanan 
artışın küresel 
ekonomik 
iyileşmeyi rayından 
çıkaracağını vurgu
larken, enerjide dışa 
bağımlı olan 
Türkiye'nin bu artış
tan en olumsuz etk
ilenecek ülkeler 
arasında olduğunu 
söyledi. 
Birol'a göre, bunun 
üç nedeni var. 
Birincisi Türkiye'nin 
hem petrol hem de 
doğalgaz ithal eden 
bir ülke olması. İkin
cisi, doğalgaz fiy-. 
atının petrol fiyat
larına endeksli 
olması. Dolayısıyla 
petrol fiyatlarındaki 
artış doğalgaz fiy
atını da etkileyecek. 
Üçüncüsü ise

Türkiye'nin elektrik 
üretiminde doğal- 
gazı yoğun şekilde 
kullanması.
Birol, "Şu anda kısa 
vadede pek bir 
seçeneği yok.
Yıllardan beri 
içimde ukde kalan 
bir konu, 
Türkiye'nin Irak'ta 
petrol sahalarında 
üretimde şimdiye 
kadar ciddi bir pay 
almamış olması. 
Hem özel şirketlerin 
hem de diğer şirket
lerin. Umarım 
Türkiye, birçok 
ülkenin yaptığı gibi 
İngiltere dahil, ABD,

Kore, Endonezya da 
dahil, orada petrol 
konusunda 
faaliyette bulunan 
ülkeler gibi daha 
aktif bir politika 
izleyebilir" dedi. 
Birol, Türkiye'nin 
alternatif enerji kay
naklarına yönelmesi 
konusunda "Türkiye 
bu konuda önemli 
çalışmalar yapıyor 
ama Türkiye'de bu 
teknolojilerin 
geliştirilmesi son 
derece pahalı. Bu 
bakımdan 
hükümetin destek 
vermesi gerekir" 
diye konuştu.

ipim
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILİK

2 yılda 18 milyar 
dolarlık altın bozul
du. Yüksek fiyatlar
dan faydalanan 
tüketici iki yılda, 
daha önce ucuz 
fiyattan alıp evde 
sakladığı 400 ton 
altını bozdurarak 
paraya çevirdi. 
Uluslararası 
piyasalarda altın 
fiyatlarının rekor 
seviyelere tırman
masıyla 'yastıkaltı' 
olarak tabir edilen 
rezervler ekono 
miye geri dönmeye 
başladı.
Altın Madencileri 
Derneği'nden alınan 
bilgilere göre son 
iki yılda yaklaşık 
400 ton altın bozdu
ruldu. Bu sayede 
ekonomiye 18 milyar 
dolarlık doping 
sağlandı. Dernek, 
Türkiye'de 
yastıkaltında yak
laşık 5 bin ton altın 
bulunduğunu tahmin 
ediyor. Türkiye'de 
halen 5 altın madeni 
şirketi faaliyet 
gösteriyor. 2010 
yılında bu şirketler 
toplam 17 ton altın 
çıkardı. Bunun 8,6 
tonu Uşak Kışladağ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)513 96 83 Fax:(0.224)5133595

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat -155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.JKöm; . 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 ’ 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kâmil Koç' 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
.Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ ' 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mögaz 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
Tptalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1o 7#
MAR-PET S13 3O33
Türicay Otogaz 513 14 2s
Beyza Petrol 513 0103

B 
E 
R
Öj

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ' 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Lçıhat.Taksi < 513 24 67;
Güven Taksi '■ 513 32 40 <
Gemlik Taksi <613 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. 51İ 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-İ11
Su Arıza Yalnız 185

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Altın Madeni'nde, 4,2 
tonu Gümüşhane 
Mastra Altın 
Madeni'nde, 3,7 tonu 
Bergama Ovacık 
Altın Madeni'nde, 
kalan yarım ton altın 
ise birkaç ay önce 
faaliyete geçen 
Erzincan İliç Altın 
Madeni ile Salihli- 
Sart'ta üretildi. 
17 ton altının 
bugünkü fiyatlarla 
ekonomik değeri ise 
yaklaşık 800 milyon 
doları buluyor. 
Türkiye'de altın üre
timine 2001 x,!İ.nda 
başlandı. Bu tarihten 
itibaren yer altından 
çıkarılan altının mik
tarı ise her geçen yıl 
arttı. Türkiye'de altın 
madenciliğinin 
başladığı 2001 yılın
dan bugüne kadar

üretilen altın 
miktarı ise 82,1 tona 
ulaştı. 2001 yılında 
1,4 ton ile başlayan 
altın üretimi, 2006 
yılında 8 ton, 2008 
yılında 11 ton, 2009 
yılında 14,5 ton, 
2010 yılında ise 
17 ton oldu.
Uzmanlar, Türkiye'de 
yer altında 6 bin 500 
ton, yastıkaltında 5 
bin ton altın 
olduğunu tahmin 
ediyor. Türkiye, 2006 
yılından bu yana da, 
Rusya hariç Avrupa 
ülkeleri arasında en 
büyük altın üreticisi 
konumunda 
bulunuyor. Dünyada 
altın talebi en yük
sek ülkeler arasında 
ise Türkiye 
dördüncü sırada yer 
alıyor.

NÖBETÇİ ECZANE
20 Ocak 2011 Perşembe 
YASEMİN ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3867 

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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Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Basketbol 
Kış Okulu başlatıyor. 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda 29 Ocak 
2011 tarihinde 
başlayacak basket
bol kış okuluna 
1997-2002 doğumlu
lar katılabilecek. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nden yapılan 
açıklamada, 
Basketbol Kış Okulu 
için servis bulun
duğunu ve Manastır 
100. Yıl Sitesi önün
den hareket edeceği 
bildirildi.
Basketbol Kış 
Okulu’nda basketbol 
eğitimi almak 
isteyenlerin Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’e müracaat 
etmeleri istendi. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor

Kulübü Basketbol 
Kış Okulu’nda 
İbrahim Tokgöz ve

Ahmet Emin 
Özdemir antrenörlük 
yapacak

Spor Toto Süper 
Lig'in ikinci 
yarısının ilk 
maçında pazar günü 
deplasmanda 
Konyaspor ile 
karşılaşacak olan 
Bursaspor, 
1 günlük iznin 
ardından çalışmaları
na başladı. 
Antrenmana 
yeni transfer 
Mehmet Sak da 
katıldı.
Ligin ikinci yarısının 
ilk maçında 
Konyaspor'a 
konuk olacak 
Bursaspor, maçın 
hazırlıklarına 
1 günlük iznin 
ardından Özlüce 
Tesisleri'nde 
yaptığı antren 
manla başladı. 
Teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam 
nezaretinden

yapılan çalışmaya 
Altay’dan transfer 
edilen genç 
Oyuncu Mehmet 
Sak da katıldı.
Futbolcularını 
toplayarak kısa bir 
konuşma yapan 
Sağlam, genç 
Oyuncu Mehmet 
Sak'ı da yanına 
çağırarak takımla 
tanıştırdı. Düz koşu
lar ile başlayan çalış

mada beşe iki pas 
pres ve ardından 
taktik idman 
yapan yeşil beyazlı 
ekipte tedavileri 
devam eden İbrahim, 
Volkan ve Ergiç 
takımdan ayrı olarak 
doktor nezaretinde 
yürüyüş yaptı. 
Bursaspor bugün 
yapacağı antrenman 
ile hazırlıklarını 
sürdürecek.

MILTON
DUĞUN 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
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Ocak 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Hah yıkamak bir sanattır” 

ÜCRETSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovar/ok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Kurtul MlBes OeNiaiM
Tesisleri planlan aslına çıktı
Gemlik Belediyesi tarafın
dan imar planlan yapılan 
Kurtul Bölgesi Depolama 
alanları ile ilgili 1/1000 lik 
planların 18 uygulaması 
askıya çıktı. İmar planları 
bir ay süre ile askıda 
kalacak. Haberi syf 4’de

MIlMllMIMlIlMl
İstanbul Mahalle 
Afet Gönüllüleri Vak 
fı tarafından (MAG) 
Gemlik’te kurulacak 
olan Mahalle Afet 
Gönüllüleri Komi 
teleri için ikinci top 
lantı yapıldı. Gemlik 
Kaymakam Vekili ve 
Bursa Vali Yardım 
cısı İsmail Demir 
han’ın da bulunduğu 
toplantıyı 50 kişi 
izledi. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Plan sorunları bitiyor

Gemlik’ten çaldıkları 2 araç ve plakalarla 
Gürsu’daki benzinliği soydular 

flınerianlilügiMsoıgınun 
samlılarıııa90yılhapsiisteıııi

Saucılık başkan 
Yardımcılarını sorguladı

Gemlik’in 1/1000 lik imar planlan yapıldı, 18 
uygulamalarına ait çalışmalar tamamlanarak 
büyük çoğunluğu askıya çıktı.

Yani, Engürücük ve Kurtul depolama alanları 
planları bitirildi. 18 uygulaması tamamlandı.

Askıya çıktı.
Kalan planlar, Hisartepe Mahallesi ve Küçük 

Kumla’ya ve Kömür Depolarına doğru 100 dö 
nümlük alanın planlanması konusu kaldı.

Sonuç olarak, Gemlik’in tamamı planlanmış 
oldu.

Bu planlar zamanında yapılmış olsaydık kentin 
doğu bölgesinde yüzlerce konut kaçak yapı 
/aşamayacaktı. Devamı sayfa 4’de

Bursa'da, kar 
maskeleriyle girdik
leri benzinlikteki 
pompacılan, 
oyuncak tabanca, 
Rambo bıçağı ve 
biber gazıyla 
etkisiz hale getirip, 
para ve kontör 
gasp ettikleri iddia 
edilen 6 tutuklu 
sanık hakkında 
90 yıla kadar 
hapisleri isteniyor. 
Gemlik’ten çaldık
ları iddia edilen 
iki araç ve plakalar
la, kar maskesi 

takarak girdikleri 
Gürsu’daki benzin
likte 2 kişiyi, oyun
cak tabanca ve 
biber gazı sıkarak 
etkisiz hale getiren 
H.K. (23), M.U. (27), 
T. T. (18) A.T. (22), 
I.P. (26), M.S.’ (24) 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"geceleyin birden 
fazla kişiyle 
silahla işyerinden 
yağma" suçundan 
yargılanan tekrar 
hakim karşısına 
çıktı. Syf3’de

Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
Gemlik Belediye 
si’nde yürütülen 
soruşturma kap
samında, Belediye 
Teknik Başkanı 
Özkan A. ve İdari 
Başkan Cemil A.’ın 
sorgulandığı 
öğrenildi.
Gemlik Belediyesin 
deki yolsuzluk kap
samında Savcılığın 
istemiyle belediye 
ye iş yapan 4 kişi 
tutuklanmış, ardın
dan bu kişiler ser 
best bırakılmıştı. 
Daha sonra ise Be 
lediye Mali Hizmet 
ler Müdürü Asuman 
I. Belediye ruhsat 

işleri Sorumlusu 
Sinan Y. ile Beledi 
yeye iş yapan 
Kemal A. çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandılar. 
Önceki gün savcı 
lıkça yeniden sorgu 
lanan Teknik Baş 
kan Özkan A. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Dün de savcılık 
İdari Başkan Cemil 
A.’ı sorguladı. 
Gazetemiz baskıya 
girdiği sırada 
sorgulama devam 
ediyordu. Sorgu 
sonrası Acar mahke 
meye çıkarılacak.

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

Kısır çekişmeler mi, 
yenileşim mi?

0 onu dedi... Bu bunu dedi...
O onun adamı... Bu diğerinin...
Dedikodu, çamur atma, küçümseme, beğen

meme...
Kapalı kapılar ardında kısa erimli hesaplar 

yapma...
Anlamsız dalaşma...
Türk siyasetinin yapılış biçimi böyle işte.
Ayrımsız her partide yaşana gelenler ve 

yaşana gidecekler.
Kültürel gelişimi sağlayacak, eğitim kalitesini 

yükseltecek, yaşam standartlarını zenginleştire
cek girişimler ve çabaları beyhude bekliyoruz.

Varsa ben.
Yoksa ben.
Benden başkası yalan.
Sonrası da tufan. *****
Demokrat Parti’nin Bursa İl Kongresi 

geçtiğimiz günlerde büyük bir coşkuyla gerçek
leşmiş başkanlığa da Abdullah Biçen seçilmişti.

O kongre açıkçası kıratın yeniden şahlandığı
na dair önemli görüntülere sahne olmuştu.

Ancak kongrede oluşan yönetim kuruluna 
gelen tebrik çiçekleri daha solmadan “deprem” 
oldu.

DP’nin Büyük Kongresi’nde gerçekleşen yeni 
yapılanma Bursa İl yönetiminde soğuk duş etki 
si yarattı.

Ve bir BursalInın Füsun Yaşar’ın DP Genel 
idare Kurulu’na girmesine tepki olarak Biçen ve 
ekibi İstifa ettiler.

Kendilerine göre haklı nedenleri vardır 
kuşkusuz.

Ne var ki;
Türk siyaseti bu tür kısır çekişmelerden artık 

arınmak zorunda.
Uzlaşma ve hoşgörü denilen son derece 

anlamlı kavramlarla buluşmalı ve özdeşleşmeli.
Aslında insanoğlunun duygusal açıdan yeni 

bir evrimleşmeye gereksinimi var.
Teknolojik olarak her gün yeni buluşlar 

gerçekleştiren dünya da “insani” değerler yitip 
gidiyor.

Politik duruşlar, ekonomik kaygılar ve hedef 
ler insanları birbirinden uzaklaştırıyor.

Özellikle üretim-tüketim dengesinin kurulama
ması da ayrımı körüklüyor. Sınırlar arasındaki 
eşiği açıyor.

Siyasetçi iç hesaplaşmalarla boğuşurken ve 
birbirini yiyerek güçlenmeye çalışırken insan 
odaklı dernekler ile iş dünyasının daha naif 
olanları da insana değer katmak için çabalıyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 
BUSİAD gibi...

*****
BUSİAD’IN toplumsal gelişmeye katkı sağlaya

cak etkinlikleri kesintisiz sürüyor.
Bu kez de BUSİAD’ın Yenilikçilik ve Yaratıcılık 

Uzmanlık Grubu, 2. Yenilikçilik Ve Yaratıcılık 
Şempozyumu’nu, “Geleceğin Anahtarı: 
YENİLEŞİM” ana temasıyla düzenliyor.

26 Ocak 2011 Çarşamba günü, Merinos’taki 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde, saat 13:00 - 
19:00 arasında gerçekleşecek oturumlarda;

Yaratıcılık, Yenileşim ve Türk Toplumu irde
lenecek.

Yenileşim Stratejileri Ve Kurumsal Yapılanma 
ele alınarak yenileşim stratejilerinin hayata 
geçirilmesi ve başarıya ulaşması için, bu strate
jilerle iş süreçlerinin, organizasyon yapısının, 
şirket kültürünün, yönetim sistemlerinin ve 
çalışma ortamının uyumlu bir şekilde yapı
landırılmasıyla ilgili esaslar tartışılacak.

Girişimcilik temelinde uygulanan yenileşim 
yaklaşımlarına örnek olacak gerçek sektör ve 
şirket hikâyeleri, zorluklar ve başarıyı getiren 
yaklaşımlar ve patentin önemi anlatılacak.

İstanbul Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
Vakfı tarafından 
(MAG) Gemlik’te 
kurulacak olan 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri 
Komiteleri için 
ikinci toplantı 
yapıldı.
Önceki akşam, 
saat 20.oo’de 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Lokali’nde 
yapılan toplantıya 
İstanbul Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
Vakfı yöneticisi 
Şeyda Sever 
ve Yalova Afet 
Gönüllüleri 
Derneği Yöneti
cileri ile mahalle 
temsilcileri katıldı. 
Gemlik Kaymakam 
Vekili ve Bursa 
Vali Yardımcısı 
İsmail Demirhan’ın 
da bulunduğu 
toplantıyı 50’nin 
üzerinde afet 
gönüllüsü izledi. 
Gemlik’te 2 
mahallede Afet 
Gönüllüleri 
uygulaması 
yapacaklarını 
söyleyen MAG 
yöneticisi Şeyda 
Sever, ikinci 
toplantıda katılımın 
yüksek olması 
nedeniyle duyduğu 
memnuniyeti 
belirtti.
Gemlik Yaşam 
Atölyesi ekibinin de 
destek verdiği 
toplantıda konuşan 
Sever, geliştirecek
leri projenin Gem 
lik’te iki mahalle 
veya bölgede tatbik 
edileceğini, bunun 
için Bursa Valiliği 
ile protokol 
imzalanacağını 
belirterek,

şunları söyledi: 
“Mahallenin 
birinin kurtarıcı 
alet ve edevatı 
bulunduğu kontey 
ner Borusan Lojistik 
firması tarafından 
temin edilecek. 
Diğer mahalle veya 
bölgeninkini ise 
biz vakıf olarak 
karşılaşacağız. 
Daha sonra eğitim 
çalışmalarına 
başlayacağız.
Şubat ayında da 
mahallelerde tat
bikat yapacağız.” 
Kendilerini 
Gemliklilerin bul
duğunu söyleyen 
MAG yöneticisi 
Şeyda Sever, 
“Her mahallede 
50 gönüllü isti 
yoruz. İstanbul’daki 
uygulamamızda 
39 mahallede 
örgütlendik.
Yalova’da başarılı 
sonuçlar elde ettik. 
Sizlerin isteği, 
Valiliğin de deste 
ğiyle bu projeyi 
yürüteceğiz.” dedi. 
Projeye katılacak 
olan mahalle 
gönüllülerinin proje 
kapsamında afet 
durumlarında nasıl 
davranacaklarının

eğitimini alacak
larını, kendilerinin 
profesyonel 
eğitmenler tarafın
dan bilgilendirile
ceğini söyledi. 
MAG Vakfı’nın 
hazırladığı bir 
sunumun izlen
mesinden sonra 
söz alan Bursa 
Vali Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
Vekili İsmail 
Demirhan, Valilik 
olarak projeye 
gerekli desteği 
vereceklerini 
belirterek, “Bu 
konuyu önemsi 
yoruz. Gemlik’te 
ikamet eden vatan
daşların afetlere 
karşı daha duyarlı 
olmasını istiyoruz. 
MAG’ın yaptığı 
iş kamununkinden

daha Önemli. 
Afetin ne zaman 
geleceği belli ola
maz. Gemlik’te 
altyapı var. Bu 
konuda bir dernek 
te kurabilirsiniz, 
bu güzel olayın 
destekçisi olacağız. 
Bilinçlenme çok 
önemli. Afet 
olmasını istemeyiz. 
Ama biz afetlere 
karşı hazırlıklı 
olmalıyız.” dedi. 
Yalova’dan gelen 
Mahalle Afet 
temsilcileri, 
Gemliklilere bu 
konuda her zaman 
yardımcı olacak
larını, Türkiye’nin 
her yanında bu 
tür yapılanmaların 
gerçekleştirilmesi 
gerektiğini 
söylediler.

KAŞEDE 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 3595
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Gemlik’ten çaldıkları 2 araç ve plakalarla Gürsu’daki benzinliği soydular 

Amerikan İlimi gibi soygunun 
sanıklarına 90 yıl hapsi istemi

YazıYORUM

Bursa'da, kar 
maskeleriyle girdik
leri benzinlikteki 
pompacıları, oyun
cak tabanca, Rambo 
bıçağı ve biber 
gazıyla etkisiz hale 
getirip, para ve 
kontör gasp 
ettikleri iddia 
edilen 6 tutuklu 
sanık hakkında 90 
yıla kadar hapisleri 
isteniyor., 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"geceleyin birden 
fazla kişiyle 
silahla işyerinden 
yağma” suçundan 
yargılanan H.K.(23), 
M.U. (27), T. T. (18) 
A.T. (22), Î.P. (26), 
M.S.'nin (24) tekrar 
hakim karşısına 
çıktı. Gemlik’ten 
çaldıkları iddia 
edilen iki araç ve

Polislere iş üstünde «ahlandı
Bursa'da bir alışver
iş merkezinin 
kapısını sopayla 
kırdıktan sonra 
içeri giren hırsız, 
kasadaki paraları 
çalmak istedi. 
Alarmın çalması 
üzerine polisin 
geldiğini gören 
zanlı, saklandığı 
bodrum katında 
kıskıvrak yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Darmstad 
Caddesi'nde 
bir alışveriş 
merkezinde 
meydana geldi.
Gece saat 04.25 
sıralarında alışveriş 
merkezine gelen 
S.H. (26), sopayla

Bursa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Merkez Yıldırım 
ilçesinde, iki kişi 
arasında çıkan 
kavgada 1 kişi 
bıçaklandı.
Alınan bilgiye 
göre, Duaçınarı 
Mahallesi Vişne

plakalarla, kar 
maskesi takarak 
girdikleri Gürsu’daki 
benzinlikte 2 kişiyi, 
oyuncak tabanca ve 
biber gazı sıkarak 
etkisiz hale getir 
rek, 725 lira para ile 
bin lira değerinde 

marketin güvenlik 
kilitli cam kapısını 
kırarak içeri girdi. 
Kasadaki paraları 
almaya çalışan 
zanlı, alarmın 
çaldığını ve polis 
ekiplerinin geldiğini 
görünce depo katına 
inerek kola 
Şişelerinin istif 
edildiği bölüme 
saklandı.
Hırsızın depoya 
girdiğini gören 
polisin talebi 
üzerine olay yerine

Caddesi'nde Hasan 
B. (23) ile Murat Ç. 

*(19) arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya 
dönüşmesinin 

sigara ve kontör 
gasp ettikleri iddia 
edilen şüpheliler 
hakkında savcı 
mütalaasını açıkladı. 
Soygun anı kamer
alar tarafından 
saniye saniye 
görüntülenen ve 

çok sayıda ekip 
gönderildi. Alışveriş 
merkezine giren 
ekipler, depoda 
kolilerin arasına 
giren S.H.'yi sak
landığı yerde 
kıskıvrak yakaladı. 
Depodan çıkmamak 
için direnerek polise 
zor anlar yaşatan 
zanlı, güçlükle 
polis aracına 
bindirilerek Çarşı 
Polis Merkezi'ne 
götürüldü.
Olay yerinde 

ardından Hasan B, 
Murat Ç. tarafından 
baca ğından bıçak
landı. Yaralı genç, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekibi tarafından 
Bursa Devlet 

polisin zanlılardan 
I.P.'nin olay 
günü giydiği 
kazaktan yola 
çıkarak yakaladığı 
sanıklar, 
haklarındaki 
iddiaları yalanladı. 
Mütalaasını veren 
savcı, nitelikli 
yağma suçundan 
her bir sanığın 
15'er yıla kadar 
hapsini istedi. 
Ayrıca savcı, olay 
sırasında araçta 
bekleyen yaşı küçük 
sanık T.T.’nin 
cezasında indirim 
yapılması 
gerektiği yönünde 
mütalaa verdi. 
Sanık avukatları, 
esas hakkında 
savunma için süre 
talebinde 
bulunurken, dava 
karar için ertelendi.

inceleme yapan 
polis ekipleri, 
alışveriş merkezinin 
sorumlusuna 
haber verdi. 
Olay yerine 
gelen market 
sorumlusu, kapının 
güvenlik kilidinin 
bulunduğunu 
belirterek hırsızın 
içeriye nasıl girdiği
ni anlamadığını 
söyledi. Polis 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını 
incelerken, karakol
da markete nasıl 
girdiğini kendisinin 
de bilmediğini 
iddia eden zanlı, 
ifadesinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

Hastanesine kaldı 
rıhrken, zanlı güven 
lik güçlerince ğözal 
tına alındı. Zanlının, 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Parlak bir gece !...
15 Ocak gecesi Türk Telekom Arena’nın 

açılışında on binler yeri göğü inletti.
(50 bin kişi)
Laik Türkiye Cumhuriyetini ve ülkenin 

bütünlüğünü savunmakta yetersiz kaldı 
ğını düşündükleri Başbakanı protesto 
ettiler...

Bu satırların sahibi GalatasaraylIdır..
Çok iyi bir spor ve profesyonel futbol 

izleyicişidir.
Ancak bu kez konunun sportif boyutu

nun zerre kadar öneminin kalmadığı bir 
olaya tv. de seyrederek tanık oldum..

Fenerlisiyle - Beşiktaşlısıyla - 
Bursasporlusuyla seyreden seyretmeyen 
bir çokları gibi, bu ülkede Galatasaray 
taraftarı gibi bir taraftar grubunun bulun
masından kıvanç duyduk.

Bu büyük camia, yalnız Türk futbolun
da değil, Türk sporunda çok büyük 
başarıların sahibiydi,

2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ise 
başarılarının doruğu olarak hepimizi 
mutluluk sarhoşu yapmıştı.

Ama Cumartesi gecesi bambaşkaydı 
Galatasaray seyircisi.

O gece spor seyircisi olmanın çok öte
sine geçerek cumhuriyet değerlerinin 
savunucusu, uluslaşmış bir toplumun 
özgür ve onurlu bireyi olarak hançeresi- 
ni yırtarcasına haykırıyordu.

Sözüm ona demokrasi havarilerine ve 
yalakalarına unutulmaz bir demokrasi 
dersi veriyordu.

Yalakaların, yandaşların durumu kurtar
ma gayretleri, bu asil taraftan daha da 
bilinçlendirmektedir.

Hiçbirinin zerre kadar kıymeti harbiyesi 
yok...

(Ah Harbiye)
Ayrıca güneşi balçıkla sıvamak 

mümkün mü?..
Söyleyin, Başbakanın adı anons 

edildiğinde kulakları sağır eden o olum
suz tezahürat, birkaç yüz insanın işi ola
bilir mi hiç?...

Ayrıca bu durum, küçük bir grubun 
düzenlediği organizasyon olsaydı, 
Başbakan ve yanındakiler stadyumdan 
kaçar gibi ayrılırlar, durumu daha da 
afişe ederler miydi?..

Orada bulunmalarının tepkileri artıra
cağını ve kendileri için daha olumsuz 
sonuçlar doğuracağını, yıpranâbilecek- 
lerini düşündükleri için apar topar ayrıl
mayı tercih etmişlerdi...

Her şey apaçık ortada..
Bir kere o on binler, GalatasaraylI kim

liklerinin çok ötesine geçerek özgür, 
onurlu ve muhalif birey kimlikleriyle 
hareket etmişlerdi.

Bunun dışındaki değerlendirmeler 
konuyu sulandırmaya çalışmaktan başka 
bir şey değildir.
Ayrıca o insanların hiçbiri Adnan 

Polat’tan daha az GalatasaraylI değildir..
O insanlar Galatasaray’ın ta kendisidir.
15 Ocak 2010 gecesi de bu büyük 

kulübün en parlak sayfalarından biridir.
Bu da iyi biline...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
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Kurtul Bölgesi Depolama
Plan sorunları bitiyor

40 yıla yakın zamandır gazetecilik yapı 
yorum.

Bu 40 yılda da Belediye meclislerini izle 
dim.

Gördüğüm şu:
Neredeyse tüm meclis toplantılarında 

imarla ilgili konular geldi gitti.
Ama, planlara karşın kaçak yapılaşma 

bitmedi.
Önce Hisartepe Mahallesi, ardından kent 

mezarlığı çevresi, sonra ova yağmalandı.
Odun depolarının çevresi, üzerleri ve 

arka tarafları kaçak yapılarla doldu.
Belediyenin bu yapılardan kaç tanesinin 

kaçak, kaç tanesinin ruhsatlı olduğunu 
gösteren bir belgesi veya incelemesi var 
mı bilmiyorum.

Belki bu yeni imar planları yapılırken tes- 
bitler yapılmıştır.

Şimdi kaçak yapılar, plan içinde kaldık
ları için yasal statü kazanacak, tapu 
çıkarılacak, projelerini yapacaklar, ruhsat 
alacaklar ve yaptıkları kaçak yapılar res 
miyet kazanacak.

Sonuçta yasaları delenler, kazanmış, na 
muslu vatandaş yine cezalanmış olacak.

Bu işin mantığını bulamadım. 
Bulunacağını da sanmıyorum.
Kentin tüm sınırları zamanında plan içine 

alınsaydı, kaçak yapılaşmayla mücadele 
yapılsaydı, daha yaşanır bir kentimiz olur
du.

Depolama alanlarıyla ilgili tamamlanan 
planlarda 18 uygulaması yapıldığı için 
Gemlik Belediyesi bu planlardan sonra 
200 dönüm araziye sahip olacağı açıklan
mıştı.

18 uygulamaları hep sancılı olur.
Senin, benim yerimi alırlar sosyal alan 

yaparlar, sana da bir başkesitim tapusun
dan yer verirler.

Planlar askıdayken, sorunlar yaşanıyor 
mu bilmiyorum.

Ama bildiğim, birçok usulsüz yapılaşma 
yasal çerçeve içine alınmış olacak.

Her türlü plan, plansızlıktan iyidir diyo 
ruz.

Tesisleri planları askıya tikli
Gemlik Belediyesi 
tarafından imar plan
ları yapılan Kurtul 
Bölgesi Depolama 
alanları ile ilgili 
1/1000 lik planların 
18 uygulaması 
askıya çıktı.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi tarafından 
onaylanan Gemlik 
Kurtul ve Engürücük 
Köyü civarı depola
ma alanları ile ilgili 
1000 lik imar plan
larının 18 uygula
ması ile ilgili çalış
maları tamamlandık
tan sonra, Gemlik 
Belediye Meclisi’nce 
planların kabul 
edilmesinden sonra 
planların Belediye 
İmar Müdürlüğü 
girişindeki kapı ve 
duvarlarda askıya 
çıkartıldı.
Kurtul bölgesi 
civarındaki odun 
depolarını plan 
kapsamına alan 
yeni imar planları 
bir ay süre ile 
askıda kalacak. 
Bu süre sonunda 
askıdan indirilecek 
olan planlara 
yapılacak itirazlar 
ele alınacak.

******* ****** ****** ******
Gemlik Belediyesi ile ilgili olarak Cumhu 

riyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruştur
manın son aşamaya doğru geldiğini 
sanıyorum.

Dün akşam Saatlerinde savcılığının bele 
diye İdari Başkanı Cemil Acar’ın savcılık 
ca sorgulandığını öğrendim.

Bir gün önce de Teknik Başkan Özkan 
Ateşli, sorgulanmış, tutuklanmak üzere 
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş.

Mahkeme Özkan Ateşli’yi tutuksuz yargı 
lanmak üzere serbest bırakmış.

Gazetemiz baskıdayken, Cemil Adar’ın 
aynı suçtan, aynı mahkemece tutuklandı 
ğ/ haberini aldım.

İçim cız etti.
Cemil Acar’ı çocukluğumdan beril 

tanırım.
Dürüstlüğüne inandığımız bir arkadaşı 

mızdır.
Bu karara bugün itiraz edileceğini avuka 

tından öğrendim.
Kurunun yanında yaşın yanmasını iste

mem.

Kesilmeli için ithal edilen kuzular 
damızlık diye satılıyor iddiası

Bursa Koyun ve 
Keçi Yetiştiricileri 
Birliği (BKKYB), et 
fiyatlarını dengele
mek için yurt dışın
dan kesilmek üzere 
ithal edilen koç ve 
kuzuların hayvan 
pazarlarında 
damızlık olarak 
satıldığını ileri 
sürdü.
BKKYB Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Doğan Özkaya,

konuyla ilgili yazılı 
açıklama yaptı. 
Özkaya, hükümet 
tarafından verilen 
izin ile belirli bir 
süre için ithal edilen 
koç ve kuzuların 
Türkiye'ye getirildik
ten sonra doğruca 
kesim yerlerine 
götürülmesi gerek
tiğini belirtti. 
İthal edilen 
hayvanların 
damızlık özelliği

taşımadığını 
vurgulayan Doğan 
Özkaya, "Bazı 
fırsatçılar bu hay
vanları pazarlara 
getirip üreticilere 
damızlık diye satıy
orlar. Oysa bir hay
vanın damızlık 
olması için bazı 
şartlar vardır. O 
şartları yerine 
getirmeyen hiçbir 
hayvan damızlık 
statüsünde satıla

maz. Tarım müdür
lükleri tarafından 
hayvan pazarlarının 
sürekli denetlen
mesi gerekiyor. Ama 
denetimler gerektiği 
kadar yapılmıyor. 
Eğer denetimler 
gerektiği gibi yapıl
sa hayvan üretici
lerini yanıltan bu tür 
uygulamalara hiç 
kimse cesaret ede
mez." ifadelerini 
kullandı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Zeytinciler, Zeytinyağcılar, 
Sabuncular.... (1)

Gemlik’in eski nakliyecileri yazımı 
okuyan onlarca okurumdan övücü tele
fonlar aldım.

Onlar ve yolda rast gelen dost ve 
arkadaşlar, Gemlik’in ürünü zeytin, 
zeytinyağı, sabun konuları senin yıllar
ca uğraşın, mesleğin bir noktada. Bu 
konu hakkında Gemlik’e yeni yerleşen 
hemşehrilerimiz de bilgilensin dileğinde 
bulundular.

Ben de düşünüyordum yazmayı.
Bu istekler doğrultusunda hatırladık

larımı, bilebildiğim, yaşadığım kadan ile 
yazmaya karar verdim.

Evet. Gemlik’in dünyaca ünlü zeytinin
den, zeytin üreticilerinden başlayalım.

Gemlik’in en büyük zeytinliklerine 
sahip üreticilerimiz Kurşunlu’da, eski İç 
İşleri Bakanı Şükrü Kaya, Ahmet Yörük, 
Veli ve Şükrü Alemdar kardeşler, 
Gemlik’te Cemil Çıpa, (Av. Teoman 
Ekim’in anneden dedesi)

Bahattin Çavdar, Hasan Bekçe ve 
kardeşleri, Ahmet Beken Orhangazi’nin 
Karsak Köyü’nden olmakla beraber 
Gemlik’in eşrafı olan İbrahim Karsak ve 
Ali Karsaklı, Gündoğdu da Av. Şinasi 
Beken ve ağabeyi Yusuf Beken 
Gemlik’in daha doğrusu yörenin ne 
büyük zeytin üreticileri idiler.
Herbiri binlerce zeytin ağacı sahibi, 

tonlarca zeytin üreten, üreticilerdi. 
Daha sonraları bu gruba Ali Şirin’de 
katıldı.
Ali Şirin harici diğer adı geçen üretici 

ier, zeytinlerini tuzlayıp stoklar, olgun
laştıktan sonra zeytin ticareti yapan 
tüccarlara satarlardı.

Gemlik 50-60 yıl öncesi, şimdiki bir 
beldemiz kadar ya var, ya yoktu. Ziraat 
Bankası ötesi büyük zeytin mağazaları 
ve zeytin tüccarlarının işyerleri idi.

İstiklal Caddesi’nin sol yanında Baruh 
Sağız, sonraları Osman Fevzi Ateş’in 
olan zeytin mağazası ve işyeri bitişiği 
zeytin tüccarı Ata Tezer, Ziraat Bankası, 
Veziroğlu kardeşlerin işyeri, Yeşil Bursa 
Hanı, Halil Ertür ve Kemal Dikim’in iş 
yerleri, İbrahim Doğu’nun, Kemal 
Kılıç’ın ve Yusuf Alkaya’nın işyerleri 
bulunuyordu ve Orhangazi Caddesi, 
Mezarlık ve birkaç ev ve bahçeler.
İstiklal Caddesi’nin sağ yanında Hüs 

nü Dıramur’un böcekhanesi ve içinde 
Ege Birlik, Osman Fevzi Ateş ve Mut 
man Kardeşlerin zeytin stok depoları, 
72 Nolu Zeytin T.S. Koop. eskiden Ege 
Birlik’in sonra Vehbi Koç’un işlettiği 
zeytinyağı tesisleri, Alemdarlar Yağ ve 
Sabun Tesisleri, Ali Ertek zeytin depo
su. Ali Şirin zeytin depoları ve Evi, Mus 
tafa Karsak’ın Ağah Bey’in, Ahmet Mi 
rascı’ların, Orhangazi Caddesi Kafoğlu 
Yağ ve Sabun Tesisleri ve birkaç ev. 
Karsak Deresi mezbaha ve Bursa şo 
sesi... Devamı yarın

Cotanakspoılulat art Mışıııi
Bir süre önce 
kurulan Çotanakspor 
Kulübü, yarın 
akşam kulüp 
yararına gece 
düzenledi.
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda saat 
19.oo’da başlayacak 
olan geceye, 
Türk Halk Müziği 
sanatçısı Yılmaz 
Turan ile Bahar’ın 
yanı sıra, yöresel 
sanatçılar Yusuf 
tepe, Bayram Dalsız 
ve Kazım Çakır 
katılacaklar.
U-17-18-19 A takımı 
olmak üzere 220 
lisanslı sporcusu 

bulunan 
Çotanakspor 
Kulübü Başkanı 
Cemil Karataş, 
Gemlik’teki gençliğe 
sahip çıkmak 
istediklerini, bu 
nedenle gençliğe 
spor yaptırdıklarını 
söyledi. Karataş, 
"Geleceğimizin 
güvencesi olan 
çocuklarımızın 
topluma faydalı 
bireyler yetişmesine 
katkıda bulunmak 
istiyoruz. Amacımız, 
sportif başarılardan 
çok gençliğin 
kötü alışkanlıkları 
olmayan spor ve 
insanı seven,

1 ilcî lı t i 1 Will üıl i lı i 11 ıı imi i sili ı ılı
Kocaeli'nin Gölcük . 
ilçesinde meydana 
gelen 4.3 büyük
lüğündeki deprem 
korku ve paniğe 
neden oldu.
Merkez üssü 
Gölcük-Değirmen< 
dere olan 4.3 büyük
lüğündeki deprem . 
nedeniyle vatan
daşlar evlerinden

çıkıp battaniyelere 
sarılı olarak sokakta 
veya otomobillerinde 
bekledi. Korkudan 
gözyaşlarına hakim 
olamayan bazı 
kadınları ise yakın
ları sakinleştirmeye 
çalıştı. 4,3 büyük
lüğündeki deprem 
sebebiyle Gölcük'te 
panik yapıp

Adıma bastırmış olduğum 243401-243450 (2), 
6301-6350 (1), 389301-389350 (1), 22201-22200 

(2) adet faturalarım, 438901-438950 (1) adet 
sevk irsaliyesi, 29251-29300 (1) adet gider 

pusulası kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
BASRİ BAŞARAN (32908175634)

SftDUK DAİHE WE İŞYERİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

spor disiplinine 
uyan bireyler olarak 
yetiştirmektir." 
dedi.
Çotanakspor gecesi 
ile ilgili biletler

Giresunlular
Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nde ve 
Çotanakspor 
Kulübü’nde satışa 
sunuldu.

rahatsızlanan 10 kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Korku ve endişe 
yüzünden çok sayı- ■ 
da vatandaş da 
geceyi dışarıda 
geçirdi. Merkez üssü 
Değirmendere 
beldesi olan 
deprem, saat 
04.09'da gerçekleşti. 
Sarsıntı ile

vatandaşlar kendi
lerini dışarı atarak 
sokaklara çıktı.
Mal ve 
can kaybının 
olmadığı ve. yaralı 
vatandaşın bulun
madığı bildirildi. 
Paniğe kapılıp şoka 
giren 10 kişi Gölcük 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

w Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 
S 10160400EX053194 tescilli ve 03.09.2010 

tarihli Gümrük Çıkış Beyannamelerimiz
X kaybulmuştur. Hükümsüzdür.
X BIEH SERAMİK SAN. VE TIC.A.Ş.

ELEM4NUR
Vardiyalı çalışmak üzere 

BAYve BAYAN İŞÇİ 
alınacaktır.

Başvurmak isteyenlerin 
özgeçmişleri ile birlikte 

burfleks@burfleks.com 
adresine müracaat etmeleri 

- rica olunur.

mailto:burfleks@burfleks.com
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Saadetten'GencIilıSaaıleiBıılusıııasr Sahte paraya dikkat!
Gençlik Kolları’nih 
organize ettiği 
"Gençlik Saadet 
Buluşması” prog 
ramının İkincisi 
Anadolu Gençlik 
Derneği Lokali’nde 
gerçekleştirildi. 
Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen. Saadet 
Partisi il Müfettişi 
Recep Aygün, il 
Başkan Yardımcısı 
Nairn Öztürk, 
Anadolu Gençlik 
Derneği İlçe Başkanı 
Oğuz Güler, Anadolu 
Gençlik Derneği Orta 
Öğretim sorumlusu 
Aydın Alsancak, 
programın ev sahibi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Nurullah 
Şıvgın ve çok sayıda 
davetli gencin 
katılımı ile coşkulu 
bir program gerçek
leştirildi. Sedat 
Özmen^ Oğuz Güler 
ve Recep Aygün'ün 
kısa selamlama 
konuşmalarından 
sonra programın

İnternet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

davetlisi olan il 
Başkan Yardımcısı 
Nairn Öztürk "Siyo 
nizm ve İşbirlikçiler" 
adlı konferansa 
konuşmacı olarak 
katıldı.
Öztürk, Siyonizmin 
tarihsel gelişimini 
anlatarak başladığı 
konuşmasında 
"siyasi arenada 
ülkesi ve milleti için 
hizmet edeceğini 
söyleyenler eğer 
siyonizmin dünya 
üzerindeki etkisini 
bilmiyor ve çözümü 
hakkında plan ve 
projeleri yoksa 
yaşanabilir bir Türki 
ye meydana getirme 
leri mümkün olmaz.

Bundan dolayıdır ki 
ki Saadet Partisi bir 
tarafa diğerleri bir 
tarafa. Diğer siyasi 
partiler oynanan fil
imde sadece oyuncu
ları değiştirerek mil
letin karşısına 
çıkarken, Saadet 
Partisi çözümün 
oyuncularla değil bu 
milleti sömüren faizci 
kapitalist sistemin 
yani senaryonun 
değişmesi ile 
mümkün olduğunu 
söylüyor. Peki, insan
ların emeklerinin 
sömürüldüğü mod
ern köleler şeklinde 
yaşamalarına izin 
verilen bu faizci 
kapitalist 

sistemin alternatifi 
ne? Tabiî ki Faizsiz 
Adil Düzendir" 
dedi.
İssizliğin 2000 
yılında TÜİK 
verilerine göre 
%6,7 iken 2010 

sonu itibari ile 
%14’ lerde olduğunu 
asıl oranında %20 
‘lerde olduğunu 
söyledi. Genç nüfusa 
istihdam alanları 
oluşturulmuyor.
Fabrikalar kapatılıp 
yerlerine parklar, 
üniversiteler 
açılıyor. İktidara 
soruyoruz Üni 
versiteden mezun 
olan gençler fab
rikaları kapatırsak 
nerede çalışacaklar? 
Üniversiteyi 
fabrika sahasına 
değil boş bir 
alana kurun, bunun 
sonu nereye 
varacak? dedi.
Program 
gençlerin sorduğu 
sorulara verilen 
cevaplarla sona erdi.

Vatandaşların 
kalpazanların tuza
ğına düşerek kanun 
karşısında suçlu 
duruma düşme 
meleri için, aldıkları 
paraların hakiki olup 
olmadığı konusunda 
dikkatli davran
maları gerektiği 
bildirildi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada, "Sahte 
para güzel bir şek
ilde muhafaza 
edilmeli ve sadece 
gelecek görevlilere 
teslim etmeli. Sanık 
durumuna düşme 
korkusuyla ya da 
neme-lazım 
düşüncesiyle pasif 
kalmamalı, olayı sin
eye çekmemeli." 
denildi.
Dünyada sahteciliğe 
karşı korunmak için 
paraların son . 
derece gelişmiş 
emniyet unsurlarıyla 
basıldığına dikkat 
çeken uzmanlar, 
gerçek banknotların 
dizayn, renk ve 
baskı yönünden çok 
net ve düzgün görül 
düğünü belirtiyor.

Uzmanlar, dikkatle 
bakıldığında kolayca 
algılanabilecek bu 
net ve temiz 
görünüm yanında, 
elle kontrolle sahte 
ve gerçek banknot
ların birbirinden 
ayırmanın mümkün 
olduğunu söylüyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada, gerçek para
da kabartma baskı, 
filigran, emniyet 
şeridi, bütünleşik 
görüntü, hologram, 
optik değişken bant, 
renk değiştiren 
mürekkep olduğu 
belirtildi.
Türk Ceza Kanu 
nu'na göre; gerçek 
zannıyla aldığı 
paranın sahteliğini 
fark eden kişilerin, 
sahte parayı veren 
kişilerin eşkâl bilgi
lerini tarif etmek 
sureti ile 3 gün 
içinde emniyet 
makamlarına 
bildirdikleri takdirde 
kendileri hakkında 
herhangi bir soruş
turma yapılmadığına 
dikkat çekildi.

<zlm& sekeri
KREŞLERİ . . . . . . . . . .

GEMLİl’İNİHÖZEL 
OKUL ÖNCESİ ECİIİM 

KURUNU
vır

«NIUIl
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında- 
önemlibirfarkyuratır”

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGIM MUTLU BİBEYLEB YETİŞTİBİYOBUZ • 
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 m usta fa ÖZALP EMLAK'TA n
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin - İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira - 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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BMialar 11 Mıı eleman aM Türk milanın önceliıi kont
Bireylerin yanı sıra 
KOBİ’ler ve çiftçiler 
bankaların gözdesi 
olacak.
Bankacılık Uzmanı 
ve Başkent Üniver
sitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi Bankacılık 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Şenol 
Babuşcu, 2011 yılın
da bankacılık sek
töründe yaşanması 
muhtemel 
gelişmeleri anlattı. 
Babuşcu, 
bankaların bu yıl 
bin şube açarak, 
10 bin kişiyi işe 
alacakları tah
mininde bulundu. 
Türkiye 
ekonomisinin, 
kriz öncesinde 
olduğu gibi yeniden 
yüzde 5-6 büyüme 
trendini yakalaya
cağını belirten 
Babuşcu, bunun 
bankalar açısından 
‘yeni şube’ anlamı
na geldiğini savun
du. 2005-2007 
döneminde

KR^IH W 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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bankaların yılda 
ortalama bin şube 
açtıklarını anımsa
tan Babuşcu, her 
bir şubenin ortala
ma 10 eleman 
anlamına geldiğini 
vurguladı.
Sektöre ilişkin diğer 
beklentilerini ise 
şöyle sıraladı: 
- Sektörde kar mar
jları daralacak. Kar 
marjı görece daha 
yüksek olan KOBİ 
Bankacılığı, 
Bireysel Bankacılık 
ve Tarım Bankacılığı 
gibi alanlara yöne
limleri artacak.
- Düşen kar marjları 

nedeniyle bankalar 
maliyetleri 
düşürmek için, 
şubelerden para 
transferini ortak 
yapacak, ATM’lerde 
olduğu gibi POS 
cihazlarını da ortak 
kullanacak.
- Bankalar korniş 
yon ve masraf 
almadan taviz 
vermeyecek.
- Avrupa 
bankacılığındaki 
gelişmeler ve kon- 
solidasyonlar 
nedeni ile bazı 
yabancı bankalar, 
Türkiye piyasasın
dan çıkabilir.

MasterCard tarafın
dan kentsel nüfusu 
temsil eden 11 il 
merkezinde yap
tırılan Masterindex 
araştırması, "Elinize 
fazladan 40 bin lira 
geçse nasıl değer
lendirirsiniz?" 
sorusuna yanıt aradı. 
Araştırmaya katman
ların yüzde 19'u "ev 
alırım", yüzde 15’i 
"otomobil alırım" ve 
yüzde 9'u "altına 
yatırım yaparım" 
yanıtını verdi.
Masterlndex'in son 5 
yıllık verileri, Türk 
halkının ellerine 
geçen fazladan 40 
bin lira ile ev alma 
isteğinin her zaman 
birinci, otomobil 
alma isteğinin de 
her zaman ilk üç 
sırada yer aldığını, 
yıllar içerisinde bu 
iki tercihte sapma 
olmadığını ortaya 
koydu.
Katılımcıların yüzde 
8'i "borç ödemek", 
yüzde 8'i "eğitim" 
ve yüzde 6'sı 
"tasarruf yapmak" 
için harcama 
yapacağını ifade etti. 
Araştırmanın 
sonuçları geçen yılın

ABONE 

OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

tercihleriyle 
karşılaştırıldığında 
"borçlarımı öderim" 
diyenler azalırken, 
otomobil almak 
isteyenlerin 
sayısı arttı.
Fazladan 40 bin 
lirayı değerlendirme 
yöntemleri kadın ve 
erkek ayırımına göre 
incelendiğinde, her 
iki grupta da ev 
almanın birinci, oto
mobil almanın da 
ikinci tercih olduğu 
görüldü.
Kadınların üçüncü 
ve dördüncü tercih
lerinin, fazladan par
alarını ağırlıklı olarak 
"altına yatırmak" 
ve "eğitim için 
harcamak" olduğu 
görülürken, erkekler 
arasında "altın 
alma", "borç 
ödeme", "tasarruf 

NÖBETÇİ ECZANE
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yapma" ve "yeni 
iş kurmak" isteyen
lerin yüzde 8'de 
kaldığı görüldü. 
Ayrıca erkeklerin 
yeni iş kurma/işini 
geliştirme konusun
daki isteği kadınların 
bir hayli önünde 
(erkek yüzde 15, 
kadın yüzde 10). 
Kadınlar ise sağlık 
harcamalarına 
erkeklerden daha 
çok önem veriyor. 
Yanıtlar yaş kırılımı- 
na göre değer
lendirildiğinde, 
15-24 yaş grubunun 
ilk üç önceliğinin 
eğitim harcaması, 
otomobil ve 
gezi/eğlence/tatil, 
55 yaş üstü grubun 
önceliğinin ise ev 
almak, sağlık ve 
altına yatırım 
olduğu görüldü.

G 
E 
M 
L 
1 
K 
R 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 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 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 , 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçağaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513'10 79
MAR-PET 513 30 33
Tüncay Otogaz 813 14 25
Beyza Petrol- 913 01 03

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. 513 60 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3868 

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)

fflMHlM
MS SİMASI 

EYVAHEYVAH2 
Il.00-I2.l5-I4.00 
15MM5 
l9.00ai5-2l.50

Rezervasyon 
(Tdî5İ3 33 2l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Avrupa'da en az alkol 
tüketen lifte: Türkiye

Bu habere dikkat!
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü 
(OECD) Sağlık 
Verileri 2010, 
Eurostat istatistik 
Veritabanı ve Dünya 
Sağlık Örgütü'ne 
göre, Avrupa'da 30 
ülke içinde en az 
alkol tüketen ülke 
kişi başına 1,4 litre 
ile Türkiye oldu. 
Türkiye'nin ardından 
5,3 litre ile Malta, 6,8 
litre ile Norveç, 6,9 
litre ile İsveç en az 
alkol tüketilen 
Avrupa ülkeleri 
olarak yer aldılar. 
OECD'nin raporunda, 
Avrupa Birliği 
ülkeleri içinde 
kişi başına alkol 
tüketimi ortala
masının 
10,8 litre olduğu 
kaydedildi.
Bu ülkede yerleşik 
olmayanların yüksek 
oranda alkol satın 
aldığı Lüksemburg

dışarıda bırakıldığın
da, Estonya, 
Macaristan ve 
Fransa 2007-2008 yıl
larında kişi başına 
12,5 litreden fazla 
alkol tüketilen 
ülkeler oldu.
Türkiye, Malta ve 
bazı İskandinav 
ülkeleri (Norveç, 
İsveç ve İzlanda) en 
düşük alkol tüketi
minin olduğu ülkeler 
olarak sıralandı. 
Rapora göre, ortala
ma alkol tüketimi 
birçok Avrupa Birliği 
ülkesinde 1980-2008 
döneminde düşse 

de bazılarında da 
yükselme kaydedildi. 
Örneğin, şarap 
üreticisi İtalya'da 
yüzde 50, Fransa'da 
yüzde 35 ve 
Ispanya'da yüzde 36 
kişi başına alkol 
tüketimi düştü. 
Slovakya'da yüzde 
34, Yunanistan'da 
yüzde 32, 
Almanya'da yüzde 
30 kişi alkol 
tüketiminde düşüş 
yaşanırken, 1980 
yılından bu yana, 
İzlanda'da yüzde 
70, Kıbrıs Rum 
Kesimi yüzde 50, 
Finlandiya yüzde 
30 ve İrlanda'da 

yüzde 29 kişi başına 
alkol tüketiminde 
artış yaşandı. Ancak 
İzlanda ve Kıbrıs 
Rum Kesimi, hala 
görece olarak az 
alkol tüketen ülkeler 
arasındaki yerine 
koruyor.

Prof. Dr. Mustafa 
Nazıroğlu, yaptıkları 
araştırmalarda kablo
suz internetin beyne 
zarar verdiğini kanıt
ladıklarını belirtti. 
İsparta Süleyman 
Demirel Üniversitesi 
(SDÜ) Tıp Fakültesi 
Biyofizik Bölümü 
Anabilim Dalı 
Başkanı ve Deney 
Hayvanları 
Laboratuvarı Birim 
Sorumlusu Prof. Dr. 
Mustafa Nazıroğlu, 
yaptıkları araştır
malarda kablosuz 
internetin beyne 
zarar verdiğini kanıt
ladıklarını belirtti. 
Prof. Dr. Nazıroğlu, 
çalışma kapsamında 
30 fareyi kobay 
olarak kullandıklarını 
belirterek fareleri üç 
gruba ayırdıklarını 
aktardı. Yaklaşık 1 ay 
süren çalışma kap
samında fareleri 
günde bir saat 
süreyle manyetik 
dalgalara maruz 
bıraktıklarını anlatan 
Prof. Dr. Nazıroğlu,

kontrol fareleri ile 
manyetik alana 
maruz kalan fareleri

var deneylerindeki 
incelemelerde tahrip 
olan hücrelerin işlev

aynı şartlar altında 
muhafaza ettiklerini 
iletti. Prof. Dr.
Nazıroğlu, "Farelerin 
manyetik dalgalara 
maruz kalması sonu
cu önce grafiğini 
aldık. Farelerin beyin 
hücrelerini 
kestiğimizde ciddi 
hasarlar oluştuğunu 
gördük. Hücrelerin 
işlevlerini sağlıklı bir 
şekilde gerçek
leştiremediklerini ve 
beynin bundan 
olumsuz etkilendiği
ni saptadık" dedi. 
Vücut organlarının 
işlevlerini yerine 
getirmesinde beyin 
hücrelerinin önemli 
rolü bulunduğunun 
altını çizen Prof. Dr. 
Nazıroğlu, laboratu- 

lerini yerine getire
memesinden dolayı 
sinir hücrelerinin de 
olumsuz etkilendiği
ni ifade etti. Özellikle 
kablosuz internetin 
bugüne kadar beyin 
hücrelerine zarar 
verdiği yönünde bil
imsel bir çalışma 
yapılmadığını 
belirten Prof. Dr. 
Nazıroğlu, şunları 
söyledi:
"SDÜ olarak yap
tığımız deneysel 
çalışma ile elektro
manyetik dalgaların 
beyin hücrelerine 
önemli ölçüde zarar 
verdiğini, hücrelerin 
işlevlerini sağlıklı bir 
şekilde yerine 
getiremediğini kanıt* 
lamış olduk."

MILTONhilto

DUGUN SALONU
GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
hafta içi gündüz düğünlerinde

2'500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın....

ij/L^İRESTAURANT 

&CAFE
Reşide Bayar Cd. UMURBEY
Tel : 0 224 525 07 70
GSM: 0 532 784 40 50

Cuma Gitar (Sezer) 
Cumartesi Gemlik Fasıl Grubu Saat 20.oo

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
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"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCfiCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit owlok işleri yapılıl
ar. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Üst Mahkeme, Cemil A.nın tutukluluğunu kaldırmadı.

Başkan Güler serbest kailli
Güler, Adliye çıkışı 

gazetecilerin 
\ sorularını 

cevaplandırdı

Cumhuriyet Savcılığınca Gemlik Belediyesi hakkında 
başlatılan soruşturma kapsamında dün Savcılıkça 6 
saat sorgulanan Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, tutuklanmak istemiyle çıkarıldığı mahkemece 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Güler, Adliye’den çıkışta kendisini alkışlarla karşıla 
yan partililere teşekkür ederek, "Adalete güveniyo
rum. Gerçeğin ortaya çıkması için Adalet görevini 
yapmalıdır" dedi. CHPTılerin birlik ve beraberlik için 
de olmasını da isteyen Güler, ‘AKPyi Gemlik’te sile
ceğiz. Bunun başka çaresi yok" dedi. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Gergin bekleyiş...
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 

dün savcılığa çağrıldığını belediyede 
öğrendim.

Güler, Belediye’ye gelir gelmez, belediye 
meclis grubu ile il genel meclis üyeleriyle 
bir ve CHP yöneticileriyle bir değerlendirme 
toplantısı yaptı.
Ardından avukatları ile birlikte Adliye’ye 

giderek, Belediye ile ilgili soruşturmayı 
yürüten savcıya ifade vermeye başladı.
Adliye’ye gittiği saat 13.30 dolaylarıydı.
Adliye’den çıktığında ise saat 19.30ü gös

teriyordu.
Yani, Güler ve avukatları savcılık ve yargıç 

karşısında soluksuz 7 saat ifade verdi.
Doğrusu biz bu 7 saat içinde umutlarımızı 

yitirdik. Güler’in tutuklanacağını düşündük.
Devamı sayfa 4’de

Kaymafcam Çelik, 
Amerika’dan dönüyor
İç İşleri Bakanlığı 
tarafından Ameri 
ka’ya eğitim semi
nerine gönderilen 
İlçe Kaymakamımız 
Bilal Çelik, Pazar 
tesi günü görevine 
başlayacak.
İç İşleri Bakanlığı’n 

ca düzenlenen 
periyodik eğitim 
seminerlerinde 
ABD’ye gönderilen 
28 kaymakamın 8 
Aralık’ta başlayan 
eğitim süreci sona 
erdi. Kaymakam 
Bilal Çelik’in yarın 
Türkiye’ye dönmesi 
beklenirken, 
Kaymakam Bilal

Çelik Amerika’da 
iken bu görevi 
yürüten Bursa Vali 
Yardımcısı İsmail 
Demirhan’ın 
Pazartesi günü 
görevi teslim ede
ceği öğrenildi.

Uğur Mumcu için 
yürüyüş düzenlendi

UGUR MUMCU'Y# 
ANIYORUZ! I

24 Ocak Pazartesi
' SaatiJWWa 

Endüstri Meslek lisesi Önünde» 
Atatürk AmtfaaYürüyoruz!

24 Ocak 1992 
tarihinde öldürülen 
Araştırmacı Gazete 
ci Uğur Mumcu için 
CHP Gençlik Kolları 
yürüyüş düzenledi.
24 Ocak 2011

Pazartesi günü 
saat 17.oo de 
yapılacak olan 
yürüyüş Endüstri 
Meslek Lisesi önün
den başlayacak. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Kentli olmak...
Yerel, kentsel ve bireysel ölçekte önemli 

sorunlarla karşı karşıyayız. Toplumsal ya 
da bireysel olarak ele alınıp üzerinde cid
diyetle durulması gereken asıl sorun bu.

Her şeyi yerel yönetimlerin çözmesini 
bekli yoruz.

Yaşadığımız kente sahip çıkmıyoruz!
Yasalarla belirlenmiş kurallar ve bu 

kurallara uyma konusundaki yurttaşlık 
görevlerimizi sürekli unutuyoruz!

Kentsel yaşamın, bir paylaşım, bir ortak 
yaşam tarzı olduğunu görmezden geli 
yoruz.

Kentte karşılaştığımız sorunlar karşısın
da; yaşadığımız kente karşı yurttaşlık 
görevlerimizi yapmıyoruz.

İçinde yaşadığımız kenti sahiplenmi 
yoruz.

Trafik kurallarına, oto park kurallarına, 
dolmuşların azami yolcu sayısına uymu 
yoruz?

Sokakları kirletmeme konusunda duyarlı 
değiliz,

İçtiğimiz sigaranın son içim noktasına 
geldiğimizde, söndürmeden sokağa 
atarken, izmaritin burada kirlilik yarata
cağını, temizlemek için milyonlar har
canacağını ve sorumlusunun kendimiz 
olduğunu düşünmüyoruz..

Aracımızı yasak bir yere park ederken, 
komşumuzun haklarını engellediğimizi, 
trafik kurallarını ihlal ettiğimizi göz ardı 
ediyoruz.

Toplu yaşamanın bir kurallar rejimi 
olduğunu, kuralların uyulmak ve yaşamı 
düzenlemek için konduğunu düşünmü 
yoruz?

Bunun temeli de yaşadığımız kenti benim 
sememekten ve özümsememekten geçi 
yor.
Ne zaman ve nereden gelmiş olursak 

olalım, yaşadığınız kente sahip çıkmak 
zorundayız.

Bu kenti, önce çocuklarımız, sonra 
kendimiz ve komşularımız için daha 
sağlıklı kılma ve yaşatma sorumluluğu 
taşıdığımızı unutmaya hm.,

Yurttaş olabilmenin temeli bu!
Yaşanan kentte, kentli olabilmek sorum

luluk ister, kurallara uymak ister, kentte 
yaşayan diğer kpmşularımıza karşı saygılı 
olmayı gerektirir. Bu temel bir yurttaşlık 
görevidir...

* Yurttaşlığın temel yasası, aynı ortamda 
yaşayanların yaşamı eşit koşullarda pay
laşmasıdır.

Paylaşım, yanı başımızdaki komşumuz
dan, sokağımıza, caddemize, mahallemize 
ve kentin bütününe kadar yayılır.

Kısacası önce kentli olmayı, sonra yurt
taş olmayı bilmemiz ve kimi yaşam 
kolaylıklarını birlikte paylaşmamız gerek
tiğini kavramalıyız.

İşte o zaman; kentler daha yaşanılır, ülke 
daha sağlıklı gelişir.

Önemli olan hepimizin, bu ülkenin bir 
bireyi olduğumuzu benimsememiz ve 
özümsememiz.

Önce kentli olalım, kentimize sahip 
çıkalım, gerçek birer "yurttaş" olalım!

O zaman;
Ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek, 

iş bulabilmek ve açlık sınırından kurtula
bilmek daha da kolaylaşacak.

U
R ■ II II II ill I I

ıııww tenteli
24 Ocak 1992 
tarihinde öldürülen 
Araştırmacı 
Gazeteci Uğur 
Mumcu için CHP 
Gençlik Kolları 
yürüyüş düzenledi. 
CHP Gençlik 
Kolları’ndan yapılan 
açıklamada, 
Uğur Mumcu’nun 
öldürüldüğü gün 
olan 24 Ocak 2011 
Pazartesi günü 
saat 17.oo de 
yapılacak olan 
yürüyüşe yurtse 
verier, Atatürkçüler, 
çağdaş, aydınlık

olan, namusluların 
katılmaları istendi.

Meslek Lisesi 
önünden başlaya-

önünde sona 
erecek.

OztliVek 
bif jdfydt

TEK SEHRDEYAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ 

MARKETALIŞRERİŞIERİNİZDEALACAĞINIZ 
İNDİRİM IHI İIE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sultanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Hava 
sıcaklığı 
düşüyor

Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine 
göre, Marmara'nın 
doğusu, 
Karadeniz kıyıları 
ile Balıkesir, 
Hatay, Artvin ve 
Ardahan çevreleri 
yağışlı, diğer yer? 
ler parçalı ve az 
bulutlu geçecek. 
Yağışlar genellikle 
yağmur ve 
sağanak, 
Kastamonu ile 
Ardahan 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde ola
cak. Yurdun iç ve 
doğu kesim
lerinde gece ve 
sabah saatlerinde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte 
yer yer sis hadi 
sesi görülecek.

KflŞCDC B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bursa'da 50 
yaşlarındaki bir kişi, 
bomba süsü verdiği 
cep telefonu ve 
düzenekle PTT 
Şubesini soydu. 
Bayan görevliyi 
etkisiz hale getiren 
soyguncu yaklaşık 
3 bin lirayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Olay yerine 
yetişmek isteyen 
polis ekipleri de 
yaralamalı 
kazaya karıştılar. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Yıldırım Mahallesi 
Molla Yegan Kültür

Kaza woan altıllii şahıslar ierkesl liilılaıJii
Bursa'da, aşırı alkol
lü bir şekilde direk
siyon başına 
geçince kaza yapan 
iki arkadaş, polis
ten, "Serserilik yap
mazsak bizi bırakır 
mısınız?" diye izin 
istedi.
Önce ekiplerle 
sonra birbirleriyle 
tartışan, basın men
suplarına da küfür
ler yağdıran iki 
kafadarı sakin
leştirmek için polis 
ler seferber oldu. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Kükürtlü 
Caddesi'ndeki 
Kültürpark kapısı 
girişinde meydana 
geldi. 149 promil 
alkollü olduğu belir
lenen A.B. idaresin
deki 10 SD 114 
plakalı otomobil, 
kontrolden çıkarak

Yatak odası hırsızları cezbediyor
Gecenin zifiri karan
lığından yararlanan 
hırsızlar, ışığı yan
mayan evleri tercih 
ederken, insanların 
genellikle değerli 
eşyalarını sakladığı 
yatak odasından işe 
başlıyor.
İnsanların evde 
olmadığı zamanları 
fırsat bilen hırsızlar, 
bilhassa sokak 
aydınlatmalarının 
olmadığı cadde ve 
sokakları kontrol 
ederek, ışığı yan

Merkezi içinde bulu
nan PTT şubesine 
saat 12.00 sıraların
da gelen soyguncu 
elindeki cep tele
fonu ve düzeneği 
gösterip, "bomba 
var, paraları verin 
yoksa patlatırım" 
tehdidiyle soygun 
yaptı. 50 yaşlarında
ki soyguncu 

tel örgüleri aşıp boş 
bir tarlaya girdi. 
Sadece tamponu 
zarar gören aracın 
yoğun olan trafikte 
başka bir araca 
çarpmadan boş tar
laya girmesi polisi 
bile şaşırttı. 
Araçtan kendi 
imkanlarıyla çıkan 
sarhoş sürücü ve 
arkadaşı için polis 
ekipleri seferber 
oldu. Trafik polis
leriyle kendilerine 
dokundukları için 
kavga eden iki 
arkadaş, "Siz bize 
dokunamazsınız" 
diyerek tehditler 
savurdu. Araya 
karakol ekiplerinin 
girmesiyle trafik 
polisini bırakan iki 
arkadaş, bü kez de 
birbirleriyle tartış
maya başladı. Mont 

mayan evleri soyu 
yor. Ev sahiplerinin 
ikametlerinde 
olmadığını ışıklar
dan anlayan hır 
sızlar, evlerin 
pimapen pencere 
lerini rahatça açarak 
içeri giriyor ve evde 
bulunan değerli 
eşyaları çalıyor.
Polisin tutanaklarına 
giren hırsız 
ifadelerinde, soy
guncuların bir eve 
girerken ilk önce 
ikametlerin yatak 

kasadaki 3 bin 
lirayı alıp kaçtı. 
Olayın şokunu 
yaşayan görevli 
Zehra Dündar da 
alarm butonuna 
basarak polisten ' 
yardım istedi.
Soyguncu kaçarak 
izini kaybettirirken, 
soyguncunun 
bıraktığı düzeneği 

ve ayakkabılarını 
çıkaran arkadaşına 
yardım etmek 
isteyen sürücü, 
arkadaşının tuttuğu 
direği bırakmak iste
meyince gerginlik 
daha da arttı. Ayakta 
durmakta güçlük 
çeken iki arkadaşın 
polislerle olan ilginç 
diyaloğu ise herkesi 
güldürdü. Polisten, 
"Şu an serserilik 
yapmazsak gidebilir 
miyiz?" diye izin 
isteyen iki arkadaş, 
peşine taktıkları 
ekipleri uzun süre 
koşturdu. Durdukları 
yerde durmayan ve 
sürekli olay 
yerinden uzaklaş
maya çalışan iki 
arkadaş, "Ben bun
lara ceza yaza
cağım. İnsan hakları 
var, burası Avrupa" 

odasını kontrol ettik
leri ortaya çıktı. 
İnsanların genellikle 
altın, gümüş, züm
rüt, kolye gibi değer
li eşyaları yatak 
odalarına sakla
maları ise hırsızların 
yatak odalarından 
işe başlamalarına 
sebep oluyor. Diğer 
yandan hırsızın 
mağdur ettiği 
müştekilerin vermiş 
olduğu ifadelerde 
ise, hırsızlık olayının 
gerçekleştiği sırada 

kontrol etmesi için 
bomba imha ve 
kriminal ekipler 
çağırıldı.
Bu arada soygun
cuyu yakalamak için 
operasyona giden 
polis merkezi ekibi 
de yaralamalı 
kazaya karıştı.
Güvenlik kamerası 
görüntülerini izleyen 
polis, zanlıyı 
yakalamaya 
çalışırken, PTT 
çalışanı uzun süre 
olayın şokunu 
üzerinden atamadı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

diye konuştu. 
Olay yerinden uzak
laşma konusunda 
da birbirleriyle 
tartışan alkollü 
şahıslardan biri, 
"Oğlum sen manyak 
mısın? Nereye gide
ceksin? İki dakika 
sonra bizi zaten 
yakalayacaklar" 
diyerek arkadaşına 
çıkıştı.
Görüntü almak 
isteyen basın men
suplarına da 
hakaretler yağdıran 
iki arkadaş, ekiplere 
zor anlar yaşattı. 
149 promil alkollü 
olduğu belirlenen 
sürücü A.B.'ye 
"alkollü araç 
kullanmak" 
suçundan trafik 
cezası kesildi.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor 

evlerinde herhangi 
bir ışığın yanmadığı 
dikkat çekiyor. 
Hırsızda, "Biz evde 
yokuz, rahatlıkla 
çalışabilirsiniz" 
hissini uyandıran bu 
durum, zanlıların 
daha da cesaretlen
mesine sebep olu 
yor. Perdelerin sıkı 
sıkıya kapatılması 
ise hırsızların 
gündüz vakti evin 
etrafında rahatlıkla 
keşif yapmasını 
sağlıyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bilmiyorum, sonumuz ne olacak?...

Gemlik son yerel seçimlerde uzun yıl
lardan sonra oylarını CHP’den yana kul
lanarak, CHP’nin Başkan adayını (Fatih 
Güler) 5 yıllığına belediye başkanı yaptı..

Gemlik halkı çevresinde gelişen ilçeleri 
de görerek.

Modern bir şehir olmak için, kabuk 
değiştirmesi gerektiğini anladı..

Sosyal demokrat bir yönetim, yeni bir 
meclis üyeleri...

Yeni seçim vaatleri, bu işi destekleyen 
bir çok kişi, (acizane ben), bir çok etken
le seçim kazanıldı.

(Kazananlar nasıl kazandıklarını unut
tular..)

Ne yazık ki güzel günler orada bitti.
Kazananların o günden sonra ayakları 

yere basmadı..
Bu sarhoşluk içinde şaşırdılar..
Sayın okurlarım;
Biliniyor ki Gemlik halkı, yeni belediye 

yönetiminden şikayetçi, güvenini kaybet
miş gibi görünüyor.

Son yerel seçimlerden bu yana yaklaşık 
iki yıl geçmesine rağmen, Gemlik bir 
arpa boyu ilerleyemedi.

Bir de üstüne üstlük Belediye soyuldu..
Bu gün sokaklarda, kahvehanelerde 

halkın yeni yönetimle ilgili görüşlerini 
dinlediğinizde utançtan gerisini dinleye 
meden, size de soru sorulmadan uzak
laşmaya bakıyorsunuz.

Ben utançtan böyle yapıyorum.^
Yağan her yağmurda evlerini işyerlerini 

su basan bozuk kaldırımlarında yürüne- 
miyen deniz kıyısında bir ilçe.

Birlikte iş yaptığı boyacı, tabelacı, mat
baacı, bilgisayarcı gibi kendilerine ve 
CHP’ye yakınlığı bilinen esnafların tutuk
landığı bir Belediye Başkanı ve suskun 
Belediye meclis üyeleri...

Oysa Gemlik halkı ve ben iyi günler için 
böyle bir tercih yapmıştık.

Şimdi genel seçimler yaklaşıyor..
Bu manzara karşısında Gemlik halkının 

önüne seçim sandığını tekrar konsa, oy 
alınamayacağı açıkça belli.

Oyunu güzel günler için CHP’den yana 
kullanan seçmene de yazık oldu..

Hatta Kemal Kıhçdaroğlu’na da..
Asıl iki yıl gibi bir sürede Gemlik Bele 

diyesini dolayısıyla Gemlik’i hak etmedi 
ği bu hale nasıl getirdiler diye bu işin 
içindekilere sormak gerek.

Bunu soranlar var..
Ama bence halkta sormalı..
Netice de yazık oldu.

ABONEOLDUNUZMU?
tEHİl'll lit Cİlltl Simi GAZETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUYUN

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Üst Mahkeme, Cemil A.nın tutukluluğunu kaldırmadı.

Başfcan Güler serhest MKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gergin bekleyiş...
Bu benim değil, Adliye önünde bekleyen onlarca 

CHP’linin düşüncesiydi.
Umutların tükenişiydi sanki bekleyiş...
İçerideki süre uzadıkça, insanlarda gerginlikte 

arttı.
Adalete olan güven de sorgulanmaya başladı.
Başkan ve Teknik Başkan da tutuklanırsa, 

pazartesi günü Belediyenin durumu gözler önüne 
geldi. Ne olacağı sorgulandı.

Meclisin aritmetiği üzerinde hesaplar yapıldı.
CHP, Başkanla birlikte mecliste 14 kişi ile temsil 

edilirken, MHP 3, AKP ise 9 kişi ile temsil ediliyor
du.

CHP grubundan üç yöneticinin sorgulanması ve 
yargı karşısında tutuklanması sonucu, CHP Bele 
diye Meclisinde muhalefete düşecekti.

Bu durum, şimdiki muhalefetin iştahını kabartan 
bir durumdu.

Günlerdir bunun hesaplarının yapıldığını duyu 
yorduk.

Ondan öte, kimin Belediye Başkanı olacağının 
bile adı konuşuluyordu.

Uzun süren savcılık sorgulaması sırasında, iki 
kez iş yerime gidip geldim.

Yerel ve ulusal medya, televizyon ekipleri, Adliye 
karşı sında konuşlanmış, hep Belediye Başkanının 
tutuklanacağını bekliyor ve kameraları ona göre 
zumluyorlardı.

Gerçekten nefesler tutulmuş, sonucun biran önce 
gelmesini herkes bekliyordu.

Gördüğüm kadarıyla, Cemil Acar’ın tutuklanması 
sonrası, Belediye Başkanının da tutuklanacağı 
doğrultusundaydı.

Sanki umutsuz bir bekleyiş vardı.
Belki de bu, AKP’nin yargıya karşı sürdürdüğü 

acımasız savaşın bir sonucuydu.
Yargı siyasallaştırılıyor mu? sorusu kafalarda . 

dolaşı yordu. Gemlik’teki yargılama da bu türden 
miydi?

Ama bir yetkilinin bana söylediği bir söz geliyor
du aklıma.

“Soruşturma titizlikle yapılıyor. Suçlu olan varsa 
adalet yerini bulacaktır.” diyordu o..

Saatler sonra ilk haber olumsuz gelmişti.
Cemil Acar için yapılan itiraz, yargıç tarafından 

kabul edilmemişti. Tutukluluk sürecekti.
Özkan Ateşli’nin durumu ise meçhuldü.
Saat 19.15 de Avukat Mehmet Gül Adliye 

penceresinde görüldü ve eliyle zafer işareti yaptı.
Ortalık birden karıştı.
Birkaç dakika sonra içerden gelen telefonla 

Başkanın mahkeme tarafından tutuksuz yargılan
mak üzere serbest bırakıldığı haberini veriyordu.

Bekleyenlerin üzerindeki gerginlik birden boşaldı.
Fatih Güler kapıda görüldüğünde ise alkış tufanı 

koptu.
Güler’in ilk sözü “Adalete güveniyorum. 

Yapılacak işlerimiz var.” oldu. Birlik bereberlikten 
söz etti. Kendine yöneltilen sorular arsında insanın 
ağırına gidenleri olduğunu söylerken gözleri dolu 
dolu olmuştu. Cemil Başkanın da serbest kala
cağından emin olduğunu, siyasette onunla yan 
yana sonuna kadar olacağını söyledi.

En önemlisi ise belkide bir sorgulama sonrası 
hıncın ifadesi oldu. “Bu AKP’yi Gemlik’te sile
ceğiz” oldu.

Daha yargılama başlamadı.'
Yarın ne olacak belli değil.
Adaletini kestiği parmak kanayacak mı, kanama 

yacak mı birlikte göreceğiz.

Gemlik Belediye 
si’nde Cumhuriyet 
Savcılığı’nca 
başlatılan soruştur
ma kapsamında 
Cumhuriyet 
Savcılığı’nca sorgu
lanan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
tutuklanmak üzere 
çıkarıldığı mahkeme 
ce serbest bırakıldı. 
Cumhuriyet Savcısı 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i dün 
savcılığa davet etti. 
Başkan Güler 
avukatlarıyla birlikte 
saat 13.30 da Adli 
ye’ye giderek savcı 
tarafından sorgulan
maya başlandı. 
Saat 18.30’a kadar 
Savcılıkça sorgu
lanan Başkan Güler, 
daha sonra tutuklan
mak istemiyle mah 
kemeye sevkedildi. 
Yaklaşık bir saat 
süren yargılama 
sonrasında mahke 
me yargıcı Başkan 
Güler’i tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bıraktı.

ALKIŞLARLA 
KARŞILANDI 
Adliye’den çıkan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
kendisini Adliye 
önünde bekleyen 
partililer tarafından 
alkışlarla karşılandı. 
Güler, Adliye 
önünde basına 
yaptığı açıklamada, 
“Adalete güveniyo
rum. Gerçeğin 
ortaya çıkması için 
Adalet görevini yap
malıdır. Gönül isterdi 
ki, bu olaylarla karşı 
karşıya kalmamalıy
dık. Gemlik gerçek
ten bunları konuş
mamalıydı.
Önümüzdeki aylarda 
temelini atacağımız 
iki okul, balıkçı 
barınağı ile İstiklal 
Caddesi’nin kaldırım 
çalışmaları var.” 
dedi.
Gazetecilerin 
“Hakkınızda dava 
açıldı mı?” şeklinde
ki sorusunu cevap
layan Başkan Güler,

■

“Mahkeme safhası 
başlamadı. Şu anda 
Savcılık soruşturma 
sı için ifadem alındı. 
Tutuklanma istemiy 
le mahkemeye şevke 
dildim. Dava açılma
makla beraber bir 
çok konuda iddialar 
var. Saat 13.30 dan 
beri Savcılık ve 
mahkemeye ifade 
veriyorum. Bazı 
iddialar var ki çok 
komik. İçerde olan
ların iddiaları var. 
Şikayetçi olanlar var. 
Savcının iddiaları 
var. Çıkarıldığım ilk 
mahkemede serbest 
bırakıldım. Bizim 
Gemlik Belediyesi 
olarak gocunacak 
bir şeyimiz yok. 
İhsanın ağırına 
giden sorular var. 
Önemli olan bizim 
gibi insanların yan 
yana olabilmesi.” 
şeklinde konuştu. 
Duruşma sırasında 
kendisini Adliye 
önünde bekleyen İl 
Başkanı Gürkan 
Akdoğan ile birlikte 
CHP ilçe binasına 
giren Belediye 
Başkanı Güler, bura
da yaptığı konuşma-

da kendilerine des 
tek veren partililere 
teşekkür etti.
Böyle günlerde birlik 
ve beraberlik içinde 
olmanın insana güç 
verdiğini belirten 
Güler, sorgulama 
sırasında çok hırs
landığı anlar oldu 
ğunu da belirterek, 
şöyle konuştu: 
“Arkadaşlar, şimdi 
daha iyi anlıyorum 
ki, bu AKP’yi 
Gemlik’ten sileceğiz. 
Bunun başka çaresi 
yok.” 
Kendisini savunan 
üç avukata da teşek 
kür eden Başkan 
Güler, “Tahmininden 
daha iyi savunma 
yaptılar. Hukuk 
yönünden zayıf oldu 
ğumuzu sanıyordum 
ama yanılmışım. 2 
arkadaşımı da CHP 
saflarında görmek 
istiyorum. ” dedi.

MAHKEME 
İTİRAZI KABUL 
ETMEDİ 
Önceki gün soruş
turma kapsamında 
tutuklanan İdari 
Başkan Cemil A. nın 
avukatları üst mahke 
meye yaptığı serbest 
bırakılması konusun 
daki taleplerini 
inceleyen mahkeme 
tutukluluğu 
kaldırmadı.
Cumhuriyet 
Savcısının mahke
mece serbest bırak
tığı Teknik Başkan 
Özkan A. nin yeni 
den tutuklanması 
konusundaki dosya 
sini incelememesi 
üzerine Savcının 
Özkan A. nın gözaltı
na alınmasını iste
diği öğrenildi. 
Özkan A. nın 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne kendisinin 
gittiği öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Zeytinciler, Zeytinyağcılar, 
Sabuncular.... (2)

Dünden devam...
Bir Nolu Cadde sonunda Necati Bey 

(Kurtuluş) zeytinyağı fabrikası son
radan Mehmet Turgut’un oldu, Çukur- 
bahçe’de Ramis Memso’nun yağhanesi, 
Hayrettin Çavdar’ın sabunhanesi, Şehit 
Cemal Okulu bitişiğinde Bahattin Çav
dar Yağhanesi, Alemdar Caddesi’nde 
Hasan Bekçe’nin, Kemal Ünal’ın 
yağhanesi, 2 Nolu Caddede Ali Kadri 
Gurçay’ın yağhanesi, Orhangazi 
Caddesi’nde Yüksel Yıldırım.

Böylece zeytin depoları, yağ tesisleri, 
sabun tesisleri ve zeytin tüccarlarının 
yer tespitlerini belirttim.

Şimdi gelelim. Benim iş konumuna.
15.09.1954 tarihinde rahmetli Mehmet 

ve Namık Mutman ağabeylerden iş tek
lifi aldım. O zaman 17 yaşındaydım. 
Necati Bey’in Fabrikası’nı çalıştırıyor
lardı. Görevim ön muhasebesine bak
maktı. İşe başladım.

- Zeytini, yağı böylece tanımaya ilk 
adımı attım. Necati Bey’in Fabrikası’nın 
o yıllarda sahibi ZonguldaklI iş adamı, 
armatör rahmetli Mehmet Çelikel. 
Birgün fizyonomileri ile yaşlı sayılacak 
iki kişi fabrikaya geldiler. Müşteri 
sandırp. “Buyrun Efendim size nasıl 
yardımcı olabilirim” dedim.

Deri koltukları gösterdim. İki çay 
ikram ettim. Kendilerini tanıttılar. 
Mehmet Çelikel, arkadayı ve adamı 
Çakaloğlu İzzet Bey. “Oğlum. Ben bu 
fabrikanın sahibiyim. Oğluma (Murteza 
Çelikel) sünnet hediyesi olarak 
almıştım. İlk defa geliyorum. Bir geze 
yim istedim. Ahir ömründe” dedi.

Çaylar bitti. Fabrikayı gezdiler ve veda 
edip ayrıldılar.

Ertesi ya patronlarım Mutman 
kardeşler şimdiki Minibüs Garajı içinde
ki o zaman Abrurrahman Akçalar’ın 
benzin ve yağlama yıkama tesisini satın 
alarak pres baskılı yağ tesislerini kur
maya başladılar. Benim o yıl işim tabii 
bitmişti.
Ali Şevki Öner’in ve ilkokuldan öğret

menim Enise Aral’ın (Avukat Nezih 
Dimili’nin) kayınvalidesi) 72 Nolu 
Zeytin T.S. Koop. Müdürü Ömer Aral’ın 
tavsiyeleri ile kooperatifte işe başladım. 
Devir DP devri. Ben hızlı CHP’li nasıl 
işe alınırmışım. İlçede kıyamet kopu 
yor. DP li çocuklar işsiz, siz CHP’lileri 
çalıştırıyorsunuz diye. Rahmetli Ömer 
Aral müdürümüze vız geldi, tırıs gitti, 
tınmadı. Göreve devam ettik İbrahim 
Okay’la. (Ibrahim Okay daha sonraları 
uzun yıllar kooperatif müdürlüğünü 
yaptı, oradan emekli oldu) Müdürümüz 
kampanya sonunda bizleri birer ZENITH 
marka dolma kalemle ödüllendirdi.
Ama ertesi yıl kooperatifte işe alın-

madik. Devamı var.

Milliyetçi Hareket 
Partisi II Yöneticileri 
dün MHP Gemlik 
İlçe Başkanlığı’nı 
ziyaret etti.
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ve yönetim 
kurulu üyelerince 
karşılanan il yöneti
cileri, yaklaşan 
seçimlerle ilgili 
iştişare yaptılar. 
MHP Bursa İl 
Başkanı Tevfik 
Topçu konuşmasın
da, Gemlik ilçe teşki
latının Bursa için her 
zaman özel bir yeri 
olduğunu, bugüne 
kadar yapmış olduk
ları çalışmalarda 
kamuoyunun takdiri
ni kazandıkları ve 
çalışkanlıkları ile bir 
çok teşkilata örnek 
oldukları için 
teşekkürler etti. 
Topçu konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Milletvekiliğine 
aday adayı olacaklar 
için verilen süre 31 
Aralık’ta sona erdi. 
Biz, yeni yönetim

olarak yapılan istişa 
reler ve toplanatı 
sonucu yeni yöneti
mi oluşturdu.
Genel Başkanımızın 
da defalarca ifade 
ettiği gibi geçmişte 
Milliyetçi Hareket 
Partisi bünyesinde 
görev yapmış veya 
üye olmuş şu anda 
bizden ayrı olan 
arkadaşlarımızın da 
partimize geri 
kazandırılması tali
matını bizzat vermiş 
tir. Bu talimatın yan
sımaları da önümüz 
deki günlerde açık
lanacak olan seçim 
beyannamemiz ile 
ilgili yapılacak olan 
toplantıya birçok 
katılım olacağını

bbelirtildi. Ben de 
Bursa II Başkanı 
olarak, Genel 
Başkanımızın bize 
vermiş olduğu tali
matı Bursa Teşkilatla 
rina iletiyorum.
Geçmişte aramızda 
olan arkadaşlarımız 
partimize tekrar 
kazandırılmalıdır. 
Ülkemizin durumu , 
ortada. Tarihimizde 
olmadığı kadar

bölünme ve ayrışma 
tehlikemiz var. 
Bir dönem daha 
bu iktidar değişmez 
ise, önümüzdeki 
dönemin bölünme 
ve ayrışma dönemi 
olacağını, ülkemiz 
böyle bir tehlike 
içindey ken birlik 
olmamız ve bu 
birliği geliştirmemiz, 
büyütmemiz gerek
mektedir.”

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 
09160400EX012905 tescilli ve 19.03.2009 tarihli 
09160400EX021785 tescilli ve 06.05.2009 tarihli 

& 09160400EX031625 tescilli ve 25.06.2009 tarihli 
S 09160400EX052029 tescilli ve 05.10.2009 tarihli 
S O9160400EX015183 tescilli ve 31.03.2009 tarihli 
£ 09160400EX031588 tescilli ve 25.06.2009 tarihli 

Gümrük Çıkış Beyannamelerimiz 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

BIEN SERAMİK SAN. VE TIC.A.Ş

SftTIUKDnlBEtfEİSYEBİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.000 TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

a, OLIVETTI OL-3608B 10002630 MARKA VE 
SİCİL NOLU YAZAR KASA RUHSATIMIZI

S KAYBETTİK. HÜKÜMSÜZDÜR.
M. TACETTİN ULUÇAY 8880088070

JMİ “SUYUNU BOŞA
1 HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan ‘Suyunu Boşa Harcama' 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ELEMANLAR ARANIYOR

Vardiyalı çalışmak üzere 
BAY ve BAYAN İŞÇİ 

alınacaktır.
Başvurmak isteyenlerin 
özgeçmişleri ile birlikte 

burfleks@burfleks.com 
adresine müracaat etmeleri 

: rica olunur.

mailto:burfleks@burfleks.com
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îtlO yılıntla 50 binin izerinie şirket kuıuliı
Kurulan şirket sayısı 
2010 yılında bir önce
ki yıla göre yüzde 
16.6 artarak 50 bin 
423 oldu. Bu 
dönemde kapanan 
şirket sayısı yüzde 
9.6 artışla 11 bin 
400'e yükselirken, 
tasfiye edilen şirket 
sayısı yüzde 14.2 
artarak 15 bin 368'e 
ulaştı.
Kurulan şirket sayısı 
2010 yılında bir önce
ki yıla göre yüzde 
16.6 artarak 43 bin 
239'dan 50 bin 423'e 
yükselirken, kapanan 
şirket şayısı yüzde 
9.6 artışla 10 bin 
402'den 11 bin 400'e 
ulaştı. Aralık ayında 
kurulan şirket sayısı 
2009 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
18.7, bir önceki aya 
göre ise 45.2 artışla 4 
bin 814 düzeyine 
ulaştı. Aralık ayında 
kapanan şirket sayısı 
yüzde bir önceki aya 
göre yüzde 172 
oranında, bir önceki 

İnternet sitemiz yenilendi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

yılın aynı ayına göre 
yüzde 12.6 artışla bin 
721 oldu. Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği(TOBB) 2010 
yılı Aralık ayına ait 
kurulan kapanan şir
ket istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 
2010 yılında 2009'a 
göre kurulan şirket 
sayısında yüzde 16.6 
artış yaşandı.
Böylece 2009 yılında 
43 bin 239 şirket 
kuruluşu gerçek
leşirken bu sayı 2010 
yılında 50 bin 423 
oldu. Geçen yıl kuru
lan kooperatif sayısı 
yüzde 34,3 artarak 
bin 547'ye çıkarken, 
gerçek kişi ticari 
işletmesi sayısı ise 
yüzde 14.8 oranında 
artışla 50 bin 943 
oldu.
2010 yılında kapanan 
şirket sayısında 
yüzde 9.6 artış görül 
dü. 2009 yılında kapa 
nan şirket sayısı 10 
bin 402 iken bu sayı 
2010'da 11 bin 400 

olarak gerçekleşti. 
Kapanan kooperatif 
sayısı yüzde 10.9 
artarak 2 bin 42 olur 
ken, kapanan gerçek 
kişi ticari işletme 
sayısı ise yüzde 7.3 
azalarak 29 bin 921 
olarak gerçekleşti. 
2010 yılı Aralık ayın
da kurulan şirket 
sayısı bir önceki aya 
göre yüzde 45.2, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
artarak 4 bin 814'e 
yükseldi. Anılan 
dönemde kurulan 
gerçek kişi ticari 
işletme sayısjjsir 
önceki ayargore 
yüzde 39.2, 2009 yılı 
Aralık ayına göre 
19.7 artışla 4 bin 
961'e yükselirken, 
kurulan kooperatif 
sayısı ise bir önceki 
aya göre yüzde 47.6, 
2009 Aralık ayına 
göre 21.6 artışla 124 
olarak gerçekleşti. 
Kapanan şirket sayısı 
ise bir önceki aya 
göre 171.9 oranında 

artış görüldü. 
Böylece Aralık ayın
da bin 721 şirketin 
kapanışı gerçekleşti. 
Söz konusu 
dönemde kapanan 
gerçek kişi ticari 
işletme sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 15.3 oranında 
artarak 2 bin 133'e 
yükseldi. Anılan 
dönemde kapanan 
kooperatif sayısı ise 
yüzde 200.8 artışla 
367 oldu. Aralık ayın
da kurulan toplam 4 
bin 938 şirket ve 
kooperatifin yüzde 
91.3'ü limited şirket, 
yüzde 6.2'si anonim 
şirket, yüzde 2.5'i ise 
kooperatif olduğu 
belirlendi. Şirketlerin 
yüzde 33.9'u İstan
bul, yüzde 10.9'u 
Ankara, yüzde 6.4'ü 
İzmir, yüzde 4.7'sinin 
Bursa'da kurulduğu 
tespit edildi. Söz 
konusu dönemde 
Ardahan'da şirket 
kuruluşu gerçek
leşmedi.

Bursa Belediyeler 
Birliği öncülüğünde 
Osmangazi Belediye 
si ve Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası iş 
birliğiyle 26-29 Ocak 
2011 tarihleri arasın
da "Brüksel'de 
Bursa Günleri" 
düzenlenecek.
Bursa Günleri çerçe 
vesinde gazeteci, 
bürokrat, akademis 
yen ve sanatçılar
dan oluşan 120 kişi
lik heyet Belçika'nın 
başkenti Brüksel'i 
ziyaret edecek.
Bursa Belediyeler 
Birliği ve Osmanga 
zi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
Bursa'nın sahip 
olduğu tarihi ve 
tabii güzelliklerle 
Bizans ve OsmanlI 
döneminden kalma 
eşsiz eserleri Avru 
pa'ya tanıtıp, turizm 
pastasından daha 
fâzla pay almak iste
diklerini söyledi. 
Brüksel'de Bursa 
Günleri düzenleye
ceklerini bildiren 
Dündar, Bursa'yı 
marka şehir yapmak 
için çalıştıklarını 
ifade ederek,

"Hedefimiz, kültürler 
arası saygı ve uyu 
mu teşvik etmek, 
bölgesel ve dünya 
çapında iş birliğine 
katkıda bulunmaktır. 
Milli çıkarlarımızı 
korumak, barış ve 
istikrarın yaygınlaş
masına katkı sağla 
yıp, yenilikçi yakla 
şımlarla hizmet kali 
tesini daha arttırmak 
istiyoruz" dedi. 
Gazeteci, akade 
misyen, sanatçı ve 
bürokratlardan 
oluşan 120 kişiyle 
birlikte Bürüksel'de 
Bursa'yı temsil ede
ceklerini söyleyen 
Dündar, 26 Ocakta 
Brüksel'de AB par
lamentosu dostluk 
grubunun yemeğine 
katılacaklarını anlat
tı. 27 Ocak perşem
be günü yerel ve 
ulusal boyutta AB 
Türkiye ilişkileri 
konferansı düzen
leyip, Başmüza kere 
ce Egemen Bağış, 
Devlet Bakanı Faruk. 
Çelik ve Düzce 
Milletvekili Yaşar 
Yakış'ın da kendile 
rine eşlik edeceğini 
belirtti.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M a c / d e ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • 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 & 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MılmHııııılılâııllııı Benzinde indirim yarısı
Türk Ticaret 
Kanununda ticari 
unvan, ürün ve 
marka tescili 
hakkında yapılan 
değişiklikleri içeren 
torba yasa 
tasarısının uygula
maya girmesiyle 
marka tescili yaptır
ma zorunluluğu 
geliyor.
Türk Ticaret 
Kanununda ticari 
unvan, ürün ve 
marka tescili 
hakkında yapılan 
değişiklikleri içeren 
torba yasa 
tasarısının uygula
maya girmesiyle 
yaklaşık 1,5 milyon 
kuruluşa marka tes
cili yaptırma zorun
luluğu da geliyor. 
Bu durumun, 
2011'de marka ve 
patent danışmanlığı 
sektörünü önemli 
ölçüde büyütmesi 
bekleniyor.
Yasa ile faaliyet 
gösteren her ser
maye şirketinin 
internet ortamına

«MM
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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

taşınması zorunlu 
hale gelirken, ilgili 
1502'nci maddenin 
kurumlarca yerine 
getirilmesi 
çerçevesinde fir
malar, “.tr” uzantılı 
alan adı tescili 
yaptırabilmek 
için unvan veya 
markalarını 
Türk Patent 
Enstitüsü'ne 
tescil ettirmek 
zorunda kalacak. 
Destek Patent A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Yamankaradeniz, 
basın mensuplarıyla 
bir araya geldiği 
toplantıda, sektör 
büyüklüğünün 500 

milyon dolar 
civarında bulun
duğuna değinirken, 
son yıllarda yapılan 
desteklerin marka 
ve patent alanında 
ilerleme sağladığını, 
5 yıl önce 5 bin 
civarındaki patent 
başvuru sayısının, 
2010'da 12 bin 
dolayına geldiğini 
söyledi.
Yamankaradeniz, 
markalaşma 
sürecinde patente 
göre hızlı adımlar 
atıldığını belirterek, 
2010 yılında 80 
binin üzerinde 
marka tescil başvu
rusu yapıldığını 
öngördü.

ENERJİ Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu’nun (EPDK) 
15 Aralık 2010 tarihli 
kararı gereğince 
akaryakıt satışların
daki promosyon 
uygulamalarının 31 
Ocak 2011 tarihi 
itibariyle sona erme
si, dağıtım şirketleri
ni harekete geçirdi. 
Dün Opet promosy
on uygulamalarının 
bitmesiyle akaryakı 
tın litre fiyatını 5 
kuruş indireceğini 
açıkladı. Opet’in bu 
açıklamasından 
sonra Shell&Turcas 
da, “Dağıtım marjını 
düşürerek fiyatları 
mızı aşağıya doğru 
ayarladık. Pazarın da 
bunu takip ediyor 
olmasını olumlu bir 
gelişmedir” mesajı 
verdi. Diğer akarya 
kıt dağıtım şirketleri
ni de benzer uygula
malar yapması 
gerektiğine işaret 
eden EPDK yetk
ilileri, “Şirketlerle 
yaptığımız çalış
malarda fiyatlar m 
düşeceğini 
öngördük” dedi. 
Petrol Sanayi 
Derneği (PETDER)

«lllll'll İli cûllil SİT1Sİ ÖZETESİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Başkanı Muammer 
Ekim de, “Her şirket 
promosyon bütçesi
ni bir şekilde kul
lanacak. Başka şir
ketlerden de benzer 
uygulamalara 
gelebilir” diye 
konuştu.
Yüzde 10’a denk 
Opet, 1 Şubat 
2011’deh itibaren 
geçerli olacak şek
ilde kar marjını 40 
kuruştan 35 kuruş 
seviyesine indire
ceğini açıkladı.
Opet’ten yapılan 
açıklamada, 
EPDK’nın kararı 
gereğince akaryakıt 
satışlarındaki pro
mosyon uygula
malarının 31 Ocak 
2011 tarihi itibariyle 
sona erdiğine dikkat 
çekilerek, şöyle 
denildi: “Promosyon 
kampanyaları ile 
müşterilerimize 
sağladığımız faydayı 

NÖBETÇİ ECZANE
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fiyata yansıtarak 
devam ettirme kararı 
aldık. Bu karar 
doğrultusunda Opet 
ve Opet bayilerinin 
toplam kar marjının 
yüzde 10’una karşılık 
gelen promosyon 
maliyetleri ile ilgili 
tutar, 1 Şubat 2011 
itibariyle bayilere 
bildirilen pompa fiy
atına indirim olarak 
yansıtılacaktır. 
Ülkemizdeki mevcut 
akaryakıt fiyat oluşu
muna göre, pompa 
fiyatında yalnızca 
yüzde 10’luk bir pay 
tutan şirket bayi 
dağıtım marjı, hali
hazırda litrede 40 
kuruş civarında 
seyretmektedir.
Opet, 1 Şubat tari- V 
hinden itibaren 
geçerli olacak 
indirimle kar marjını 
ülke çapında 35 
kuruş seviyesine 
çekeceğini açıkladı.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜG 
E

İtfaiye J1®
Polis İmdat . 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 2o 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 544 00 95
Örm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 543 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

L 
1 
K 
R 
E 
H 
B

VAPUR - FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. ,Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Öcağı 51310 68
Tomokay Tomografi 553 55 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

E 
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol „
MAR-PET si, jo 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3869 

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)

tlHlISİlHltMİ
imama 
mnı 
HMIMW 
15MM.İ5 
İSMİMİ,» 

lemiMi
(Td:5l3532l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Küçükler Futbol 
İl Birinciliği 
Müsabakalarının 
Gemlik ayağında 
3 grupta 9 okul 
takımımızın 
katıldığı müsaba 
kalar sonuçlandı. 
Küçükler kategorisi 
26. grupta yer alan 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu; Ali 
Kütahya ilköğretim 
Okulu’nu 1-0 ve 
Borusan İlköğretim 
Okulu’nu 4-0 
yenerek 26. grup 
birincisi olarak 
Bursa İl birinci 
liğinde Gemlik'i 
temsil edecek. 
27. grupta yer alan

Atatürk İlköğretim 
Okulu: Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu 2-1 ve 
Cumhuriyet ilköğre
tim Okulunu 1-0 
yenerek 27. grup 
birincisi olarak 
Bursa İl birincil
iğinde Gemlik'i 
temsil edecek. 
28. Grupta ter alan 
Çınar İlköğretim 
okulu ; 11 Eylül 
ilköğretim Okulunu 
ve Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nu 2-2 biten 
müsabaklarda 
penaltı atışları 
sonucunda eleyerek 
28. Grup birincisi

Bursa İl birincil
iğinde Gemlik'i 
temsil etme 
hakkı kazandı. 
Müsabakalar 
boyunca çok iyi 
futbol oynayan ve

favori gösterilen 
Cumhuriyet ilköğre
tim okulu Futbol 
adına seyir zevki 
yüksek maçalar 
çıkartmasına rağmen 
gruptan çıkamadı.

Gemliğin geleceği 
için büyük umutlar 
vaad eden küçük 
futbolcuları bir 
çok kulüp yöneticisi 
ve sporsever 
takip etti.

Yıldızlar Futbol İl 
birinciliği 
Müsabakalarının 
Gemlik gruplarında 
da heyecan dorukta 
idi. 3 Grupta 12 
takımın mücadele 
ettiği grup birinciliği 
müsabakalarında 
20 Ocak perşembe 
günü şu sonuçlar 
alındı.
CUMHURİYET İÖO : 
0 ENGÜRÜCÜK 
İÖO: 1
11 EYLÜL İÖO 
0 ÇINAR İÖO 
0 = 3-2 penaltı 
atışları 
TİC.SAN.OD.GAZİ 
İÖ.O.: 5 
ATATÜRK İÖO : 1

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

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Ç^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


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın,.,,

Te^'^Ts^O? 70URBEY ^Uma ^tar ($eZer)
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ÖZTURK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit owlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

AKP yöneticileri sivil toplum kuruluşları ziyaretleryıi sürc|yrüyor

IMjlMiiımMtoııittiaııiılıi
Adalet ve Kalkınma Partisi yeni ilçe yönetimi, 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. AKP 
Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun 
da bulunduğu ziyarette ilçenin 1/1000 lik 
imar planları, zeytin stokçularından istenen 
arıtma tesisi ve nakliyecilerin sorunları ele 
alındı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akit, Gemlik Belediyesi Medisi’nce 
kabul edilen Kurtul ve Engürücük civarında
ki depolama tesisi ile ilgili 18 plan uygula
ması ile ilgili sıkıntılara da değindi. Syf4’de

Güne Haki
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şimdi ne olacak?
Savcılığın Gemlik Belediyesi’nde yürüt

tüğü soruşturma kapsamında, Belediyenin 
teknik ve idari başkanının tutuklanması 
gözleri Belediye Meclisine çevirdi.

Cuma günü savcılıkça sogulamaya alınan 
ve tutuklama istemiyle mahkemeye çıka 
rılan Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’i mahkeme tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bıraktı.
Savcılığının Başkan Güler için mahke

menin tutuksuz yargılanma kararına itiraz 
ettiği, bugün ise üst mahkemenin bu 
dosyaya bakacağını öğrendik.
Eğer, Özkan Ateşlinin ki gibi başkan için 

de bir tutuklama kararı çıkarsa, Gemlik’te 
siyasi bir şok yaşanacak, belediye de 
herşey alt üst olacak. Devamı sayfa 4’de

İsçiler Torba Yasasına lejlıili

Gemlik Emek Platfor 
mu tarafından düzenle
nen Torba Yasası Neler 
Getiriyor, İşyerlerinde 
yaşanan sorunlar ve 
işçi hakları, sendikal 
mücadele ve 
örgütlenme konulu

panel yapıldı.
Panelde konuşan 
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Özgür 
Müftüoğlu, Torba Yasa 
sının emekçilere geti 
receği zararları 
anlatırken, DİSK Gıda

İş Genel Sekreteri 
Seyit Aslan da Torba 
Yasası ile ilgili yaptığı 
açıklamalarda bw 
yasanın işçilere deler 
getireceği konusunda 
panele katı lanlarr bil
gilendirdi. Sayfa 2’de

Mı İHİBllllİI'

Teknik 
Baskan 
Özkan!

tutuklandı

Özkan A

Cumhuriyet Sav 
cıhğı’nca Gemlik 
Belediyesinde 
başlatılan yolsuz 
luk soruştur
masında tutuklu 
sayısı 5’e çıktı. 
Tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakılan Özkan 
A. Savcılığın bir 
üst mahkemeye 
yaptığı itiraz 
sonucu cumartesi 
günü tutukla
narak ceza evine 
gönderildi.
Haberi sayfa 2’de

MHP seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP İlçe 
binasında biraraya gelen MHP’li ler Sarıkamış 
şehitlerini anmayla başladı. Toplantıda Rus 
arşivlerinden derlenen görüntülerin bulunduğu 
bir sunumla gösterildi. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Savcılıkça Belediye’de başlatıl^soruşturmada tutuklu sayısı 5’e çıktı.

TeknH Başkan Özkan H iniuklanılı
Silivri’de Gördüklerim

Yıllardır aydınlar, gazeteciler, yazarlar, komutan
lar “Ergenekon” adı verilen bir davadan ötürü 
yargılanıyor. Gazetelerden, televizyonlardan ve bu 
konuda yazılmış kitaplar dan konunun ayrın
tılarını, özünü öğrenmeye çalışıyorum. Öylesine 
bir bilgi kirliliği yaratıldı ki sapla saman bir birine 
karıştırıldı. Halk her söylenene, yazılana inanır 
oldu.

Fakat anlatılanların ne kadarı doğru? Bunca 
zamandır davalar devam ediyor, uydurma iddialar
la zaman kazanılmaya çalışılıyor. Süre nasıl olsa 
10 yıl. Suçsuz da olsanız sizi burada paşa paşa 10 
yıl yatırırım, elimde yetki var. Savcı ve yargıçların 
insafına kaldık!

Bir yazar: “Bilgi Türkiye’den okyanus ötesine 
gidiyor, işlenip burada servis ediliyor.” demişti.

Bu durum ilkin bana garip geldi. 23 Ocak 2011 
de olayları yakından izleyebilmek için Silivri’deki 
duruşmalara gözlemci olarak katıldım.

İzlediğim duruşmada genç bir yüzbaşı Mehmet 
Ali Çelebi kendisini öylesine güzel savundu ki 
anlatamam. Evinin arandığı gün cep telefonu 
alınıyor ve emniyette 1 dakika 20 saniyede cep 
telefonuna 139 telefon numarası ve mesaj ekleni 
yor. Hizbul tahrir örgütüyle ilişkisi olduğunu kanıt
lamak istiyorlar.

Önceleri genç komutan ne bu kişileri tanırım ne 
de onlarla bir görüşmem oldu demesine karşın 
telefonundaki numaralar ve mesajlar karşısına 
çıkarıldığında şaşkına dönüyor. Kendisine iftira 
atılmakta; ancak bunu nasıl ortaya koyacaktır? 
Gece gündüz düşünür, taşınır, araştırmaya girişir, 
ip uçlarını değerlendirir. Büyük sıkıntılarla ve zor
luklarla karşılaşır; fakat yılmaz. Alnına sürülen bu 
lekeyi silmek zorundadır. Sonunda amacına ulaşır.

Telefonu emniyette 1 dakika 20 saniye iletişime 
açılıp kapanmıştır. Bu süre içinde emniyet istediği 
telefon numaralarını ve mesajı cep telefonuna kay
detmiştir. Sonra hazırlanan dosya ve telefon 
savcılığa gönderilmiştir. Savcının da arayıp bula
madığı bir ortam. Genç komutan günlerce tutuklu 
kalır, derdini anlatmakta zorlanır. Ta ki iletişim 
(telekomünikasyon) merkezinden (saat ve tarih 
belirtilerek) telefonunun 1 dakika 20 saniye 
açıldığını kanıtlayıncaya kadar. Bilgisayarda bu 
olayları ayrıntılı bir şekilde öylesine güzel açıkladı 
ki anlamamak mümkün değildi. Yargıçlar büyük 
bir dikkat dinlediler, umarım yerinde ve doğru bir 
karar verirler.

Bu savunmayı izledikten sonra tüylerim diken 
diken oldu. O genç komutanı yürekten kutladım. 
Bu olaydan sonra isterdim ki bu telefonu 
emniyette kim ya da kimler iletişime açtı?

Savcılık bu konuda bir araştırma başlatmalıydı. 
Hukuk bunu gerektirmiyor mu? Suçlayanların yap
tıkları yanlarına hep kar mı kalacak? Hep masum 
insanlar mı mağdur edilecek?

Yarbay Mustafa Dönmez’in savunmasını izledim. 
Bu savunmada o da teknolojiyi büyük bir ustalık
la kullandı. Bir televizyon kanalının kazılar yapıl
madan kazılarda nelerin çıktığını söylemesi ve 
Mustafa Dönmezin adını vermesi ekranda gösteril
di. Her şeyin önceden planlandığını görüntülü 
olarak ortaya koydu. Görüntüler insana pes 
dedirtecek cinstendi.

Savunmalarını izlediğim, genç bir teğmen, 
Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve diğerleri gerçek
ten niçin tutsak edildiklerinin gerekçelerini anlaya
bilmiş değiller.

Türkiye’de yargı kuşatılmış deniyordu, bizim gibi 
vatandaşlar olayın vahametini kavrayamıyordu. 
Silivri Türkiye’de hukuk sisteminin ne hale getiril 
diğini göstermesi bakımından büyük önem taşı 
yor. Düşünceme karşı çıkanların Silivri’yi bir kez 
olsun ziyaret etmelerini öneririm.

Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca Gemlik 
Belediyesinde 
başlatılan yolsuzluk 
soruşturmasında 
tutuklu sayısı 
5’e çıktı.
Geçtiğimiz hafta 
soruşturmayı 
yürüten Savcı 
tarafından sorgu
lanan Gemlik 
Belediyesi Teknik 
Başkanı Özkan A. 
mn tutuklanma iste
mi ile mahkemeye 
şevki sonunda 
mahkeme Özkan 
A.nın tutuksuz 
yargılanmasına 
karar vermişti.
Cumhuriyet

İşçiler Torba Yasası na lejM
Gemlik Emek Platfor 
mu tarafından düzenle
nen Torba Yasası Neler 
Getiriyor, İşyerlerinde 
yaşanan sorunlar ve 
işçi hakları, sendikal 
mücadele ve örgütlen
me konulu panel 
yapıldı.
Belediye Düğün Salo 
nu’nda yapılan panele, 
Emek Platformu 
üyeleri katıldı.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen’in de izlediği 
panelde konuşan 
Marmara Üniversitesi 
öğretim Üyesi özgür 
Müftüoğlu, Torba Yasa 
sının emekçilere geti 
receği zararları anlattı. 
Müftüoğlu, Türkiye’de 
emekçinin haklarının 
alınmasının 31 yıl önce 
çıkarılan 24 Ocak 
kararları ile başladığını 
belirterek, şöyle 
konuştu: “1970 li yıllar
da işçilerin sosyal hak
ları vardı. 12 Eylül ve 
sonrasında emekçile 
rin bu hakları yavaş 
yavaş ortadan kaldı 
rıldı. Sosyal devlet 
ortadan kalktı. Sağlık 
ta, eğitimde yavaş 
yavaş özelleştirmeye 
gidildi. Bu kurumların 
iyi yönetilmediği 
bahane edilerek, 
devleti piyasalaştırmak 
sürecine girildi. 
Yurttaşın her an 
parasını alan bir devlet 
meydana getirildi. Aynı 
sınıfa giren ve öğrenci
lerine ders veren öğret 
menler farklılaştırıldı.
Kadrolu, ücretli, sözleş 
meli gibi kademelere

Savcılığinın bu 
karar için üst mahke 
meye yaptığı itiraz 
Cumartesi günü 
ele alındı.
Üst mahkeme Özkan 
A’mn tutuklanması
na karar verdi. 
Tutuklanan Özkan A.

ayrıldı. Aynı durum 
sağlıkta da yapıldı. 
Baktığın hasta kadar 
sana para vereceğiz 
dediler. Birden bakılan 
hasta sayısı patladı. 
40-50 saat nöbet tutan 
hemşireler hasta ile ne 
kadar ilgilenebilirler. 
Bu sektörde de 
taşeron çalıştırılmaya 
başlandı. AKP iktidarı 
bu uygulamaları geniş 
bir şekilde yapıyor. 
Şimdi de ulusal ihti 
şam stratejisi hazırlı 
yortar. Bunun bir kıs 
mı Torba Yasası’nın 
içine kondu. Torba 
Yasası çıktığında me 
murluk ortadan kalka
cak. KPS sınavları ile 
kamuya 2007 yılında 
20 bin 314, 2010 yılın
da 73 bin 950 kişi 
alındı. Bunların tümü 
sözleşmeli personel 
olarak atanıyor. İdare 
bu personeli istediği 
yerde çalıştırabilecek. 
Torba Yasası ile ülke 
özel şirket gibi 
yönetilecek. Başbakan

Bursa Kapalı E Tipi 
cezaevine sevkedil- 
di. Özkan A.nın 
tutuklanmasıyla 
Belediye Soruştur 
masında tutuklu 
sayısı 5’e yükseldi. 
Daha önce de 
Belediye Hesap 
İşleri Müdürü 
Asuman I., Küşad 
Müdürü Sinan K. ile 
belediyeye iş yapan 
Kemal A. ve geçtiği 
miz hafta Belediye 
İdari Başkanı Cemil 
A. tutuklanmıştı. 
Cuma günü Cum 
huriyet Savcıhğı’nca 
sorgulanan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler

Türkiye benim şirketim 
istediğim gibi yöneti 
rim diyor. Emekçilerin 
150-200 yıllık haklarını 
yok sayıyorlar. Çalış
ma Bakanı sıra kıdem 
tazminatına geldi 
diyor. Emekçiler, emek 
terini elinden alanlara 
karşı mücadele 
etmelidir. TEKEL işçi
leri bunun güzel 
örneğini Ankara’da 
gösterdi. Ordusuna 
sözünü geçiren 
hükümet bin işçisine 
sözünü geçiremedi.” 
Müftüoğlu, konuş
masının sonunda mil 
yonlarca işçinin bun
ların farkında olmasını 
ve haklarını elinden 
alacak olan yasal 
düzenlemelere karşı 
mücadele vermelerini 
istedi.
Daha sonra söz alan 
DİSK Gıda İş Genel 
Sekreteri Seyit Aslan 
da Torba Yasası ile 
ilgili yaptığı açıkla
malarda bu yasanın 
işçilere neler 

ise mahkemece 
serbest bırakılmış, 
ancak Savcılık 
mahkemenin 
serbest bırakma 
kararına 
üst mahkemeye 
başvurarak 
itiraz etmişti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ile ilgili üst 
mahkemenin 
bugün karar vermesi 
bekleniyor. 
Tutuklama kararları 
ile ilgili Belediye 
İdari Başkan Cemil 
A. ve Özkan A’mn 
Ağır Ceza Mahkeme 
si’ne bugün itiraz 
etmeleri bekleniyor.

getireceğini anlattı. 
Aslan, konuşmasında 
asgari ücretin 18 
yaşından üzerindeki 
lere uygulanacağını, 18 
yaşın altındaki işçilerin 
haklarının gasedile- 
ceğini, fabrikalarda 
staj yapan öğrencilerin 
asgari ücretin 3/2 si 
yerine 3/1 oranında 
maaş alacaklarını, 
Torba Yasa ile devlet 
29 yaşına kadar olan 
işçilere sigorta prim
lerini ben ödeyeceğim 
dediğini, daha iş 
sizliğin yoğun olduğu 
nu Türkiye’de 30 
yaşından sonra prim 
ödememek için işçi 
çalıştırmayacaklarını, 
bölgesel asgari ücret 
uygulamasına 
geçilmesinin ise IMF 
nin talimatı olduğunu, 
bu ücretleri Ticaret ve 
Sanayi Odası, Esnaf 
Odası ile Valilik ve 
özel İdarelerin tespit 
edeceğini, bu durumun 
ise işsizliği daha da 
arttıracağını söyledi.
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EMMİ termosifon tıi harana ııcıriı
Bursa'da elektrikli 
termosifonun patla
ması sonucu bir 
evde göçük mey
dana gelirken, 
patlama sırasında 
evde kimsenin 
olmaması facianın 
önüne geçti. 
Alınan bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Görükle 
Mahallesi'nde otu
ran 31 yaşındaki 
Sevil K. ve eşi 
Serhat K. (34), 4 
yaşındaki kızları

Nehir'i bakıcıya 
bırakıp işe gitti. 
Aileriin sabah saat
lerinde evlerine 
bağlattıkları elektrik
li termosifon öğle
den sonra bomba 
gibi patladı.
Patlamanın etkisiyle 
ev harabeye dön
erken, evde kims
enin bulunmaması 
faciayı önledi.
Büyük bir gürültüyle 
irkilen mahalle 
sakinleri, polis ve 
itfaiyeden yardım

istedi. Ekipler, 
göçük sonrası 
binanın çökme 
ihtimaline karşı 
tedbir aldı. Serhat 
ve Sevil K. çifti ise 
kendilerine telefonla 
ulaşılmasının ardın
dan hemen evlerine 
geldi. Gördükleri 
manzara karşısında 
şaşkına dönen çift, 
"Verilmiş sadakamız 
varmış. Çocuğumuz 
ya da biz evde 
olabilirdik.
Termosifonu sabah

bağlatmıştık. 
Herhalde bir yan
lışlık var "diye 
konuştular. Genç 
çift, evlerine 
girip 4 yaşlarındaki 
kızları Nehir'in 
fotoğrafını kur
tardılar.
Patlama sırasında 
üst katta oturan 
ev sahibi Raziye T. 
(80) ise kendisini 
dışarıya attığını 
söyledi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YagYORUM

270 Piomii alkolle Çarptı: 2 Olii
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 270 promil 
alkollü olduğu iddia 
edilen sürücü 
köpeğe çarparak 
karşı şeride uçtu. 
Kazada 2 kişi ha 
yatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, dün akşam

21.30 sıralarında 
İnegöl-Bozüyük 
karayolunda mey
dana geldi.
Bursa'dan Ankara'yâ 
giden Mevlüt Ç. (38) 
yönetimindeki 06 
HYB 77 plakalı 
kamyonet; Kaplan 
Petrol mevkiinde

önüne çıkan 
köpeğe çarptı. 
Direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den sürücü, karşı 
şeride geçip 33 
yaşındaki Murteza 
Eltutan'ın 
kullandığı 16 PK 
478 plakalı kamyo

netle çarpıştı. Çarp
manın etkisiyle 06 
HYB 77 plakalı 
araçtan fırlayan 
Zafer Ünal (53) 
olay yerinde, 
Murteza Eltutan 
ise hastaneye 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti.

Oztliftfk
"cHMjwdc bitidende

TEKSEFERDEYAPACAĞINU 50 TLVEÜZERİ 

MARKETALIŞVERİŞLERİNİZDEALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAORANTIMIZDA 

IZGARA KÖRE

2.90 Tl

İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim küponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sullanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Bursa'da 
bin240adei 
kacak sigara 
ele geçirildi
Bursa'da bin 240 
adet kaçak sigara 
ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
Camikebir Mahallesi 
Horhor Caddesi'nde 
bulunan bir kargo 
firmasının şubesine 
gelen koliyi teslim 
almaya giden İlker 
D'yi (47) gözaltına 
aldı. Yapılan arama
da kutu içinde bin 
240 adet kaçak 
sigara bulundu. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor

Gemlik Körfezi
CEllİK'll İli IOMIÛI İItASİ 6AZETEIİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gerçek yüzler!...;
Son günlerde yaşananlar insanları rahatsız 

etti, korkuttu...
9 senedir tek başına iktidarda olan ve 

Türkiye’yi istediği ve hedeflediği yöne 
götürmekte olan AKP Hükümeti, kendi sorum
luluğunu unutmuş görünerek, 188 kişiyi 
“domuz bağı" ile bağlayıp ensele rinden kesip 
gömen katillerin, tahliye olmalarındaki suçu 
Yüksek Yargı’nın üstüne atmaya çalışıyor.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, sanki kendileri 9 yıldır hükümette 
değiller gibi, Yargıya yükleniyorlar.

Esasında AKP yönetimini rahatsız eden, 
uykularını kaçıran bu son olanlar değil, bizzat 
yargının varlığıdır, yargılanma korkusudur.

Son bir haftada yaşadıklarımız ve AKP 
Hükümetinin yaptıkları gerçek yüzlerinin 
ortaya çıkmasına neden oldu.

Tahammülsüzlük, sanata ve sanatçıya karşı 
olmak, kendileri gibi düşünmeyenleri yok 
sayma, tarikat ve cemaat tarzı bir yaşamı ter
cih etmek, demokrasiyi bir araç olarak 
görmek, işte gerçek yüzleri budur...

Başbakan Erdoğan, dünya çapındaki 
heykeltıraşımızın tamamlanmamış eserini 
“ucube" diye nitelendirebiiiyor!..

Bir Avrupa ülkesinde bir Başbakan böyle bir 
şey söylese, o ülkenin tüm sanatçıları o adamı 
rezil ederlerdi.

Bizimkiler, ya sessiz kalırlar ya Kültür Bakanı 
gibi “Efendim, öyle demek istememişti, mak
sadını aşan bir beyanattı" gibi kıvırtırlar ya da 
yalakalık rekoru kırarlar.

Yazıklar olsun...
Bülent Arınç, özel bir televizyondaki bir dizi 

için, “Türk Büyüklerine hakaret var” diye tali
mat verebiliyor.

Kimse çıkıp da, “Adı üstünde, dizi bu belge
sel, beğenmiyorsan seyretmezsin’’..

ManisalI Derviş Memed’in Kubilayı, 
Menemen’de kör bıçakla kesmesini dizi haline 
getir, otur seyret.

Gerçek yüzlerini yakın zamana kadar sakla
mayı başardılar.

Ben onlara kızmıyorum, onlarla gücümün 
yettiği kadar fikir ortamında mücadele ediyo
rum, hem de yıllardır. ...

Beni esas üzen, bunların gerçek yüzlerini 
bildiği halde şahsi çıkarları, mevkii ve makam 
beklentisi içinde olanlar ile, halen işin farkında 
olmayan aydın geçinen vatandaşlarımızdır.

Bir de kadınlarımız... Evet kadınlarımız... 
Bunların varmak istedikleri rejimde en fazla 

ezilecek olanlar kadınlardır.
Çok eşlilik kadını eve kapatmak, kadına şid

det uygulamak, kadını ekonomik haklarından 
yoksun kılıp köle gibi görmek bunlarda...

Peki, nasıl oluyor da Türk seçmeninin % 
51’ini oluşturan kadınlar böyle bir anlayışa 
destek oluyorlar?

Bunları düşünmeden oyları kullanıyorlar..
Kadınlarımızın büyük bir kısmı bunların 

gerçek yüzlerini göremiyorlar mı?
AKP’lilerin arkasından, tarikat şeyhlerinin 

dizi dibine çökenler, cemaat önderlerinden 
emir alanlar, Iran benzeri İslam cumhuriyeti 
beklentisi içinde olanların koalisyonu ortaya 
çıkacaktır.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.cbm
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
AKP yöneticileri sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor

MMhMşIIHKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

I Şimdi ne olacak
Önceki gün yazımda da belirttiğim gibi bu 

durumda Vali Meclisi 10 gün içinde başkan 
vekili seçimi için toplantıya çağıracak.

Belediyeler Yasası MADDE 45. — 
Belediye başkanlığının herhangi bir ne 

| denle boşalması durumunda, vali tarafın- 
j dan belediye meclisinin on gün içinde top 

lanması sağlanır. Meclis, birinci başkan 
vekilinin, onun bulunmaması durumunda 
ikinci başkan vekilinin, onun da bulunma
ması durumunda en yaşlı üyenin başkan
lığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya 
seçim dönemini aşacak biçimde kamu 
hizmetinden yasaklanma cezasının veril 
miş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, 
tutuklanması veya seçim dönemini aşma 
yacak biçimde kamu hizmetinden yasakla
ma cezası alması durumunda bir başkan 
Vekili seçer.

Belediye başkanı veya başkan vekili 
belediye meclis üyeleri arasından ve gizli

L oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sa 
yısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye 
tam sayısının salt çoğunluğu aranır.

I Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlana-

I
 m azsa, bu oylamada en çok oy alan iki

aday için dördüncü oylama yapılır.
Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, 

| belediye başkanı veya başkan vekili se 
çilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda 
kur'a çekilir” diyor.

Bugünkü tabloda meclis üyesi olan iki 
başkan vekili tutuklandığına göre, (Ağır 
Ceza Mahkemesine de itiraz edilecek. Yine 
serbest kalabilirler) CHP grubunun meclis 
teki sayısı 12’ye düştü demektir.

Başkan mahkemece tutuklanırsa bu sayı 
11’e düşer.

Bu durum ise muhalefetin mecliste ço 
ğunluğu elde etmesi demektir.

Vali, 10 gün içinde bir başkan vekili seçi
mi için Belediye Meclisini toplantıya çağı 
racağına göre, bu şekilde seçime gidilir.

Veya;
Tutuklu meclis üyeleri istifa ettirilir. O 

zaman CHP nin yedek üyeleri istifa eden
lerin yerine getirilir.

Ancak, CHP’nin 11. sırasındaki birinci ye 
dek üyede bu soruşturmada tutuklandı 
serbest kaldı, yargılama devam ediyor

İkinci yedek üye ise Hasan Alyüz.
Bu üyeler meclise girerler.
O zaman CHP, başkan dışında 12 üye ile 

mecliste yine sayısal çoğunluğu elde eder.
Başkan tutuksuz yargılanırsa, bir tehlike 

de İç İşleri Bakanı’nın Başkanı görevden 
almasıdır. Nereden bakarsanız bakın iki ucu 
boklu değnek.

CHP nin programında bulunan birçok 
hizmetin karşılığının alınma aşamasında, 

I bu olayların yaşanması CHP’ye vurulmuş 
büyük bir darbedir.

CHP’ye gönül vermiş insanlar bu geliş 
melerden üzüntü, kaygı duyuyorlar.^

Bu durumdan kendine vazife çıkaranlar 
olduğu gibi sevinenler de var, siyasi sonuç 
bekleyenler de var. Genel seçimlere 6 
aydan az bir süre kala bunların yaşanması 
CHP’nin genel siyasetinde de sancılar 

. yaratacak.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi yeni ilçe yöne
timi, sivil toplum kuru 
tuşlarına olan ziyaret
lerini sürdürürken, bu 
kez Ticaret ve Sanayi 
Odası’m ziyaret etti. 
Ak Parti Bursa Millet 
vekili Altan Kara paşa 
oğlu’nun da katıldığı 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyaretinde 
ilçenin 1/1000 lik imar 
planları, zeytin 
stokçularından iste
nen arıtma tesisi ve 
nakliyecilerin 
sorunları ele alındı. 
AKP’li yöneticiler, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt ve yönetim kuru
lu üyeleri tarafından 
karşılandı.
Ziyarette konuşan 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, siyasi partilerin 
demokrasinin olmaz 
sa olmazı olduğunu 
belirterek, “Sîzler, 
varsanız, demokrasi 
de var demektir. Önce 
Gemlik için, sonra 
Bursa ve Türkiye için 
hizmet edeceksiniz. 
Bizler de gönülden 
hizmet etmekteyiz. 
Maaş almadan fahri 
olarak buradaki 
görevlerimizi yap
maktayız” dedi. 
Seçim ortamına 
girildiğini belirten 
Akıt, “Bu dönemde 
siyasi partileri ihtilalli 
davranmaya davet 
ediyorum.” dedi.
“Birbirinize kem söz 
söylemek, birbirinizin 
yüzüne bakamayacak 
duruma gelmeden 
siyaset yapılmalı.
Birbirinizi kırmadan 
siyaset yaparak neti 
ceye varmalısınız” 
diyerek, yeni AKP 
yöneticilerine 
başarılar diledi.
Siyasi partilerin bir
birine hakaret etmek 
için kurulmadığını 
beliden AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
“TBMM’deki oturum
ları takip ediyorsanız 
muhalefetin AKP’ye 
ne kadar küfür ettiğini 
görürsünüz. Bizler 
ihtilalli davranıyoruz” 
dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ise 
daha önce de yöneti
mini oluşturmadan 
TSO yöneticilerini

ziyaret ettiklerini, 
bugün ise yönetim 
kurulu üyeleri ile bir-

Zeyt İncil er, atığa 8 
bin değer konulduğu 
nu, çeşme suyunda

üzerine siyaset 
yapmayız” dedi. 
Karapaşaoğlu ise

iikte burada olduk
larını ye nezaket 
ziyaretinde bulunduk
larını söylödi. 
Toplantıda bulunan 
işadamları Erdoğan 
Barutçuoğlu, 
BUSKI’nin zeytin ve 
turşu işleticilerinden 
arıtma tesisi yapması 
nı istediğini, ancak 
binaların eski olması 
nedeniyle arıtma yap
manın zor olduğunu 
belirterek, “Ya arıt
mayı yaparsınız, ya 
da başınızın çaresine 
bakarsınız diyorlar. 
Bu konuda sîzlerden 
destek istiyoruz” 
dedi.
Karapaşaoğlu, yıllar 
önce arıtma İStenece 
ğini Gemlikli zeytin 
ve turşu üreticilerine 
söylediklerini, depo
ların AB standartları
na uygun hale gele
ceğini belirterek, 
“Konu yeni değil, 4-5 
yıl önce dile geldi. 
Hazırlıklı olmalıydınız. 
Gemlik’in pisliğine 
çözüm bulundu mu? 
Zeytin site ve hal
lerinde müşterek arıt
ma yapılmalı. Bugün 
olmazsa, yarın bu 
arıtmalar yapılacak. 
İleride bu kapsam 
genişletilecek. 3-5 
sene sonra kapınıza 
gelecekler ve atık
larınızı evsel atık 
haline getirin diye
cekler. Yeni sitelerde 
bu tür arıtma tesisleri 
yapılıyor. Bundan 
kaçış yok.” dedi.

bile 2-3 bin değer 
bulunduğunu, bu 
değeri düşürülmesi 
gerektiğini istediler.

KAMYONCULARIN 
SORUNLARI 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis üyesi ve 
nakliyeciler gurubu 
sözcüsü Faruk Güzel 
ise kamyoncu ve TIR 
cı esnafının sorunları 
bulunduğunu, bun
ların başında TÜV ile 
ilgili sorunların 
gelmesini söyledi. 
Güzel, “TÜV 2009- 
2010 model arabalara 
zorluk çıkanyor. O 
nedenle kamyoncu 
esnafı sıkıntıda.
Ayrıca kasa ölçülerin 
de getirtilen değişik
lik nedeniyle araçları 
mız TÜV’den geçmi 
yor. Bu konuda 
nakliyeci esnafına 
yardımcı olun.” dedi. 
Güzel, “Gemlik 
Belediyesi’ndeki yol
suzluk konusunda bir 
şey söylemeyecek 
misiniz?” dedi.
Güzel’e, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz cevap verdi. 
“Savcılıkça yapılan 
soruşturma açıkla
masında, her türlü 
tutum, beyanat suç
tur. Tutuklamalar 
yaşanmıştır. Sorun 
bizim dışımızdadır. 
Konu yargıya intikal 
ettiği için bu konuda 
açıklama yapmaya? 
cağız. Biz, başkaları 
nin başarısızlıkları 

konunun yeni 
olmadığını, tüm 
gelişmelerden haber
leri olduğunu, konuyu 
İc İsleri Bakanlıâı’nın. 
Valiliğin takip ettiğini, 
yargının kararyerme 
sinden sonra, gerelcli 
cevabı vereceklerini 
söyledi.

1/1000 LİK PLANLAR 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Gemlik 
Belediyesi Meclisi’n 
ce kabul edilen Kurtul 
ve Engürücük civarın
daki depolama tesisi 
ile ilgili 18 plan uygu
laması ile ilgili sıkın
tılara da değindi.
Akıt, “Planlamada 5 
dönüm parseller 
kabul edilmiş, herkes 
birbiriyle ortak olmuş. 
Birbirlerine kurşun 
atanlar bile ortak 
yapıldı. Bunlar yanlış, 
bunların üzerinde 
durulması gerekir. 
5 dönüm parsel 
uygulaması 3 
dönüme inmeli. 
Mecburi bir ortaklık 
nasıl olacak bilmiyo
rum. Bu konuda 
sorunlar yaşanacak” 
dedi.
Kapaşaoğlu ise 
Toprak Koruma 
Kanununa göre 
5 dönümden az 
olan arazilerde 
parselizasyon yapıla
madığını, konuyu 
Büyükşehir’in ilgilen
mesi için ileteceğini 
söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Zeytinciler, Zeytinyağcılar, 
Sabuncular.... (3)

Cumartesi gününden devam...
Mutman kardeşlerin biten yeni tesis

lerinde yeniden göreve başladım. 
31.3.1957 tarihine kadar çalıştım, son
rası Sunğipek Fabrikası inşaat bakım 
Hesap Memurluğu 28.11.1957 askere 
gidiş. 1.8.1963 ve 2009 yılına kadar 
Kafoğlu çalışması.
Zeytini olgunlaştırmak özen ister, 

beceri ister. O yıllarda Gemlik’in en 
ünlü zeytin tuzlayıcıları Nihat Şengül’ün 
babası Ziya Şengül ve zeytin kooperati 
finin ustası Mudanyalı Tatar Şevki. Ziya 
Şengül, Osman Fevzi Ateş’in zeytinleri
ni olgunlaştırırdı. İstanbul’un en ünlü, 
en lüks mağazalarına zeytin gönderdi o 
Fevzi Ateş.
Ali Şirin, Marmarabirlik Kooperatifi 

kadar zeytin tuzlayabilecek güçte bir 
tüccardı. Anadolu’nun her ilinde ve 
ilçesinde müşterileri vardı.

Ha keza, ünlü merkez zeytinleri ile 
Hasan Dillioğlu Durma Zeytinleri 
Osman Köstek, Ali Rıza Koral Zeytinleri 
Süleyman Kaya, Ali Bulca, Rıfat Karsak, 
Namlı Zeytinleri, Kemal Kılıç, Ali Şevki 
Öner ve daha yüzlerce zeytinci yakın 
tarihine kadar mesleklerini yaptılar. Bir 
kısmı hala yapıyor.

Halil Ertür, Veziroğlu, Murabıt, Yusuf 
Alkaya ve Müezzinoğlu daha önceleri 
vefatları sonucu zeytin pazarlamasını 
bırakmışlardı. Müezzin Oğlu markasını, 
torunlarının yaşattığını, İnegöl’de 
tesadüfen görünce memnun oldum, 
inanın duygulandım.
Gelelim zeytinyağı konusuna.
Çocuktum. İlk ve orta okula şimdiki 

Ticaret Lisesi’nin bulunduğu yoldan 
giderdik, ilk yağhane Ramis 
Memşo’nun yağhanesiydi. Bizlere, 
yağhaneye uğramış müşteri vatandaş 
kim olursa olsun mis gibi zeytin yağına 
batırılmış ekmeğini hemen hemen 
yemeyen olmadığı halde.

Ne yazık, nedendir ki adı tamahkar 
Memşo’ya çıkarılmıştı. Bu insafsızlıktı 
asla O’na yakışmayan bir sıfattı.

Mutman kardeşler, veli ve Şükrü 
Alemdar, Gazhane Caddesi’nde Osman 
Özoran (Evvelce TrakyalI Hüseyin 
(Girişken) Rıfat Karsak, Ilıca Caddesi 
Akmanlar, Rıfat Karsak, İstiklal 
Caddesi’nde Ağah Bey (Somer) son
raları Hasan Ateşoğiu, Mustafa Karsak 
(Sonraları Tevfik Solaksubaşı) önceleri 
Kafoğlu, s....pirina yağı), Orhangazi
Caddesi’nde önceleri M. Emin Turan 
sonra Yüksel Yıldırım. Hükümet kona 
ğı’na bitişik Ahmet Kütahya. Gemlik 
üreticisinin daha doğrusu Türk zeytin 
üreticilerinin ürünleri değerlendirmek 
artı değer yarattılar. Gemlik’in nefis aro- 
malı zeytinyağlarını ulusa tanıttılar be 
nimsettiler. Devamı yarın

MHP’liler Sarıkamış Şehitlerini andı. İlçe Başkanı Kayaoğlu Gemlik’te en iddialı parti olduklarını söyledi 

u 11 u

mı, lı »i Mu MiMif
MHP seçim çalışma 
larını sürdürüyor. 
MHP İlçe binasında 
biraraya gelen MHP’li 
ler Sarıkamış şehitle 
rini anmayla başladı. 
Toplantıda Rus arşiv* 
terinden derlenen 
görüntülerin bulun 
duğu bir sunumla 
gösterildi.
Daha sonra Sarıkamış 
şehitleri ve ülkemize 
emeği geçmiş tüm 
ecdadlarin ruhuna 
Fatiha okundu.
MHP Gemlik ilçe Baş 
kanı Mehmet Kayaoğ 
lu, Sarıkamış’ta 
yaşanan olay hakkın
da geniş bilgi verdi. 
Kayaoğlu, “Sarıkamış 
ta onbinlerce insanı 
mız yurdumuzun işgal 
altında olduğundan 
dolayı canlarını hiçe 
sayarak donarak şehit 
oldular. Amaçları, 
ülkemizde başka bir 
bayrak dalgalanmama 
siydi. Bugün ise, o 
günlerden farklı du 
rumda değiliz. Mec 
liste olan bir partinin 
mensuplan iki bayrak, 
iki dil ve özerklikten 
bahse diyor. Bazen 
halkımız içinde bize 
soruyorlar bunlar işi 
iyice azıttı ülkücüler 
ne yapacak. Bizim 
çapulcuyla işimiz yok. 
Bizim işimiz onların 
böyle konuşmasına. 
İmkan veren mevcut

iktidar ve onu yöneten 
dış güçlerledir.
Onlardan ülkeyi kur
tardığımız an zaten bu 
çapulcular kaçacak 
yer ara yacaklardır. 
Bu yaşananların 
hepsi Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da eş baş 
kanı olduğu Büyük 
Ortadoğu projesinin 
ayaklarıdır. Bunun 
için önünde Engel 
olarak gördükleri 
ordumuzu ve yar gıyı 
yıprattılar, işlevsiz 
hale getirdiler. İyi 
veya kötü yönleri ile 
tek bayrak tek dil ve 
tek milletten ödün 
vermeyen Deniz Bay 
kal’ı da o veya bu 
biçimde yerinden 
ettiler. Önlerinde tek 
engel Milliyetçi Hare 
ket kaldı. Bizim için 
ise baraj sorunundan 
bahsetmeye başla 
dılar. Buradan açık 
net söylüyorum. Asıl 
baraj sorunu olan 
AKP’dir. Biz, bunların 
yaptığı hırsızlığı, yol
suzluğu, bölücülüğü,1 
peşkeşi ve hainliği

KAYIP Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. ALİ DİRSEK

SATIUKOAİBEVEİSYERİ
Nlanastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyerli, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

05325835661

halkımıza anlatabilir 
sek, bırakın meclise 
gir meyi birkaç yan
daşı dışında oy ala
mazlar. Önümüzde 
seçim süreci var.
Seçim çalışmalarımıza 
zaten başladık. 28 
Ocak’ta Genel Baş 
kanımız seçim beyan
namemizi açıklaya
cak, biz de tüm teşki
latlarımızla baş lamış 
olduğumuz çalış
malarımıza hız vere
ceğiz. Seçim çalış
malarına en erken 
başlayan parti biziz ve 
seçim beyannamemizi 
de en erken açıklayan 
parti biz olacağız. Bu 
durumda Genel Baş 
kanımızın bu seçim
lere ne kadar önem 
verdiğini ayrıca 
Ülkemiz için kader 
seçimi olduğunun 
ispatıdır. Gemlik’te 
birinci parti çıkmak 
için za ten ortam 
müsait. İktidara ve 
Büyükşehir’e ciddi bir 
tepki var. Yerel Bele 
diyenin durumu orta
da. Gemlik’te en iddia

h olan biziz. Gemlik 
bütün ülke deki duru
mu etkiler mi bunu 
şimdiden kestirmek 
zor ama Hz İbrahim 
ve karınca hikaye 
sinde olduğu gibi en 
azından safımızı belli 
ederiz. Her şey inanç 
la başlar biz inanırsak 
halkımızda bize inanır. 
2002 - 2007 arası 
medya bizi unuttur
mak için elinden gele 
ni yapmışken bu mil
let bizi görmeden mec 
lise soktuysa şuan 
İktidarın medyaya 
baskılarına rağmen az 
da olsa görünüyoruz 
ve o görüntü ile bu 
inançla biz de çalışır
sak milletimiz bizi ikti
darda yapar." dedi. 
Mehmet Kayaoğlu 
nun konuşmasından 
sonra, soru cevap Ve 
sohbet şeklinde 
devam eden toplantı 
seçim beyannamesi 
nin açıklanmasının 
ardından daha geniş 
bir bilgilendirme 
toplantısı yapılacağı 
belirtilerek sona erdi.

ElEMNUE lllimil
Vardiyalı çalışmak üzere 

BAY ve BAYAN İŞÇİ 
alınacaktır.

Başvurmak isteyenlerin 
özgeçmişleri ile birlikte 

burfleks@burfleks.com 
adresine müracaat etmeleri 

rica olunur.

mailto:burfleks@burfleks.com
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bitelekljsesil^olcelaıııliolanüımavııtyaıeı
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Futbol Takımı, İlçe 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığı’na 
teşekkür ziyaretin 
de bulundu. Geçen 
yıl Türkiye yarı 
finallerinde Bursa'yı 
temsilen giden Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Futbol 
Takımı, maddi ve 
manevi sürekli 
desteğini esirge
meyen İlçe jandar
ma Komutanlığına 
ziyarette bulundu. 
Okul Müdürü 
Nazım Hikmet 
Seren, Müdür 
Yardımcısı Cahide 
Hascuhadar, Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Yunus Emre Ünsal, 
Göral Gümrükleme 
Ltd. Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Göral ve 
18 futbolcuyu 
ağırlayan İlçe 
Jandarma Komutanı 
Şefik Ünal; öğrenci
leri başarılarından

dolayı kutladı. 
Göral Gümrükleme 
Ltd. Şirketinin 
sponsorluğunu 
yaptığı Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Futbol Takımına 
desteklerinden 
dolayı Göral Güm 
rükleme Şirketinin 
sahibi Mehmet 
Göral'a ve 
Jandarma Komuta 
nı Şefik Ünal'a 
plaket verildi. Bu 
yılda başarılarının 
devam edeceği 
sözünü verdiler.

Yurdun batı ve 
orta bölümünde 
kalan şehirlerde 
yağmur ve sağa 
nak yağış bek
leniyor. Hava sıcak 
lığında önemli bir 
değişiklik olmaya
cak, mevsim nor
malleri civarında 
seyredecek.
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz ve Batı 
Karadeniz ile 
Ankara, Eskişehir, 
Kırıkkale, Çankırı, 
Çorum ve Mersin 
çevrelerinin yağ
mur ve sağanak 
yağışlı geçecek.
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz ve Batı 
Karadeniz ile 
Ankara, Eskişehir, 
Kırıkkale, Çankırı, 
Çorum ve Mersin 
çevrelerinin yağ
mur ve sağanak 
yağışlı geçecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine

göre, yağışların; 
sabah saatlerinde 
Çanakkale çevre 
terinde, öğle saat
lerinden itibaren 
ise İzmir, Muğla ve 
Antalya çevrelerin 
de kuvvetli olması 
bekleniyor. Yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde sabah ve 
gece saatlerinde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte 
yer yer sis 
görülecek.
Hava sıcaklığında 
önemli 
bir değişiklik 
olmayacak, 
mevsim normalleri 
civarında 
seyredecek. 
Rüzgar genellikle 
güney ve güney
batı yönlerden 
hafif arasıra orta 
kuvvette, Marma 
ra'da akşam saat
lerine kadar yer . 
yer kuvvetli 
(30-50 km/sa) 
esecek.

elfn& .sekeri
GEMÜrİNİLKÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİ1İN 

KUBUMU 
vı ı 

«GITIMDC12.VIL
"Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HIZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ IH AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE 8AĞLI, YABATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSİNİ SIYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde Ö ZA L P

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira • ,3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
__ 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 & 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 Arşa-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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Şirketler için 
önümüzdeki 
10 yıl bir hayli 
kritik geçecek. 
Çünkü önümüzdeki 
yıllarda iki bayram
dan en az biri yaz 
aylarına denk geli 
yor. Bu durumda 
çalışanlar da yıllık 
izinlerini kullanmak 
yerine bu izinleri 
biriktirebilecek. 
İnsan kaynakları 
yönetim danışman
lık firması Mercer’ın 
yaptığı araştırmaya 
göre Türkiye’de 
her 100 işletmenin 
49’unda çalışanlar 
yıllık izinlerini birik
tiriyor. Çalışanların 
önemli bir bölümü 
ise izinlerini yaz 
aylarında kullan
mayı tercih ediyon 
Genellikle çalışanın 
yıllık ücretli iznini 
aynı yıl içinde kul
lanmasını tercih 
eden kurumlar için 
önümüzdeki 10 yıl 
hayli kritik geçecek. 
Zira bu yıllar boyun
ca Ramazan ve 
Kurban bayramların
dan en az biri yaz 
aylarına rastlıyor.

KAŞ€ D€ BEKLEMEK 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

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Önümüzdeki dönem 
de çalışanların yıllık 
izin kullanmak yer
ine bu tatillerden 
faydalanmayı tercih 
edeceklerini ve işlet
melerin kullanıl
mayan yıllık izinlerle 
ilgili yükümlülük
lerinin artabileceğini 
belirten Mercer 
Danışmanı Barış 
Tişli, firmalara bir an 
önce yıllık izin 
envanterlerini hazır
lamalarını ve parça 
lı/blok izin kullanımı 
prosedürlerini 
çalışanlarla paylaş
malarını öneriyor. 
Mercer’ın her yıl 
dünya çapında 
gerçekleştirdiği ’Yan 
Haklar Araştır 
ması’nda yıllık 
ücretli izin; sağlık 
sigortası, bireysel 
emeklilik ve hayat 
sigortasından sonra 
çalışanlar için yüzde 
72 ile en kıymetli 
4'üncü yan hak 
konumunda. 
Araştırmaya göre 
çalışanların ücretli 
yıllık izinlerini genel
likle yaz aylarında 
ve parçalı olarak

kullanma eğiliminde 
oldukları yönünde. 
Türkiye’deki duru- 
mise hem çalışanları 
hemde işverenleri 
yakından ilgilendi 
ren farklı boyutlar 
taşıyor. Önümüzdeki 
10 yıl boyunca, 
Şeker ve Kurban 
bayramları yaz 
aylarına denk gele
cek. Bu da çalışan
ların bu tatillerden 
istifade edecekleri 
ve yıllık izinlerini 
birmali güvence 
olarak biriktirme 
eğilimi taşıyacakları 
anlamına geliyor. 
Öte yandan, yıllık 
ücretli izinleri aynı 
yıl içinde kullandır
mayı teşvik etme 
eğiliminde olan 
işletmeler için bu 
tercihinmutlaka 
planlaması gereken 
ve artış gösterecek 
bir yükümlülük 
getireceği de aşikar. 
Yıllık Ücretli İzin 
Yönetmeliği’nin 
6.maddesine göre 
‘Yıllık ücretli izin 
işveren tarafından 
bölünemez’ ifadesi- 
hatırlatıldı.

Devlet Personel 
Başkanlığı, bu yılın 
ilk memur atamasıy
la ilgili süreci 24 
Ocak 2011 Pazartesi 
günü başlatırken, 
2011'in Kamu Per 
sonel Seçme Sınavı 
(KPSS) ve yerleştir 
me takvimini de 
belirledi.
Kamu kurum ve kuru 
tuşlarınca tespitleri 
2010 yılında yapılan 
ve öğretmenler ile 
kariyer meslek me 
murları dışındaki kad 
ro ve pozisyonlara 
alınacak 6.560 me 
mur için başvurular 
pazartesi başlıyor. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca daha 
önce Devlet 
Personel Başkanlığı 
na gönderilen 
toplam 6.560 kadro 
ve pozisyona yer
leştirilmek isteyen 
memur adayları, 
pazartesinden 
itibaren 2 Şubat 
Çarşamba akşamına 
kadar ÖSYM 
Başkanlığının 
'’www.osym.gov.tr" 
adresi üzerinde 
tercihte bulunacak. 
Geçen yılın son 
döneminde yapılan

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KPSS'ye göre ilk 
defa kamu kurum ve 
kuruluşlarına alı
nacak personelin 
1.557'si bakanlıklar
da, 1.693'ü bakanlık
lara bağlı müsteşar
lık ve genel müdür
lüklerde, 431'i 
başkanlıklarda, 853'ü 
üniversitelerde, 
932'si de mahalli 
idareler, il özel 
idareleri, il afet ve 
acil durum müdür
lükleri ve birlik 
müdürlüklerinde 
görev yapacak. 
Bu yerleştirmede 
Sağlık Bakanlığı 541, 
İçişleri Bakanlığı 
380, Ulaştırma 
Bakanlığı 236, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 140, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı 86, Adalet 
Bakanlığı 83, 
Dışişleri Bakanlığı 
75, Çevre ve Orman 
Bakanlığı 11, Kültür 

NÖBETÇİ ECZANE
24 Ocak 2011 Pazartesi 

ÖZER ECZANESİ 5135682

ve Turizm Bakanlığı 
da 5 yeni memur ala
cak. Müsteşarlık ve 
Genel Müdürlüklerde 
ise en fazla memur 
alimim 337 memur 
ile Gümrük 
Müsteşarlığı gerçek
leştirecek. Bunu 277 
memurla Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü, 213 
memurla SHÇEK, 
202 memurla 
Karayolları, 198 
memurla da Devlet 
Su işleri (DSİ) izleye
cek. Sosyal Güvenlik 
Kurumunun 164 yeni 
memur atımında 
bulunacağı bu yer
leştirmede, mahalli 
idarelerde istihdam 
edilecek 932 yeni 
memurun 525'i il afet 
ve acil durum 
müdürlüklerinde, 58'i 
de sivil savunma 
arama ve kurtarma 
birlik müdürlük
lerinde çalışacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
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 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

!

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512.10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 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 21-482
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çındr Taksi 513 24 67
Güven Taksi 7 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi' . ... 517 33 94

I Akcan Patrol 3 1o
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25 *
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3870 

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-Reklamcılıjc Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■lınıtlılü
MSSİMSI 
MM1 
IIMİMOO 
15.&M5 
19M20.15-2L30

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.osym.gov.tr
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v Minik Erkekler C 
F grubu 7. maçında 
( rakibini baskılı bir 
F oyunla farklı yenerek 
t 6. galibiyetini alan 
< Gücümsporlu bas- 
} ketçiler, grupta 
f liderliğini sürdürerek 
t play offlarda 
* başarılı olmak için 
I antremanlarını 

yoğun bir şekilde 
ı sürdürüyor, 
j önceki gün, 
I Bursa Atatürk Kapalı 

Spor Salonu’nda 
' 13.45 te başlayan 

i Gücümspor - 
Osmangazi Belediye 
spor Oyak Reno 
karşılaşmasında 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler üstünlüğünü 
karşılaşma sonuna 
kadar gösterdi. 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler, 1. periyo
dunu 11-0- 2. periyo
dunu 2-1- 3. periyo
dunu 12-0 - 4. peri 
yodunu 20- 4 önde

bitirerek karşılaş
madan 45-5 galip 
ayrıldılar.
Gücümspor 
karşılaşmaya 
Ömer Faruk 
Aydoğan, Talha 
Toklu, Mustafa 
Turhan, Canpolat 
Kurtiş, Efe Çavdar, 
Barış Can Güler,

Cavit Samanlı, 
Hasan Kaan Okay, 
Ayboran Ocak, 
Berenay Ocak, 
Ege Özteber, Tufan 
Erken den oluşan 
kadrosuyla çıktı. 
Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran ve Takım

Antrenörü Abbas 
Özer, grupta 
liderliğini sürdüren 
basketçilere ve 
Bursa’da yapılan 
karşılaşma için oto
büs desteği 
sağlayan Gemlik 
Belediyesi ve otobüs 
işletmesine 
teşekkür ettiler

Türkiye'nin önemli 
kayak merkez
lerinden biri olan 
Uludağ'da 
okulların tatili 
öncesi pistlerin 
boş olması dikkat 
çekti. Bu yıl 
özellikle yabancı 
turistlerin ilgi 
odağı haline gelen 
Beyaz Cennetin 
yarı yıl tatilinde 
dolması 
bekleniyor. 
Yeni yılda tatilci
lerin büyük 
ilgi gösterdiği 
Uludağ, okulların 
tatili öncesi 

sakin günler 
yaşıyor.
Kar kalınlığının 50 
santimetre, hava 
sıcaklığının 
ise 1 derece 

olduğu Uludağ'da 
pistlerde bir 
kaç kayakçının 
bulunması 
dikkat çekti. 
Önümüzdeki 
günlerde kar 
yağışının beklen
mediği Beyaz 
Cennet'teki otelci 
ler yarı tatil için 
hazırlıklarını 
sürdürdüklerini 
açıkladılar.

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 
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
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ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır” 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

CHP İlçe Başkan 
lığı’ndan yapılan 
açıklamada, eski 
AKP li belediyenin 
özel mülkiyet 
alanlarına asfalt 
dökü lerek 
Belediye’yi 7 
milyon Hra zarara 
uğrattığı, imar 
uygulamalarında 

Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kılıçlar çekildi
Gemlik Belediyesi’nde yaşanan olaylar 

siyaseti de germeye başladı.
Dün, CHP İlçe Başkanlığından yapıyan 

yazılı açıklama bunun göstergesidir.
Bugün gazetemizde geniş olarak verdi 

ğimiz basın açıklaması, CHP’lilerin de 
AKP’ye karşı karşı taarruza geçtiğini gös
teriyor.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde belediyeyi 
AKP’den devralan CHP’Hler, eski yönetimin 
bıraktığı tüm mirası da devralmıştı.
Gemlik’te iki dönem 10 yıl belediye Baş 

kanlığı yapan Mehmet Turgut ve AKP döne
mi sona ererken Turgut, belediye kasasında 
8 milyon lira para ve kimi bitmiş, kimi 
devam eden yatırımlar bırakmıştı. Dev. 4’de

ise bazı firmalara 
yüzde 2 DOP 
uygulanarak, rant 
sağlandığı iddia 
edildi. CHP bu 
konuları savcı
lığa götürüyor. 
CHP İlçe 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açık
lamada, AKP’ye 

çatılarak kendi 
belediyelerindeki 
yolsuzluklara 
ve eski AKP 
li Gemlik Belediye 
si’nde DOP 
uygulamasıyla 
kimlere peşkeş 
çekildiği soruldu. 
10 yıllık AKP 
döneminde

Kaymakam 
Bilal Çelik, bugün 

Türkiye'ye dönüyor
Amerika’ya İç İşleri 
Bakanlığı tarafından 
eğitime gönderilen 28 
kaymakam arasında 
bulunan İlçe kay
makamımız Bilal Çelik 
ve diğer kaymakam
larının Türkiye’ye 
dönüşü 2 gün uzadı. 
Dün, göreve başla
ması beklenen 
Bilal Çelik’in bugün 
Türkiye’ye geleceği 

belediyenin 
sadece 2 defa 
müfettiş denetimi 
görürken, CHP 
döneminde 29 
Mart 2009 son
rasını incelemek 
üzere 25 farklı 
müfettiş 
görevlendirildiği 
açıklandı. 5’de

yarın ise görevine 
başlayacağı öğrenildi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in makam 
odasında eski Iambi 
filer sökülmüş, duvar
lar beyaz duvar kağıdı 
ile kaplanarak, iç 
dekorasyonu tama
men değiştirildi. 
Kaymakam Bilal Çelik, 
görevine yeni makam 
odasında başlayacak

CHP Gençlik Kollan’nın düzenlediği yürüyüş yapıldı

Yüzlerce kişi 
Uğur Mumcu 
için yürüdü

Araştırmacı Yazar 
Uğur Mumcu, ölümü 
nün 18. yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
CHP Gençlik Kolları 
tarafından yürüyüş 
düzenlendi ve basın 
açıklaması yapıldı. 
Atatürk Stadyumu 
önünde toplanan

Uğur Mumcu seven
ler, Orhangazi 
Caddesi üzerinden 
İstiklal Caddesi’ni 
takip ederek, 
Atatürk Anıtı’na 
kadar ıslıklar 
çalarak, alkışlar ve 
sloganlar atarak 
yürüdüler. Syf4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

İrtlll III rt Mı

Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati 
fi’nin yapılan genel 
kurulunda konuşan 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Bahri Şarlı 
yaptığı konuşmada, 
esnaf kredilerini 250 
bin liraya çıkardık
larını söyledi.
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda dün 
saat 13.oo’de 
başlayan genel 
kurul toplantısının 
divan başkanlığına 
Bahri Şarlı, Yıldırım 
Kooperatif Başkanı 
Murat Özkara, 
İsmail Beki ve 
Bölge Müdürü Aziz 
Ereselli getirildi. 
Genel kurulda, 
kooperatifin 2010 
yılı çalışma raporun
da 2009 yılında mey
dana gelen krizden 
sonra bundan en 
çok etkilenen ilin 
Bursa olduğu, 2010 
yılında otomobil ve 
tekstil sektöründe 
büyük hareketliliğin 
başlandığını, AB’ye 
bağlı ülkelerin bazda 
rı iflası eşiğine 
gelmesine karşın, 
Türkiye’nin bu 
duruma düşmediği, 
esnaf ve sanatkarın 
daha iyi durumda 
olduğu belirtildi.
Yönetim kurulu 
çalışma raporunda, 
2010 yılı başında 
yüzde 8 olan kredi 
faizlerinin yüzde 5’e 
düşürüldüğü, kredi 
limitlerinin 50 bin 
liradan 75 bin 
liraya yükseltildiği 
belirtildi.
Bakanlar Kurulu’nun 
aldığı kararla ortak
lık sermayesini 100 
liraya tamamlama 
yan ortakların ortak
lıktan çıkartılması ile

esnaf vasfını kay
betmiş olan ortak
ların ortaklıklarının 
sona erdirilmesi 
kararı sonucu 
768 ortağın ortaklık
larının düştüğü 
belirtildi.
2010 yılında işyerleri 
yanan iki ortağa 4 
bin lira yardım 
yapıldığı belirtilen 
çalışma raporunda, 
aynı yılda ortaklara 
5 milyon 234 bin 
048 lira kredi kul
landırıldığı, kredi 
kullanma oranının 
bir yıl önceye göre 
yüzde 100 arttığı ve 
279 ortağa kredi 
verildiği belirtildi. 
Kooperatifin 2010 
yılındaki finansman
ının 4 milyon 650 
bin liradan 6 milyon 
500 bin liraya 
çıkarıldığı belirtilen 
raporda, kooperatif 
sermayesinin ise 
2010 yılında 1 
milyon 223 bin 550 
lira olduğu belirtildi. 
2009 yılında 237 
ortağın icra takibine 
uğradığını, 743 bin 
769 liralık takip 
bunun ise oranının 
yüzde 98,9 iken 
bugün 141 kişinin 
takipte olduğu 
oranın ise 509 bin 
449 liraya düştüğü 
takip oranının da 
yüzde 41,61 e 
indiği açıklandı. 
Rapor sonunda

ortakların borçlarını 
gününde ödemeleri 
istenirken, “Esnaf 
ve sanatkarımızın 
başka evi yok. Bu 
ev, bizim evimiz. 
Evimizi sağlam 
temellere oturtma 
lıyız. Bu kapı hepi 
mizin kapısı başka 
kooperatifimiz yok. 
Bu kapı herkese 
açık lütfen kapat
mayalım. El birliği 
ile daha iyi daha 
güzel günlere, daha 
az faiz vereceğimiz 
ve fazla kredi alaca 
ğımız bir kooperatif 
yapalım” denildi. 
Toplantıda konuşan 
Halk Bankası Gem 
lik Şube Müdürü 
Seyit Gazi Ibili yap
tığı konuşmada, 
Halkbankası 
kapısının bütün 
esnafa açık 
olduğunu söyledi. 
Bölge Birliği 
Başkanı Bahri Şarlı 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik kooperati 
finin kötü günlerden 
geçerek durumunu 
düzelttiğini, 
faizlerin 0,5 e 
kadar düştüğünü, 
kredi limitlerinin 
ise yükseldiğini 
söyledi.
Yapılan seçimlerde 
3 yıllığına Denetle 
me Kurulu’na 
Halit Kökçam ve 
Mehmet Cesur 
seçildi.

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ile Gemlik Orman 
İşletmesi ortaklaşa 
Gemlik’te bir ilke 
imza atarak, 
kayın mantarı 
üretimine başladı. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
bir süreden beri 
üzerinde çalıştıkları 
projeyi hayata 
geçirmeye başladık
larını söyledi. 
Sivri, Gemlik 
Orman İşletme 
Umurbey Şefliği’nin 
sağladığı

VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 51396 83 Fax: (0.224) 513 35 95

100 adet kayın 
kütüğüne 
Yalova’dan alınan 
kayın mantarı 
tohumları ekilerek, 
üretim sahasına 
konduğunu 
söyledi. 
Sivri, bir kütükten 
ortalama 30 kilo 
mantar elde 
edileceğini, her 
kütüğün 5 yıl 
üretim ömrü 
olduğunu belirterek, 
“Bir kütükten bir 
yılda tahminen 
250 kilo, tüm 
kütüklerden de 
tahminen 5 ton 
kayın mantan elde 
edeceğimizi 
sanmaktayız. 
Buradan elde

edilen geliri 
derneğimize üye 
olan engelli ailele 
rine yardım olarak 
kullanacağız.” 
dedi.
Kütüklere dikilen 
kayın mantar 
tohumlarının bir 
buçuk ay sonra 
üretime başlaya
cağını söyleyen 
Tamer Sivri, 
toplanan ürünlerden 
sonra devamlı 
olarak aynı kütükten 
yeni ürünler 
elde edileceğini 
belirterek, kendile 
rine destek olan 
Orman işletme 
Şefi Bayram 
Taşkın Gökbaş’a 
teşekkür etti.
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[ve alkollii gelen oğlunu silahla mı»lu YazıYORUM

Bursa'da, bir baba 
eve alkollü geldiği 
gerekçesiyle tartış 
tığı oğlunu silahla 
yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Zafer Mahallesi 
Rumeli Sokak üzerin 
de meydana geldi. 
Akşam saatlerinde 
arkadaşlarıyla bulu 
şan K.U. (29), bir 
barda alkol aldıktan 
sonra gece geç 
saatlerde eve gitti. 
Eve gelen oğlunun 
alkollü olduğunu

HiflimıMI seiilrcllenn arasına Jani: 2 yaralı
Uludağ'da düzenle
nen kar krosu yarı 
şında bir araç seyir
cilerin arasına dalar 
ken, biri çocuk 2 kişi 
yaralandı. BOSSEK 
tarafından Uludağ'da 

Özffitek
bir1

TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 Tl VE ÜZERİ 

MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

2.90 TL
İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponlan paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

gören baba H.U. 
(66), oğlu ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
baba H.U. evde 
bulunan silahla 
oğlunu sol kolundan 
yaraladı. Yaralı 
olan K.U., babasına 
sinirlenerek evden 
çıktı. Ancak kan 
kaybeden genç 
adam Ulübatlı 
Hasan Bulvarı 
üzerinde baygınlık 
geçirdi. Yoldan 
geçen vatandaşlar 
durumu polis ekip*

Sarıalan mevkisinde 
düzenlenen yarışma 
kıran kırana geçer 
ken, 890 metrelik kar 
kaplı pistte 11 araç 
yarıştı. Virajı ala
mayan bir otomobil 

terine bildirdi. 
Kolundan yaralı 
olan K.U., olay 
yerine gelen ambu
lansla Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kolunda 
mermi kaldığı 
anlaşılan K.U. 
ameliyata alınırken 
şahsın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Yaralı 
şahıs, ilk başta 
polise verdiği ifade 
sinde bir parkta tanı 
madiği şahsılar 
tarafından kavga 
ettiğini ve şahıslar

seyircilerin arasına 
dalarak, biri çocuk 2 
kişiye çarptı. Yaralan 
çocuk ve kadının 
imdadına yarışları 
seyreden vatan
daşlar yetişti. Olay 

dan birinin kendisini 
silahla yaraladığını 
söyledi. Ancak kan 
izlerini takip eden 
polis ekipleri, 
kan izlerinin 
K.U.'nun evine 
kadar gittiğini 
gördü. Baba 
H.U.'nun oğlunu 
yaraladıktan sonra 
evden ayrıldığı 
ortaya çıktı. Polis 
ekipleri daha sonra 
H.U.'yu göz altına 
alarak karakola 
getirdi. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

yerinde bulunan 
ambulanstaki sağlık 
görevlileri yaralılara 
ilk müdahaleyi yapar 
ken, araç sürücüsü 
kazayı burnu bile 
kanamadan atlattı.

Arkadaşının 
silahıyla 
intihar etti
Orhangazi’de gezin
tiye çıkan 46 yaşın
daki Nurgani Mısır, 
arkadaşına ait tüfeği
ni avlanmak bahane
siyle alıp, çenesine 
dayayıp tetiğe basa 
rak intihar etti. Olay 
yerinde can veren 
Mısır'ın arkadaşı 31 
yaşındaki Özgür Ö. 
gözaltına alındı.
Olay Orhangazi'ye 
bağlı Dutluca Köyü 
yakınlarında İznik 
Gölü kıyısında mey
dana geldi. Orhanga 
zi'de yaşayan Nurga 
ni Mısın arkadaşı 
Özgür Ö. ile birlikte 
otomobille Dutluca 
Köyü'ne gitti. Daha 
sonra İznik gölü 
kıyısında bulunan bir 
balıkçı barınağı önün 
de oturup sohbet 
eden İkiliden Nurga 
ni Mısır bir süre 
alkol aldı. Saat 22:00 
şıralarında arkadaşı 
Özgür Ö.'den tüfeği
ni isteyen Nurgani 
Mısır, iddiaya göre 
tüfekle arkadaşının 
yanından ayrıldı. Bir 
süre sonra patlama 
sesi duyan Özgür Ö., 
sesin geldiği yöne 
gittiğinde Mısır'ın 
kanlar içinde yerde 
olduğunu gördü.

Sayın Ali Kırca...
Uğur Dündar hakkında yazınca, Sayın 

Ali Kırca ‘nında hakkını vermek gerekir..
Televizyon ekranına en fazla yakışan 

ikinci isimse kuşkusuz bence Ali Kırca.
Onda da ekranın istediği bütün kriter

ler mevcut; fizik, ses tonu, dürüst bir 
geçmiş....

Ama bu iki ismin de en büyük kredisi 
inandırıcılıkları.

izleyici haberi bu isimlerden alınca 
ikna olu yor, başka hiçbir kaynaktan 
kontrol etmesine gerek kalmıyor.

Ve ikisinin de bugünlere gelmesinde 
en büyük pay kurulu düzenin içinde yer 
alıp bir başka kurulu düzene karşı hiç 
durmaksızın savaşmaları...

Doğrulara halka duyurmaya çalış
maları.

Uğur Dündar yıllarca elinde mikro
fonuyla gece gündüz demeden bütün 
Türkiye'de koşturdu durdu.

Bize söylenen yalanları, gündelik hay
atta düşürüldüğümüz tuzakları, 
sağlığımızla oynandığını, soyulduğu
muzu, dolandırıl dığımızı ekrana getirdi, 
belgeledi.
Yıllarca dehşet içinde izledik Uğur 

Dündar'ın programlarını...
Ali Kırca belki sokaklarda dolaşmıyor

du, koşturmuyordu ama o da 
Türkiye'nin en büyük tabusuna savaş 
açtı.

Bir heyulayı karşısına aldı ve resmi 
ideolojiyi çatırdattı.
'Kürt sorunu, Alevilik, terör, imam hati

pler gibi 'dokunulmayan' her konu sonu
ca ulaşmasa bile Ali Kırca sayesinde 
konuşulur oldu 'Siyaset Meydanı.'nda..
Türkiye'nin bu iki büyük Tv. 

sunucusuna teşekkür borcu var.
Bugün iki duayen gazeteciyi bir 'etkin

lik' terazisine koyduğumuzda Uğur 
Dündar'ın daha baskın olduğunu 
dürüstçe söylemeliyim.
Ancak Uğur Dündar bunu 'Arena'yla 

değil, ana haberlerle, daha çok da ana 
haberde sergilediği duruşla başardı.

Dündar, kısa sürede sıradan bir 
sunucu olmak yerine habere kendini 
katan, taraf olan, tartışan, görüş belirten 
bir 'aydın' oldu.
Ali Kırca'nın yıllarca koruduğu dengeyi 

çok iyi biliyorum; inandırıcılığına ve 
haberciliğine bir tek söz söyletmemek 
için çok özen gösterdi.

Günün sonunda tarihe alınan tavırlar, 
sergilenen duruş kalır.
Türkiye'nin Ali Kırca'ya ihtiyacı var.
Keşke Ali Kırca’lar, Uğur Dündar’lar 

çoğalsa.s

ITO! ABONEOLDÜNÖZMU?
lEllll'll İLİ Alilli IİTİIİUİETEIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Şilemiz yenilendi ww.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
CHP Gençlik Kolları’nın düzenlediği yürüyüş yapıldı

yüzlerce üşi llauı Mumcu için yüriiaiiKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kılıçlar çekildi
CHP’li belediye 14 aylık hizmet dönemin 

den sonra yolsuzluk iddialarıyla Savcılığa 
şikayet edildi.

Öğrendiğimize göre şikayetçiler arasında 
MHP’li ve AKP’li belediye meclis üyeleri de 
var.

Sayfa sayfa dilekçe aynı zamanda İçişleri 
Bakanlığı’na da yollanmış.

Bunun üzerine başlatılan Savcılık soruş
turmasında gelinen nokta iç açıcı değil.

Savcılık soruşturması 8 aydır devam edi 
yor.

Bu arada 5 tedarikçi, 2 belediye görevlisi 
iki de üst düzey yönetici tutuklandı.

Kimisi serbest bırakıldı.
Belediye Başkanı tutuklanma istemiyle 

yargı karşısına çıkarıldı, mahkeme tutuksuz 
yargılanma kararı verdi.

Savcılık karara üst mahkemede itiraz etti.
Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi bugün iti

razı değerlendirecek.
Bu gelişmeler ister istemez CHP safların

da gerginliğe neden oldu.
CHP İlçe Başkanlığı’ndan yayınlanan 

yazılı açıklama bu ortamda internet say
famıza düştü.

CHP’liler bu gelişmeleri AKP’ye fatura et 
miş durumda.

İlçe Başkan Vekili Ayten Çipli, açıkla
masında şunları söylüyor:

“AKP'nin seçim yenilgisinin hazımsızlı 
ğının ve geçmişleri tertemiz olan siyasi 
kadrolarımız üzerinde yürütülen haysiyet 
cellatlığı kampanyası ile vicdansızlığının 
yeni bir örneğidir. AKP İlçe Başkanı 4 dö 
nemdir Gemlik’ten çıkan bir milletvekili ol 
masına karşın Gemlik’e hangi hizmeti 
getirdiği bilinmeyen Altan Karapaşa 
oğlu'nun “suçlular iş başındadır” yönün
deki soruşturmaya müdahale ederek, 
yargıya baskı kurmaya dönük açıklama 
sini unutmuşa benziyor.”

Çipli, daha sonra CHP’li belediyeye ikti
darın müfettiş baskısından söz ediyor.

29 Mart 2009 seçimlerinden bu yana Gem 
lik Belediyesine 25 kez müfettiş gönderildi 
ği belirtiliyor bu açıklamada.

10 yıllık Mehmet Turgut döneminde ise sa 
dece 2 müfettiş denetimi görmüş Gemlik 
Belediyesi.

Mehmet Turgut mutlaka bu iddialara yanıt 
verecektir.

Başka, Bursa Gürsü Belediyesi’nde, Yıldı 
rım Belediyesi’nde, Narlıca Belediyesi’nde 
ki yolsuzluklar hatırlatılmakta, Başkan ve 
yardımcılarının yolsuzluk olaylarında suçu 
olmadığı belirtilerek yargı aşamasında bu 
nun görüleceği bildirilmekte. Açıklamada 
Mehmet Turgut döneminde özel şahıslara 
ait alanların belediye tarafından asfalt yapıl 
dığı, belediyenin 7 milyon lira zarara sokul
duğu, DOP uygulamalarında ise vatandaşa 
yüzde 40 uygulanan DOP’un bazı firmalara 
yüzde 2 uygulanarak rant sağlandığı, beledi 
‘yenin zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

Bu iddialar Savcılığa belgeleriyle şikayet 
edilmiş.

Yani eski belediye ile ilgili yeni bir soruş
turma dönemi başlayabilir.

CHP AKP’nin hamlesini karşı hamle ile sa 
vunmaya geçti.

BU kavga nerede nasıl bitecek birlikte 
göreceğiz.

Araştırmacı Yazar 
Uğur Mumcu, 
ölümünün 18. 
yıldönümü nedeniyle 
Gemlik CHP Gençlik 
Kolları tarafından 
yürüyüş düzenlendi 
ve basın açıklama 
sı yapıldı.
Dün, saat 17.oo de 
Atatürk Stadyumu 
önünde toplanan 
Uğur Mumcu seven
ler, Orhangazi 
Caddesi üzerinden 
İstiklal Caddesi’ni 
takip ederek, 
Atatürk Anıtı’na 
kadar ıslıklar çalarak, 
alkışlar ve sloganlar 
atarak yürüdüler. 
CHP İlçe Başkan 
vekili Ayten Çipli, 
CHP eski Başkanı 
Milletvekili aday 
adayı Cem Güler, 
CHP Kadın Kolları, 
Gençlik Kolları, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Doğan Alkaya, yöne
tim kurulu üyeleri ve 
üyeleri, sendikacılar, 
işçiler ve her kesim
den yaklaşık 500 kişi
lik bir grup, Atatürk 
Anıtı önünde Uğur 
Mumcu ve Türk 
avdınlanmasında 
şehit olanlar ile 
Atatürk ve arkadaşla 
rı için saygı duruşun
da bulundular.
Daha sonra ise İstik
lal Marşı söylendi. 
Atatürk Anıtı önüne 
konan Uğur Mumcu 
nun fotoğrafı çevre
sine mumlar yakıldı. 
CHP Gençlik Kolu 
Başkanı Gökçe Çipli 
burada yaptığı konuş
mada Atatürk’ün 
manevi huzurunda 
kalpaksız kuvvaycı 
Uğur Mumcu’yu 
anmak için toplandık
larını, onu özledikleri
ni ve öfkelerini 
haykırmak için bulun
duklarını söyledi. 
CHP Gençlik Kolları 
Başkanı Gökçe Çipli 
konuşmasını söyle 
sürdürdü:
“Yine Atatürk’ün 
huzurunda, yine 
Uğur Mumcu’nun 
anısı ile toplandık. 
Ne oldu bu bir yılda? 
Daha doğrusu neler 
oldu Uğur Mumcu’yu 
kaybettiğimiz 18 yıl 
içinde?
Satılık tetiklerin ağa

babaları mı çıktı mil
letin karşısına?
Korkak gözleriyle 
insanların yüzlerine 
bakabildiler mi? 
Terör mü bitti? 
Ekonomi refaha mı 
erdi?
Ülke huzura mı 
kavuştu?
Yoksa o kadar ileri 
bir demokrasiye 
kavuştuk da biz mi 
idrak edemedik?
Yaşadığımız şu 
dönem içinde yasak
lar, tehditler, baskı 
ve sindirme operas 
yonları ile çiğnenen 
hayatları izlerken, 
aydınlık mücadele 
sinde canlannı orta 
ya koymuş o büyük 
insanları anarken 
içimizden tek bir şey 
demek geliyor.
Halk affetmiyor, 
affetmeyecek! 
Affetmeyeceğiz! 
Hapishanelerdeki, 
zindanlardaki, 
mahkemelerdeki 
gazeteciler...
Para cezaları, yan
daş medyanın oluş
ması!

Gazete köşelerinde 
PKK-Cemaat işbirliği 
için yanıp tutuşan, 
Atatürk’e ve Türk 
ordusuna nefret 
kusan, liberal etiketli 
o satılık kalemler! 
En önemlisi ise, 
padişahlığa niyetle
nen adamın döne
minde öldürülen 
haberciler!
Şimdi sadece yön
temleri değişti.
20 yıl önce öldürü 
yo rlardı, şimdi tutuk- 
luyorlarl 
Zindanlara atıp 
çürütüyorlar, bin
lerce sayfalık 
davalarla halkın 
kafasını karıştırmak
tan başka bir işe 
yaramıyorlar!
Mustafa Balbay’lar, 
Tuncay Özkan’lar, 
Muhalif televizyon 
kanalları sahipleri 
Doğu Perinçek’ler, 
Mehmet Haberal’lar, 
Mustafa Özbekller!
Milletin gözü önünde 
gazetelerinden kovu
lan Bekir Coşkun’lar, 
Oktay Ekşi’ler, Emin 
Çölaşan’larl

TRT’deki programın
dan edilen Banu 
Avar’lar! Bir tarafta 
TMSF’nin el koyduğu 
Sabah ile ATV’yi 
devlet bankalarından 
750 Milyon 
Amerikan Doları 
ile satın alan 
damadın 
Çalık Grubu!
Diğer tarafta “yan
daşım yandaş!” 
diye bağıran kanal
lar, gazetecileri 
Çok şey mi değişti 
Uğur Mumcu’yu kay
bettiğimizden beri! 
Bu mu demokrasi, 
bu mu özgür basın!? 
Atatürk’ün devrimci 
gençliği bunu 
kabul edecek mi? 
Buna izin 
verecek mi?
Bizler, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençleri, 
Uğur Mumcu’nun 
kalemini yere 
düşürecek miyiz? 
HAYIR, HAYIR, 
HAYIR!
Işıklar içinde yat 
Uğur Mumcu, 
Atatürk gençliği 
görev başında!

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zeytinciler, Zeytinyağcılar, 
Sabuncular.... (4)

Dünden devam...
Şu anda Marmarabirlik, Tevfik Solaksubaşı 

ve oğlu Mahmut Solaksubaşı, Ali Ege oğul 
lan, Fazıl Şentürk ve oğulları, Ali Kumla, 
Kavlaklar, modern teknoloji ile sıhhi koşullar
da ürettikleri yağları yurdun bir çok yöre 
sinde vatandaşa şişe veya tenekeli ambala
jlarla ve markaları ile sunuyorlar.

Perakende zeytin ticaretinin öncüsü 
Mustafa Çam, Hüseyin Başaran, Kamuran 
kardeşler ve Kenan Aktan ve Kafirli Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifidir. 
Çabalarının, gayretlerinin hakkı ödenmez. 
Pazarladıkları ürünler uluslararası turizme 
açık en lüks otel ve tesislerde ve Avrupa’nın 
birçok devletinde Gemlik zeytinini o doyum 
olmaz damak tadını güvenle sunuyorlar.

Mehmet Emin Turan, ilk kez zeytini cam 
kavanozlarda ezme olarak vitrine koyan iş 
adamımızdır. Bu da unutulmamalıdır anısı 
yaşatılmalıdır.

Sabuna gelince, halkın bir deyimi vardı, slo- 
ganlaşmıştı “Alemdar’ın beyazı, Kafoğiu’nun 
yeşili...”

Alemdarlar, kerpeten alameti farikah ağırlıklı 
olarak beyaz sabunu, Kafoğlu çapa amblemi 
yeşil pirina sabununu, Çavdarlar anahtar, 
Osman Özoran pense farikalı sabun ürettiler.

Bir ara Ali Şirin de bir müddet sabun üretti. 
İlk zamanlar şimşir damgalarla, sergilere 
dökülen, çırpma ipi ile kalıpları işaretlenen 
şimşir damgalarla damgalanan sonra bıçak
larla kesilen sabunlar kaneviçe çuvallara 
doldurulup, satışa sunulurdu.

Daha sonraları otomatik makinelerle sabun 
üretimi Gemlik’te ilk kez Kafoğlu tarafından 
gerçekleştirildi.

Zeytin, zeytinyağı, sabun dedik. Turşudan 
da bahsetmeden olmayacak.

Dünyaca ünlü ilk turşu ve konserve sanayi
cilerimizden Rıfat Minare önceleri 
Balıkpazarında işyerinde yapılıyordu üretim 
daha sonraki yıllarda şimdiki Yalova Yolu’nda 
ki modern tesislerinde üretime devam ediyor.

Enginar konservesi dünyaya nam salmış. 
En ünlü lokantaların en seçkin yemeği.

Barutçuoğlu, Girgin Turşuları da yurt içinde 
ve Avrupa pazarlarında aranan ve tutulan 
markalar.

Son yıllarda Baktat’da gıda üretim konusun
da önder bir marka. Avrupa Amerika en 
büyük pazarı Baktat’ın. Cahit Durmaz, 
Erdoğan Barutçuoğlu, Necati Girgin ve Ali 
Baklan Gemlik’in takdire şayan girişimcileri.

Gemlik adını Avrupa’ya, Amerika’ya bir nok
tada dünyaya duyuran hemşehrilerimiz 
Gemlik’i en üst düzey sivil toplum organların
da temsil eden ilçe sanayinin gelişme önderi 
Tevfik Solaksubaşı. Hala da hizmete devam 
ediyor.

Ömrünün 64 yılı bu iş kollarıyla ilişki içinde 
geçmiş, kimler gelmiş, kimler geçmiş, kimler 
sağ, ne yapmışlar, ne nerdeymış, bir kez 
daha hatırlansın, bilinsinler istedim.

ilçe zeytin tarımını bilimsel yollarla 
gelişmesinde hizmetleri olan Memduh Ökter, 
Hakkı Çakır ve Muammer Albey’in zeytin 
üreticilerimizde her zaman takdirle anıldığını 
da belirtmek isterim.

Aramızdan ayrılanları rahmetle, iyiliklerle 
anıyorum. Hayatta olanlara iş rastfığı, sağlık
lar diliyorum.

Gemlik’in olumlu adının dünya var oldukça 
anılmasını diliyorum.

Ticaret piyasasında iyi bir adı olan Gemlik 
tüccar, esnaf ve iş adamının bu paha biçil 
mez güvenilirliğini korumalarını diliyorum.

B M !■ i fflan Mı
CHP İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, eski AKPII belediyenin özel 
mülkiyet alanlarına asfalt dökülerek Belediye’yi 7 milyon lira zarara uğrattığı, 
imar uygulamalarında ise bazı firmalara yüzde 2 DOP uygulanarak, rant sağ
landığı iddia edildi. CHP bu konuları savcılığa götürüyor.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı’ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, AKP’ye 
çatılarak kendi 
belediyelerindeki 
yolsuzluklara ve 
eski AKP li Gemlik 
Beiediyesi’nde DOP 
uygulamasıyla 
kimlere peşkeş 
çekildiği soruldu. 
CHP İlçe Başkan 
vekili Ayten Çipli’nin 
açıklaması şöyle: 
“AKP İlçe Başkanı 
nın Gemlik Beledi 
yesi’nde devam 
eden soruşturmayla 
ilgili yaptığı açıkla
ma AKP’nin seçim 
yenilgisinin hazım 
sizliğinin ve geçmiş
leri tertemiz olan 
siyasi kadrolarımız 
üzerinde yürütülen 
haysiyet cellatlığı 
kampanyası ile vic
dansızlığının yeni 
bir örneğidir. AKP 
ilçe Başkanı 4 
dönemdir Gemlik 
ten çıkan bir mil
letvekili olmasına 
karşın Gemlik’e han 
gi hizmeti getirdiği 
bilinmeyen Altan 
Karapaşaoğlu ‘nun 
“suçlular iş başın
dadır” yönündeki 
soruşturmaya 
müdahale ederek, 
yargıya baskı kurma 
ya dönük açıklama 
sini unutmuşa ben
ziyor. Aynca, 10 yıl
lık AKP’li belediye 
dönemini sadece 2 
defa müfettiş denet 
lerken,CHP döne
minde ellerinde İçiş
leri Bakanlığından 
aldıkları “sadece 29 
Mart 2009 sonrasını 
inceleme izni” bulu
nan tam 25 farklı 
müfettiş tarafından 
belediye hesapları 
nın incelendiğini ve 
kayda değer herhan
gi bir usulsüzlüğün 
saptanmadığının 
müfettiş raporlarıyla 
sabit olduğunu da 
hatırlatmak isteriz. 
AKP İlçe Başkanı 
keşke Gemlik Bele 
diyesi‘ne yönelik 
gösterdiği ilgiyi

AKP’nin halen yol
suzluk iddiaları nede 
niyle mahkeme süre 
ci yaşayan ve defa 
larca savcılığa ifade 
veren geçen döne
min Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
imar planı değişik
likleriyle yandaşları
na çıkar sağladığı 
iddia edilen Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve 
yine kendi partisine 
mensup Gürsu 
Belediyesindeki yol 
suzluklarla ve ayrıca 
Narlıca Belediyesi 
ile biraz ilgilenebil 
sel Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Kes 
kin’in bu dönem mil
letvekili adayı olma 
isteğinin altında, 
yolsuzlukları ne 
deniyle hüküm giye
cek olduğunu anla
ması ve bu yüzden 
dokunulmazlık zırhı
na bürünmek 
istemesi yatıyor 
olmasın sakın? 
Gemlik halkının şu 
nu çok iyi bilmesini 
isteriz ki; başta bele 
diye başkanımız 
sayın Fatih Güler ve 
başkan yardımcıları 
mız olmak üzere, 
siyasi kadrolarımızın 
zerre kadar suçu 
yoktur. Devam eden 
soruşturma sonu
cunda bu gerçek er 
ya da geç ortaya 
çıkacaktır. Hukuka 
ve Türk yargısına 
güveniyoruz. Siyasi 
kadrolarımız soruş
turma sonunda ak 
landıkları zaman 
bunca dedikoduyu 
üreterek, kendilerine 
en büyük rakip

olarak gördükleri 
CHP'ye siyasi linç 
kampanyası yürütüp 
yargısız infaz yapan
lar o zaman atacak 
ne iftiralar bulacak
lar çok merak edi 
yoruz! Ayrıca, “hiç 
bir yolsuzluğa bu 
taşmamış” dediği 
geçmiş dönemin 
AKP’li belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut döneminde 
özel mülkiyete ait 
alanlara asfalt dökü 
lerek Gemlik Beledi 
yesi’nin yaklaşık 7 
milyon TL nasıl 
zarara uğratıldığı ve 
kamunun milyonlar
ca lirasının nasıl 
heba edildiğinin 
belgelerini savcılığa 
teslim ettik.
Yakında bununla il 
git i gerçekleri tüm 
Gemlik Halkı öğrene 
cek. O zaman “yeme 
di yedirmedi” deni 
len AKP kadrolarının 
Gemlik’e hangi zarar 
lan verdikleri daha 
iyi anlaşılacak.
Gemlik halkının şu 
nu da bilmesini iste 
riz ki; CHP’H Gemlik 
Belediyesi üzerinde 
yürütülen siyasi yıp 
ratma kampanyala 
rının ve baskıların 
bir nedeni de, bele 
diyelerde en büyük 
rantın döndüğü imar 
uygulamalarıdır.
AKP’li Gemlik Beledi 
yesi döneminde ova 
bölgesinde yaşayan 
dar gelirli yurttaşları 
mızdan 18 uygulama 
sı kapsamında % 40 
DOP (düzenleme or 
taktık payı) alınır 
ken, yani vatandaşın 
her 100 m2 lik arsa 
sının 40 m2 sine be 
tediye el koyarken, 
Gemlik’in en değerli 
arsa rantına sahip 
sanayi bölgesindeki 
iktidara yakın bazı 
büyük firmalara bu 
oran sadece ve sa 
dece % 2 ve % 3 ola 
rak uygulanmıştır. 
Bu sayede 10 yıllık 
AKP iktidarı döne
minde 1 m2 bile alan 
kamuya kazandırıla- 
mamış ve kentin ran 

tı iktidar yandaşı bü 
yük sermayeye ade 
ta peşkeş çekilmiş 
tir. Öte yandan 2 yılı 
bile dolmayan 
CHP’H Gemlik Beledi 
yesi döneminde 40 
dö nüm alan (bugün 
kü değerle yaklaşık 
10 milyon TL) 
Gemlik Belediyesi’ 
ne yani kamuya ka 
zandırılarak, kentin 
yarattığı rant halka 
döndürülmüştür. 
Buradan AKP İlçe 
Başkanına soru 
yoruz: Sizin dönemi
nizde dar gelirli yurt 
taşlarımızın yaşa 
dığı ova bölgesinde 
% 40 DOP uygula 
nırken, iktidarınıza 
yakın bazı firmalara 
% 2 ve % 3 DOP 
uygulaması yap
manızın sebebi 
nedir? Bu sayede 
AKP döneminde 
kamuya kazandı 
rıl(a)mayan rant 
kime ya da kimlere 
gitmiştir? Kamuya 
kazandırılmayan bu 
kaynakların karşılı 
ğında başta belediye 
başkanı olmak üzere 
AKP’nin siyasi kad 
rötarının ne gibi bir 
çıkarı olmuştur?
Gazete haberlerini İh 
bar kabul ederek 
CHP’li Gemlik Beledi 
yesi hakkında 
soruşturma başlatan 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı’™ bu 
konuyla ilgili de bir 
soruşturma açmaya 
davet ediyoruz. 
CHP Gemlik kadro
ları olarak bizim adı 
mız değil ama alnı 
mız ak! Bu soruştur
madan siyasi kadro 
larımız aklanarak 
çıktıklarında, AKP 
yöneticileri bize 
attıkları iftira ve 
yürüttükleri karala
ma kampanyaları ile 
kendi dönemlerinde 
Gemlik Belediyesi’ 
ni milyonlarca Hra 
kayba nasıl uğrattık
larının hesabını hem 
yargı önünde hem 
de kamuoyuna vere
ceklerine olan inan 
cimiz tamdır.”
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Seyfettin
ŞEKERSÖZ

KftlE
ARKASI KIMNEKAZANDI?

Süper Amatör Ligde 
ikinci yarı başladı, 
sorunlu olan kulüpler 
arasında toparlanan
ların yanı sıra dağılan
lar da yok değil.
A grubunda ilk 

yarının son iki maçını 
kaybeden 
Mudanyaspor, liderliği 
kaybetmenin yanında 
dağılma noktasına 
bile geldi.
Ama yıllardır bu işi 

başarıyla götüren 
birkaç kulüp yöneti
cisinin sağ duyulu 
yaklaşımlarıyla futbol
cuların dağılmaları 
önlendi.

Hocanın da görevi 
bırakmasıyla 
geçtiğimiz sezon 
takımı çalıştıran 
hocalarıyla anlaşıldı 

ve ikinci yarıya fırtına 
gibi giren 
Mudanyaspor 3 maç 
arka arkaya kazanarak 
liderliği yeniden aldı.

Şimdi yöneticiler 
hedeflerinin BAL ligi 
olduğunu açıkça 
söyleyebiliyorlar.

Bu başarılı yönetici 
liğin bir göstergesidir.

Kazanan ise 
Mudanyaspor oldu.
Aynı sorunlar 

Gemlik’te de yaşandı.
İlk yarı bitmeden 

kaynayan kazan 
sezon ortasında iyice 
ortaya çıktı.

Bir tarafta hoca ve 
futbolcular paralarını 
alamadıkları için 
idmanlara bile çık
mazken diğer tarafta 
kulüpten sürekli 

takımın alacaklarının 
ödendiği söylendi.

Neticede hoca takım
la ilişkisini keserken 
futbolcular maçlara 
çıkmaya başladı.
Ancak gol atamadan 

oynanan 3 maç son
rasında alınan 1 puan 
takımın ne hale 
geldiğini açıkça gös
terdi.

Oynanan 3 maçta 
yenilen 7 gol.

Son İznikspor maçın
da ise alınan 5-0’hk 
yenilginin sebebi 
bence takımın 
başıboş kaldığından 
kaynaklanıyor.

Beş gol yediğin 
takımı sen evinde 2-0 
yenilgiden 3-2 yen
mişsin.

Herkesin eleştiri yap

maya hakkı vardır. 
Yazanda eleştirir, 

tribünde seyreden de.
Atalarımızdan kalan 

çok güzel sözler 
vardır.

“Sahipsiz sürüyü 
kurtlar kaparmış” der
ler.

Hocasız bir takımın 
istenilen başarıyı 
yakalaması çok zor
dur.
Gemlik’in ismiyle 

anılan ve taraftarı 
tarafından yalnız 
bırakılmayan, çok 
sevilen Gemlikspor’un 
geldiği durum seyre
denleri üzüyor.

Hep destek verelim 
deniyor.
Takımda küme 

düşme korkusu 
kalmadı.

Karacabey ihraç edil
erek bir alt kümeye 
düşürüldü, diğer 
takım Yeniköy 
Gençlerbirliği’nin ise 
henüz puanı bile yok.
Grup lideri olmak 

gibi bir durumun da 
yok ama.

Rakip kalelere rahat 
gol atan takım gitti.

Yerine gole hasret 
bir takım geldi.

Gol atmadan bir 
takım sadece 
yemezse berabere 
kalır, galip gelmesi 
mümkün değil.

Buna karşılık 
taraftarı tribünde 
takımını yalnız bırak
mıyor.

Bundan daha iyi 
destek mi olur.

Neticede iki örnek 
içinde kazanan da var, 
kaybeden de.

Kazanan takımında 
parasal sorunları 
vardır muhakkak.

Kaybedenin olduğu 
gibi.

Kaybederken düşün
mek lazım.

Neden? diye.
Muhakkak nedenleri 

vardır.
Zira Gemlikspor’un 

sıra takımı olmasını 
kimse hazmedemez.
Taraftarlar her 

zaman ilçelerini temsil 
eden takımların 
başarılı olmasını bek
ler.

Buna da hakları 
vardır.

elmte «sekeri
. . . . . . . . . KREŞLERİ

GENLİKİNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUNU

«DdlYIl
“Kaliteli bir okul öncesi eğilim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) NER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İtİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI M UTLU DİREYLER YETİŞTİR İYO R UZ
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
MORTGflGC RROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin • İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 
1. kat işyeri daire 90 bin lira • 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
~ , ■ __________ Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)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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D lininin Him enilasyon
Merkez bankaları, 
dünyanın dört bir 
yanından enflasyon 
uyarısında bulunu 
yor. Güney Kore, 
Brezilya ve Şili'nin 
ardından Suudi 
Arabistan da 
endişeli olduğunu 
söyledi.
Avrupa Merkez 
Bankası da enflas 
yon riskine dikkat 
çekmeye devam 
ediyor. Hammadde 
fiyatlarında, özellikle 
gıda ve emtiada 
yaşanan yükseliş 
enflasyonu 2011'in 
en sıcak tartışma 
konularından biri 
haline getirdi.
Farklı kıtalardan 
merkez bankalarının 
yaptıkları son 
uyarılar, konunun 
ciddiyetini ortaya 
koyuyor. Wall Street 
Journal'a konuşan 
Avrupa Merkez 
Bankası Başkanı 
Jean Claude Trichet, 
gıda ve hammadde 
fiyatlarındaki artış 
nedeniyle Euro 
Bölgesi'ndeki 
enflasyon baskıla 
rının yakından izlen

KAYIP 0408114 nolu 04.07.2008 tarihli Gümrük Vezne Alındısı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SARIBEKİR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

K AŞ€D€ B€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

mesi gerektiğini 
belirtti.
Trichet, diğer 
merkez bankalarını 
enflasyonun küresel 
ekonomiyi etkisi 
altına almasına izin 
vermemeye çağırdı. 
Avrupa Merkez 
Bankası Başkanı, 
son faiz toplan
tısının ardından 
gerekli olması 
halinde faizleri 
artıracaklarını 
söylemişti. Fiyat 
artışlarını petrol 
zengini Suudi 
Arabistan da yakın
dan izliyor. Suudi 
Arabistan Merkez 
Bankası Başkanı 
Muhammed El- 
Yaser, gıda fiyat
larında yaşanan 
yükselişin endişe 
verici olduğunu

ifade etti.
Latin Amerika ülke 
leri de enflasyon 
nedeniyle adeta 
diken üstünde, 
geçen hafta 
Temmuz'dan bu 
yana ilk kez faiz 
artırmak zorunda 
kalan Brezilya 
Merkez Bankası, 
yeni adımlar atabile
ceğini söyledi. 
Şili Merkez Bankası 
enflasyonu kontrol 
etmeye odaklanmayı 
sürdüreceklerini 
belirtti. Asya'da 
enflasyondan en 
çok endişe duyan 
ülkeler olan Çin, 
Hindistan ve Güney 
Kore faizleri arttır
mak zorunda 
kalarak, parasal 
sıklaştırmanın süre
ceği mesajını verdi.

Ucuz benzin 
müjdesi!
Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Taner 
Yıldız, AB'ye nükleer 
konusunda uyarıda 
bulunurken, Venezu 
ela'dan ucuz benzin 
müjdesi verdi.
Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Taner 
Yıldız, Ankara'da 
Diplomasi Muhabir 
leri Derneği üyeleriy 
le kahvaltıda bir 
araya geldi. 
Hükümetin sessiz 
ama en çok çalışan 
bakanlarından biri 
Enerji Bakanı Taner 
Yıldız. Geçen hafta 
Venezuela’daydı. 
Cumhurbaşkanı Hu 
go Chavez’le görüş 
tü. Ankara’ya hiç 
uğramayamadan, 
Azerbaycan’a geçti. 
Bakü’de Azeri Cum 
hurbaşkanı İlham 
Aliyev ile görüştü. Ve 
ayağının tozuyla An 
kara’da gazetecilerle 
buluştu. Öncelikle 
iki önemli müjde; 
Doğalgaza zam 
yok. Taner Yıldız, son 
derece açık söyledi; 
“Doğalgaza şu anda 
zam yok. Çünkü zam 
yapmayı gerektirecek 
bir veri yok.” Ve ikin
ci müjde, dünyanın 
en pahalı benzini 
konusunda;
Maliye Bakanı, 
Türkiye’deki benzinin 
üzerindeki vergilerde 
indirim olmayacağını 
açıklamıştı. Maliye 
Baka m benzin fi 
yatını düşürmüyor 
ama, Enerji Bakanı 
fiyatın düşmesi 
için girişimlere 
başlamış bile.
Taner Yıldız, Venezu 
ela’dan ucuz petrol 
ürünleri almayı plan
ladıklarını açıkladı.

SATILIK DfllBE VE İŞYERİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden 

74.000 TL’ye satılıktır. 
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

O 532 583 56 61

ElMUİUt mm
Vardiyalı çalışmak üzere 

BAY ve BAYAN İŞÇİ 
alınacaktır.

Başvurmak isteyenlerin 
Özgeçmişleri ile birlikte 

burfleks@burfleks.com 
adresine müracaat etmeleri 

rica olunur.

NÖBETÇİ ECZANE
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polia Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

TEK Arıza 5^3 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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS
ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 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 S13 1O 79
MAR-PET 513 so 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mar.SaÇ.OcaÇı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3871 

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)

■lıılmlıılil
■Sİ»!
EYVAHEYVAA2 

ll.00-l2.l5-l4.00 
15.1546.M5 
l9.00-20.lWl.50

Rezervasyon 
(Tdî5l3532l)

mailto:burfleks@burfleks.com
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fiiicümsDoılu hasketcileı laılı am
Gücümspor, 
Minik Erkekler 
C grubu 8. maçında 
rakibi Fast Line 
Spor Kulübü’nü 
42-16 yenmeyi 
başardı.
8 maçtan 7 sini 
galibiyetle 
sonuçlandıran 
Gemlik Gücümspor 
minik erkekler 
basketbol takımı, 
pazar günü 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda Fastline 
Spor Kulübü’ne 
üstünlüğünü 
gösterdi.
Pazar günü Gemlik 
Kapalı Spor 
Salonu’da saat 
H.oo’de başlayan 
Gücümspor - 
Fastline karşılaş
masının 1. periyodu 
12-2, 2. periyodu 
8-5, 3. periyodu 
11-5, 4. periyodu 
11-4 sona erdi.
Gücümsporlu Minik

Erkekler Okay, Ayboran Antrenörü Abbas
karşılaşmaya Ocak, Berenay Özer, grupta
Ömer Faruk Ocak, Ege Özteber, liderliğini sürdüren
Aydoğan, Talha Tufan Erken den basketçilere ve
Toklu, Mustafa oluşan kadrosuyla desteklerini esirge
Turhan, Canpolat çıktı. meyen Batı oto Fren,
Kurtiş, Efe Çavdar, Gücümspor Doğukan Paşalıoğlu
Barış Can Güler, Kulübü Başkanı ve Gümüş Ayak
Cavit Samanlı, Tuğan Büyükbaşa Yahya Gümüş’e
Hasan Kaan ran ve Takım teşekkür etti.

Sıcaklıklar 
Marmara ve Batı 
Karadeniz'de 
6 ila 8 derece 
azalacak. 
Marmara'nın 
doğusu(Kocaeli, 
Sakarya, Bursa, 
Yalova, Bilecik), 
Bolu, Düzce, 
İzmir, Aydın, 
Muğla ve Antalya 
çevrelerinde 
kuvvetli yağışlar 
etkili olacak. 
Trakya ve Batı 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile 
Erzurum ve 
Erzincan 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur 
ve kar görülecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine 
göre; Marmara, 
Ege, Batı 
Akdeniz, Doğu 
Akdeniz'in iç 
kesimleri, İç 
Anadolu, Batı 
ve Orta

Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
batısı ile Mersin, 
Giresun, 
Gümüşhane ve 
Bayburt 
çevrelerinin 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışlar 
Marmara'nın 
doğusu. Bolu, 
Düzce, İzmir, 
Aydın, Muğla ve 
Antalya 
çevrelerinde 
kuvvetli olmak 
üzere genellikle 
yağmur ve 
sağanak, gece 
saatlerinde 
Trakya ve Batı 
Karadeniz'in 
iç kesimlerinin 
yüksekleri ile 
Gümüşhane, 
Bayburt, 
Erzurum ve 
Erzincan 
çevrelerinde 
karla karışık 
yağmur ve 
kar şeklinde 
olacak.

DÜĞÜN SALONU
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

tf^MİLTON

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır” 
ÜCACTSİZ SCAVİS HİZMETİ
Her çeşit owlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Üst mahkeme savcılığın istemine uymadı

Mahkemeılen luiuklamaııa ren
Gemlik Belediyesinde Savcılıkça sür 
dürülen soruşturma kapsamında geç 
fiğimiz hafta sonunda sorgulanan ve 
tutuklanma istemiyle mahkemeye çıka 
nlan Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, mahkemece serbest bırakılmıştı. 
Savcılığın bu karara üst mahkeme olan 
Asliye Ceza Mahkemesinde itirazını 
inceleyerek tutuklanmasını reddettiği 
öğrenildi. Başkan Güler, tutuksuz ola 
rak yargılanacak. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Line Tv. söyleşisi
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in Line 

Tv. de önceki akşam yaptığı açıklamaları bil
gisayar üzerinden izleme olanağını buldum.
Zor bir dönemden geçen Başkan Güler 

hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca belediye ile 
ilgili başlatılan soruşturmada, savcının tutukla
ma isteminin üst mahkemece kabul edilmeme
si, belediye personelinin bozuk olan moralini 
yüksetti.

Line Tv. deki söyleşide, dikkatimi çeken, ge 
üşmeleri anlatırken başkanın kendine olan 
güven duygusuydu.

“Eşimin ve kızlarımın iznini almadan bir daha 
siyaset yapmayacağım” sözü ise bu olaylardan 
ailesinin etkilendiğini gösteriyordu. Dev. 4’de

Senılilt'te ulaşıma 
şimdilik zam yolı
Bursa’da 3 yıl 
aradan sonra top 
lu ulaşım ücretleri 
Ulaşım Koordi 
nasyon Merkezi 
(UKOME) tarafın
dan yeniden belir
lendi. Yeni ücret 
ler 1 Şubat Sah 
gününden itiba 
ren uygulanacak. 
Ortalama yüzde 
10’luk bir zammın 
uygulanacağı 
yapılanmaya 
göre, Bursa’da

dolmuşların 
fiyat tarifesi kısa 
hatlarda 1,40 
TL’den 1,60 
TL’ye, uzun hat
larda 1,50 TL’den 
1,75 TL’ye uygu
lanacak. Gemlik, 
Güzelyah, Mudan 
ya ve Gölyazı’ya 
çalışan otobüs 
hatları ile gece 
tarifesine herhan
gi bir zam uygula
ması yapılmadı. 
Haberi sayfa 5’de

AK Parti’den yapılan açıklamada 
suçlamalara cevap verildi 

“flKP Gemlik’te 
oyunu iki 

katına çıkardı”
Ak Parti Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu’n 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, Gemlik 
Belediyesinde 
Cumhuriyet Savcılı 
ğı tarafından yapı 
lan soruşturma 
sonucu yaşanan 
olaylar ve yapılan 
açıklamaların üzü 
cü olduğu belirtildi. 
Ak Parti yönetim 
kurulu adına İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, “Ak Parti 
Gemlik’te sayın baş 
kanın seçildiği yerel 
seçimden bu yana 
oyunu iki katına

çıkarmıştır.
Katkılarından dolayı 
Gemlik Belediye 
başkanına, ekibine 
teşekkür ederiz.” 
dedi. Sayfa 4’de

M mu Wie
Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği tarafından Kiev’de 
düzenlenecek olan Baş 
kanlar toplantısına 364 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı ile Ticaret Bor 
sası Başkanı katılıyor. 
Başbakan Erdoğan’da 
toplantıya katılacak.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Üst mahkeme savcılığın istemine uymadı

MM
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Savcılık tarafından 
başlatılan soruştur
ma kapsamında 
geçtiğimiz günlerde 
Savcılık tarafından 
sorgulanan ve 
tutuklanmak 
istemiyle mahke 
meye sevk edilen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
,üzere serbest 
bırakılmıştı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in tutuklan
ması için Savcılık 
tarafından bir üst 
mahkemeye yapılan 
itiraz bugün 
görüşüldü.
Mahkeme yargıcının 
dosyada yaptığı 
inceleme sonunda 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in tutuksuz

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
ilçe içindeki sahipli 
boş alanları temizle
meye başladı.
Vatandaşların attık
larının yanı sıra rüz
garın dağıttığı çöp
lerin de boş arsalar
da toplanmasıyla 
çirkin görüntü orta 
ya çıktığını gören 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü

yargılanmasına 
karar verdi.
Savcılığın tutuklama 
istemi red edildi.

ADALETE 
GÜVENİYORUM
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
kararın kendisine 
iletilmesinden sonra 
gazetemize yaptığı 

ekipleri mahalle 
muhtarlarıyla yapı 
lan çalışma sonucu 
belirlenen sahipli 
alanları da temizle
meye başladı.
Yeni Mahallenin acil 
olarak temizlenme 
sinin ardından Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi 
ile Hamidiye Mahalle 
si’nde bulunan tüm 
boş arsalar temizle 
nirken Eşref Dinçer 
Mahallesinde ise 

açıklamada, 
“Adalete güvenim 
tamdır. Mahkeme 
tutuksuz yargılan
mama karar 
verdi. Umarım 
bu karar, İdari 
Başkan Cemil 
Acar ve Teknik 
Başkan Özkan 
Ateşli için de emsal 
teşkil eder” dedi.

temizleme çalış
maları sürüyor. 
Bazı vatandaşların 
atıklarını çöp 
konteynırları yerine 
daha yakın bulduk
ları boş alanlara 
atmaları sonucu 
istenmeyen pis 
görüntüleri yok 
etmek amacıyla 
başlatılan temizleme 
çalışmalarının diğer 
mahallelerde de 
yapılacağı bildirildi.

Aiaiiirt Ilyin bahçesine 
parke lası döşeniyor

Gemlik Belediyesi 
tarafından aslına 
uygun olarak yap
tırılan tarihi Atatürk 
İlköğretim 
Okulu’nun bahçe
sine parke taşı 
döşenmeye 
başlandı.
Gemlik’in en eski 
okulundan biri olan 
Atatürk ilköğretim 
Okulu, geçtiğimiz 
yıllarda harabe 
görüntüsünden kur
tarılarak Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yıktırılarak aslı

Kemal Akıt Kiev'de
Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından Kiev’de 

düzenlenecek olan Başkanlar toplantısına 364 Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı ile Ticaret Borsası Başkanı 
katılıyor. Başbakan Erdoğan’da toplantıya katılacak.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği’nin 
yapılacak olan 
Başkanlar toplan
tısına katılmak 
üzere Kiev’e gitti. 
24-27 Ocak tarihleri 
arasında Kiev’de 
yapılacak olan 
ve başkanlar 
toplantısına 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret 
Borsası Başkanı 
364 başkan 
katılacak, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın

na uygun olarak 
yeniden yaptırıldı. 
Okul binasının 
bahçesinin toprak 
ve içinin de ilk 
yapıldığı zamanki 
gibi tahta olması 
nedeniyle çamurlu 
havalarda öğrenci
lerin ayaklarına 
bulaşacak çamurun 
zarar vermesini 
önlemek amacıyla 
bahçesi parke taşı 
ile kaplanıyor. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafın

da katılacağı 
TOBB başkanlar 
toplantısı perşembe 
günü sona erecek^ 
Gemlik Ticaret

Borsası Başkanı 
İlhan Acar’ın işleri 
nedeniyle toplantıya 
katılamayacağı 
öğrenildi.

dan başlatılan çalış
malarda tarihi 
binanın girişi ile yan 
kısmı ve arka tarafı 
renkli parke taşları 
ile kaplanıyor.
Bahçe kenarlarına 
Tretuvar için Bordür 
çekilmesinin ardın
dan başlanan parke 
taşı döşeme işlemi 
sonrasında okulda 
öğrencilerin yağışlı 
havalarda çamurdan 
kurtulmaları ve 
güzel bir tören alanı 
kazandırılmış ola
cak.
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llicdanlı hırsıza pişmanlık inflirimi
Bursa'da hakkında 
çıkan televizyon 
haberinden etk
ilenip, çaldıkları 
tedavi parasını mağ- 
dure kadına geri 
gönderdiği iddia 
edilen hırsızlık 
şüphelisinin 6 yıla 
kadar olan cezasının 
4 yıla indirilmesi 
istendi.
Edinilen bilgiye 
göre, geçen 
Kurban Bayramı'nda 
Beşevler 
Mahallesi'ndeki bir 
apartmanda mey
dana gelen olayda,

biri hamile görü 
nümlü ve türbanlı 3 
kadın şüpheli, apart
man dairelerinin 
kapılarını yoklarken 
güvenlik kameraları
na yakalandı. Bütün 
katları gezen 3 zanlı, 
boş olduğundan 
emin oldukları Nazlı 
ve Yahya Topal çif
tine ait apartmana 
girdi. Karşı dairede 
bulunan iş yerinden 
gelen seslere aldırış 
etmeyen hırsızlar, 
dolu olan dairedeki 
vatandaşların çık
masıyla işe koyuldu.

İki kişi dairenin çelik 
kapısını zorlarken, 
arkadaşları ise 
gözcülük yaptı.
Hırsızlar çelik kapıyı 
2 dakikada açarak 
girdikleri evden 10 
bin TL'lik ziynet 
eşyası ve 4 bin lirayı 
çalarak Eskişehir'e 
döndü.
Televizyonlarda 
kendi hırsızlık 
haberlerini izleyen 
H.U. (18), G.T. (17)-. 
ve Z.U. (16), çaldık
ları paranın bir 
kadının tedavi 
parası olduğunu

öğrenince çok piş
man oldu. Parayı 
avukatları aracılığıy
la geri gönderen 
şüphelilerden 
H.U.'nun soruştur
ması tamamlandı. 
Soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet 
Savcısı Özgür Katip 
Kaya, 'nitelikli hırsı

zlık' suçundan 6 yıla 
kadar hapsini iste
diği H.U.'nun 
cezasında 'etkin 
pişmanlıktan' 
dolayı 4 yıla kadar 
indirim yapılmasını 
talep etti.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanVural1933@hotmail.âom 
www.milliyet/blog/özcan vural

YaaYORUM

lursa'ia cd ve dud operasyonu
Bursa'da bin 106 
adet bandrolsüz CD 
ve DVD ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik 
Şube Müdürlüğü ile

Kestel İİçe Emniyet 
Müdürlüğünce 5 iş 
yerine operasyon 
yapıldı. İş yerleriyle 
2 araçta yapılan ara
malarda, bin 106 
adet bandrolsüz CD

ve DVD, 91 adet 
porno içerikli CD ve 
DVD, 3 bilgisayar, 9 
adet taşınabilir hari
ci hard disk ele 
geçirildi. Elde edilen 
bilgisayar ve hard

disklerin hafızaların
da 12 bin 48 film, 5 
bin 762 pörno içerik
li film bulunduğu tes 
pit edildi. Olayla ilgi 
li 4 kişinin gözaltına 
alındığı bildirildi.

Ozdilek
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TLVEÜZERİ 

MARKET ALIŞVERİŞIERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

ilaçtan 
zehirlendi

190 n

Bursa'da bir kişi 
içtiği ilaçtan 
zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, 
Yenidoğan Mahallesi 
Alim Caddeşi'nde 
oturan Dilan A.(20), 
başının ağrıması 
nedeniyle ilaç içti. 
Bir süre sonra rahat
sızlanarak yakınları 
tarafından Gürsu 
Devlet Hastanesine 
götürülen Dilan 
A'mn zehirlendiği 
bildirildi.
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.

İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

sn
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ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Kadıncağız açıkça dedi...
Almanya başbakanı Angela Merkel, açık 

açık “Ağzıyla kuş tutsa, gene de Türkiye'yi 
AB'ye almayacağız” dedi...

Türkiye öfkelendi. “Haddini bil” filan. 
Horozlandık..

Çünkü, gerçekleri söyleyen tek AvrupalI 
lider o...

Kadıncağız açıkça , mertçe “Sizi kandın 
yorlar” diyor.

Sonrada bizleri yakından tanıdığı için;
“Ha bugün alacağız, ha yarın alacağız 

deseydim, beni çok severdiniz...
Ama, bu palavraların size faydası olmu 

yor, 51 senedir kapının önündesiniz, 151 
sene bekleşeniz hikâye” demeye getiriyor.

Almanya Rum tarafını tutuyor diye ona 
kızdık..

Denktaş'ı devirip, Talat'ı başa geçiren 
bizler değil miyiz ?..

Daha kırk altı yıl önce, Yüzlerce şehit kanı 
bedeliyle aldığımız “Yavru vatan” ı 
üstümüzde ki yük görerek kolayca, 
Yönetimi Rumlara vermeye razı olduğunuz 
halde, Rumlar hayır deyince morardık...

Halkımız hep aldatıldı,Avrupa birliği 
denen “Ucube” ye, Çiller'le girdik, Mesut 
Yılmaz'la girdik zannettik, AKP'yle iki defa 
girdik zanriettirdediler..

Ey halkım girdik mi? ...
Hadi yalakalar, yandaşlar söyleyin.
GİRDİK Mİ?.. “One minute”... : 
Ankara'da güpegündüz havayi fişekleri 

attık..
AB üyesi olmadan Gümrük Birliği'ne 

giren tek ülke biziz...
Tarihi hataya tarihi zafer dedik, halkı 

aldattık..
200 milyar dolara yakın zararınız var 

bunu halkım biliyor mu ?..
Bakın bunları bilmiyorsanız, bilin diye 

yazıyorum..
Dünyanın fındığını biz üretiyoruz, 
Almanya'da fındık ağacı bile yok, ama 

dünyanın fındık fiyatını Hamburg Borsası 
belirliyor!..

İnsanlığa katkılarından ötürü sayısız ödül 
alan profesör Mehmet Haberal ‘ı içeri tiki 
yoruz, insanları domuz bağıyla öldürüp 
oturma odasına gömenleri dışarı bırakı 
yoruz..

Bu ne biçim iş?” diyor bütün dünya..
Adamlar davul Zurna ile karşılanıyorlar, 

yasa gereği olan karakola imzaya dâhi git
meme küstahlığını gösteriyorlar..

Bakın, din tüccarları Almanya’da ki mil
letinizi dolandırıyor, Deniz Feneri hırsız 
lan yakalanıyor, ne hikmetse zahmet edip 
800 küsur gün sonra savcılarımız 
Almanya’ya gidiyor..

Belli ki niyetimiz yok ...
Burada bir kocaman kodaman var, kimse 

gık diyemiyor...
Türkiye'nin çıkarlarını savünan gazete

cilere darbeci diyoruz; AB'den para alıp 
AB'nin çıkarlarını savunan gazetecilere 
demokrat diyoruz. Kısaca kadıncağız 
açıkça; Ben sizi AB'ye alacağımızı yalan
dan söyleyeyim, siz inanmaya devam edin, 
güi gibi geçinelim gidelim” diyor.

Bilmem ki, daha ne desin..

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış AK Parti’den yapılan açıklamada suçlamalara cevap verildi

JKJ Kadri GÜLER 
■MhjjB] kadri_guler@hotmail.com

Line Tv. söyleşisi
Belediyedeki tutuklamalar ve olaylar Gem 

İlk gündeminde hala birinci sırayı tutuyor.
Başkan Güler, göreve geldiğinden bu ya 

na, yaşananları anlatırken kendisi hakkın
da çıkarılan söylentileri sıraladı.

Bunların siyasi karşıtları tarafından çıkarıl 
dığını, göreve geldiğinden başlayarak yıp 
ratılmak için her yolun denendiğini söyledi.

Kendine yönelik suçlamaların temelinde 
astlarını denetlememek olduğunu belirtti.

Hazırlanan raporlara göre belediyede zim
mete geçirilen paranın bir milyon 300 bin 
lira olduğunu, belediyenin 2009 Mart’ından 
bugüne kadar 25 kez değişik müfettişlerce 
denetlendiğini, bu denetlemelerde bir suça 
rastlanmadığını söyledi.

Savcılık soruşturmasının ise Belediye 
Meclisi’ne sunulan “Meclis Denetleme Ko 
misyonu” raporunun yasal olarak mecliste 
okutulmasından kaynaklandığını, çıkarılan 
söylentilerin bir gazetede yayınlanmasıyla 
başladığına dikkat çekti.

Muhalefette bulunmanın zorluklarından 
söz eden Güler, Bursa Gürsu, Yıldırım, 
Narlıca Belediyelerinde yaşananlara karşın 
savcılık soruşturmalarının açılmamasına 
dikkat çekti.

Tutuklanma olayları ardından, Belediye 
Başkanının olaylarla ilgili soruşturmanın 
sürdüğü sırada yaptığı ölçülü açıklamalar 
bir bakıma kamu oyundaki olumsuz havayı 
dağıtmayı hedefliyordu.

Bu söyleşi bir bakıma başkanı rahatlattı.
Belediyede Gemlik için yapılacak önemli 

hizmetlerin olduğunu söyleyen Güler, 19 
Şu bat’ta Ayşe Ziver Karataş İlköğretim 
Okulu ile Mart ayında Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu’hun temellerinin atıla
cağını, ardından Balıkçı Barınağı’na 
başlanacağını söyledi.

Bugün ise İstiklal Caddesi’nde kaldırım 
yenileme çalışmaları başlıyor.

Belediye bu soruşturma ile yıprandı. 
Yöneticiler de yıprandı CHP’de...
Savcılık soruşturmasıyla ilgili olarak iddi

anamenin Şubat sonlarında tamamlanıp, 
davanın açılabileceği söyleniyor.

Yargılama sürecinde eğer İdari ve Teknik 
Başkan da serbest bırakıldığında CHP’li 
belediye çok iyi strateji izleyerek, kaybedi 
len prestiji yeniden sağlamalıdır.

Bunun da yolu Gemlik’e hizmettir.
Yasalara uygun bir şekilde kamu hizme

tinin yerine getirilmesidir.
Halkla kucaklaşmadır.
Yaşanan olaylar Haziran ayında yapılacak 

genel seçimleri Gemlik’te etkileyecektir.
Sokakta hergün herşey konuşulur.
Konuşulana bakmadan, belediyenin 

kasasını halk yararına çok sıkı bir şekilde 
koruyarak, kaybedilen günlerin çok kısa 
zamanda telafisine gidilmelidir.

Belediye olaylarının faturasının CHP çıka
cağını herkes biliyor.

Bunun bilinciyle, yapılan hataların bir 
daha tekrarlanmaması her şeyin unutul
masını sağlar.

Bunun için geçmişin iki katı çalışmak 
gerekir.

CHP’liler kenetlenmeli bundan sonra 
daha güçlü olmalıdır.

Ak Parti Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu’ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada, Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından yapılan 
soruşturma sonucu 
yaşanan olaylar 
ve yapılan açıkla
maların üzücü 
olduğu belirtildi. 
Ak Parti yönetim 
kurulu adına İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın açıklaması 
şöyle: “Gemlik 
Belediyesi’nde 
bir süredir devam 
eden yolsuzluk 
soruşturması kap
samında Cumhuriyet 
Savcılığı’nca şüpheli 
sıfatı ile ifadesi 
alınan, tutuklanmak 
üzere mahkemeye 
sevk edilen ve 
mahkemece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılan 
Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Fatih 
Güler’in basına yan
sıyan “Arkadaşlar, 
şimdi daha iyi anlıyo
rum ki, bu AKP’yi 
Gemlik’ten sileceğiz. 
Bunun başka çaresi 
yok.” şeklindeki ifade 
si bizleri üzmüştür. 
Uzun süre sorgulan
mış olmasının 
psikolojik etkisi ile 
maksadını aşan bir 
beyan olduğunu 
temenni ediyoruz. 
Hatırlanacağı üzere 
mevcut soruşturma 
01.04.2009-31.12.2009 
tarihlerini kapsayan 
sadece 9 aylık 
çalışma dönemine 
ilişkin denetim 
raporunun kamuoyu
na yansıması üzerine 
başlatılmıştır.
Denetim Komisyonun 
da görev yapan 
meclis üyesi arkadaş 
larımızın tespit etmiş 
olduğu usulsüzlükler 
rapor edilmiş, söz 
konusu rapor 3’ü 
CHP’li meclis üyesi 
olmak üzere oybirliği 
ile imzalamış ve 
meclise sunulmuştur. 
Raporun kamuoyuna 
yansıması neticesin

Ak Parti İlçe Başkanı Necdet Yılmaz

de, Cumhuriyet 
Başsavcılığı raporu 
ihbar kabul ederek 
soruşturmayı 
başlatmıştır.
Bu soruşturmanın 
başlamasından itiba 
ren partimiz yargı 
sürecini etkileyecek 
her türlü tutum 
ve davranışlardan 
uzak durmuştur. 
Bir aydır görevde 
bulunan bizi er ise bu 
süre zarfında yaklaşık 
elliye yakın sivil top 
lum örgütü, dernek, 
meslek odası ve köy 
ziyaretlerinde bulun
duk. Gittiğimiz her 
yerde yapacaklanmızı 
ve kentimizin sorun
larını konuştuk. Israrlı 
sorulara rağmen, 
Gemlik Belediyesi’n 
de devam eden 
yolsuzluk soruştur
masına hiç girmedik. 
Yargıda devam eden 
bir soruşturmaya 
ilişkin konuşmanın 
doğru olmayacağını 
söyledik.
Ayrıca biz binlerinin 
başarısızlığı ve 
zaafları üzerine değil 
kendi yaptıklarımız 
ve başarılarımız 
üzerine siyaset 
yapacağımızı belirttik. 
Hatta Gemlik’in 
hepimizin ortak 
değeri olduğunu 
günlük siyasi 
çekişmeleri bir 
yana bırakarak 
hizmet adına ne 

varsa onları ortaya 
koymamız gerektiği
ni, aksi halde 
bundan Gemlik’in ve 
Gemlik’te yaşayan
ların zarar göreceğini 
belirttik. Sayın 
Güler’e yaptığımız 
nezaket ziyaretinde 
de sadece Gemlik’in 
sorunlarını konuştuk. 
Gemlik’in yararına 
olan tüm projelerde 
ve yapılacak işlerde 
Belediye Meclis 
üyelerimizin bundan 
evvel olduğu gibi 
bundan sonrada 
destekleyeceklerini 
belirttik, örneğin 
Gemlik’te düşünülen 
bölge hastanesinin 
acilen yer sorununun 
çözülmesi, kapalı 
pazaryeri konusunda 
fikir alış -verişinde 
bunduk. Bu görüşme
den kısa bir süre 
sonrada il sağlık 
müdürünü ziyaret 
ederek gelinen son 
durumu değerlendir 
dik. Sorunun acilen 
çözülmesi konusun
da girişimlerde 
bulunduk. Bütün 
bu iyi niyetli 
davranışlarımıza 
rağmen sayın 
başkanın tutuksuz 
yargılanmak üzere 
bırakılmasının verdiği 
zafer sarhoşluğu ile 
tribünlere selam 
verme adına partimizi 
Gemlik’ten silmeleri 
gerektiği şeklinde 

beyanda bulunması, 
düştüğü çaresizliğin 
ifadesidir.
Sayın Güler, göreve 
gelir gelmez hiçbir 
yolsuzluğa bulaşma 
mış Sayın Mehmet 
Turgut’un iki dönem 
Ak Parti iktidarında 
birlikte çalıştığı 
ekibini değiştirerek 
kendi ekibini kurmuş
tur. Tabiî ki bir 
başkanın kendi 
ekibini kurması 
en doğal hakkıdır. 
Ancak soruşturma 
başladıktan sonra 
basında 
“Belediyemde çok 
az kişiye güveniyo
rum, hiçbir şey 
olmamıştır diyemem” 
şeklinde tekzip 
etmediği beyanı 
çıkmıştır. Bunun 
üzerine kendi atadığı 
(10 yıldan beri 
beraber çalıştığı) iki 
müdürünü görevden 
almış, daha sonra da 
açığa almıştır. 
Bu iki müdür 
halen tutukludur. 
Yine dün açıkladığı 
kendisine ilişkin 
suçlamalar konusun
da “içeride olanların 
beyanları var” 
şeklinde açıklaması 
da manidardır, 
e muhtıralar, Ayışığı, 
Sarıkız, Balyoz plan
ları ve Ergenekon 
yapılanması ile Ak 
Partiyi sindirmeye 
ve silmeye 
çalışanlar ve bunun 
destekçileri kendileri 
sandıklarda ve halkın 
vicdanından 
silinmişlerdir. 
Sayın Başkan 
12 Eylül’de yapılan 
referandumdaki 
oy oranlarına 
bakarsa ve halkın 
arasına girerse 
Gemlik’te kimin 
silindiğini anlayacak
tır. Ak Parti Gemlikte 
sayın baş kanın 
seçildiği yerel seçim
den bu yana oyunu 
iki katına çıkarmıştır. 
Katkılarından dolayı 
Gemlik Belediye 
başkanına, ekibine 
teşekkür ederiz.”

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lllilMilIlMlt tattı namnia awn im
Gemlik girişi Karsak 
Deresi kenarı yol 
güzergahı 
genişletilme ve tre- 
tuvar çalışmaları 
başladı.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafın
dan başlatılan 
çalışmalarda 
Gemlik girişi köprü 
istikametinden 
başlayarak 
Hürriyet caddesi 
bağlantısına kadar 
olan kısımda 
tretuvarlar için 
bordür döşenme
sine başlandı. 
Gemlik’in alternetif 
ulaşım yollarından 
biri olan Karsak 
dere yolu özellikle 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminalini 
kullanan araçlar

için büyük önem 
taşıyor. Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan başlatılan çalış
malarda önce yolun 
genişletilmesi için 
elektrik direkleri 
kenarlara alınmıştı. 
Yolu kullanmak 
isteyen yayaların 
daha rahat yürüme 
leri için başlatılan 
genişletme 
çalışmalarında

yol kenarlarında 
bulunmayan 
yaya tretuvarları 
için bordür taşları 
döşeme işleri de 
tamamlanıyor. 
Yol düzeltme ve 
tretuvar çalış
malarının bitiril 
meşinden 
sonra yaklaşık 
500 metrelik yolda 
asfalt çalışması 
başlatılacak.

AKP Bursa Milletve 
kili Mehmet Ocak 
den ve itçe yönetici
leri gazetemizi 
ziyaret etti. 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
genel seçimler 
nedeniyle seçim 
çalışmalarına baş
landığını, alınan 
karar ile her hafta 
sonu iki Bursa 
milletvekilinin 
ilçemize gelerek 
çeşitli temaslar 
yapacağını söyledi. 
Gazeteci kökenli 
Bursa milletvekili 
Mehmet Ocakden ve 
AKP’liler gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
ile Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Serap 
Güler’i ziyaret
lerinde, gazetelerin 
sorunları ele alındı. 
İlçelerde yerel 
gazetelerin 7 sigor

talı çalıştırmasının 
mümkün olmadığını 
söyleyen gazetemiz 
sahibi Kadri Güler, 
bu durumun makul 
ölçülere çekilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik’teki mahke 
me, icra ve resmi 
ilanların Bursa’nın 
merkez ilçelerinde 
yayınlanan büyük 
patronların gaze 
telerine verilerek, 
ilçelerde çıkan yerel 

gazetelerin hakları 
mn yendiğin söy 
leyen Güler, 
“Gemlik Bursa’nın 
merkez ilçesi ama 
Basın ilanın havu 
zundan yararlana 
mıyor. 7 gazeteci 
çalıştıralım ama o 
zaman biz de 
merkezdeki ilanlar
dan pay alalım.” 
dedi. Ocakden konu 
ile ilgileneceğini 
söyledi.

Wilflt olasım» siıılliluıı ııot
Bursa’da 3 yıl aradan 
sonra toplu ulaşım 
ücretleri Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) 
tarafından yeniden 
belirlendi. Yeni 
ücretler 1 Şubat Salı 
gününden itibaren 
uygulanacak. 
Bursa’daki Şoförler, 
Servis Taşımacıları, 
Minibüsçüler ve özel 
Halk Otobüsçüleri 
Odalan’mn fiyat artışı 

talebi üzerine 
toplanan Ulaştırma 
Bakanlığı Bursa 
Bölge Müdürlüğü, 
Milli Savunma 
Bakanlığı, Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Emniyet 
Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü, ilçe 
belediyeleri ve şoför 

odalarının temsilci
lerinden oluşan 
Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) 
toplu ulaşım fiyat
larını yeniden belirle
di. UKOME tarafından 
alınan karara göre, 
Bursa’da 2008 yılın
dan bu yana 
değişmeyen toplu 
ulaşım ücretleri, 1 
Şubat Salı tarihinden 
itibaren zamlı olarak 
uygulanacak.

Ortalama yüzde 
10’luk bir zammın 
uygulanacağı yapılan
maya göre, Bursa’da 
dolmuşların fiyat tar
ifesi kısa hatlarda 
1,40 TL’den 1,60 
TL’ye, uzun hatlarda 
1,50 TL’den 1,75 
TL’ye uygulanacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi Otobüs 
İşletmesi (B.O.İ.) oto
büsleri ve Özel Halk 
Otobüsleri’nde uygu
lanan bilet tarifesi de 
kısa hatlarda 1,40 TL 
yerine 1,50 TL, orta 
hatlarda 1,45 TL yer
ine 1,60 TL, uzun hat
larda ise 1,65 TL yer

ine 1,75 TL olarak 
uygulanacak. 
BurşaRay hafif raylı 
sistem hatlarında ise 
1,10 TL olan tam bilet 
fiyatları 1,25 TL’ye; 
0,'70 TL olan indirimli 
biletler de 0,85 TL’ye 
çıkarıldı. Besleme 
hatlarda tam biletlerin 
fiyatı 1,10 TL yerine 
1,25 TL ve özel ring 
hatları da 0,90 TL yer
ine 1,00 TL olarak 
uygulanacak. Gemlik, 
Güzelyalı, Mudanya 
ve Gölyazı’ya çalışan 
otobüs hatları ile 
gece tarifesine her
hangi bir zam uygula
ması yapılmadı.

Yeni tarifeye göre 
minibüsler de kısa 
Katlardaki minibüs 
ücretleri 1.25 TL’den 
1.40’a, çıkartılırken, 
doğu hattında çalışan 
minibüsler ise 1,50 TL 
yerine 1,60 TL’den 
yolcu taşıyacak. İşçi 
servis taşımacılığı 
ücretlerinde yapılan 
değişikliğe göre de 45 
yolcu taşıyan oto
büsler 100 TL, 25 
yolcu kapasiteli oto
büsler 70 TL, 18 yolcu 
kapasiteli otobüsler 
60 TL’ye ve 14 yolcu 
taşıyabilen minibüsler 
de 45 TL’ye servis 
yapabilecek.

mu ımm
Vardiyalı çalışmak üzere 

BAY ve BAYAN İŞÇİ 
alınacaktır.

Başvurmak isteyenlerin 
özgeçmişleri ile birlikte 

burfleks@burfleks.com 
adresine müracaat etmeleri 

rica olunur.

SftTIUK MİBE VE İŞYElll
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden 

74.000 TL’ye satılıktır. 
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak 

üzere çırak aranıyor
GtlLERAJANS

İstiklal Çaddesi Bora Sokak 
Stüdya Prestij yanı 
Not: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

mailto:burfleks@burfleks.com
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KAYIP
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Ankara Gümrükleri 
Saymanlık Müdürlüğü’ne verilen aşağıda alınan banka 

adları ve teminat mektup numaraları belirtilen 
Teminat mektupları ayniyat makbuzları zayi olunmuştur. 

Hükümsüzdür. GEMTRANS A.Ş.
BANKA ADI ŞUBE TARİH NO TUTAR
Yapı Kredi Bankası Gemlik 01/02/2008 9440000176 10.000,00 TL
Yapı Kredi Bankası Gemlik 20/02/2006 9406000051 6.000,00 TL
Yapı Kredi Bankası Gemlik 01/02/2007 9440000046 7.000,00 TL
Yapı Kredi Bankası Gemlik 25/02/2004 9404000162 39.000,00 TL
Yapı Kredi Bankası Gemlik 15/02/2002 9400000077 16.000,00 TL
Yapı Kredi Bankası Gemlik 29/01/2003 9400000080 29.000,00 TL
Yapı Kredi Bankası Gemlik 15/08/2002 9400000079 25.000,00 TL
Yapı Kredi Bankası Demirtaş 18/12/2000 202245- 5.000,00 TL

Org. 4045

KAYIP
Gemlik Şahinyurdu İlköğretim Okulu’ndan aldığım 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
ALİ KEMAL TOP

Kip€ 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

sanıklarının tutuklu 
yargılanmasının adil 
olmadığı bildirildi. 
Silivri’de görülen 
davaların uluslarara 
sı ölçekte hukuk 
skandalına ve 
faciasına 
döndüğü belirtilen 
açıklamada, 
şu görüşlere 
yer verildi: 
“Niyetiniz kötüyse, 
gazetecinin bilim
cinin askerin çalış
malarından her 
türlü suçu ürete
bilirsiniz. İktidarın 
bakışı açık. ‘Ya 
beni destekleyin, 
ya yok olursunuz.’ 
medyaya buna 
dahil. Tarih boyun
ca iktidarlar kamu 
oyu oluşturma gücü 
olan kişi ve kurum- 
lara ya ağır yasaklar 
ve kurallarla, örtülü 
- açık faşizm ile 
denetim altında 
tutup, gücünü 
sınırlamak veya

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
organize edilen 
Ergenekon duruş
masını izlemeye 
giden heyet, 
ilçemize döndü. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin yaklaşık 
400 üyesi geçtiğimiz 
günlerde Silivri’de 
kurulan özel 
mahkemede 
görülmekte olan 
Ergenekon sanık
larından gazeteci 
Tuncay Özkan ve 
Mustafa Baybay’ın 
görülmekte olan 
duruşmalarını 
izlemek üzere 
Silivri’ye gittiler. 
Duruşmayı izleyen 
ADD’Iİler ilçemize 
döndüler.
ADD Gemlik şube 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Ergenekon 
davasının siyasal 
bir daya olduğu,

olabildiğince 
güçlenmesini 
sağlayıp, ipleri 
eline alıp 
kullanmayı seçtiler.’’ 
İktidarın basına ve 
yargıya açık baskı 
uyguladığı belirtilen 
açıklamada, “Bir 
ülke medyası 
yargısı kadar 
özgürdür.” denildi. 
ADD’nin açıkla
masında ayrıca 
Balbay, Özkan, 
Haberal, Perinçek, 
Hilmioğlu, Poyraz 
askerler ve öbür 
Ergenekon tertibi 
sanıklarının 
yıllardır Türkiye 
Guatemalasının 
açıkça tutsak 
edilmesini 
alkışlayanların bu 
şahısların serbest 
kaldıklarında büyük 
halk kitlelerince 
coşkuyla kucak
landıklarında derin 
utanç duyacakları 
belirtildi.

elmte «sekeri
—kreşleri

GENLİrİNİLTÖZLL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

muMu

(«M

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında
önemli birfarkyaratır”

»EŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZ Â L P

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EM LAKTAN
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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 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) 
Manaştır’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 S Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat Set 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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M îMıMı w Iîmi iıto alnın M ılım
Karşılığı olmayan 
veya kısmen bulu
nan çeklerde, 
bankaların ödeme 
yükümlülüğüne 
ilişkin tutar 655 
liraya yükseltildi. 
Merkez Bankası, çek 
defterlerinin baskı 
şekline, bankaların 
hamiline ödemekle 
yükümlü olduğu 
miktar ile çek 
düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı 
kararlarının 
bildirilmesine ve 
duyurulmasına 
ilişkin tebliğde 
değişiklik yaptı. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan ve 28 
Ocak Cuma günü 
yürürlüğe girecek 
düzenleme ile 
bankaların ödeme 
yükümlülüğü miktarı 
600 liradan 655 
liraya çıkarıldı.
Bu çerçevede 
muhatap banka, 
ibraz eden düzen
leyici dışındaki 
hamile, süresinde 
ibraz edilen* her çek 
yaprağı için, çekin 
karşılığının hiç 
bulunmaması

KAYIP Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. AHMET TABAK

K AŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
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

ya da kısmen 
bulunması duru
munda çek bedeli 
655 lira veya altında 
ise çek bedelini 
aşmamak koşuluyla 
655 lirayı, çek bedeli 
655 liranın altında 
ise çek tutarını 
ödemekle 
yükümlü olacak. 
Tebliğde yapılan bir 
başka değişikliğe 
göre de, daha önce 
yayımlanan 
tebliğlere göre 
bastırılan çeklerden 
ötürü muhatap 
banka, süresinde 

ibraz edilen çekin 
karşılığının bulun
maması halinde her 
çek yaprağı için 
545 liraya kadar 
ödeme yapacak. 
Çekin kısmen 
karşılığının bulun
ması halinde ise 
ödeme, her çek 
yaprağını 545 liraya 
tamamlayacak 
şekilde 
gerçekleştirilecek. 
Söz konusu düzen
leme kapsamındaki 
ödeme limiti de, 500 
lira olarak uygu
lanıyordu.

Hazırlanan tasarıya 
göre kıdem tazmi
natı kaldırılıyor.
Yerine ne konula
cağı ise henüz 
belli değil.
Üç alternatiften 
bahsediliyor.
Ya da belli olması
na rağmen ufukta 
seçim olduğu için 
net olarak açıklan
mıyor.
Uzun zamandır 
aralıklı olarak 
kaldırılacağı 
konuşulan kıdem 
tazminatının kalk
ması seçimle 
birlikte yeniden 
gündemde. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu DİSK Başkanı 
Süleyman 
Çelebi’nin seçim 
sonrasında kıdem 
tazminatının kalka
cağını dair yaptığı 
açıklama konuyu 
yeniden gündeme 
taşıdı.

HÜKÜMETİN 
DÜZENLEMESİ 
HENÜZ BELİRSİZ 
Hükümet ceph
esinde ise yeni 
düzenlenme ile 
‘kıdem tazminatı’ 
yerine, bir tür 
‘işsizlik bankası’ 
oluşturulması

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

hedefleniyor. 
Her çalışan için 
çalışırken aldığı 
maaş tutarının 
üzerinden yapılacak 
kesintiye göre bir 
fon oluşturulması 
usulüyle çalışanın 
işsiz kalması duru
munda bu fondan 
para alması plan
lanıyor.
Hükümetin plan
ladığı sistemde 
kıdem tazminatı 
kaldırılarak İşsizlik 
Sigortasından 
yararlananların 
sayısının üç kat art
ması öngörülüyor. 
İşsizlik ödemesinin 
tavanının, brüt 
asgari ücretin iki 
katına kadar artırıl

NÖBETÇİ ECZANE
16 Ocak 2011 Çarşamba 

SEVİNÇ SARA! ECZANESİ

ması planlanıyor. 
Bu durumda 
İşsizlik Sigortası’n 
dan yararlanma 
sürelerinin prim 
ödenen gün 
sayısının yarısına 
kadar uzatılması, 
İşsizlik 
Sigortasındaki bu 
genişlemeleri 
karşılamak üzere, 
İşsizlik Sigortası 
işveren priminin 
5-6 puan artırılması 
gerekiyor.
İkinci alternatif, her 
işçi için yatırılan 
primlerin ortak bir 
fonda toplanması 
ve işçilerin 
mevcuttaki kadar 
kıdem tazminatı 
almasını içeriyor.

J

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. *13 10 28

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esada; 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil'Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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 - 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
Yeril Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 5İ3 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Yun cay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03a

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 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 Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3872 
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)

■İISHIHİI
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Bursa Valiliği Kadı 
nın Statüsü Birimi 
tarafından toplumsal 
alanda, aile içinde 
kadın-erkek eşitliği 
ne dikkat çekmek 
amacıyla tiyatrolu bir 
etkinlik düzenlendi. 
Aile ortamında yer 
değiştirmiş kadın ve 
erkeğin durumunu 
gözler önüne seren 
'Ötekinin Gözüyle' 
Oyunu sahnelendi. 
Evde sözü geçen 
'dominant' kadın ile 
ezilen 'layt* erkek 
durumunun anlatıldı 
ğı Oyun, kadın erkek 
eşitliğini gözler 
önüne serdi. 
Tayyare Kültür 
Merkezi Büyük 
Salon'da düzenlenen 
program büyük 
ilgi gördü. Programa 
konuşma cı olarak 
Vali Yar dımcısı 
Mustafa Güney ile 
belediyeler ve diğer 
kurumlarda görevli 
kadınlar katıldı. Vali 
Yardımcı sı Mustafa

Güney, yaptığı 
konuşmada kadın 
erkek eşitliği nin 
Türk İslam kültü 
ründe bulunduğunu 
belirterek, bu konu* 
da Avrupa karşısın
da rahat olunması 
gerektiğini belirtti. 
Devlet olarak kadın 
erkek eşitliğini 
sağlamak amacında 
olduklarına dikkat 
çeken Güney, kadın
ların güçlendirilip iş 
sahasına girmesi ile 
aile birliğinin daha 
da sağlamlaşacağını 
kaydetti.
Bursa Valiliği

Kadının Statüsü 
Birimi İl 
Koordinatörü 
Emine Yıldız ise 
'İlimizde 17 İlçe 
Belediye Meclis 
lerinde Kurulan 
Eşitlik Komisyonları 
ve Görevleri' konulu 
sunum yaptı.
2010/10 sayılı içişleri 
Bakanlığı'nın genel
gesi kapsamında;
Bursa Valiliği Kadı 
nın Statüsü Birimi 
Eşitlik Komisyonu 
olarak yoğun çalış
ma içinde olduklarını 
anlatan Emine Yıldız, 
"Toplumsal alanda, 

aile içinde kadın- 
erkek eşitliği, eşitsiz 
İiğin geleneklerimi 
zin bir parçası olarak 
görülmesi, aile 
içinde ortak sorum
luluk ve paylaşımın 
empati yolu ile an 
iayışla, adil bir şek
ilde gerçekleştirilme
si amacıyla, 12 
yıldır sürdürdü 
ğümüz çalışmala 
rımız devam ediyor. 
Bu amaçla, valil
iğimiz Kadının 
Statüsü Birimi 
bünyesinde 'Eşitlik 
Birimi de kuruldu." 
dedi.
Kadın-erkek 
eşitliğine yönelik 
çalışmaların eşgüdü 
mü ve izlenmesini 
sağlamak üzere 
kamu kurumlan tem
silcileri ile sivil top 
lum kuruluşlarının 
katılımı ile Bursa İl 
Kadın Hakları 
Koordinasyon 
Kurulu oluşturula
cağını bildirildi.

Harita ve Kaflastro 
Mühendisliğine 

ilgi anıyor
Ekonomideki geliş 
meler ve yasal bir 
takım düzenleme 
ler, Harita ve 
Kadastro Mühen 
disliği'ni gözde 
meslek haline 
getirdi. Birçok 
firma uzman harita 
ve kadastro 
mühendisi arar 
ken, üniversite 
lerde de en çok 
tercih edilen 
mühendislik dal
larından biri harita 
ve kadastro 
mühendisliği olma 
ya aday. Harita ve 
Kadastro Mühen 
dişleri Odası 
(HKMO) Bursa 
Şubesi Başkanı 
Ufuk Ay, harita ve 
kadastro mühen 
dişliğine olan ilgiyi 
her geçen gün 
artırdığını söyledi. 
Haritacılık çalış
malarının, 
günümüzde, bil

gisayar ve uydu 
teknolojisinin kul
lanılmasıyla çağ
daş bir boyut 
kazandığını vurgu
layan Ay, "Bilişim 
teknolojileri, uydu 
konum belirleme 
ve uzaktan algıla
ma teknolojileri ile 
coğrafi bilgi sis
temleri, sektörün 
dolayısıyla mesle 
ğin geleceği için 
son derece 
önemli gelişmeler. 
Haritalar ve harita 
mü hendislik 
hizmetleri tüm 
yatırım ve 
mühendislik 
hizmetlerinin alt 
yapısını oluştu
rur." dedi. Ülke 
m izde harita ve 
kadastro 
mühendisleri ile 
teknikerlerinin 
geniş bir çalışma 
alanına sahip 
olduğu hatırlatıldı.

W ı ’ *** ** » >•*
3®>MİLTON 
duoun 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 
ÇŞPez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilere

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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"Hah yıkamak bir sonattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Depolama Alanlarıyla ilgili olarak Belediyeden açıklama geldi
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Güne Bakı
Kadri GÜLER

kadrijjuler@hotmail. com

İnan Tamer’in anlattıkları
Geçtiğimiz günlere ilçemizdeki nakliyecilerle 

ilgili yaptığımız bir haberden sonra yazdığım 
yazı ile ilgili olarak İnan Tamer Ağabeyimin bil

gisine başvurmuştum.
İnan Ağabey, bu konuları yaşı nedeniyle daha 

iyi bildiği için, Cumhuriyetin ilk yıllarından 
günümüze, Gemlik’teki nakliyecileri yazmasını 
istemiştim.

Sağolsun, o günden beri bizlerin bilmediği, 
genç kuşağın ise hayal bile edemediği konulara 
değiniyor.

Gemlik’te yarım asır önce kimlerin nakliyecilik 
yaptığını, kimlerin yağhanecilikle uğraştığını, 
eski zeytincileri ve turşucuları gazete sayfala 
nmızda yazarak, tarihe tanıklık ediyor. 4’de

ıı V

Gemlik Belediyesi tarafından 111000 lik plan
ların Büyükşehir Belediyesince kabul 
edilmesinden sonra yaptırılan konut dışı 
kentsel çalışma ve depolama alanları ile ilgili 
uygulama planlarının askıya çıkışında DOP 
oranlarının yazılmadığı şeklinde çıkan haber
ler üzerine Belediyeden yapılan açıklamada 
iddiaların yanlış olduğu 6 Şubat 2011 günü 
askıdan kalkacak olan planlara bu güne kadar 
4 kişinin itiraz ettiği açıklandı. Sayfa 4’de

IH

AK Partililer
Borsa’yı ziyaret etti

Gemlik Halk
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Kültür Bakanlığı 
İstanbul Tarihi Türk 
Tasavvuf Müziği 
Topluluğu Sema 
grubunca ‘Sema 
Gösterisi" Gemlik 
Kapalı Spor Salo 
nunda yapıldı. 
Önceki gece yapı 
lan Sema gösteri 
sinde Kapalı Spor 
Salonu hınca 
hınç dolduranlar,

semazen gösterisi 
ve ilahiler ile 
huzur buldu.
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, "Sema 
gösterişinin 
amaçlarından 
birininde sizleri 
gündelik hayatın 
bunaltıcı sıkın
tılarından biran 
olsun uzaklaştırıp, 
manevi huzura 
kavuşturmaktır." 
dedi. Sayfa 5’de

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik ilçe 
yönetileri, Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
sonra Gemlik 
Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti.
AK Partililer Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar, Ticaret 
Borsası Meclis

Başkanı Servet 
Pehlivan, ile yöne
tim kurulu üyeleri 
karşıladı. Ziyarette, 
Gemlik zeytinin 
bugünü ve gele
ceğinin ele alındığı 
konuşmalarda, 
ilçedeki ticari geliş 
meler de gözden 
geçirildi. Syf 5’de

İlce girislndeH relüie 
300 çınar iidanı dikildi
Gemlik Belediyesi ile Karayolları Böl 
ge Müdürlüğü arasında yapılan pro
tokol gereği ilçeye girişteki yolların 
orta refüjlerine 300 adet çınar fidanı
dikildi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyesi 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü tarafın
dan sonbahar 
mevsiminin bitmesi 
ve ağaçların yaprak 
dökmesinden 
sonra budama çalış
maları başladı. 
İstiklal Caddesi’nde 
başlatılan çalış
malarında yol 
boyundaki tüm 
ağaçlar Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
budanırken Karsak 
cami yanı ile çay 
bahçesinde bulunan 
2 adet kurumuş 
çam ağacının da 
vatandaşların 
dilekçeli talepleri 
kesimi yapıldı.

Mudanya sahili canlanıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Mudanya 
sahillerinde yapıl
ması planlanan 
‘Güzelyalı 
Feribot İskelesi - 
Mudanya Balıkçı 
Barınakları Arası 
Sahil Bandı 
Kentsel Tasarım 
Projesi’, ilçenin 
sahillerine değer 
katmayı ve 
deniz kıyısını 
canlandırmayı 
hedefliyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kent 
merkezinde 
yürütülen hizmet 
zincirine ilçelerde 
yapılan projelerle 
yeni zincirler eklem 
eye devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
merkez ilçelerden

Atatürk 
Kordonu’nda 
bulunan ağaç ve 
çalıların uzayan 
dalları kesilirken 
Manastır mevkii 
ile çevre yolu yol 
kenarlarında 
bulunan ağaçlar

Mudanya’da 
yapılması hedefiyle 
projelendirilen 
sahil bandı kentsel 
tasarım projesi, 
Mudanyalı vatan
daşlarla ilçe 
esnafına tanıtıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Etüd 
Projeler Dairesi 
Başkanı Nalan 
Fidan, Mudanya 
Belediyesi meclis 
salonunda gerçek
leştirilen halk 
toplantısında pro
jenin sunumunu 
yaparak, yaklaşık 
2,5 yıldır üzerinde 
çalışılan projenin 
detaylı bir çalışma 
olduğunu ifade etti. 
Mudanya sahilinin 
talihini değiştirecek 
proje hakkında 
çalışmaları anlatan 
Fidan, “Uzun 

ile çalılarda 
budanırken 
kavşaklarda bulu
nan ve araç 
sürücülerinin 
görüşlerini 
engelleyen bitki
lerinde uzayan 
kısımları kesildi.

vadeli bir çalış
manın ürünü olan 
bu proje 7.2 
kilometrelik 
bantta sahildeki 
iskeleden, balıkçı 
barınaklarına 
kadar olan bölgeyi 
kapsıyor. Çok 
kapsamlı çalış
maların ardından 
hazırlanan proje, 
Bayındırlık 
Bakanlığı’na gön
derildi. Projenin 
Mudanya ve 
Güzelyalı’ya ciddi 
anlamda güzellik 
katacağına inanıyo
rum. 2013 yılında 
tamamlamayı 
hedeflediğimiz 
proje, Mudanya’nın 
tarihi ve yeşili 
gibi değerlerinin 
korunması açısın
dan da önemli” 
diye konuştu.

İlçe Birisindeki refiije 
300 çınar Ajanı Mili

Gemlik Belediyesi 
ile Karayolları Bölge 
Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol 
gereği ilçeye girişte
ki yolların orta refüj- 
lerine 300 adet çınar 
fidanı dikildi.
İlçe girişinde bulu
nan sinyalizasyon 
ışıklarının bulun
duğu yerin çevre 
düzenlemesini 
yapan Gemlik 
Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
şimdi de orta 
refüjleri düzenlem-

MMıılıııMıMı
Gemlik Belediye 
si’nin Karayolları 
İl Müdürlüğü ile 
yaptığı protokol 
gereği refüjlerde 
başlattığı otomatik 
sulama sistemi 
tamamlandı. 
Gemlik-Orhangazi 
ve Gemlik-Kumla 
yolu refüjlerinde 
başlayan otomatik 
damlama ile sulama 
sistemi çalışması 
45 günde bitirildi. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
06.04.2010 tarihinde 
yaklaşık maliyeti 
106.072 TL’den 
açılan refüj otomatik 
sulama sistemi 
ihalesini 73.900 TL. 
veren HASAT 
Makine İnşaat Tarım 
Peyzaj Ticaret 
Sanayi Limited 
Şirketi üstlenmişti. 
İlçe girişlerinde

eye başladı.
Gemlik girişlerinin 
yeşile bürünerek 
güzel bir görünüm 
sağlamak amacıyla 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından başlatılan 
girişim sonucu 
Karayolları ile 
protokol imzala
narak orta refüjlerin 
düzenlemesi 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
bırakılmıştı.
Daha önce Bağkur 
Sanayi Sitesi 

kentin güzelleşmesi 
için çalışmalar 
başlatan Gemlik 
Belediyesi Park 
Bahçeler Birimi 25 
bin metrekare alanı 
kapsayan refüj 
düzenlemelerinde 
ağaçlandırma ve 
bitkilendirme çalış
masını da yaptı. 

önünden başlayan 
çalışmalarda Çınar 
ağacı fidanı dikimi 
gerçekleştirilmişti. 
Gemlik-Orhangazi 
karayolu Dörtyol 
kavşağı ile jandar
ma arasında kalan 
orta refüje de
40 adet bağışlanan 
çınar fidanı 
dikimi ile Gemlik- 
Orhangazi 
karayolu orta 
refüjüne toplamda 
300 adet çınar 
ağacı fidanı dikimi 
yapıldı.

10 Mayıs 2010 
tarihinde teslim 
edilen alan üzerinde 
başlatılan çalışma 
lar Gemlik 
Belediyesi Park 
Bahçeler Birimi 
yetkilileri gözeti
minde ilgili firma 
elemanları tarafım
dan yapıldı.
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iw i MıntiM ıtlıM
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde, sobadan 
sızan karbonmo 
noksit gazından 
zehirlenen annfe ve 
oğlu Bursa'ya sevk 
edildi. Üçyüzevler

Mahallesi Durdubey 
Caddesi üzerinde 
oturan Kezban 
Çakmak (51) ile 
oğlu Hüseyin 
Çakmak (23), 
sobadan sızan

karbonmonoksit 
gazından zehirlendi. 
112 acil servis ekip
lerince ilçe devlet 
hastanesine 
kaldırılan anne-oğul^ 
ilk müdahalenin

ardından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Anne ve 
oğlunun sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Ya-ıYORUM

Kocasını öldürmekle suçlanan Mu hakim karsısında
Bursa'da, kendisini 
aldattığından şüphe
lendiği 5 yıllık 
kocasını kalbinden 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddiasıyla 
müebbet hapsi iste
nen kadın, ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı.
Kocasını öldürme 
niyetinin olmadığını 
söyleyen tutuklu 
sanık, "Elimdeki 
kahvaltı bıçağı 
göğsüne saplandı" 
dedi.
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde

"yakın akrabayı 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen S.A. (46), ilk 
kez hakim karşısına 
çıktı. Hakkındaki 
iddiaları yalanlayan 
S.A., "Biz 5 yıllık 
evliydik. Eşim son 
bir yıldır evi terk 
edip gitmişti. Ben 
kendisine boşanma 
davası açtım ancak 
davalara da katıl- 
madı. Bir gün iş 
müracaatı için git
tiğim bir fabrikada 
tesadüfen 
karşılaştık. Servis

şoförlüğü yapıyor
du. Kendisi ile 
aracında konuşup 
yeniden birlikte 
olmaya karar verdik. 
Ancak bana söz 
verdiği halde yine 
eve gelmedi. 
Kendisinin 'Binnaz' 
isimli bir kadınla 
ilişkisi olduğunu 
öğrendim. Olay 
sabahı kapıyı çaldı, 
açmak istemeyince 
cama vurdu.
Kahvaltı hazırlıyor
dum. Elimdeki kah
valtı bıçağı ile 
dışarıya çıktım.

Aramızda tartışma 
çıktı. Bir ara elimde
ki bıçağı boynuma 
dayar gibi oldu. 
Elinden kurtulmak 
isterken bıçak 
göğsüne saplandı. 
Ben kasten bıçakla
madım” dedi.
Olaydan sonra polis 
merkezine gidip 
eşinin yaralandığını 
belirterek ambulans 
çağırmalarını iste
diğini ifade eden 
S.A., bıçaklama 
olayında öldürme 
kastının bulun
madığını söyledi.

Özdilck
bit1 jeMt

TIK SEFERDE YUMCnfiiNU 50 TİNE ÖZERİ 

MARKnUlŞVERİŞLERİNİZDEALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

2.90TL
İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sullamm tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Otomobilin 
altında 
talan 
yaşlıkadın 
hayatını 
kayhetti 
Bursa'da yolun 
karşısına geçmek 
isterken otomobilin 
altında kalan yaşlı 
bir kadın hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Yıldırım 
ilçesinde Eğitim 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 16 
BJ 661 plakalı oto
mobili ile ilerleyen 
İ.A (20), yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Meliha 
Bayraktar'a (76) 
çarptı. Ağır yaralı 
olarak Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan kadın kur
tarılamadı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Umudunuzu kaybetmeyin!..
Partinin başına geldiği günden beri 

Kıhçdaroğlu’na karşı özellikle ekonomik 
açıdan geliri orta ve daha alt düzeyde olan 
halk kesiminin güveni ve ilgisi artarak 
devam ediyor.

Çoğunluk, onu 1970’lerin başındaki 
Ecevit’e benzetiyor.

Üstelik son on yıldır içeride ve dışarıda 
her bakımdan yaşanan olağanüstü değişim 
göz önüne alındığında, 12 Haziran seçi
minin, Türkiye ve CHP için çok büyük 
önem taşıdığı açıkça görülür.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemiz 
de de, seçim sonuçlarını belirleyen başlıca 
etmen, halkın içinde olduğu ekonomik ve 
sosyal koşullardır.

Aş ve iş.....
Bu gerçek, mali Ve parasal göstergelerin 

iyi olduğu seçim yıllarında bile yaşan
mıştır.

Ayrıca bir gerçeği de saptamak gerekir.
Yine dünyanın hiçbir demokratik 

ülkesinde bir parti iki seçim arasında 
oyunu yüzde 10’dan daha çok artıra- 
mamıştır...

Bu açık kapanmaz mı?..
Olabilir, ama kapanması yalnız CHP’ye 

değil, gelişecek olaylara ve diğer partilerin 
durumuna bağlıdır..

Asıl önemlisi, CHP yönetimlerinin ve 
örgütünün, Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu kadar halk indinde güven ve 
destek sağlaması, sonucu etkileyecektir.

Burada diğer partilere baktığımızda, 
sandıkta varlık gösterebilecek iki partinin 
daha var olduğunu görüyoruz.

MHPveBDP.
AKP’nin “açılım" politikasının gittikçe 

fiyaskoya dönüşmesi 12 Haziran’a doğru, 
MHP’nin yitirdiği sanılan oylarını geri ala
cağını gösteriyor.

BDP’nin “bölgede gücünü artırdığı" tah
minlerinin ne oranda gerçekleşeceği henüz 
belli değil.

Bu saptamalar bize, CHP’nin alacağı 
sonucun yine asıl, Genel Başkan'ın, parti 
yönetiminin ve örgütün başarısına bağlı 
olduğunu söyletiyor.

Bu iyi bilinmeli...
Başbakan ve AKP sözcüleri ne derse 

desin halk, aş ve iş konusunda dertlen
meyi sürdürüyor.

Türkiye bütün zamanların en yüksek 
orandaki işsizliliğini yaşıyor.

Yüzde 13, hiçbir tarihte görülmemiştir.
Okumuş işsizlerin oranı yüzde 30’ların 

üzerindedir.
Gelir dağılımı açısından, Birleşmiş 

Milletlerin sıralamasında Türkiye, yoksul 
Afrika ülkeleriyle, en adaletsiz grubun • 
içinde yer alıyor.

Bu sonuç, bir sonraki seçimde CHP’ye 
iktidarın kapısını açacaktır.

Sayın okurlar;
Bir deyiş vardı,
"Servet giderse bir şey kaybolur, namus 

giderse çok şey kaybolur, umut giderse 
her şey kaybolur."

Umutlarınızı kaybetmeden bekleyin..

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

İnan Tamer’in anlattıkları..
Zaman öylesine akıp gidiyor ki, şaşma

mak elde değil.
Bizim bile dün gibi anımsadığımız konu

ların üzerinden neredeyse yarım asır geç 
miş.

Çocukluğumuzun 5 bin nüfuslu Gemlik’in 
de, Balıkpazarı kahvehaneleri, ilçenin en 
canlı merkeziydi.

Bahar ve yaz aylarında ise deniz kenarları 
sayfiye yerlerimizdi. Çarşı Caminden ötesi 
tamamen iş yerleriyle doluydu.

Aslında buralar zeytincilerin mekanıydı.
1966 yılında Gemlik Belediyesinin yap

tırdığı eski adıyla Yeni Çarşı, ilçenin en 
modern alışveriş merkeziydi.

Babam büyümekte olan iki oğlu için 
buradan bir yer kiralamıştı.

Büyük ağabeyim Kabataş Erkek Lisesini 
bitirmiş, küçüğü eğitimine ara vermişti.

Bu çocuklara bir ekmek kapısı olsun diye 
Balıkpazarı semtinde yaptığı manifaturacılık 
işini Yeni Çarşı’ya taşımıştı.

Yeni Çarşı’nın bende çok anısı vardır.
Onu bir köşe yazısına sığdırmak olanak 

sız.
İleride yalnız bana ait zamanlar olursa bu 

anılarımı o zaman bir kitapta toplayacağım.
Gelecek kuşaklara herkes birşeylere 

bırakmalı.
Yaşadığımız dönemlerin gözlemlerini 

yazarsam benimde bırakabileceğim tek şey 
o olur.

Bunu bir kültür hizmeti olarak görüyorum.
Bugün eski çarşı ve belediye alanına yap

tırılan Alışveriş Merkezim ön sıralarında 
bulunan işyerlerini, Kumlalıların hanını, 
kahvehaneleri, eski karakolu, otobüs ve 
taksilerin durak yerlerini, Hamdi Tangün 
lerin toptancı dükkanını, Pak Otel’den 
Batum Oteline kadar uzanan sırada işyer
leri bulunan rahmetli Tuzcu Hikmet’in, Ah 
met Çeterez’in bakkal dükkanlarını..

Gemlik’in en temiz lokantası olan Ahçı 
Mustafa’nın dereye bakan bahçeli Şehir 
Lokantasını...

Çarşı Caminin yanından İş Bankası’na 
doğru inci gibi sıralanan nalbur, zahireci 
dükkanlarını...

Çıpa Mustafa amcanın dükkanı, Sadık 
Çavdar’ın ayakkabıcı dükkanı, Semerciler 
Yokuşundaki Foto Marş’ın karşılıklı iki 
dükkanı, Semerci Hasan’ın babasının mer
merci dükkanı, Ağ ah Arda’nın babasının 
ayakkabı tamirci dükkanı...

Arif Ayar’ın 15 bin nüfuslu Gemlik’teki 
unutulmaz kitapçı dükkanı, tuhafiyeci Tur 
han Bursahnın dükkanı, biraz altında Langa 
zah kardeşlerin bugün hale aynen duran 
nalburiye işyeri...

. Karşılarında börekçi Ömer’in unutulmaz 
böreklerini yaptığı kuytu fırını..

Karşısında Çifte Fırın, Kamuranın zeytinci 
dükkanı...

Balıkpazan’nda Atlas ve İnci Sinemaları..
Muhallebici Hasan amcanın köhne tatlıcı 

işyeri, yanında karpuzcu Isa’nın ünlü 
karpuzlarının satıldığı boş arsa ve Çıpaların 
kentin en güzel binası...

Hangisini yazsam.
Bende her birinin aynı ayrı anıları yaşıyor 

unutulmayan.  ■

Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Depolama Alanlarıyla ilgili olarak Belediyeden açıklama geldi

tlnilgliliittllll"
Gemlik 
Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada, 
Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanları ve 
Depolama Alanları ile 
ilgili kamuoyunun 
yanlış bilgilendirildiği 
belirtildi.
İlçemizde yayınlanan 
bir gazetede çıkan 
haber üzerine yapılan 
açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“Belediyemizi ziyaret 
etmeden, internet 
şitemizdeki fotoğraf 
İarımıza bakarak, 
DOP oranlarının 
yazılmadığı iddia 
edilmiştir. Haber 
incelenirse, fotoğ 
rafta asıldığı görülen 
parselasyon plan- . 
larının (haritaların) 
sol üst köşesinde, 
kanunen yazılma 
zorunluluğu olmadığı 
halde, DOP oranları 
nın yazıldığı açıkça 
görülmektedir. 
İmar Kanunu’nun 19. 
maddesinde; İmar 
planlarına göre, par 
selasyon planları 
yapılıp, belediye ve 
mücavir alan içinde 
belediye encümeni, 
dışında ise il idare 
kurulunun onayından 
sonra yürürlüğe girer. 
Bu planlar bir ay müd 
detle ilgili idarede 
asılır. Ayrıca, mutat 
vasıtalarla halka 
duyurulur. Bu sürenin 
sonunda kesinleşir. 
Hükmünden de anla 
şılacağı üzere kanu 
nun emrettiği, liste 
lerin değil, parselas 
yon planlarının askı 
ya çıkarılmasıdır. 
Ayrıca, Medeni Kanu 
nun 1020. maddesine 
ve Bilgi Edinme 
Yasasının 21. Mad 
desine göre;
“-Tapu sicili herkese 
açıktır. İlgisini inanılır 
kılan herkes, tapu kü 
tüğündeki ilgili sayfa 
nın ve belgelerin tapu 
memuru önünde ken
disine gösterilmesini 
veya bunlann örnek
lerinin verilmesini 
isteyebilir. Kimse 
tapu sicilindeki bir 
kaydı bilmediğini ileri 
süremez.

Madde 21.- Kişinin 
izin verdiği hâller 
saklı kalmak üzere, 
özel hayatın gizliliği 
kapsamında, açıklan
ması hâlinde kişinin 
sağlık bilgileri ile 
özel ve aile hayatına, 
şeref ve haysiyetine, 
mes teki ve ekonomik 
de ğerlerine haksız 
müdahale oluştura
cak bilgi veya belge 
ler, bilgi edinme hak 
kı kapsamı dışındadır. 
Kamu yararının gerek 
tirdiği hâllerde, ki 
şisel bilgi veya bel
geler, kurum ve kuru
luşlar tarafından, ilgili 
kişiye en az yedi gün 
önceden haber verile 
rek yazılı nzaşı alın
mak koşuluyla açık
lanabilir.’’ifadeleri 
yer almaktadır.
Malı devlet güvencesi 
altında titizlikle muha 
faza edilen ve ilgilisi 
olduğunu kanıtlama 
dığı sürece, Tapu 
Sicil Müdürlüklerinde 
şahsi bilgileri kimse 
ile paylaşılmayan 
vatandaşlarımızın, 
mülkiyet bilgilerini 
sayfa sayfa afişe et 
mek ne kadar doğru 
olacaktır. Acaba bu 
bilgileri açıklasaydık, 
İmar Kanununa, 
Medeni Kanuna ve 
Bilgi Edinme 
Yasasına muhalefet 
etmekten hakkımızda 
suç duyurusunda 
bulunulur muydu? 
Yapılan bu çalışmalar 
da İmara hazır hale 
getirilecek olan bu 
bölgedeki rant, bazı 
insanların iştahını ka 

bartıyor, istedikleri 
bilgiyi alışageldikleri 
şekilde temin ede
memeleri nedeni ile 
bir basın kuruluşunu 
da arkalarına alarak 
Bele diyemizi 
eleştirmeye çalıştık
ları görülmektedir.

İsteyen 
VATANDAŞA 
BİLGİ 
VERİLİYOR 
Belediyemiz tarafın
dan daha önce askıya 
çıkarılan; Doğu 
Bölgesi, Lale Kemal 
İlköğretim okulu civa 
rında da yapılan bü 
yük çaplı uygulama 
larda askıya çıkarıl 
mış, ama yasa gereği 
herhangi bir liste asıl- 
mamıştı. Şimdi bu 
eleştirileri yapanlar o 
zaman neredeydi? 
Veya başka bir 
deyişle o bölgeden 
elde edecekleri bir 
rant olmadığı için 
umurlarında değildi. 
Depolama alanlarında 
yapılan çalışma ile 
ilgili olarak elinde ta 
pu belgesini ibraz 
eden veya ilgilisi oldu 
ğunu inanılır kılan 
her vatandaşımıza, 
sadece teknik listeler 
deki bilgiler değil 
par selin mülkiyet 
durumlan, terk oran
ları ile eski ve yeni 
durumu nu gösteren 
parselasyon planı 
örnekleri verilmekte
dir, kafalarına 
takılan her türlü 
soru ilgili persp 
netimiz tarafından 
cevaplanmaktadır.

Yoğun tepki gördüğü 
iddia edilen 250 
hektarlık alanda, 260 
par selde 596 vatan
daşı mız hak sahibi 
oldu ğu uygulama 
alanından bu güne 
kadar Belediyemize 
ulaşan itiraz dilekçesi 
sayısı sadece dörttür. 
6.2.2011 tarihine 
kadar askıda kalacak 
olan çalışma ile ilgili 
vatandaşlarımızın 
olumlu, olumsuz 
her türlü talebini 
değerlendirmek 
bizim Belediyecilik 
görevimizdir.
Arazi üzerindeki sos 
yal donatı alanları 
(okul yeri, yeşil alan, 
cami yeri v.b.) Parse 
lasyon Planları üzerin 
de değil İmar 
Planlan üzerinde 
görülür. Ancak, 
dikkatli ya da hiç 
bakılmadığını 
anlaşılıyor ki, sosyal 
donatı alanlan bilgi 
lendirme amaçlı ola 
rak parselasyon 
planlarımız üzerine 
işlenerek askıya 
çıkarılmıştır.
Daha önceki dönem
lerde yapılan 18. 
ma dde uygulamaları 
ile Sanayi 
Kuruluşlarından 
% 2-% 3 oranında 
kesinti yapılırken, 
bu basın kuruluşu
muz neredeydi. 
Gemlik halkını bilgi 
lendirmek gibi bir 
görevi yokmuy du? 
Seçim döneminde ver 
diğimiz sözü yeri ne 
getirmek için, 
Gemlik’in rantını 
yine Gemlik’e 
kazandırmak için 
çalışmala rımızı 
sürdürüyoruz.
Yapılan planlama 
çalışmaları gereği 
Depolama Alanların 
dan ortalama % 24, 
Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanlarından 
da Ortalama % 27 
ora nında yapılacak 
kesin tiler ile sosyal 
adalet noktasında 
çok önem li bir 
adım atılmıştır. 
Sağduyulu 
vatandaşlarımız 
bilgilerine sunarım. ”

mailto:kadri_guler@hotmail.com


27 Ocak 2011 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 5

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
ilçe yönetilen, 
sivil toplum 
kuruluşlarını 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan sonra 
Gemlik Ticaret 
Borsası’m da 
ziyaret eden AK 
Partililer Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Servet 
Pehlivan, ile 
yöneatim kurulu 
üyeleri karşıladı. 
Gemlik zeytinin 
bugünü ve 
eleceğinin 
ele alındığı konuş* 
malarda, ilçedeki 
ticari gelişmeler de 
gözden geçirildi. 
Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar,

Gemlik zeytininin 
geleceğinin 
coğrafi işaretlerin

ambalajlarda kul
lanılmasına bağlı 
olduğunu söyledi.

GemlikKErfez
CİNLİ»'!» İL» GÜNLÜK IİVASİ GAZETECİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen Kültür 
Bakanlığı İstanbul 
Tarihi Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu 
Sema grubunca 
‘Sema Gösterisi “ 
Gemlik Kapalı 
Spor Salonunda 
gerçekleşti 
Beğeni ile izlenen 
etkinliğe, Bursa 
Vali yardımcısı ve 
İlçe Kaymakamımız 
İsmail Demirhan, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt ve 
diğer protokol, 
çeşitli kurum ve 
kuruluşların 
temsilcileri ve 
1500 kişinin 
salonun hınça 
hınç doldurduğu 
gösteri çok büyük 
beğeniyle izlendi. 
Programında 
açılışında konuşan 
Uludağ Üniversitesi 
ilahiyat fakültesi 
Tasavvuf bölüm 
başkanı Prof. Dr

Mustafa Kara, 
Tasavvuf ve 
Mevlana’yı tanıtan 
bir sunumla, 
Gemlik halkının 
yoğun ilgisinden 
dolayı teşekkür etti. 
Katılımcılara 
teşekkür eden 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
‘‘Sema gösterisinin 
amaçlarından biri 
ninde sizleri günde
lik hayatın bunaltıcı 
sıkıntılarından biran 
olsun uzaklaştırıp,

manevi huzura 
kavuşturmaktır. 
Sizler takip ettiğiniz, 
ilgi gösterdiğiniz 
sürece bizler böyle 
programları düzen
lemeye devam ede
ceğiz." şeklinde 
konuştu.
Programa büyük 
ilgi gösteren vatan
daşlar, semazen 
gösterisi ve ilahiler
le huzur buldu. Ney 
taksimi ile başlayan 
program Kur'ân-ı 
Kerîm, semazen 
gösteri ile sona erdi

ELEMANLAR ARAN/YOR

Vardiyalı çalışmak üzere 
BAY ve BAYAN İŞÇİ 

alınacaktır.
Başvurmak isteyenlerin 
özgeçmişleri ile birlikte 

burfleks@burfleks.com 
adresine müracaat etmeleri 

rica olunur.

SMIUK DAİBE İflEİSYEBİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
' merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 

odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır.
Saruhanlılar Marketin

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

05325835661

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

mailto:burfleks@burfleks.com
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Gerçekler ve Toplum...
Televizyon kanal

larında güncele 
yönelik halka soru
lan sorular ve alı
nan yanıtlar insanı 
derin derin 
düşündürüyor.

Bu sokak sorma
caları günler önce 
de yapılmıştı. 
Sokaktaki vatan
daşa soruluyor:

- Haziran ayında 
neyle ilgili seçim 
yapılacak?

- Cumhurbaşka 
mm seçmek için.

- Ülkemizde 
hangi seçimler 
yapılmaktadır?

- Başbakan, 
belediye, muhtar 
seçimi.
-Yerel seçim 

deyince aklınıza ne 
geliyor?

- Muhtar seçimi.

- Genel seçim 
deyince neyi 
seçiyoruz?

- Valla bilmiyo
rum.

Aylar önce 
yapılan sokak sor
macalarında alınan 
yanıtlar bunlardan 
farklı değildi. 
Gerçekten 
toplumun % 70’i 
yaşanan olaylar
dan habersiz, kimi, 
niçin seçtiğini 
bilmiyor. Bilinç 
düzeyi düşük , 
olayları sorgula
mayan, araştır
mayan ve oku
mayan içine 
kapanık bir toplum 

^oluşturduk.
Dünyadan haberi 

olmayan, küçük 
çıkarlar uğruna 

söyleneni yapan, 
biat kültürünü 
benimsemiş 
bireylerle nasıl 
çağdaş bir toplum 
olacağız? Ülkemizi 
nasıl çağdaş 
uygarlığa taşıya
cağız?
Atatürk’ün gös

terdiği yolda nasıl 
ilerleyeceğiz?

Tam bağımsız 
lığımızı nasıl 
koruyacağız?

Yıllardır halkı 
aydınlatmaya 
çalışan Muammer 
Aksoy, Çetin 
Emeç, Turan 
Dursun, Ahmet 
Taner Kışlalı, 
Bahriye Üçok, 
Necip 
Haplemitoğlu, 
Uğur Mumcu ve 

diğerlerini büyük 
bir saygıyla anı 
yoruz. Halkımız bu 
öldürülen aydınları 
ne kadar tanıyor? 
Düşüncelerini ne 
kadar benimsiyor? 
Acaba bir Uğur 
Mumcu’nun hangi 
eserlerini okuyup 
değerlendirdik? 
Bırakın yaşlıları 
gençlerin de 
okuduğunu san
mıyorum.
Gerçekten bu 
eserleri okuya- 
bilseydik bu aydın
ların neden 
öldürüldüklerini 
kolaylıkla anlardık.

Anlatılanlar şimdi 
bize masal gibi 
geliyor.

Halkımız, kendine 
yandaş olan yurt
severleri bile tanı

maktan uzak.

24 Ocak 
Türkiye’nin tari
hinde iki kara leke
den biridir. Biri 
mert, namuslu 
halkının yanında 
yer alan değerli 
gazeteci Uğur 
Mumcu’nun 
öldürülmesi; diğeri 
ise emekten yana 
olan insanların 
geleceğini karar
tan mümtaz şah
siyet Özal’ın 
ekonomik karar
ları.

Bugünlere nasıl 
geldiğimizi biraz 
düşünmek gerekli. 
Amerikan yanlısı 
politikaları büyük 
bir istekle gün
deme getiren ve 
uygulayan, halkın 
kıçına çıkmayacak 
kalınlıkta kazığı 
(katma değer ver
gisini) sokan aynı 
mümtaz şahsiyet 
değil mi?
Yabancı sermaye 

ve küreselleşme 
adıyla ülkeyi talan 
etme o günlerde 
başlamadı mı?

Benim memurum 
işini bilir, anayasa 
bir kere delinmek
le bir şey olmaz 
diyen yine aynı 
kişi değil mi?

Günümüzde 
yaşadıklarımız 
geçmişi aratır 
oldu.

Toplum öylesine 
tepkisiz, öylesine 
korkak, çekingen 
ki hatta hakkını 
dahi arayamaz 
duruma geldi. 
Verilenle yetinen, 
sadaka kültürüne 
razı olan bir 
toplum.

Yıllardan beri 
gerçeklerden uzak 
tutulmuş, bir 
ilkokul aydınlığı 
bile çok görülmüş, 
sanki gözlerine mil 
çekilmiş, karanlığa 
mahkum edilmiş 
bir toplum.

Basın ve medya 
aracılığı ile iste
diğiniz gibi 
yönlendire
bilirsiniz, yararlan
abilirsiniz ve 
bunun adına da 
milli irade diye
bilirsiniz.

-sekeri
—.. . . KREŞLERİ - - - - - - - - -

GLMLİK'İNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ KİTİN 

KUBURU

(İİIİBM
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemlibirfarkyaratır”

KREŞ VE HAZIRLI K SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYNI SINIFLARIM İZ VE
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUYLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Dâire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG€ 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

İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 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.Kum la’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik • _ _ _ _ _ _ _ _
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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270 hin yeşil kart iptal edilıli IİIİitti ■Mil!
Hükümet, sosyal 
yardımlardan yarar
lanmak için başvu
ranlara yönelik 
inceleme sistemini 
geçen yıl yeşil kart 
sahiplerine de 
uygulamaya başladı. 
SOYBİS olarak 
bilinen Sosyal 
Yardım Bilgi 
Sistemi’yle, yeşil 
kartlılar sıkı takibe 
alındı.
Devlet bakanı 
Hayati Yazıcı'nın 
koordinasyonuyla 
yürütülen çalış
malarda yeşil kart 
sahiplerinin 
28 ayrı konudaki 
bilgileri, 13 kurumun 
veri tabanında 
incelendi.

Yeşil kartlıların 
sosyal güvenlik 
durumuna, tapu ve 
araç kayıtlarına, 
gelir düzeylerine, 
başka kurumlardan

sosyal yardım 
alıp almadıklarına 
bakıldı.
İncelemeler son
rasında usulsüz 
olarak alındığı belir
lenen yeşil kartlar 
iptal edildi. Bu

dürümdakilerin 
sayısı 8 ayda 270 
bini buldu.
Yeşil kart sahip
lerinin sayısı da 
kart iptalleriyle 9 
milyon 377 bine 
geriledi.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı ve Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
yenilediğim ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

ALİYÜCEER

KAYIP Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. CİHAN KIVRAK

İlk adımı atmaya 
hazırlanan SGK, 
gizli müşterilerle 
il müdürlüklerinde 
vatandaşa "bugün 
git yarın gel" diyen, 
kaba davranan 
çalışanları 
avlayacak. 
Türkiye'de çok 
sayıda şirket "gizli 
müşteri" yöntemini 
uygularken bu ker
vana devlet kurum
lan da katıldı. Bir 
zamanlar Osmanlı 
padişahlarının 
ülkedeki işleyişi 
görmek için "tebdil- 
i kıyafet" dolaştık
ları gibi "gizli müş
teri" projesiyle 
vatandaşın nabzı 
tutulacak.
Vatandaşın gözün
den hizmetlerdeki 
eksiklikler, en çok 
şikâyet ettikleri 
konular tespit edil
erek sorunla en 
hızlı şekilde çözüle
cek. Bu konuda ilk 
adımı Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) attı. SGK, 
Bursa'da başlayan 
"gizli müşteri" pro
jesini tüm 
Türkiye'de yaygın
laştıracak.

İŞİ AKSATAN

YANDI!
Projeyle, kurum 
içinde "Vatandaşa 
nasıl davranılıyor? 
İşin hızlandırılması 
için rüşvet talep 
ediliyor mu?, 
Ekstra ve gereksiz 
evraklar isteniyor 
mu? İş yavaşlatılıy
or mu? Muhatap 
bulunabiliyor mu? 
Görevli memur 
işinin başında mı? 
Vatandaşa rehberlik 
edecek broşür ver
iliyor mu?" konu
larında yerinde 
tespit yapılacak. 
Böylece kurum için
deki aksaklıklar biz
zat yerinde tespit 
edilecek. Vatandaşa 
kötü muamele eden 
çalışanlar hakkında 
inceleme başlatıla

cak. Gizli müşteriler 
sadece çalışanların 
davranışlarına değil 
kurumdaki görsel 
malzemelerin, 
tuvaletlerin kalite 
ve temizliğine de 
bakacak.
Vatandaşın direkt 
hizmet aldığı kamu 
kurumlarına şikâyet 
ve öneri kutuları 
yerleştirme zorun
luluğu getirilecek. 
Kutulara atılan not
lar günlük takip 
edilerek, kurumun 
eksiklerini objektif 
ölçme imkânı ola
cak. Kamu kurum
lan da gizli müşteri 
kullanan şirketler 
gibi bu konuda 
uzmanlaşmış 
ajanslardan destek 
alacak
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye «0
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 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 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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
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 OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

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

1

1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil D«v. Hast. 513 23 29
İMer.Sa&Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 543 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalniz 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 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz si 3 14 25
Beyza Petrol 513 0103

Gemlik KErfez
GEMLİK'İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3873 

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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HM15400 
15.1546M5

Rezervasyon 
(Tel :515332i)
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Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
karate takımı 
Gemport A.Ş’ne 
teşekkür ziyaretinde 
bulundu.
Geçen yıl ve Bu yıl 
Marmara bölgesel 
turnuvalarında ve 
İller arası karate tur
nuvalarında gemliği 
temsil eden Gemlik 
Aktif Gençlik ve 
Spor Kulübü Karate 
Takımı’na maddi ve 
manevi olarak sürek
li desteğini esirge
meyen Gemport 
A.Ş’ne ziyarette 
bulundu.
Kulüp antrenörleri 
Murat Yaşar Önal, 
Dilek Salum, yöne
tim kurulu üyesi 
Ertuğrul Girenay ve 
5 minik başarılı 
sporcuyu ağırlayan 
Gemport A.Ş Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Tas minik sporcuları 
başarılarından 
dolayı tebrik etti. 
“Öğrencilerin daha

sosyal bir birey 
olmaları kötü davra 
niş ve alışkanlıklar
dan uzak durmaları 
için ailelerin bu türlü 
sportif faaliyetlere 
çocuklarını yön
lendirmeleri onlara 
destek vermeleri biz- 
leri sevindirdi. Böyle 
başarılı sonuçları 
görmekte başta 
aileleri olmak üzere 
hocalarımızı, bizleri 
ve Gemlikimizi onure 

etmiştir” diyen 
Gemport A.Ş Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Tas minik sporcuları 
tek tek tebrik etti 
böyle güzel sonuçla 
rı görmek istedikleri
ni sözlerine ekledi. 
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü’nün 
malzeme sponsor
luğunu yapan 
Gemport A.Ş.’ne 
karate takımımıza 
maddi manevi ver

miş oldukları destek
ten dolayı Gemport 
A.Ş Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Tas’a 
plaket verildi.
Kulüp Antrenörü 
Murat Yaşar Önal 30 
ocak Pazar günü 
Balıkesir de yapıla
cak olan iller arası 
karate turnuvasına 
katılacaklarını ve 
güzel sonuçlarla 
ilçemize dönecekleri
ni söyledi.

Bursaspor- 
Galatasaray 

maçının biletlerine 
yogan ilgi

İstanbul'da 
oynanan Beşiktaş 
karşılaşmasının 
ardından 2 maç 
seyircisiz oynama 
cezası nedeniyle 
takımlarından ayrı 
kalan Bursaspor 
taraftarları 
Galatasaray 
maçının biletlerine 
yoğun ilgi 
gösterdi. 
Sabah saat
lerinden itibaren 
gişelerin önünde 
uzun kuyruklar 
oluşturan taraftar
lar bilet alabilmek 
için yoğun çaba 
sarf etti. Heykel ve 
stadyum önünde 

ABONE OLDUNUZ MU?
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bulunan Biletix 
gişeleri önünde 
saatlerce bekleyen 
Yeşil-beyazh 
taraftarlar soğuk 
havaya aldırış 
etmedi.
Zorlu maçın 
biletleri, "VIP A-B 
Tribün 1. Sıra: 350 
TL, VIP A-B Tribün 
2.3.4.5.6 sıra 250 
TL, Kapalı A-B-C 
tribünleri: 130 TL, 
Maraton Tribünü: 
50 TL, Kapalı Kale 
Arkası: 30 TL, 
Açık Kale Arkası: 
20 TL, Misafir 
Tribün: 20 TL" 
olarak satışa 
sunuldu.

MILTON
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK’TEKİ DÜ6ÜN 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 
^erGZ. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır”

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMCTİ
Her çeşit övarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Sokak hayvanları için 
yeni projeler üretilecek
Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılarak doğa 
ya salınmasında doğan sorunlar düzenle
nen toplantıda masaya yatırıldı. Ampirik 
tedavilere ‘‘Veteriner hekim dışında bazı 
kişiler tarafından yapılan tedavi yöntemi” 
müsaade edilmemesi ve sokak hayvanla 
rının mutlaka çip takılarak kontrol edilmesi 
gerektiğinin savunulduğu toplantıda ‘‘Bur 
sa Sokak Hayvanları Sağlıklaştırma Plat for 
mu” adı altında sekreterya kurularak çeşitli 
projeler üretilmesi kararı alındı. Syf2’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kaymakam Bilal Çelik 
görevine başladı

Türkiye Partisi eski 
ilçe başkanı Peyami 
Çağlar ve yönetimi 
nin görevden istifa 
etmesi üzerine, 
ilçe başkanlığına 
getirilen Mehmet 
Onur, yeni 
yönetimini açıkladı.

Genel seçimleri zorlu 
ve meşakatli bir yol 
olarak gördüklerini 
söyleyen Onur, 
“Seçimlerde barajı 
aşıp, meclisteki ye 
rimizi alacağımıza 
inanıyorum. ” dedi.
Haberi sayfa 4’de

Seçime doğru sürücü değiştirmek
Türkiye Haziran ayında milletvekili genel seçimi 

yapacak.
İktidar partisi bunun tarihini bile belirledi.
Tüm partiler ister istemez, 5 ay gibi kısa bir süre 

sonra yapılacak olan genel seçimlere hazırlanmaya 
başladı.

Bu dönemde, il ve ilçelerde görevden almalar, isti
falar a rd arda geliyor.

İstifalardan biri, Türkiye Partisi’nde yaşanmıştı.
Diş Hekimi Peyami Çağlar ve yönetimindeki arka 

daşlan bir süre önce istifa ettiler.
Bir görevden alma ise AKP’de yaşandı.
Belediye Başkanlığı ve referandumda ilçe başkanı 

olan Kahveci, görevden alındı. Devamı sayfa 4’de

İlçemiz Kaymakamı 
Bilal Çelik, 
ABD’deki eğitim 
çalışmalarını 
tamamlayarak 
görevine başladı. 
8 Aralık 2010 tari
hinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
28 kaymakam

ABD’nin Newyork 
kentinde, Bakanlık 
yetkililerinin de 
katılımı ile eğitim 
gördüler.
Önceki gece 
Türkiye’ye dönen 
Kaymakam Çelik, 
dün görevine 
başladı.

niMiiıı

Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesi’nce 
geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda vatan
daşların kuruma bağışladığı kurban deri 
lerinin satışından elde edilen Sosyal Yar 
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı payına 
düşen miktar Kaymakam Bilal Çelik’e 
teslim edildi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
%25c4%259femlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi’nce 
geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’nda 
vatandaşların 
kuruma bağışladığı 
kurban derilerinin 
satışından elde 
edilen Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
payına düşen miktar

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Besim

Araçlarda emisyon gazı 
ölçümleri sıklaştırılacak 

rürlüğe girdiği hatır-Sayıları her geçen 
gün artan araçların 
çıkardığı egsoz 
gazının meydana 
getirdiği kirlilik 
üzerine, Bursa 
Valiliğinden yapılan 
açıklamada, 
emisyon gazı ölçüm 
ve denetimlerinin 
sıklaştırılacağı 
belirtildi.
Yapılan yazılı açıkla
mada, trafikte seyre
den motorlu kara 
taşıtlarından kay
naklanan egsoz 
gazlarının neden 
olduğu, hava kirlili 
ğinden canlıları ve 
çevreyi korumak 
amacıyla egsoz gazı 
kirleticilerinin azal 
tılmasını sağlamak 
ve ölçümler yaparak 
kontroller etmek, 
gerekli husus ve 
esasları belirlemek 
amacıyla hazırlanan 
‘Egsoz Gazı Emiş 
yonu Kontrol yöne- 
timliğini”nin 2009 
yılı nisan ayında yü

Uzunoğlu, Yönetim 
Kurulu üyesi 
Hüseyin Ekim, 
Sayman Aylin Çelik 
yardım çekini 
Kaymakam Bilal 
Çelik’e sunmak 
üzere dün 
Kaymakamlık 
makamına gitti. 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
&amWsj& 

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Müdürü Zuhal 

latılarak, şu görüş 
lere yer verildi: 
“Yönetmeliğin 6. 
maddesinde belir
tilen periyotlarda 
yaptırmak ve taşıtın 
egsoz gazı emisyon
larının belirtilen sini 
rı değerinde uygun 
olmasını sağlamakla 
taşıt sahipleri yü 
kümlüdür. Taşıt 
sahibi, egsoz gazı 
emisyon ölçüm pulu 
nun ilgili bölüme 
yapıştırıldığı motor
lu taşıt egsoz gazı 
emisyon ruhsatını 
taşıtında bulundur
mak ve istenildiğin 
de ölçüm sonucunu 
belgeleyen çıktıyla 
birlikte denetim 
yetkilisine ibraz 
etmek zorundadır.
Egsoz gazı emisyon 
ölçümlerinin devamı 
nın takibi amacıyla 
ruhsatın, üzerinde 
egsoz gazı emisyon 
ölçüm pulu yapıştır
ma yeri dolana ka

Gökdemir’in de 
hazır bulunduğu 
törende, vakıf payı 
olan 7 bin 13 lira 64 
kuruşluk Ziraat 
Bankası’na ait çek 
Kaymakam Bilal 
Çelik’e verildi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Türk Hava 
Kurumu yönetici 
terine teşekkür 
ederek, bu çekin 
tutarı olan paranın 
muhtaç olan ailelere 
yardımlarda kul
lanılacağını söyledi 

dar tahrifat olmak
sızın saklanması 
ve denetimlerde 
ibraz edilmesi 
zorunludur. İl Çevre 
ve Orman Müdürlü 
ğü ile emniyet ve 
jandarma eleman
larından oluşan 
ekipler tarafından 
yapılacak denetim
lerde, ölçüm yapıl
ması gereken peri 
yotlarda egsoz gazı 
emisyon ölçümünü 
yaptırmadığı tespit 
edilen motorlu kara 
taşıt sahibine, Çevre 
Kanununun 20 nci 
maddesinin birinci 
fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen 
710 Türk Lirası 
idari para cezası, 
yönetmeliklerle 
belirlenen standart
lara aykırı emisyona 
sebep olan motorlu 
kara taşıt sahipleri 
ne ise 1422 
Türk Lirası idari 
para cezası 
uygulanacaktır. ”

Hayvanlarının

loğaya salınmasın
la doğan sorunlar 
lüzenlenen toplantı- 
la masaya yatırıldı. 
Kmpirik tedavilere 
‘Veteriner hekim 
dışında bazı kişiler 
tarafından yapılan 
tedavi yöntemi” 
müsaade edilmeme
si ve sokak hayvan
larının mutlaka çip 
takılarak kontrol 
edilmesi gerek
tiğinin savunulduğu 
toplantıda “Bursa 
Sokak Hayvanları 
Sağlıklaştırma 
Platformu” adı 
altında sekreterya 
kurularak çeşitli 
projeler üretilmesi 
kararı alındı.
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Nikah 
Salonu’nda düzenle
nen toplantıya rr 
Çevre ve Orman 
Müdürlüğü Veteriner 
Hekimleri ile Büyük 
şehir Belediyesi 
ve Merkez İlçe 
Belediyelerinde 
görev yapan 
Veteriner
Hekimler katıldı. 
Toplantıya kısa süre 
katılan ve bu tür 
toplantının düzen
lenmiş olmasından 
memnunluk duy
duğunu ifade eden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, yaptığı 
konuşmada; “Göre 
vinizin ne kadar 
önemli olduğunu 
biliyoruz. Gemlik 
Belediyesi olarak 
bizden ne isteniyor
sa yapmaya hazırız, 
önerilerinizi ve so 
kak hayvanları için 
güzel projelerinizi

ip VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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bekliyoruz” dedi. 
Yaklaşık 2 saat sü 
ren toplantıda 
konuşan Büyük 
şehir Belediyesi 
Veteriner İşleri 
Müdürü Tekin Akış 
ile Nilüfer Belediye 
si Veteriner İşleri 
Müdürü Mürsel Bü 
yükçoban hazırlan
ması gereken projel
er hakkında katılım
cılara bilgiler verdi. 
Hayvan Rehabilite 
Merkezlerinde kısır
laştırılarak yeniden 
alındıkları yerlere 
salınan sokak hay
vanlarının sağlıklı 
yaşamalarını sağla
mak ve kısırlaştırıl
mayan ancak reha
bilite merkezlerine 
getirilen gebe hay
vanların doğumdan 
sonra yavrularının 
sağlıklı bakımları 
için projeler hazır
lanması gerektiği 
belirtildi.
Toplantıda Büyükşe 
hir sınırları içinde 
sadece Osmangazi 
ve Nilüfer’de bulu
nan Hayvan

Rehabilitasyon 
Merkezlerinin yanı 
sıra Gemlik ve 
Mudanya’da da 
ihtiyaca cevap 
verebilecek 
merkezlerin yapıl
masının da uygun 
olacağı görüşünde 
birleşildi.
Kurulacak sekreter 
ya çalışmasıyla 
sahipli hayvanların 
da mutlaka kayıt 
altına alınması ge 
rektiği belirtilirken 
ortak organizasyon
la hazırlanacak pro
jelerin başta Vali 
olmak üzere Sağlık 
Bakanlığı, Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı, Merkez İlçe 
Belediye Başkanlar), 
İl Tarım Müdürü’ne 
sunularak ortak 
çalışma içine 
girilmesi karar
laştırıldı.
Yapılacak çalışmalar 
sonucunda Bur 
sa’da hazırlanacak 
projelerin Türkiye’ye 
örnek projeler 
olması gerektiği de 
vurgulandı.
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Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, babasını 
kardeşinin gözleri 
önünde öldürdüğü 
iddia edilen zihinsel 
engelli sanığın yargı 
lanmasına başlandı. 
1. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde "yakın 
akrabayı öldürmek" 
suçundan ağır
laştırılmış müebbet 
hapsi istenen Ö.V. 
(46), ilk defa hakim

Bursa'tla alevler yükseldi
Bursa'da sabaha 
karşı bir apartmanın 
çatı katında çıkan 
yangın, korku dolu 
saatlerin yaşanması
na neden oldu.
Edinilen bilgiye 
göre saat 05.00 
sıralarında merkez 
Osmanga zi ilçesi 
Dikkaldırım 
Mahallesi Dikkaldı 
rım Caddesi'nde iki 

OztfiVek ' jwf bin idende

TEKSIFERDEYflPftCAĞINIZ 50TLUEÜZERİ 

MARKETAUŞVERİŞLERİNİZDEALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZRARA KÖFTE

2.90 TL
İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sultanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

karşısına çıktı. 3 
çocuk sahibi inşaat 
ustası Kasım Vatan 
sever'i (63) bıçakla
yarak öldürdükten 
sonra koltuk değ 
nekleriyle kaçarken 
polis tarafından 
yakala nan tutuklu 
Ö.V.'nin, hakimin 
sorularını güçlükle 
cevaplandırması 
gözlerden kaçmadı. 
Mahkeme heyeti baş 

katlı bir evin çatı 
katında henüz belir
lenemeyen bir sebep 
ten dolayı yangın 
çıktı. Yangını sabah 
namazından çıkan 
cemaatin görmesi 
üzerine itfaiye 
ekiplerine haber 
verildi. Cami 
cemaati ev sakinleri
ni uyandıra rak 
dışarı çıkardı.

kanı Ali Rıza Bir, 
sanığın karakolda 
verdiği, "Olay günü 
evde kardeşimle 
babam vardı. Mutfa 
ğa gittim. Bir şeyler 
yiyecektim. Babam 
bana küfrederek, 
'Senin içinde yılan 
var' diye bağırdı. Bu 
sırada içimde bulu
nan çocuk 4 defa, 
'Öldür' dedi. O anda 
ne yaptığımı hatır

Sabri Özer isimli 
vatandaşa ait oldu 
ğu belirlenen evin 
çatı katında bulunan 
çam kalaslar nede 
niyle yangın kısa 
sürede büyüdü. Alev 
lerin yan tarafta bulu 
nan evlere sıçraması 
ihtimaline karşı polis 
ekipleri evleri boşalt 
tı. Olay yerine sevk 
edilen çok sayıda 

lamıyorum" şeklin
deki ifadesini 
okudu. Sanık, jan
darmaya verdiği bu 
ifadesini hatırlama 
dığını belirterek, "Ba 
bamı bıçakladığımı 
hatırlamıyorum. 
Babamla aramızda 
hiçbir mesele yoktu. 
Babam yattığı yer
den önce bağırdı, 
sonra ıslık çalmaya 
başladı" dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural*! 933@hotmall.com
www.milliyet/blog/özcan vural

itfaiye ekibi, kısa 
sürede büyüyen 
yangına müdahale 
etmekte zorlandı. 
Çatıya ulaşmakta 
zorluk çeken 
ekipler, yangın 
mahalline merdivenli 
itfaiye istedi. Ev 
sahibinin çatıya 
yığdığı tonlarca 
odunun alev alması 
ile büyüdü.

İlaçtan 
zehirlenerek 
hastanelik 
oldu
Bursa'da bir kişi, 
evinde içtiği ilaçtan 
zehirlenerek, hastan
eye kaldırıldı. Alınan 
bilgiye göre, 
Esenevler Mahallesi 
3. Esin Sokak'ta otu
ran Songül S. (30), 
başının ağrıması 
nedeniyle evinde 
birkaç tane ilaç içti. 
Bir süre sonra rahat
sızlanan kadın, 
yakınları tarafından 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesine 
götürüldü.
Zehirlendiği belir
lenen ve hastanede 
tedavi altına alınan 
Songül S'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

“One minute” unutuldu !...

Yalaka gazeteler şöyle diyordu;
“Başbakan verilebilecek en sert cevabı 

verdi.
Sabrımızı zorlamayın, ama biz sabrede

ceğiz, yalnız sabrın da bir sonu vardır, 
dedi.

Olay şu, Yunan Başbakanı Dadaşlar 
diyarı Erzurum’da tüm dünyanın gözü 
önünde, Başbakan Erdoğan’ın suratına 
karşı, “Siz Türkler Kıbrıs’ta işgalcisiniz.
Türk Askeri orayı terk etmedikçe sizi 

AB’ye almayız’’ dedi.
Bu tokat gibi sözlere Başbakan 

Erdoğan’ın cevabı yukarıda sözleridir!..
Ne kadar ucuz laflar...
Adama sormuşlar; “Adın ne?’’, adam; 

“mülayim’’ demiş, soruyu soran kişi, 
adama dikkatlice baktıktan sonra, 
“Mülayimmiş, sert olsan ne yazar!...” 

demiş...
Bu feci olay küçümsenecek, geçiştirile

cek basit bir olay değildir.
Türkiye Cumhuriyetinin onuru ile 

oynanmıştır.
Yunanlı Yorgo kendi vatanımızda, Türk 

Milletine ve Türk Ordusuna “işgalci” 
diyecek, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanına hakaret edecek ve Türkiye 
bunu susup, hazmedecek...

Devlet adamı olmanın gereği, size 
emanet edilen Türk Milletinin hakkını 
cesurca ve diplomatik bir lisanla koruya
bilmektir.

Önümüzdeki ay, “komşularla sıfır prob
lem” isimli ucube’nin” mucidi Türk 
Dışişleri Bakanı Yunanistan’ı ziyaret 
edecek.

Yunan Dışişleri Bakanının yanında, 
Yunan Milletine ve Yunan Ordusuna ben
zeri sözleri söylesin de neler olacağını 
beraberce görelim...

Yandaş yalakalar siz de görün...

KAŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

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

29 Ocak günü Milletvekilleri Özensoy ve Büyükataman Gemlik’te halka hitap edecekler

MHP seçim stardına hazır
Seçime doğru sürücü değiştirmek

Bir değişiklik ise CHP’de yaşandı.
İlçe Başkanı Cem Güler, milletvekili 

seçimlerinde aday adayı olacağı için 
görevinden istifa etti.

Bu göreve yönetim kurulundan Ayten 
Çipli getirildi.

Peyami Çağlar neden istifa etti belli 
değil.

Belki de bu parti ile biri yere varılmaz 
düşüncesi doğdu içinde..

Çağlar uzun yıllar DYP saflarında çalıştı.
İlçe Başkanlığı yaptı, milletvekili aday 

adayı oldu.
Ama o günkü partisi seçim barajına 

takılınca yolunu değiştirdi.
AKP’nin ılımlı Bakanı Abdüllatif Şener'in 

kurduğu Türkiye Partisi’nin ilçe Başkan 
lığına getirildi.

Türkiye Partisi’nde seçimler yaklaşınca 
Çağlar ve ekibi görevi bıraktı.

Seçim zor bir çalışma..
Partiler eğer merkezden destek alıyorsa 

rahat bir seçim dönemi geçirilir.
Ama, destek gelmiyorsa, bütçesini ken

disi yapmak zorundadır.
Bunun için Başkanların ellerinin cepleri 

ne gitmesi gerekir.
Veya arkasında güçlü biri işadamı ol 

ması lazım.
Türkiye Partisi ilçe yönetimine Çağların 

yönetimi kuruldaki Mehmet Onur atandı.
Mehmet Onur önceki gece ilçe binasında 

yeni yönetimi kurulunu açıkladı.
Onur burada yaptığı konuşmada, 

"Seçimlere çok az bir zaman kala zorlu ve 
meşakatli yollardan geçeceğiz” derken 
doğru söylüyordu.

Siyasi tecrübesi fazla olmayan insanların 
oluşturduğu yeni yönetime Allah kolaylık 
lar versin.

Gençlik ve Kadın Kollarını oluşturduktan 
sonra kapı kapı dolaşıp genç olan parti
lerini tanıtmak için çok uğraşacaklar.
Bir de para bulamazlarsa işleri daha da 

zorlaşacak.
Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardım 

cısı Erten Kaya Gemlik’in yabancısı değil.
Tan Dershanelerin ortağı Ergin Kaya’nm 

oğlu.
Kayhan Gemlik’i hiç boş bırakmıyor.
Ama ekonomik güç sağlanmazsa Gem 

lik’te işleri zor olur.
AKP’de de seçime doğru sürücü değiş 

ti.
Seçimle göreve gelen Oktay Kahveci 

görevden alındı.
Yeni yönetim kolları sıvadı kapı kapı 

dolaşıyor.
Arkasında iktidar olma ve il yönetimi ile 

milletvekili destekleri var.
Seçim çalışmalarına en erken başla

manın avantajını taşıyorlar.
CHP’de kritik bir dönemde Cem Güler’in 

milletvekili aday adayı olması, partide 
deneyimli bir ilçe başkanın boşluğu yarata 
cak. Cem Güler adaylık için Gemlik dışın
da da koşuşturmak diğer ilçelerden de 
destek sağlamak zorunda. İşin doğrusu 
seçime doğru lidere değiştirmek hoş bir 
durum değil. Yarardan çok zarar getirir.

Milliyetçi Hareket 
Partisi seçim 
stardım yarın 
verecek.
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin 
başlatacağı seçim 
stardı ile tüm MHP 
milletvekilleri 
yurda dağılacak. 
MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Bursa Milletvekili 
İsmet Büyükataman 
ve Bursa millet 
vekili Necati 
Ozensoy, yarın 
Gemlik’te 
olacak.

Türkiye Partisi yeni 
İlçe Başkanı Mehmet 
Onur, düzenlenen 
toplantı ile yeni 
yönetim kurulunu 
açıkladı.
Önceki gece 
Partisinin Asilhan 
daki ilçe merkezinde 
basın toplantısı 
düzenleyen ' 
Mehmet Onur, 
yeni yöneticilerini 
basına tanıttı.
Başkan Yardımcısı 
ve Teşkilatlanmadan 
Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Ertan 
Kaya ve Siyasi 
İşlerden Sorumlu İl 
Başkan Yardımcısı 
Yusuf Ercan Özer’in 
de katıldığı toplantı
da konuşan Mehmet 
Onur, Peyami Çağlar 
ve yönetimine 
görev yaptıkları süre 
nedeniyle 
teşekkür etti.
Onur, oluşturduğu 
yönetim ile Haziran

MHP’lilerin konvoy 
ile karşılayacağı 
milletvekilleri 
saat 14.oo de 
Mert Aile Çay 
Bahçesi’nde 
Gemliklilere 
hitap edecekler. 
MHP’liler daha 
sonra AKP tarafın
dan kapatılan 
beldeleri ziyaret 
edecekler.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
gece ise İl 
Yöneticilerinin de 
katılımı ile Gemlik 
köylerinin gezile

ayında yapılacak 
olan genel seçimlere 
hazırlanacaklarını, 
zorlu ve meşakatli 
yollardan geçecek
lerini söyledi.
"Bizler bu zorluğun 
bilincindeyiz. Ama 
inanıyorum ki 
arkadaşlarımla 
beraber bu zorluk
ların üstesinden 
geleceğiz. ” dedi. 
Kadın ve gençlik 
kollarını da oluştur
duktan sonra dört 
koldan yeni üyeler 
yazmaya başlaya
caklarını söyleyen 
Onur, "Yönetim 
olarak seçim 
stardının verileceği 
bugünlerde resmi 
kurum ve kuruluşları 
sivil toplum kuru
luşlarını ziyaret 
edeceğiz. Ayrıca 
yoksul öğrencileri 
giydirmek için bir de 
kermes düzenleye
ceğiz” dedi.

ceğini söyledi. kapsamlı olarak
MHP seçim stardım Gemlik’te 
Bursa da geniş başlatmış olacak.

AKP ve CHP ve 
MHP’nin halk 
nazarında güç 
kaybettiğini halkın 
bu partilere karşı 
olduğunu ancak 
Türkiye Partisi 
Genel Başkanı 
Abdüllatif Şener'in 
ise halkın güveninin 
tam olduğunu söyle
di. Seçimlerde 
Gemlik’teki oy 
oranını belli bir yere 
getirmek için çaba 
harcayacaklarını da 
söyleyen Onur, 
"Seçimlerde barajı 
aşarak meclisteki 
yerimizi alacağız” 
dedi.
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Teşkila 
tında şu isimler yer 
alıyor;
İlçe Başkanı Mehmet 
Onur, İlçe Sekreteri 
Narin Kartal, 
Teşkilattan Sorumlu 
İlçe Başkan Yardım 
cısı Cemalettin Kuş,

Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu İlçe Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Çelik, Mali ve idari 
işlerden sorumlu 
ilçe başkan yardımcı 
Emrah Turan, Dış 
ilişkilerden sorumlu 
ilçe başkan yardım
cısı Sevgi Durmuş, 
Ar-ğe ve ekonomi
den sorumlü ilçe 
başkan yardımcısı 
Mehmet Baştaş, 
Halkla İlişkiler 
Sorumlu ilçe başkan 
yardımcısı Hakkı 
Çakmak, Siyasi ve 
hukuki işlerden 
sorumlu ilçe başkan 
yardımcısı Recep 
Özdemir, Tanıtım ve 
seçim işlerinden 
sorumlu ilçe başkan 
yardımcısı Lale 
Kiriş, Yönetim 
Kurulu üyeleri Ersin 
Doğdu, Firidevs 
Apak, Efkan Arı, 
Serkan Bayer, 
Ramazan Dural:

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Parti, aynı düşünce 
ve idealleri paylaşan 
toplulukların oluştur
duğu siyasal tüzel 
kişiliktir.

Partilerin amacı 
siyasal erki elde edip, 
halkı Anayasa, yasa 
ve idealleri doğrul
tusunda yönetmektir.

Partiler, 
demokrasinin 
vazgeçilmez 
unsurlarıdır.

Ülkemizdeki rejim 
partiler demokrasi
sidir. Demokratik 
yapının organlarına 
seçilen aslında parti 
lerçlir.

Milletvekilleri, il 
genel meclisi üyeleri, 
Belediye Başkanlar/ 
ve üyeleri; üyesi 
oldukları partilerin 
ilkeleri doğrultusun
da; seçildikleri

İnan TAMER

organlarda görev 
yaparlar, partilerini 
temsil ederler.

Her türlü makama 
seçilenler öncelikle 
mensubu oldukları 
partinin manevi var
lığını özenle koru
makla yükümlüdürler.

Her tasarrufu parti 
ilkesine yasalara 
uygun olmak zorun
dadır. Seçilenlere 
verilen görevler, özel 
çıkar için, indi ve 
keyfi uygulamalar 
için yapılamaz. Amaç 
görev aldıkları organ 
en iyi şekilde kamu 
yararına yönetmektir.

Siyasi partiler, 
seçimle gelinecek 
makamlarda görevlen 
direceği üyelerinin 
tespitinde özenli ve 
dikkatli olmalıdır.

Ahbap, çavuş iliş

TERAZİNİN DİRHEMİ 
YARGICIN VİCDANIDIR

kişi gözetilmemeljdir.
Resmi kuruluşlarda 

görev almak, görev 
yapmak, bilgi, beceri 
ve tecrübe ister.

Bu hususa özen ' 
gösterilmelidir.

Laubaliliği, vurdum
duymazlığı kamuoyu 
asla affetmez.
Kamuoyunun gözü 
her daim kendisine 
hizmet vereceklerin 
üzerindedir, her an 
ilgilileri, görevlileri 
izler.

Hatayı, kusuru af 
etmez.

Hizmet verenleri 
eleştirdiğinden çok, 
keskin oklarını 
görevliierin siyasi 
partilerine yöneltir. 
Hiçbir kimse mensu
bu olduğu partisine 
leke sürülmesine 
sebebiyet veremez.

Bir partilinin ihmal, 
kusur ve işlediği 
hatasından ötürü, 
partisine gönül ver
miş, hizmet etmiş r 
milyonlarca menşu 
bunu, kendisine Ümit 
bağlamış halkını 
üzmeye hakkı yoktur.

Halk nasıl ki, ken
disi adına göreve 
getirdiği kimseyi izler 
denetlerse, partilerde 
adına görev almışları 
yakınen izlemeli, 
hatalıları, kusurluları, 
layıkı veçhile görev 
yapmayanları, par
tinin manevi varlığına 
zarar verici tasarrufta 
bulunanları devamlı 
izlemeli, uyarmalı, 
gerekirse partisinden 
ilişiğini kesebilme- 
lidir.

Halka ait makam ve 
organlarda iktidar 

olunduğunda, 
muhalefetin devamlı 
eleştiride bulunacağı 
peşinen kabul 
edilmelidir, bilin
melidir.

Hele genelde iktidar 
olan partinin yerelde 
iktidarına son ver
ildiğinde çalışmalar
dan hizmette çok 
daha özenli ve 
dikkatli olunmalıdır. 
Gözİer-dört açıl
malıdır. Neyin, nere
den gelebileceği 
önceden tasarlan^ 
abilmeli, emrinde 
çalışacakların sürekli 
denetlendiği hisset- 
tirilmeli, denetlen- 
melidir ki sürekli ve 
iyi denetim hatayı^ 
kusuru, ihmali, suisti- 
mali önleyebildiği 
gibi, çalışmada huzu
ru ve güveni sağlar, >■ 
kamu oyunda kendi
lerine duyulan güven 
duygusu artar, sevgi 
bağları gelişir. 
Teşvikler artar. Bu da 
p makamlarda uzun 
süre kalmayı, uzun 
süre halka hizmet 
etmeyi, hizmetin onu
runu taşımayı, 

kendinden sonra 
gelecek nesle iyi ve 
temiz bir ad bırak
mayı sağlar.

İnsan bu dünyada 
başka ne için yaşar 
ki?

Hiç kimse hüküm 
yemediği müddetçe 
masumdur.

İsnat ve iftira en 
büyük günahtır. 
Bilmeden insana leke 
sürmek, insafla bağ
daşmaz, adaletin ter
azisi şaşmaz.

Adaletin şaşmaz 
terazisi, şeref ve onu
run korunmasının 
yegane güvencesidir. 
Çünkü terazinin 
dirhemi yargıcın vic
danıdır.

Halkın hakkını da o 
terazi hep korumuş
tur.

Halkın adalete olan 
güveni tamdır.

Başka kime 
güvenebiliriz ki?.!

Yargıya karşı 
güvenin azalıp 
yok olduğu toplum- 
larda demokratik 
düzenin geleceği de 
şüpheyi düşmüş 
demektir.

İİSİfrt®
Özel Ay kent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri ve 
Müzik Öğretmeni 
Murat Onat 
önderliğinde 
hazırlanan, 
geleneksel Türk 
Sanat Müziği 
gecesi, Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
izleyenlerle 
bir kez daha 
buluştu, 
Nihavend Peşrev, 
Hicaz makamı ve 
Uşşak eserlerin 
seslendirildiği 
gecede, Aykentli 
öğrencilerin 
oluşturduğu 
koro, unutulmaz 
eserleri 
dinleyenlerle 
paylaştı.
Geceye katılan

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü
Mehmet Ercümen, 
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Birey 
Dersanesi öğret
menleri böyle

bir gecede bulun
maktan mutluluk 
duyduklarını 
belirttiler.
Konser sonunda 
öğrencileri 
çalıştıran ve koroyu 
yöneten Müzik

Öğretmeni Şef 
Murat Onat’a 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
teşekkür etti.

SATILIK OAİRE Vt İSYEBİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden 

74.000 TL’ye satılıktır. 
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

EL EM A N
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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ı Öğretmenler Sea Ule’ıle hulısiı

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
idareci ve öğretmen 
leri birinci yarıyılın 
stres ve yorgun
luğunu Gemlik 
Azot Sealife’de 
çıkarmaya çalıştı. 
Samimi ve neşeli 
bir ortamda geçen 
geceye altı yıl

birlikte olmak iste
diklerini belirtti. 
Korey han, 'Öğret
menler arasında 
kaynaşmanın temini, 
birlik-beraberliğin 
pekişmesine vesile 
olacak bu tür 
faaliyetlerin gerçek
leşmesinde emeği 
geçen herkese

ille içi temel eğilim 
kursunu tamamlayanlara 

belgeleri veriMi

okulda hizmet veren 
eski Okul Müdürü 
Hayrettin Minare ve 
eşi Funda Minare ile 
okulda daha önce 
görev yapan öğret
menler de katıldı.

Birlikte yemek 
yenilirken, müzik 
eşliğinde eğlenildi.
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan, 
etkinlik sayesinde 
mesai arkadaşlarıyla 

hem birinci yarıyılın 
yorgunluğunu attık
larını, hem de ara 
mızdan tayin nedeni 
ile ayrılacak olan 
Müdür Yardımcısı 
İlhan Küçükünal ile 

teşekkür ediyorum. 
Maksat farklı mekân
larda beraber ola
bilmekti. Bu tür 
etkinlikler bundan 
sonra da devam ede 
cek.” diye konuştu.

Zübeyde Hanım 
Anaokulunda öğret
men Zeycan Güler 
tarafından 1.Birlikte 
Dinlemek ve Öğren
mek 2. Duyguları 
mızı Anlamak ve 
Kendimizi İfade 
Etmek 3. Çocuk
ların Davranışlarını 
Yönetmeyi Amaçla 
yan Tutumlar Ele 
Almak4.Olumlu 
Disiplin ö.Çocuk 
Gelişiminde 
Oyunun Önemi 
6.Gelecek İçin Şim 
diden Ne Yapmalı 
yız (Cinsiyetler 
Arası Eşitlik)konu 

başlıklarında Altı 
Haftalık Aile İçi 
Temel Eğitim 
Kursunu tamam
layan velilere Okul 
Müdürü Şenel 
Çağlayan tarafın
dan Kurs Belgeleri 
takdim edildi.
Okulumuzda 
ailelere yönelik bu 
tip çalışmaların II. 
Dönemde Devam 
edeceğini açıkladı. 
Göstermiş olduğu 
Gayretten Dolayı . 
Kursiyerler ve Okul 
müdürü Öğretmen 
Zeycan Güler’e 
teşekkür etti

elm& sekeri
GCNLİrİNÎLIÖZEL 

OKUL ÖNCESİ KİIİH 
KUBUMU

OİIM1

• “IflM bir okul öncesi eğilim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

51719 bl telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKERİ SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 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 i 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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im mM te MIi toınıı! ivnmalo iortıman araştırma
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi mükellefleri, 
2011 yılı MTV’nin 
birinci taksidini 
vergi tahsiline yet 
kili bankalar, vergi 
daireleri ya da 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net sayfasında 
(www.gib.goV.tr) 
yer alan Internet 
Vergi Dairesine 
girerek, kredi 
kartıyla 
ödeyebiliyor.
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinde ikinci 
taksit ödemeleri, 
Temmuz ayı içinde 
yapılacak.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı yetk
ilileri, araç sahipleri
ni, daha sonra 
cezalı ödeme 
durumuna 
düşmemeleri için 
MTV’nin ilk taksidini

CalısaılaBi Iiü wl mim mi
Regus Business 
Tracker'ın 
Türkiye'deki şir
ketlerle küresel şir
ketler ölçeğinde 
yaptığı ankete göre, 
Türkiye'de şirketler, 
2011 yılında perfor
mansa dayalı 
ücretlendirme ile 
birlikte işletim mas
raflarını azaltmak, 
yeni personel istih
damı yaratmak, iş 
yerini genişletmek, 
işletme sermayesine

bu ay içinde mutla
ka yatırmaları 
konusunda uyardı. 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi, bütçenin 
önemli gelir kalem
leri arasında 
bulunuyor. 2010 
yılında 4 milyar 328 
milyon 268 bin 
liralık MTV geliri 
öngörülmesine 

yatırım yapmak ve 
daha fazla seyahat 
etme olanaklarını 
artırma yönünde bir 
yönetim gösterecek
ler.
Regus'un İcra 
Başkanı Mark 
Dixon'a göre, 2011 
yılında şirketler 
büyüme ve global 
ekonomik gelişme 
dalgasını sürdürme 
konusunda ciddi bir 
kararlılık gös
terirken, iş 

karşılık, geçen yıl 
tahsil edilen MTV 
tutan 5 milyar 33 
milyon 84 bin lira 
olarak gerçekleşti. 
2011 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçesinde 
de bu yıl için 6 mil
yar 48 milyon 40 bin 
liralık MTV geliri 
tahminine yer 
verildi.

konusunda esnek 
olmayı reddeden 
herhangi bir 
yaklaşıma da gös
terilen tolerans 
giderek azalacak. 
Özellikle küçük ve 
orta ölçekli işletmel
erdeki personelin 
gelir artışına 
ölçülebilir bir katkı 
sağlaması, 2011 
yılında şirketlerin 
en fazla tercih ede
cekleri ödüllendirme 
olacak.

Bloomberg’in 21-24 
Ocak’ta yaptığı ve 
1000 kadar yatırım
cı, uzman ya da 
borsacının katıldığı 
araştırmasına göre, 
katılımcıların yüzde 
59’u bir ya da daha 
fazla ülkenin 2016 
yılına kadar 17 üyeli 
Avro Bölgesi’nden 
ayrılacağını, bun
ların yüzde 11 ’i ise 
bu ayrılmanın 12 ay 
içinde olacağını 
düşünüyor.
Katılımcılardan 
yüzde 45’ i Avro 
Bölgesi’nin gelecek 
beş yılda dağılmay
acağını, yüzde 48’i 
ise dağılmanın 
hiçbir zaman söz 
konusu olmaya
cağını ifade ettiler. 
Yunan hükümeti, 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması 
yolları üzerinde 
çalıştığını reddetse 
de araştırmaya 
katılanların dörtte 
üçü Yunanistan’ın, 
yüzde 53’ü de İrlan
da’nın muhtemelen 
borçlarını ödeye
meyeceğine inanı 
yor. Katılımcılardan 
yüzde 47’si Porte 
kiz’in muhtemelen 
borçlarını ödeye
meyeceğini, yüzde

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

48’i ise bu ülkenin 
borç ödememesi 
gibi bir durumu 
olmayacağını 
düşünüyor. 
Katılımcıların üçte 
ikisi Ispanya’nın 
borç ödeme sıkın
tısına girmeye
ceğine inanıyor. 
Araştırmaya katılan 
Indiana Trust 
şirketinden 
Ted Jarvis, 
"Avrupa’daki sorun
ların üzerine gidildi, 
ancak yalnızca 
geçici bir çözümle. 
Avro Bölgesi’nin 
birkaç üyesi doğru 
politikalar izlemedi 
ve kendi kuyularını 
kazdılar" dedi. 
ABD’li ekonomist 
Nouriel Roubini de 
Dünya Ekonomik 
Forumu’nun 
açılışında, "Avro 
Bölgesi’nde olanlar 

NÖBETÇİ ECZANE
28 Ocak 2011 Cuma 

İNCİ ECZANESİ

küresel ekonomi 
için en büyük 
risklerden birini 
oluşturuyor" diye 
konuştu.
Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) 
BaşkanıJean- 
Claude Trichet de 
Avro Bölgesi’nin bir 
üyesini kaybede
ceği fikrini "saçma 
bir varsayım" 
olarak değerlendir
di. Araştırmada, 
katılımcılara 
AvrupalI liderlerin 
performansları da 
sorulurken, katılım
cılardan yüzde 
69’u Almanya 
Başbakanı Angela 
Merkel’in, yüzde 
63’ü Ingiltere 
Başbakanı David 
Cameron’ın ve 
yüzde 56’sı ise 
Trichet’nin perfor
mansını beğeniyor

1
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Poli* Karakolu 513 18 79
Gar. Kom.' 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıliğı 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
Ortn.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
(DO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
ErgaZ 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 813 1o 78
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01.03

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

IH HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Kestanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi . 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Takai 513 İ8 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 85
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: 3874 
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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIlMlIlM
«SİMASI S 
EYVAHEYVAH2 
HM15-1W 
15.15’16.30’17.45 | 
19.00’20.15-21.30

Rezervasyon 
(Tel:515 3521) i

http://www.gib.goV.tr
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“Meraklı Kitapları Tanitiyor” projesi devam etfiyor
Özel Sektör 
Borçelik Okyanus 
Gönüllüleri tarafın
dan, ilköğretim 3.4. 
ve 5. sınıf (9-11 yaş) 
öğrencilerde kitap 
okumaya dair heye
can, merak ve ilgi 
uyandırmak, onları 
kitap okumaya teşvik 
etmek, hayal güç
lerinin gelişmesine 
yardımcı olmak amacı 
ile hazırlanan 
“MERAKLI KİTAPLARI 
TANITIYOR” projesi 
Borçelik Okyanus 
Gönüllüleri tarafından 
geçen yıl Çınar 
ilköğretim Okulu’nda 
gerçekleştirilen 
proje bu yılın ilk 
döneminde Kurtul 
İlköğretim Okulu’nda 
gerçekleştirildi. 
Ocak ayı içerisinde 
Kurtul İlköğretim 
Okulu 3. 4. ve 5. 
sınıf öğrencilerine 
yönelik bu aktiviteyi 
toplam 13 Okyanus 
gönüllüsü 
gerçekleştirdi. 
4 hafta boyunca 
süren çalışmanın

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen de katıldı. 
4. Haftalık etkinliğin 
sonunda, okunan 
kitaplar 
tüm sınıflardaki 
öğrencilere hediye 
edildi. Kaymakam, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, Okyanus 
Ekibi Gönüllüleri ve 
öğrenciler ile birlikte 
etkinliğin anısına 
Okul bahçesine 
ağaç dikildi. 
Okyanus Gönüllüleri 
ekip üyeleri 
düşüncelerini 
“Çocuklara kitabı 
yaşayarak okuma 
duygusunu tattırmak 
İçin çıktığımız bu 
yolda, çocuklardan 
hayal etmeyi ve farklı 
görebilmeyi tekrar 
öğrendik. Haftada 
sadece 1 saat 
ayırarak gerçek
leştirdiğimiz bu etkin
liğin; çocuklarda kitap 
okuma ve okuduğu 
üzerine düşünme, 
hayal etme yönünde 
büyük bir gelişme

gözledik. Her etkinlik 
sonrası tüm ekip 
çocuklardan aldığımız 
enerjiyle daha çok 
çocuğa ulaşabilmenin 
planlarını yapar 
olduk. Bu etkinlikler 
sonunda büyüyen 
Borçelik Okyanus 
Gönüllülerinin daha 
da artmasını ve 
yeni gönüllülerin bu 
manevi huzuru 
ve gelişimi yaşa
masını bekliyoruz.” 
şeklinde ifade etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen; Bu yıl 
İkincisi düzenlenen 
bu etkinliğin 
öğrencilere kitap 
okuma alışkanlığı 
kazandırdığını, 
çalışmayı çok mem
nuniyet verici bul
duğunu bu gibi güzel 
etkinliklerin devam 
etmesi gerektiği 
belirtti. Ayrıca özel 
Sektörün Sosyal 
Sorumluluk pro
jeleriyle bizlere destek 
vermesi bizi mutlu 
kılmaktadır.” dedi.

^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 
Çsrez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın....

Reşide BayarCd. UMURBEY
Tel : O 224 525 07 70
GSM : O 532 784 40 50

Cuma (İdi Şevket Hoca
Cumartesi Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu Saat 20.oo

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Ocak 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info<agemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ov^rlok işlet-/ yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

18 bin 500 öğrenci karne aldı
2010-2011 eğitim ve 
öğretim yılının birinci 
dönemi dün sona 
ererken, ilçemizdeki 
ilköğretim ve lise 
çağındaki 18 bin 500 
öğrenci karne aldı.
14 Şubat 2011 Pazar 
tesi gününe kadar 
tatil yapacak olan 
öğretmen ve öğren 
çiler, dün heyecanlı 
anlar yaşadılar. 
Okulların yarı yıl 
tatiline girmesi nede 

niyle dün Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercü 
men ve Eğitim ve 
Öğretimden Sorumlu 
Şube Müdürü Burhan 
İnan, Cumhuriyet, 11 
Eylül İlköğretim Oku 
lu ve Celal Bayar Ana 
dolu Lisesi’ne gide 
rek, sınıflarda karne 
dağıtımını izlediler. 
Ercümen ve İnan, 
öğrencilerin karne 
heyecanına ortak 
oldular. Birinci dönem 

karne tatili nedeniyle 
okullarda konuşma 
yapan Mehmet 
Ercümen, “Yarı yıl 
tatili öğrencilerin 
dinlenme dönemidir. 
Dolayısıyla öğren
cilere ağır Ödev ver
mekten kaçınılmalı. 
Öğrencilerin din
lenerek yeni döneme 
hazırlanması sağlan
malıdır. Bu tatil döne
minde öğrencilerimiz 
gezerek, eğlenerek,

arkadaşlarıyla, aile- 
siyle iyi zamanlar
geçirmelidir. Tatilin 
huzurlu ve mutlu 
geçmesini diliyorum. 
Başarı göstererek

takdir, teşekkür bel
gesi alan öğrencileri 
kutlarım. Ayrıca, 
bu başarıda emeği 
olan özverili 
yönetici ve 

öğretmenlerimizi 
kutluyorum. ” dedi. 
Gemlik’teki okullarda 
812 personel ve 

•öğretmen görev 
yapıyor.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halk Ayaklanmaları
Afrikanın kuzeyinde bulunan İslam 

ülkeleri kaynıyor.
Uzun yıllar iktidarda kalan totaliter li 

derlerin yönetimindeki yoksul halk ikti
darları yerle bir ediyor.
Tunus’da bir öğretmenin kendini yak

masıyla başlayan halk ayaklanması 
sonunda, ülkesini 22 yıldır yolsuzluklar
la yöneten Zeynel Bin Abidin ve ailesi 
Suudi Arabistan’a kaçtı.
Tunus’taki isyan, dalga dalga diğer 

totaliter liderlerin ülkelerine yayılıyor.
Yemen, Cezayir ve Mısır’da halk sokak

larda..
Yönetimdeki iktidarları sarsılıyor...
Bu dalga hangi ülkeleri daha etki alanı

na alacak? Devamı sayfa 4’de

İIMI İÜltflMIMBİİ
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
göreve gelmesiyle 
başlattığı İlköğretim 
Okullarına 
Geri Dönüşüm 
desteği sürüyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sürdürülen 
destek çerçevesinde 
Çınar İlköğretim 
Okulu’na ikinci 
kez 5 bin liralık 
maddi destek 
verildi.
Geri dönüşüm 
toplama uygula
masında en

büyük desteğin 
okullardan geldiğini 
söyleyen Başkan 
Güler, öğrenciler 
tarafından 
alkışlanırken 
Mayıs ayından

itibaren evlere 
gidilerek ailelere 
geri dönüşüm 
hakkında bilgiler 
verileceğini 
bildirdi.
Haberi sayfa 2’de

Bunalım 
intiharı

Emekli işçi Şükrü 
Şenol Okulu’nun 
arkasındaki 
zeytinlikte ağaca 
asılı bulundu. 
Abdullah Karaer 
(57) adlı emekli 
şahıs girdiği 
bunalımdan son 
ra kendini zeytin 
ağacına astı. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
agemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M M MlaııMı inil

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
göreve gelmesiyle 
başlattığı İlköğretim 
Okullarına Geri 
Dönüşüm desteği 
sürüyor.
Geri dönüşümü 
kazanca dönüştüre
cek atıkların topla
narak ekonomiye 
katkı amacıyla 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sürdürülen destek 
çerçevesinde Çınar 
İlköğretim Okulu’na 
ikinci kez 5 bin 
liralık maddi 
destek verildi. 
Gemlik’te bu yılda 
devam eden Geri 
Dönüşüm Destek 
uygulamasında 
2011 yılında 
okulların açılmasın
dan bu yana en 
fazla geri dönüşüm 
toplama başarısı 
gösteren Çınar 
İlköğretim 
Okulu’nda düzenle
nen törende 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
destek zarfını Okul 
Müdürü Mesut 
Rahmi Bayram ve 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Resul 
Dutnlupınar’a verdi. 
Geri dönüşüm 
toplama uygula
masında en büyük 
desteğin okullardan 
geldiğini söyleyen 
Balkan Güler, 
öğrenciler tarafın
dan alkışlanırken 
Mayıs ayından 
itibaren evlere 
gidilerek ailelere 
geri dönüşüm 

hakkında bilgiler 
verileceğini bildirdi. 
Öğrencilere yaptığı 
konuşmada 
‘‘En büyük görev 
sîzlere düşüyor. 
Çünkü sîzler bizim 
geleceğimizsiniz ” 
diyen Başkan Güler, 
Gemlik 
Belediyespor olarak 
Judo sporunun 
gelişmesi için 
Gemlik’te pilot okul 
uygulamasına 
başladıklarını ve 
Şehit Etem Yaşar ve 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulları 
ile birlikte Çınar 
İlköğretim 
Okulu’nun alt yapı 
olarak belirlendiğini 
söyledi.
Başkan Güler, 
yıkılan Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 

nun yerine yapıla
cak Ayşe-Ziver 
İlköğretim 
Okulu’nun 26 Şubat 
2011 günü temelinin 
atılacağını, 26 Mart 
2011 günü ise 
Cumhuriyet Mahalle 
sinde Mustafa 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nun temelinin 
atılacağını, bunun 
yanı sıra 5 Mart 
2011 günü de Gem 
lik Balıkçı Barı 
nağı’nın temelini 
atacaklarını açıkladı. 
Çınar İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Resul Dumlupınar, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e okula 
verdiği destekten 
dolayı teşekkür 
plaketi verdi.

Atatürk İlköğretim 
Okulu “Olumlu. 
Davranışları 
Geliştirme Projesi” 
kapsamında Ocak 
ayının birincileri 5/B 
ve 7/B sınıflarını 
ödüllendirme amaçlı 
olarak Bursa Ali 
Osman Sönmez 
Huzurevini ziyaret 
ettiler. Ziyaret 
sırasında öğrenci 
lerle huzurevi sakin
leri arasında sıcak 
dostlukların ve 
samimi ilişkilerin 
kurulmasına neden 
oldu. Okul öğrenci
leri buradaki yaşlı 
ve bakıma muhtaç 
olan huzurevi sakin
lerinin ellerini öpüp 
onlara evlat sevgisi
ni yeniden hatırlat
tılar. Huzurevi sakin
leri bu tip ziyaret
lerin kendilerini çok 
sevindirdiğini ve 
unutulmadıklarını 
gördüklerinden 
mutlu olduklarını 
ifade ettiler. Okul 
öğrencileri bu tip 
ziyaretleri daha 
fazla yapacaklarına 
söz verdiler.

EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
ZİYARET
Atatürk İlköğretim 
Okulu Okul Müdürü 
Ömer Çelik ve 
Müdür Yardımcısı 
Ömer Öksüz, 
ilçemize bir süre 
önce atanan 
Emniyet Müdürü

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS

Sayın Kenan 
Kerdige’yi ziyaret 
etti. Okul Müdürü 
Ömer Çelik, 
‘‘İlçemize hoş geldi
niz. Yeni göreviniz 
de başarılar diliyo
rum. Emniyet 
Mensubu arkadaşla 
nmızın okulları 
ziyaret edip öğrenci 
ve velilerimizi bil
gilendirmeleri bizleri 
çok memnun etmek
tedir. Bu tip bilgilen 
dirici toplantıların 
sürekli yapılıyor 
olması ilçemiz 
açısından çok 
önemli bir geliş

medir” dedi. 
Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige 
yaptığı konuşmada 
“Ziyaretinizden 
dolayı çok memnun 
oldum. Bu tip 
ziyaretler bizleri 
memnun etmektedir 
Bahsettiğiniz bil
gilendirme çalış
maları polisin halk 
nazarındaki soğuk 
imajını kırmaktadır 
ve halk ile iç içe 
olmanın sorunların 
çözümünde çok 
önemli rol oynamak-, 
tadır” dedi.

İnternet Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com
stiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da yedikleri 
yemekten zehirlenen 
7 kişi hastanelik 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Yavuzselim

Mahallesi Okul 
Caddesi üzerinde 
bulunan bir yemek 
sanayiinde meydana 
geldi. İddiaya 
göre, çıkan yemek
lerden yiyen

Funda Y. (25), 
Serdar Ö. (29), 
Selçuk K. (24), 
Hasan A. (22), 
Feman A. (54), Raif 
Ö. (49) ve Tamer K. 
(35) bir süre sonra

fenalaştı. 
Zehirlendiklerini 
anlayan 7 kişi has 
taneye başvurdu.
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

özcanvlıral1933@hotrnail,corh 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Tankerde kacak mazot ele gecirilıli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde polis 
tarafından durduru
lan tankerde, 
25 bin litre kaçak 
mazot ele geçirildi. 
Bursa-Ankara yolu 
üzerinde trafik 
denetimi yapan

polis ekipleri, OSB 
ışıklarında Ankara 
yönünden gelen 
mazot yüklü tankeri 
durdurdu.
Yapılan incelemede, 
tankerin bazı 
evraklarının eksik 
olduğu görüldü.

Balıkesir'e 
giden R.A. 
idaresindeki 
tankerde 
yüklü olan mazotun 
kaçak olduğu 
tespit edildi.
Akaryakıt 
firmasında şoförlük

yaptığı öğrenilen 
R.A. gözaltına 
alınırken, 25 bin 
litre mazot yüklü 
tankere ekipler 
tarafından el 
konuldu. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Kaçak 
sigara ile 
yakalandı

Bursa'da kaçak 
sigara sattığı 
iddia edilen kişi 
yakalandı.
Alınan bilgiye 
göre, Duaçınarı 
Mahallesi metro 
istasyonu 
yakınlarında devriye

gezen güvenlik 
güçleri, 
tezgahında 60 adet 
kaçak sigara 
buldukları U.A'yı (18) 
gözaltına aldı..
U.A. hakkında 
gerekli yasal işlem? 
lere başlandı.

Özdilek
bir*

TEKSEFERDEYUPflCAĞINIZ 50 TLVEÜZERİ 

MARKnAUŞVERİŞLERİNİZDEALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖRE

ısın
İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir,.
* İndirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

MM 
lahmacundan 
zehirlendiler
Bursa'da yedikleri 
lahmacundan 
zehirlenen iki 
kadın hastanelik 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Yunuseli 
Mahallesi'nde 
bulunan bir pide 
salonunda mey
dana geldi. İddi
aya göre Sevda K. 
(29) ve Sevcan B. 
(32) lahmacun 
siparişi verdi. 
Önlerine gelen 
lahmacunları 
yiyen iki kadın, bir 
süre sonra 
fenalaşarak has
taneye gitti.
Zehirlendikleri 
anlaşılan iki 
kadının hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi. 
Polis olayla ilgili! < 
soruşturma 
başlattı.

CEMLİK'İN İLK OONLOK IİTAJİ OAZETESİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

İnatçılık!...

Rahmetli eski Cumhurbaşkanı Turgut > 
Özal’ı yakından tanıyanlar anlattılar, o 
devrini yaşayanlar bilirler ihatçıydı..

Dediğim dedikçiydi.
Her şeyi bildiğini zannediyordu..
İktidarda geçirdiği yıllar uzadıkça, 

inatçılığı çok daha fazla belirginleşmişti.
Farklı seslere kulağını kapatmaya 

başlamış, böylece yakın çevresinde 
kendisini eleştirebilecek kişiler değil, 
evet efendimciler toplanmıştı.

Yıllar geçtikçe eleştiriye daha az 
tahamüllü bir Turgut Özal görmüştük 
siyaset sahnesinde..

O sevimli tonton imajını kendi eliyle 
silmeye başlamıştı...

Şaşırtıcı değildi bu.
Özellikle siyasette iktidar, çok zaman 

gücün tesiriyle zamanla ben merkezci 
yapabiliyor.

Kendilerini dev aynasında görüyorlar..
Doğruların kendi tekelinde olduğu 

sanısına kapılabiliyor, iktidar dizginlerini 
tek başına elinde tutan lider...

Bir başka deyişle: İktidar şımarıklığı!..
Politikada tehlikeli bir eğilimdir bu.
Ya da yıpratıcı bir süreç.
Ama ne yazık ki çok partili 

demokrasiye adım attığımız 
1950’lerden beri liderler, başbakanlar, 

(Adnan Menderes, Süleyman Demirel) 
bu süreçten nasiplerini almışlardır.

Uzun lâfın kısası:
Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'da öyle..
Gerekli özeni gösteremezse, kendisi, 

de yıpranacak, ayağının altındaki zemin 
de kayacak.

Örnekler çoğalıyor, hangisini sizlere 
yazayım..

Bakıyorum, ucube olayındaki inadına...
Okuyorum, RTÜK’ün Muhteşem

Yüzyılla ilgili uyarı kararını...
İkisi de demokrasi kültürünün izlerini 

taşımıyor, ifade özgürlüğüne ters!
İkisi de bir zamanlar demokrasiyi yal

nız kendilerine isteyen ‘eskiler’e yak
laştırıyor Recep Tayyip Erdoğan’ı...

Birçok soru var tabii.
Recep Tayyip Erdoğan’ın durup düşün

mesi lazım.
Bilhassa son günlerde ki sözlerini, 

kararlarını, kendi kendisini bazı açılar
dan eleştiri süzgecinden geçirse iyi olur.

Geçirmezse ne mi olur?
Kendi bilir!...

aTO! ABONEOLDUNUZMU?
«erlIiMi lıı cGilûi sinil iueteiI «LMffllM

Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.con

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.con
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Halk Ayaklanmaları
Dün Mısır’da Hüsnü Mübaret iktidarına 

karşı büyük bir gösteri düzenlendi.
Polis ile halk karşı karşıya geldi.
Araçlar yakıldı, işyerleri tahrip edildi.
Ayaklanma büyüyerek devam ederken/ 

Mübarek’in iktidarı da sallanıyor.
İktidardakiler ve aileleri ile yakınlarının 

zengin olmasına karşın, işçiler, köylüler, 
esnaf yoksullaşınca halkın öfkesi de kaba 
rıyor.

Tunus, Cezair, Yemen ve Mısır’daki halk 
ayaklanması ikitidarİan değiştirecek, ama 
yerine neyi getirecek.

Halk yağmurdan kaçarken doluya tutula
cak mı?

Bu ülkelerin tümünde yoksul halk, radi 
kal islami partilerin çatısı altında toplanı 
yor.

Bu yoksul ülkeler bir totaliter rejimden 
kurtulurken, bir başka totaliter rejimin 
tuzağına düşebilir.

Durum bunu gösteriyor.
Bu ülkelerin Halk ayaklanmaları ihraçı 

devam edecek mi?
1879 Fransız devrimi dünyayı nasıl sars 

tıysa, Cezair de başlayan halk hareketi 
birçok ülkeyi etki altına alıyor.

Bu hareketlerin Türkiye’ye etkisi olur 
mu?

Olmaz demek toplum psikolojisini 
bilmemektir.

Bir yerde bir kıvılcım yakıldığında, bütün 
evi sarar.

İstanbul ve Ankara da günlerdir devam 
eden öğrenci hareketleri bitmek bilmiyor. 

'■ İşçiler ve memurlar Torba Yasası nede 
niyle öfkeliler.

AKP iktidarı işçilerin ve memurların sen 
dikal örgütlenmelerini bölüp parçalamak 
için yasalar çıkarıyor.

Memurları sözleşmeli personel yaparak, 
güvenceden yoksun hale getiriyor.

İş güvenliği yok ediliyor.
Asgari ücret ile geçinmek zorunda olan 

milyonların açlığı büyüyerek katlanıyor.
Esnaf siftahsız kepenk kapatıyor.} 
Kredi borçları ödenemiyor.
Faizler düşşe de, kredi miktarları artsa 

da alım gücü azalan halkın bir anda 
sokağa dökülmesini kimse önleyemez.

Bizim diğer islami ülkelerle farkımız laik 
bir devlet yönetimimizin olmasıdır.

Göstermelik bir demokrasimiz olsa da 
durumumuz Cezair, Tunus, MışırveYe 
men den farklı.

Ancak iktidar toplumsal gerginliği arttır
maya devam ederse, dengeler kaçarsa 
Türkiye de de istenmeyen olaylar yaşa 
nabilir.

Çünkü halk ayaklanmaları bir mikrobik 
hastalık gibidir.

Mikrop bünyeye girdiğinde verilen ilaçlar 
yeterli olmaz.

Seçime doğru iktidarı, muhalefeti ile 
uzlaşmacı bir siyaset güdülmezse herkese 
bunun altında kalabilir.

Emekli işçi Şükrü Şenol Okulu’nun arkasındaki zeytinlikte ağaca asılı bulundu.

Bunalım intiharı
Abdullah 
Karaer (57) adlı 
emekli şahıs 
girdiği 
bunalımdan 
sonra kendini 7 
zeytin ağacına 
astı.
Dün gece saat 
13.oo sıralarında 
evinden ayrılan 
Abdullah Karaer’in 
zeytin ağacına 
asılı cesedi 
bir vatandaş 
tarafından 
görülerek 
emniyete bildirildi. 
Şükrü Şenol 
Okuıu’nun 
arka tarafında 
bulunan zeytinlikte 
meydana gelen 
olay üzerine 
savcılık yapılan 
incelemede 
Karaer’in bir ipi 
ağaca bağlayarak 
kendini astığı 
belirlendi.
Abdullah 
Karaer’in cesedi 
Adli Tıp’a 
gönderildi.

inşaatlarda güvenlik 
önlemlerinin alınması isteniyor
İnşaatlarda 
güvenlik bandının 
olmarpası vatan
daşların yakın
malarına neden 
oluyor.
İlçemizde inşaat 
sektöründe görülen 
canlılık sürerken, 
bazı inşaatlarda 
imar yasasında 
belirtilen güvenlik 
koruma bantlarının 
bulunmaması 
dikkat çekiyor.
Can ve mal kaybına 
neden olabilecek

tehlikelere yol açan 
bu durum nedeniyle 
vatandaşlar 
gazetemizi arayarak 
yakınmalarda 
bulundular.
Milyonlarca lira 
harcayarak 
yapılan inşaatların 
imar yasaşında 
istenen güvenlik 
önlemlerinin 
alınmaması 
nedenini kontrollerin 
sağlıklı bir şekilde 
yapılmamasına 
bağlanıyor.
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Her an çökebilir "SiNâ cttlsnıelırte 
lıısı ana Mffli'Tangün Aileşi’ne ait 

1 Nolu Caddede 
yarısı çöken tarihi 
binanın kalan yarısı 
tehlike saçıyor.
1980 li yıllara kadar 
Gemiik’in en güzel > 
evlerinden biri olan 
Tangün Ailesi’ne ait ev 
her an çökebilir.
1 Nolu Cadde üzerinde 
bulunan ve geçtiğimiz 
aylarda yağan sağanak 
yağışlar sonucu Atatürk 
Kordonu’na bakan 
bölümü çöken 
eski tarihi konağın 
kalan yarısı da çökecek 
duruma geldi.
Bakımsız ve ilgisizlik 
nedeniyle göz göre 
yok olan kültür mirası 
evin can ve mal kaybına 
neden olmadan ilgililer 
tarafından yıkılması 
bekleniyor.

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nde açık bulunan 
şube müdürlüğüne 
Burhan İnan atandı. 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin 
zan’ın geçtiğimiz 
aylarda İstanbul’a 
atamasının çıkmasın
dan sonra boşalan 
şube müdürlüğüne 
Gemlik Anadolu

SanUK OAİRE VE İŞYEBİ
Manastır’da 3+1120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden 

74.000 TL’ye satılıktır. 
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

İmam Hatip Lisesi 
Müdür Yardımcısı 
Türkçe Öğretmeni 
Burhan İnan getirildi. 
Ocak ayı başlarında 
göreve başlayan 
man, ilk ve orta 
öğrenimi Şanhur 
fa’da tamamladı. 
Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Türkçe 
Öğretmenliği Bölü 
münü bitirdikten son

ra Anadolu Üniver
sitesinde lisansını 
tamamladı. Türk 
Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni oldu. 
1982 -84 yıllarında 
Sinop Kız Meslek 
Lisesi’nde Şanlıurfa 
Merkez Orta

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

Okülu’nda 94 
yılından sonra da 
Gemlik’te İmam Hatip 
Lisesi^ Borusan 
İlköğretim Okulu, 
Gemlik Lisesi’nde 
Türkçe öğretmenliği 
ve müdür yardım
cılığı yaptı.

Kestel’e yapılacak 
BESOB Sanayi 
Sitesi ile ilgili plan
ların görüşüleceği 
Büyükşehir Beledi 
ye Meclisi Olağan 
üstü toplantısı, 
çoğunluğun sağla 
namaması yüzünden 
yapılamadı. Başkan 
Altepe, tarihi binaya 
gelmelerine rağmen 
muha lef e t partili 
üyelerin toplantıya 
katıldı ğını 
belirterek, geçmişte 
Bursa’nın siyasi çek
işmeler yüzünden 
çok zaman kaybet
tiğini hatırlattı.
BESOB Başkanı Arif 
Tak ise, toplantının 
yapılamamasının 
nedeni olarak CHP’yi 
gösterirken, “Bugün 
esnafa sırtını dönen
lerden sandıkta 
hesap soracağız” 
dedi.
Büyükşehir Bele 
diye Meclisi, arala 
rında Kestel’e yapı 
lacak BESOB Sana 
yi Sitesi ile ilgili 
planların da bulun
duğu 7 maddeyi 
görüşmek üzere tari
hi binada ola 
ğanüstü toplandı. 
Tarihi binaya 
gelmelerine rağmen, 
CHP’li meclis üyeleri 
toplantıya katıl
mazken, AKP’li 
üyelerin önemli bir 
kısmının yurtdışında 
olması ve MHP’li 
üyelerin de katılma
ması üzerine ^4 olan 
toplantı yeter sayısı 
sağlamadı. Burnun 
üzerine toplantıyı 
yöneten Büyükşehir 
Beledi ye Başkanı 
Recep Altepe, 
olağanüstü meclis 
toplantısını pazartesi 
gününe erteledi. 
Toplantının ardından 
basın mensup 
larının konuya ilişkin 
sorularını yariıtlayan 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın Sorun
larının ele alınacağı 
7 maddenin ; 
görüşüleceği; top 
lantının, çoğunluk 
sağlanamaması 
üzerine yapılama 
dığını belirtti' 
Muhalefet partili 
meclis üyelerinin 
tarihi binaya gelme 
lerine rağmen, mec 
lis toplantısına 

katıldığını ifade eder 
Başkan Alte pe, “Bu 
durum Bursa adına 
hoş olmadı. Bir 
aciliyet var ki bu 
toplantı planlandı. 
Toplantı ya 
katılırsınız, olumlu 
yada olumsuz 
görüşlerini açık
larsınız. Herkes 
görüşünü bildirir ve 
sonuca herkes 
saygılı olmak zo run- 
dadır. Ancak 
herkesin kendi 
üslubu farklı. An cak 
sergilenen dav ranışı 
doğru bulmuyorum. 
Geçmiş te yaşanan 
siyasi çekişmeler 
yüzünden hem 
Bursa hem Türkiye 
çok zaman kaybetti. 
Bugün yaşananlar 
güçlü bir siyasi ikti
darın gerekliliğini 
ortaya koyuyor. 
Geçmişte de köa , 
lisyon dönemlerin 
de bu tür çekişme 
ler yaşandı ve 
zaman kaybettik. 
Ancak önümüzdeki 
ilk iş gününde yani 
Pazartesi günü 
yeniden olağanüstü 
toplanacağız ve bu 
maddeleri görüşe
ceğiz” dedi.
Toplantıyı izlemek 
üzere tarihi binada 
bulunan BESOB 
Başkanı Arif Tak da 
toplantının ertelen
mesinin ardından 
basın açıklaması 
yaptı. CHP İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan’ın bizzat 
belediyeye gelerek, 
meclis üyelerini 
yönlendirdiğini ve 
toplantıya girmeleri
ni engellediğini ileri 
süren Tak, “Bursa 
esnafı, bugün CHP 
İl Başkanı’nın bize 
sırtını döndüğünü 
gördü. Tüm esnafı 
mız ve oda başkan- 
larımızla bu hareket
leri iyi değerlendirip, 
kararımızı vereceğiz. 
Bursa’nın ve esnafın 
lehine olan böyle bir 
konunun görüşüle
ceği toplantıda 
esnafa sırtını dönen
lere bunun hesabını 
sandıkta şoracağız. 
Bugün esnafa sırtını 
dönenler, yarın kim 
oy almayı düşünü 
yortar” diyerek tep
kilerini dile getirdi.
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HuWn gidiş ıraliğe acildi Türkiye'nin
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, raylı 
sistem, yeni yol 
açma ve kavşak 
düzenleme çalış
maları arasında yer 
alan Emek 
Kavşağı’nda çalış
malar hızla 
sürürken, yolun 
Mudanya’ya gidiş 
istikameti trafiğe 
açıldı.
Bursaray Emek Hattı 
çalışmaları kap
samında kavşak 
düzenleme, raylı sis
tem hattı ve raylı 
sistem istasyonu 
olmak üzere 3 aşa
malı olarak proje
lendirilen Emek 
Kavşağı’nda çalış
malar hızla Sürüyor. 
Vatandaşların mağ
dur olmaması için 
projenin biten 
bölümlerini hemen 
kullanıma açmayı 
hedefleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu amaç

doğrultusunda çalış
maları tamamlanan 
yolun Mudanya’ya 
gidiş istikametini 
trafiğe açtı. 
Korupark Alışveriş 
merkezinin arkasın
dan Emek 
Mahallesi’ne yön
lendirilen trafik, 3 
şeritli yolun açıl
masıyla normal 
istikamete yön
lendirildi. Bu sayede 
araç sürücüleri 
fazladan 3-4 kilome
tre kat etmekten kur
tulurken, bölgedeki 
trafik sıkışıklığı da 
ortadan kalkmış

oldu.
Emek Kavşağı’ndaki 
çalışmaların normal 
bir kavşak çalış
masından öte, raylı 
sistem ve raylı sis
tem istasyonunu da 
bünyesinde 
barındırdığını kayde
den dile getiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, olumsuz 
hava şartlarına rağ
men çalışmaların 
hızla sürdüğünü 
belirterek, çalış
maların tamam
landığı bölümlerin 
hemen açılarak, 

vatandaşların mağ
duriyetinin ortadan 
kaldırıldığını söyledi. 
Mudanya gidiş 
istikametinin bugün
den itibaren kullanı
ma açıldığını ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Ekiplerimiz gece 
gündüz çalışıyor. 
Bursa geliş 
istikameti bir süre 
daha Organize 
Sanayi Bölgesi için
den sağlanacak. 
Çalışmalar tamam
landıkça etap etap, 
kavşak trafiğe açıla
cak” dedi.

nüfusu büyüyor

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
ülke nüfusunun, 
2010 sonu 
itibariyle 73 milyon 
722 bin 988 kişiye 
ulaştığını açıkladı. 
Nüfus son bir yılda 
1 milyon

161 bin 676 
kişi arttı. 
Türkiye'nin yıllık 
nüfus artış hızı 
binde 15,88 oldu. 
2009 sonunda 
nüfus, 72 milyon 
561 bin 312 
düzeyindeydi.

«sekeri
KREŞLERİ ——~

GEMLİl'İNİHÖZEL 
onu ÖNCESİ Kilin 

tUlUMU

mı
“Kaliteli bir okul öncesi eğitil 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır"

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

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI İIUTLU RİREYLER 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 OgALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGBG6 BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 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 i 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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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EPDK, serbest 
tüketici limitini 
düşürdü. Artık aylık 
500-600 lira elektrik 
tüketenler, istediği 
her üreticiden 
pazarlıkla elektrik 
Alabilecek.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), kurumsal 
abonelere pazarlıkla 
yüzde 36'lara varan 
indirimle elektrik 
alabilmenin önünü 
açan serbest tüketi
ci uygulamasında 
kapsamı genişletti. 
Kurul, 100 bin kilo
vat olan serbest 
tüketici limitini 30 
bin kilovata indirdi. 
Karar, ayda 500-600 
liradan fazla fatura 
ödeyenlerin 
pazarlıkla elektrik 
almasının önünü 
açıldığı anlamına 
geliyor. Böylece; 
mağazalar, alışveriş 
merkezleri,

PaMstanlılarınteltsiilcileriHgöziiTiirlıive'ıle
Pakistan Tekstil 
Federal Danışmanı 
Dr. Mirza İktiar Baig, 
Pakistan Başbakanı 
Yusuf Rıza Gilani'ye 
mektup yazarak 
Pakistan ile Türkiye 
arasında tekstil ve 
konfeksiyon ürün
lerine uygulanan 
gümrük vergisinin 
kaldırılmasını istedi. 
Baig, Karaçi kentin 
de düzenlediği 
basın toplantısında, 
taleplerinin bugün 
yapılacak federal

akaryakıt istasyon- kapsamına girdiğini
lan, oteller, has
taneler, artık 
'serbest tüketici' 
olarak elektrik kul
lanabilecek.
Kapsama giren 
tüketiciler isterse 
Hakkari'de üretilen 
elektriği bile 
alabilecek.
EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş, bu 
kararla Türkiye'de 
tüketilen elektriğin 
yüzde 75'inin 
serbest tüketici 

kabine toplantısında 
görüşülmesini ve 
olumlu bir karar çık
masını bekledikleri
ni söyledi.
iki ülke arasındaki 
tekstil ve konfeksi 
yon ürünleri ticare
tinin gümrük ver
gisinden muaf 
tutulması için 
Türkiye'de, başta 
Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan olmak 
üzere yetkililere de 
mektup yazdığım 
belirten Baig, 

söyledi. Köktaş, 
şunları kaydetti: 
"Artık büyük ve 
orta ölçekli tüm 
ticarethaneler de 
serbest tüketici 
uygulamasından 
yararlanacak. Bir 
apartmanda bulu
nan daire sahipleri 
talep birleştirme 
yoluyla serbest 
tüketici kapsamına 
girebilecek.
Bu haktan yarar 
■anabilecek." 

gerekirse Türkiye'ye 
bir heyet gönderm
eye hazır olduklarını 
ifade etti.
Baig, Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ın 
2012 yılı için hedef 
gösterdiği, iki ülke 
arasında 2 milyar 
dolarlık ticaret 
hacmine ulaşılması 
için tekstil sek
törüne uygulanan 
gümrük vergisinin 
kaldırılmasının 
gerekli olduğunu 
savundu.

Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, 
"Aldığımız 
ararlar aslında 
bir kararlılık göster
gesi. Yani Türkiye 
artık kafasına koy
muş, bu hedefleri 
tutturmak için 
gerçekten adım 
atar" dedi.
Babacan, Dünya 
Ekonomik Forumu 
toplantılarına 
katılmak üzere 
geldiği İsviçre'nin 
Davos kasabasın
da, Bloomberg HT 
televizyonunda 
soruları yanıtladı. 
Babacan, Davos'ta 
pek çok toplantı ve 
panellerde özellikle 
ülkelerin bütçe 
açıkları, borç stok
larının temel tartış
ma konularından 
olduğunu söyledi. 
Bu ortamda 
Türkiye'nin çok 
olumlu ve istisnai 
bir örnek olarak 
ayrıldığını belirten 
Babacan, 
Türkiye'nin borç 
stoğunun 
Maastricht kriter
lerinin çok çok 
altında olduğunu, 
bunun yatırımcılar 
ile iş dünyası 
açısından olumlu

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

olduğunu kaydetti. 
Türkiye'nin doğru
dan yatırımları 
çekmesi için yargı 
sistemine güvenin 
mutlaka pekiştir
ilmesi, yargı 
konusunda 
mutlaka önemli 
reformlar yapması 
gerektiğini belirten 
Babacan, "Aksi 
halde bu reformları 
tamamlayamamış 
bir ülkenin doğru
dan yatırım çekme 
konusunda gittikçe 
performansının 
düşeceğini ben 
buradan açıkçası 
görebiliyorum" 
dedi.
Bunun ciddi ve 
büyük yatırımcılar 
için çok önemli 
olduğuna işaret 
eden Babacan, 
şöyle devam etti: 
"Burada 5 sene, 10 

NÖBETÇİ ECZANE
29 Ocak 20ll Cumartesi 

KAHRAMAN ECZANESİ

sene, 20 sene son
rasını hesap ederek 
yatırım yapan çok 
iş adamı var. 
Sorun çıktığı, 
mahkemelere 
gittiğim zaman 
bana adil davranıla
cak mı, sonuçlar 
öngörülebilir 
olacak mı?
Bunlar yatırımcılar 
için önemli. 
Önümüzdeki 
dönemde buna 
eğilmenin önemli 
olacağını düşünü 
yorum. Türkiye 
pek çok alanda 
reform gerçekleştir
di fakat maalesef 
yargı konusunda 
fazla bir şey yapa
madık. Yargı refor
munun da 
Türkiye'de en kısa 
zamanda gerçek
leşmesi lazım. 
Bunun için stan
dartlar, hedef belli. 
Her ne kadar 
Türkiye'nin AB 
süreci şöyle ya da 
böyle sıkıntılı bir 
dönemde de olsa 
da AB kriterleri 
orada ve dünyanın 
teslim ettiği ve en 
iyi olarak değer
lendirdiği kriterlere 
bakıp kendimizi 
hızlı bir şekilde 
reforme etmemiz 
gerekiyor."

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 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 (21?) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

■VI -

L 
İt 
K

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 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

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 88
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar T»p Mrk. 513 80 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

30
 1 TAKSİLER

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

i Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 543 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3875 

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)

tausiaiMLiü
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

Il.30-I4.00-I6.30r 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-14.15-l6.45- 

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Tek5l3532l)
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Büyüksehir Orkestrasına 
stajyer sanatçı alınacak

Kar hafta sonu geri donuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü 
Türk Halk Müziği 
Bölümü’ne, 
7 Şubat Pazartesi 
günü yapılacak 
sınavla bir stajyer 
sanatçı alınacak. 
Bursa’nın merkezin
den şehre uzak 
köylere kadar her 
noktada gerçek
leştirilen konserlerle 
vatandaşlara 
eğlenceli anlar 
yaşatan Büyükşehir 
Belediyesi 
Orkestrası, aynı 
zamanda deneyimli 
kadrosunu 
güçlendirmeye de 
devam ediyor. 
Sanatı ve müziği 
halkın ayağına 
götüren konserler 
kapsamında 
Çağlayan ve

KAYIP Denizde avlanma ruhsatımı ve nüfus cüzdanımı 
27 Ocak 2011 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. 

EKREM DALSAL

Karacaoba 
köylerinde vatan
daşlara müzik ziyafeti 
çeken Büyükşehir 
Belediye Orkestrası, 
müzikseverlerden 
tam not alıyor. 
BursalIlardan olumlu 
tepkiler aldıklarını 
belirten yetkililer, 
Orkestra bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Türk Halk Müziği 
Bölümü’ne sınavla 
bir stajyer sanatçı 
alınacağını 
müjdeledi.
T.C. vatandaşı olan, 
18-35 yaşları 
arasındaki, tercihen 
Devlet Konservatuarı 
mezunu olan 
sanatçı adayları, 
sınava girebilmek 
için özgeçmişlerini 
de kapsayan bir 
dilekçe ile en geç 4 
Şubat Cuma günü 
mesai bitimine kadar 

Merinos’taki Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi Batı 
kapısında bulunan 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü’ne başvu
ru yapabilecek. 
Sınav, 7 Şubat 
Pazartesi günü 
saat 09.30’da 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü’nde 
yapılacak.
Öte yandan BursalI 
ların gönlüne taht 
kuran Büyükşehir 
Belediyesi Bandosu 
da Atatürk 
Caddesi’ndeki heykel 
önünde verilen kon
serde renkli anlara 
imza attı. En sevilen 
şarkıları coşkuyla 
seslendiren bandocu
lar, vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü. 
BursalIlar, hareketli 
parçalara alkışlarıyla 
eşlik etti.

Hafta sonu yurt 
genelinde kar 
yağışı beklenirken, 
yağışların Doğu 
Anadolu'da gelecek 
haftaya kadar 
aralıklarla etkisini 
sürdüreceği tahmin 
ediliyor. Sıcaklık 
yurt genelin de 2-4 
derece azalacak. 
Türkiye'nin doğu 
kesimlerinde devam 
eden yağışlara ilave 
olarak güneybatı 
kesimler bugün sa 
bah saatlerinden 
itibaren yeni bir ya 
ğışh sistemin etkisine 
giriyor.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğü'nün son verilerine 
göre, yağışlar İzmir, 
Muğla, Aydın'ın kıyı 
kesimi ile Antalya'nın 
batı kıyılarında kuv 
vetli olmak üzere; kıyı 
kesimler, Güneydoğu 
Anadolu, Balıkesir, 
Manisa, Denizli, 
Kahramanmaraş ve 
Osmaniye çevrelerin 
de yağmur ve sağa 
nak, yağış alan diğer 
yerlerde karla karışık 
yağmur ve kar şek

linde olacak.
Hava sıcaklığında 
önemli bir değişiklik 
olmayacak. 
Rüzgar, kuzey ve 
kuzeydoğu yönlerden 
hafif arasıra orta, 
kuzeybatı kesimlerde 
kuvvetli (40-60 
km/saat) olarak 
esecek.

KUVVETLİ 
YAĞIŞ UYARISI 
Yağışların; İzmir, 
Muğla, Aydın'ın kıyı 
kesimi ile Antalya'nın 
batı kıyılarında 
kuvvetli olması bek
lendiğinden yaşan
abilecek olumsuzluk
lara karşı (sel, su 
baskını, ulaşımda 
aksamalar vb.) 

dikkatli ve tedbirli 
olunması gerekiyor. 
-BUZLANMA, DON 
OLAYI VE RÜZGAR 
UYARISI-
Trakya ile iç ve doğu 
kesimlerinde sabah 
ve gece saatlerinde 
buzlanma ve don 
olayı beklendiğinden, 
yaşanabilecek olum
suzluklara karşı ayrı
ca, kuzeybatı kesim
lerde öğle saat
lerinden itibaren 
kuzey ve kuzeydoğu 
(Poyraz) yönlerden 
kuvvetli (40-60 
km/saat) olarak 
esmesi beklendiğin
den, yaşanabilecek 
olumsuzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olunması gerekiyor.

MILTON

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

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 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Reşide BayarCd. UMURBEY
Tel : O 224 525 07 70
GSM: O 532 784 40 50

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
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"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit o va dok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

MHP seçim {alışmalarına Will
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik’te seçim 
çalışmalarına kapalı 
salon toplantısıyla 
başladı. MHP Genel 
Başkan Yardımcısı İsmet 
Büyükataman, Bursa 
Milletvekili Necati 
özensoy’un katıldığı 
toplantıda konuşan 
Büyükataman konuş
masında 8 yıldır ülkeyi 
yönetenlerin yolsuzluk, 
yoksulluk ve yasaklar -

için geldiğini, 8 yılın 
sonunda fakirlik ve 
yoksulluğun insanlarının 
kaderi olduğunu söyledi. 
MHP İlçe Başkanı

Mehmet Kayaoğlu ise 
Gemlik Belediyesinde 
meydana gelen yolsuz 
luklara değindi.
Kayaoğlu, kimseye tuzak

Göne Bakı
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Mevlana’dan bir dize
Ortaokul arkadaşım Celal Kurt, uzun 

yıllar Gemlik’te yaşadıktan sonra İstan
bul’a yerleşti.
Rahmetli Ahmet Güllü ağabeyimin 

damadı olan Celal, benim iyi bir internet 
arkadaşımdır aynı zamanda.
Nereden bulur bilmem, hep ilginç 

yazıları, resimleri, şiirleri elektronik pos 
ta ile bana da yollar...
Geçtiğimiz günlerde dört tane değişik 

elektronik ileti gönderdi.
Bunlardan biri beni etkiledi.
Mevlana’nın olduğunu yazdığı güzel 

Türkçemize çevrilmiş olan bu dizeleri 
sizinle paylaşmak istedim.

Devamı sayfa 4’de

kurmadıklarını Gemlik 
Belediyesindeki yol 
suzluklarla ilgili kararı 
mahkemenin vereceğini 
ancak, CHP nin halkın 
kutsal emanetine sahip 
çıkamadığını belirterek, 
“Bizim alakamız yok di 
yorlar. Siz orada bostan 
korkuluğu musunuz? 
Sahte faturalarla bir 
milyon lira çalınırken 
aklınız neredeydi.” dedi. 
Haberi sayfa 5’de

UU Rektörü Prof. Dr. 
Mete Cengiz vefat etti
Bir süredir kanser 
tedavisi gören Prof. 
Dr. Cengiz, gece 
fenalaşarak 
kaldırıldığı UÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
yoğun bakım 
ünitesinde hayatını 
kaybetti. Syf2’de

MMkgtaİ
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinde tüketici
den saklanan 
indirimleri değer
lendiren Tüketiciler 
Birliği Genel

Sekreteri Mehmet 
Imrek; “MTV’lerinizi 
öderken indirime hak 
kazanıp kazanmadı 
ğınızı kontrol edin’’ 
dedi. Syf 8’de

ParkhalinılelıiTIR'acarpan 
atacın sürücüsü iMii

Dün, Kurtul Köyü 
yakınlarında mey
dana gelen trafik 
kazasında benzin
liğin yanına park 
etmiş TIR’a arkadan 
çarpan araç sürücü 
sü Bahtiyar Bahadır 
(27) yaşamını yitirdi. 
Dün sabah saat 
07.45 sıralarında 
kiraladıkları 16 ZC 
284 plakalı araç ile 
Bursa’dan Gemlik’e 
gelmekte olan 
Bahtiyar Bahadır’ın 
kullandığı araç, Kur 
tul Köyü’nün çıkışın

da bulunan OPET 
Akaryakıt bay inin 
kenarına park etmiş 
olan yüklü TIR’a 
aşırı hız ve dikkatsiz 
araç kullanımı sonu
cu arkadan çarptı. 
Çarpmanın şiddetiy 
le hurdaya dönen 
araçta bulunan 
sürücü Bahtiyar 
Bahadır olay yerin 
de yaşamını kaybe 
derken, araçta bulu
nan ikinci kişi olan 
Cüneyt Altay ise 
ağır yaralanarak 
tedavi altına alındı.

Usta öğretici, iğne nakısı 
tekniklerini öğrendi

Gemlik, Orhangazi, İznik, Osmangazi ve Gemlik 
Busmek’te görev yapan usta öğreticilere bir günlük 
kurs ile el nakışı ve iğne nakışı konusundaki 
gelişmeler anlatıldı. Kurs, Çizmeli İplik firmasının 
sponsorluğu, Gemlikli İplik ve Astara Altın Düğme 
firmasının desteği ile gerçekleşti. Haberi sayfa 2’de

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

Türkçesi; Leş kargaları 
Frenkçesi; Corvus corone Gemlik, Orhangazi, İznik, Osmangazi ve Gemlik Busmek’te görev yapan 

usta öğreticilere bir günlük kurs ile el nakışı ve iğne nakışı konusundaki 
gelişmeler anlatıldı. Kurs, Çizmeli İplik firmasının sponsorluğu, Gemlikli 
İplik ve Astarcı Altın Düğme firmasının desteği ile gerçekleşti.

Bir meydan kurulmuş...
Ama er meydanı değil.
Bu meydanda "gladyatörler", tutuk

tular, aslanlar var ama güçsüzlere 
saldıran ölülerden beslenen sırtlanlar 
ve leş kargaları da var!

Sözümüz leş kargalarına...
Nedir, nasıl beslenirler?
Sözlüklerin riyakâr ve sevimsiz 

olarak tanımladıkları leş kargaları;
Fırsat kollarlar, 
Havayı koklarlar. 
Leş kargası da diğer leş yiyiciler gibi 

leşleri, yakalayabildiği bütün küçük 
hayvanları, yumurtaları çalar ve 
aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yer.

Sonra yeni bir “leş”in arayışına 
yönelerek kanatlıları havada kanatsız 
lan bataklıkta taklalar atarlar.
Zayıflığı fırsat bilirler.
Yoğun olarak cenazelerde gözükür

ler...
Gözlerinden mendillerce sıvı akıtır

larken beyinleri mal paylaşımı ile 
meşguldür...
Güçsüz anları yakalamaya çalışırlar.
Buldukları anda oraya çökerler 

çöreklenirler.
Bir de zayıf düşürmeyi hedefleyen ve 

bunu çok iyi başaran (!) bir türü var 
ki, işte en iğrenç olanı da odur.

Ölen şeylerin üzerine tüneyen 
karartılar ve kalanlardan bir parça 
koparmak ümidiyle hareket eden 
yaratıklardır.

Her şeyleriyle beş para etmezler. 
Aslında hiç para etmezler. 
Aynı familyayı paylaştıkları diğer 

bireylerin yüz karaları olan leş kar
gaları 

nerede var olan bir şey son bulsa, 
hemen oradadırlar, hiç zaman kay
betmeden. hemen “alçalırlar” ve 
yakınlaşırlar

En ufak bir fırsat bulduklarında da 
ellerinden gelen her şeyi yapar, o leşi 
daha leş bir hale getirmek için tüm 
güçlerini kullanırlar.

Gagalarıyla pislettikleri bazı etler 
maalesef çabuk kopar, bazı etler ise 
vücutlarına olan tüm bağlılıkları 
nedeniyle oldukları yerde kalırlar, 
belki leş kargalarının çekiştirmeleri 
sebebiyle uzarlar ama asla kopmazlar.

Ne yazık ki, dünya durdukça;
Leş kargaları her yerde ve her zaman 

olacaklar.
Bu leş kargaları şimdi de körfezin 

üzerinde kanat çırpıp göz süzüyorlar.
Yarattıkları yapay kokudan “av” 

çıkarmaya çalışıyorlar.
Ama nafile...
Leş kargaları...
Başka çöplüklere kanat çırpınız. 
Çünkü;
Her kuşun eti yenmez.

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
düzenlenen El 
Nakışı Basit Nakış 
iğne teknikleri kur
suna 30 usta öğret
men katıldı. 
Çizmeli İplik 
Firmasının sponsor
luğunda Altın 
Düğme Mağazasının 
katkılarıyla Cumarte 
si günü Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik, Gemlik 
BUSMEK ve 
Osmangazi’den 
gelen 30’un üzerin 
oe usıa öğretmene, 
El Nakışı, Basit 
Nakış İğne Teknikleri 
konusunda 6 saat 
süren kurs verildi. 
Türkiye’deki Yaygın 
Eğitim Kurumlarıyla 
“Çizmeli İplik”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

MİıMIlMMIılftlİİlİ
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Mete Cengiz, 
yaşamını yitirdi. 
Bir süredir kanser 
tedavisi gören Prof. 
Dr. Cengiz, gece 
fenalaşarak 
kaldırıldığı UÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
yoğun bakım 
ünitesinde hayatını 
kaybetti. Prof. Dr. 
Cengiz, Sah günü 
toprağa verilecek. 
Rektör Cengiz için 
sah günü 2,5 yıldır 
görev yaptığı Ulu 
dağ Üniversiesi'nde 
de tören düzen
lenecek.

PROF. DR. 
CENGİZ KİMDİR?
7 Ağustos 2008 tari
hinde Rektörlük gö 
revine atanan Prof. 
Dr. Mete Cengiz, 15

firması arasında 
yapılan protokol ile 
usta öğreticileri 
nakış işleme 
tekniğindeki 
gelişmeler 
konusnda yurt 
genelinde kurslar 
düzenleniyor.
Gemlik’teki kursun 
açılışına destek 
veren Altın Düğme

Kasım 1946'da 
Diyarbakır'da doğ 
du. İlk ve ortaokulu 
Diyarbakır'da bitirdi. 
Lise son sınıfta 
kazandığı Field 
Service (AFS) bursu 
ile Arizona, ABD'de 
bir yıl okuyarak 
Mesa Scool'dan 
1962 yılında mezun 
oldu. 1965-1971 yıl
ları arasında Hacet 
tepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde tıp 
eğitimi gördü. Aynı 
kurumda 1971 yılın
da başladığı genel 
cerrahi uzmanlık 
eğitimini 1976'da 

firmasının da 
çabalarıyla düzenle
nen kursa yüksek 
katılım sağlandığını 
söyleyen firma 
yetkilisi Aylin Özlen, 
“Gelişen teknikler 
konusunda 
kursiyerleri 
yetiştiren usta 
öğretmenleri 
eğitiyoruz. Bunlar 

bitirdi. Uzmanlık 
eğitimi sırasında 
ECFMG sınavını 
kazanarak ABD'de 
hekimlik yapma 
yetkisini kazandı. 
1977-1980 yıllarında 
Bursa Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs, 
Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim 
Dah'nda üst uzman
lık yaparak, göğüs, 
kalp ve damar cer
rahisi uzmanı oldu. 
1982 yılında yardım
cı doçent, 1984 yılın
da doçent ve 1990 
yılında profesör 
unvanını aldı.

bizden öğrendikleri
ni kurslara 
gelen bayanlara 
öğreterek gelişme 
lerden herkesin 
haberdar olmasını 
sağlıyorlar. ” dedi. 
Öğretmen Zermin 
Kavak’ın da katıldığı 
kurs sonunda 
katılımcıları 
belge verildi.
Gemlikli Altın 
Düğme sahibi 
Hüseyin Şen ise, 
bu tür gelişmeleri 
desteklediklerini 
belirterek, 
“Biz de bu 
sektöre malzeme 
sağlayan ö/7 
kuruluş olarak, 
teknik gelişmelerin 
kursiyerlere aktarıl
masında yardımcı 
olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. ” 
dedi.

UÜ Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim 
Dah'nda öğretim 
üyesi olarak görev 
yapan Prof. Dr. 
Mete Cengiz'in biri 
İngilizce üç kitap 
bölüm yazarlığı, 
13'ü uluslararası 
olmak üzere toplam 
75 bilimsel makale 
ile çeşitli ulusal 
ve uluslararası 
kongrelerde sunul
muş 140 bildirisi 
bulunuyor.
UÜ Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim 
Dah Başkanı Prof. 
Dr. Candan Cengiz 
ile evli olan Prof. 
Dr. Mete Cengiz’in 
makine mühendisi 
Mehmet Can 
adında bir oğlu 
var.
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Fan atih koca esia i intihar a sür iikl eflî
Fenerbahçe-Trabzon 
spor karşılaşması 
sebebiyle eşi ile 
tartışan genç kadın, 
kocasının izin 
almadan maça 
gitmesi üzerine 
intihara kalkıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cuma Mahal 
leşi Ali Hatipoğlu 
Sokak'ta ikamet 
eden Gülsüm L., 
Fenerbahçe-Trabzon 
spor maçına gitmek 
isteyen eşi Ahmet L. 
ile tartıştı. Ahmet 
L.’nin maça gitme 
konusunda ısrar

etmesi üzerine Gül 
süm L., "Maça gider 
sen intihar ederim" 
tehdidinde bulundu. 
Çift geceyi tartışa 
rak geçirirken, 
Ahmet L. eşinin 
maça gitmemesi 
konusunda ısrarları
na rağmen sabah 
erken saatlerde maç 
için İstanbul'a gitti.

Sabah uyandığında 
eşini evde bula
mayan Gülsüm L., 
sinirlenerek mutfak
taki ocağın gazını 
açtı. Genç kadın, 
doğalgazdan 
zehirlenip yere 
yığılırken, evi tele
fonla arayan Ahmet 
L.'nin amcası Halil 
L. akrabasının

telefona cevap 
vermemesi üzerine 
eve geldi. Kapıyı 
kırarak içeri 
girdiğinde 
Gülsüm L.'nin 
mutfakta baygın 
vaziyette 
yattığını gören Halil 
L, 112 Acil Servis'i 
aradı. Eve gelen 
sağlık ekipleri 
tarafından ilk 
müdahalesi yapılan 
Gülsüm L., İnegöl 
Devtet Hastanesi 
Acil Servisi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Taşlı tadının ölümüne sorusnırma
Bursa'da yaşlı 
bir kadının 
şüpheli 
bulunan ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Nilüfer ilçesi 
Gümüştepe 
Mahallesi'ndeki 
evinde yalnız 
yaşayan 89 
yaşındaki Zühtüye 
G., düşerek 
kalça kemiğini

kırdı.
Kendisine bakan 
hasta bakıcının 
yardımıyla hemen 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaşlı 
kadın kurtarılamadı.

Vücudundaki 
morluklar nedeniyle 
ölümü şüpheli 
bulunan Zühtüye 
G.'nin cesedi, 
otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

▲ ▲ ®
Ozdilck

bib
TEK SEFERDEYAPACAĞINIZ 50 TIK ÜZERİ 

MARKnAlIŞVERİŞLERİNİZDEAlACAÖIHIZ 
İNDİRİM KÜPÜNÜ İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutarın katlarına hediye kuponu verilmeyecektir.
* Bu indirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket restaurantında geçerlidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011 ’dir.

Hızlı siiriiciilere 
cilie maikai
Bursa il merke 
zinde 336 MOBE 
SE kamerası hiz 
mete girmesine 
rağmen trafik po 
üsleri radarlarla 
da kontrol yapa 
rak, hız tutkunları
na göz açtırmıyor. 
Şehrin giriş ve 
çıkışlarına hız 
kontrol sistemi, 
plaka tanıma sis
temiyle donanımlı 
336 kamera konu
lurken, sistem 
geçtiğimiz gün
lerde İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay tarafından 
hizmete açılmıştı. 
MOBESE kamer
aları suçlulara göz 
açtırmazken, 
Bürsa Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri eski usul 
radar kontrolü de 
yapmaya devam 
ediyor. MOBESE 
kameraları önün 
de hızlarını düşü 
ren sürücüler, 
karşılarında radarı 
görünce şaşkına 

| dönüyor.

“Muhteşem Yüzyıl” bir dizi....
Muhteşem Yüzyıl” dizisini iktidar 

sevmedi.
İktidar sevenler de sevmedi.
İktidar seven pek özgürlükçü aydın

ların sevip sevmediğini bilmiyoruz; 
onlar suskun...

Bir belgesel olan Mustafâ filmi için, 
“Ne var yani, Atatürk bütün insanlık 

halleriyle anlatılmış” diyen kimi liberal, 
kimi muhafazakâr olan kalemlere 
soralım;
“Ne var yani Kanuni Sultan Süleyman, 

belgesel olmadığını söyleyen bir dizide- 
bütün insanlık halleriyle anlatılsa...

Padişahlar âşık olamaz mı? Sevişemez 
mi? İçki içemez mi?”

Yok efendim dekor yanlışmış, mekân
lar yapaymış...

Yok efendim giysiler tuhafmış...
Kanuni’yi ve saltanat yıllarını her 

yönüyle öğrenmek isteyen, belgesel 
kaynaklara gömülsün... Araştırsın...

Okusun!
68’lileri yalan yanlış anlatan dizilere 

alkış tutanlar, yakın tarihi çarpıtan 
senaristleri aslanlar gibi savunmadı mı?
Yaprak Dökümü’nde Reşat Nuri’nin 

kemikleri sızlatıldı.
Romanın canına okundu, doğal sayıldı.
Demiryolu olmayan Trabzon'a üç bilet 

alıp gittiler.
Ta, 1900’lerde yayımlanan Aşkı 

Memnu’da kişiler “okey”li, “süper”li 
konuştu;

Her iki dizi de cep telefonları 
yarıştı... tıs..'.

Bu da bir dizi:.. Klasikleşmiş romanlar- 
bugünün ortam ve koşullarına uyarlana 
biliyorsa, tarihsel olaylar, ben belgese
lim demeden dizilere konu olamaz mı?.. 
Olur, bal gibi olur..

Bu dizinin senaristi, dizi yazmayıp 
aynı olayları sıraladığı roman yazsaydı; 
hangi siyasetçi (Bülent Arınç) “Gereği 
yapılır” diyebilirdi?

Kim karışırdı; nitekim tarihsel gerçek
lere dayalı belgesel diye yazılan ve tari
hi çarpıtan öyle çok roman var ki...

Öyle çocuk kitapları var ki... Baştan 
aşağı yalan, tümden yanlış...

Ders kitapları bile...
Kitap okumuyoruz; ama dizileri kaçır

mıyoruz.
Ey kimi liberal, kimi muhafazakâr 

kalemler ve ey pek sayın tarihçiler...
Yanlış adrese saldırıyorsunuz...

Muhteşem tarihçiler korosu susarsa, 
iktidar da aklın gözüyle dizi izlerse...

Bizlerde tarihten gelen bir dizi seyre
deceğiz.

Neyin eğri, neyin doğru olduğuna 
bizler de karar verebiliriz.

Kimsenin her şeyi bildiğini zanneden 
aklına ihtiyacımız yok.

Ben diziyi beğenerek seyrediyorum...

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaiLcom

Mevlana’dan bir dize...
Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum.
Işığı gördüm, korktum.
Ağladım.
Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim.
Karanlığı gördüm, korktum.
Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdikleri

mi...
Ağladım.
Yaşamayı öğrendim.
Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu;
aradaki bölümün, ölümden çalınan zamanlar 

olduğunu
öğrendim.
Zamanı öğrendim.
Yarıştım onunla...
Zamanla yarışılmayacağım,
zamanla barışılacağını, zamanla öğrendim...
İnsanı öğrendim.
Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu...
Sonra da her insanın içinde 
iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim.
Sevmeyi öğrendim.
Sonra güvenmeyi....
Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, 
sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurul

duğunu öğrendim.
İnsan tenini öğrendim.
Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu...
Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu 

öğrendim.
Evreni öğrendim.
Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim.
Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni 

aydınlatabilmek
Gerektiğini öğrendim.
Ekmeği öğrendim.
Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiği

ni.
Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, bolca üretmek 

kadar önemli olduğunu öğrendim.
Okumayı öğrendim.
Kendime yazıyı öğrettim sonra...
Ve bir süre sonra yazı, kendimi öğretti bana...
Gitmeyi öğrendim. Sonra dayanamayıp dönmeyi...
Daha da sonra kendime rağmen gitmeyi...
Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim 

genç yasta...
Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği 

fikrine vardım.
Sonra da asil yürüyüşün kalabalıklara karşı olması 

gerektiğine aydım.
Düşünmeyi öğrendim.
Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim.
Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşün

mek olduğunu öğrendim.
Namusun önemini öğrendim evde...
Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk 

olduğunu; gerçek namusun, günah elinin altın
dayken, günaha el sürmemek olduğunu öğrendim.
Gerçeği öğrendim bir gün...
Ve gerçeğin acı olduğunu...
Sonra dozunda acının, yemeğe olduğu kadar haya

ta da “lezzet” kattığını öğrendim.
Her canlının ölümü tadacağını, ama sadece 

bazılarının hayatı tadacağını öğrendim.
Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim.
Olur ya....
Kalp durur...
Akıl unutur...
Ben dostlarımı ruhumla severim.
0 ne durur, ne de unutur..

Mavi Demlik Çayevi
«e Kumrucu açıldı

Mavi Demlik Çayevi 
ile yanındâ bulunan 
“Kumrucu” işyeri 
düzenlenen törenler
le hizmete açıldı. 
Ahmet Dural 
Meydanı Belediye 
Alışveriş Merkezi 
yanında bulunan 
Mavi Demlik Çayevi 
ve Kumrucu’nun 
resmi hizmete açılış 
kurdelasını işyeri 
sahipleri Yunus 
Zorantürk, Ahmet 
Yedek ve kardeşi 
Ömer Yedek ile 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz 
birlikte yaptı.
Duaların okunmasın
dan sonra yapılan 
açılışa siyasi parti 
temsilcileri, çevre 
esnafı, CHP Bursa 
Milletvekili aday 
adayı Cem Güler 
katıldılar.
Küçük Kumla’da 
yaz aylarında İzmir 
Kumru mağazasıyla 
yazlıkçılara hizmet 
veren Kumrucu, 
artık Gemlik halkına 
da hizmet vermek
ten mutluluk duy
duklarını söyledi. 
Kumrucu’nun açılış

nedeniyle dağıttığı dan sonra Mavi konuklara çay ikram 
lavaç içi köfte-ayran Delik Çayevinde de edildi.

MHPli Büiflikatanıan gazetemizi zhraret etti
Milliyetçi Haraket 
Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı İsmet 
Büyükataman, 
Gemlik’te başlattığı 
seçim çalışmalarından 
sonra gazetemizi de 
ziyaret etti. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri 
ile birlikte gazetemize 
gelen Büyükataman, 
8 yıllık AKP iktidarının 
12 Haziran genel 
seçimlerinde gideceği
ni söyledi. AKP’nin

yargıyı kuşattığını, 
Cumhuriyetin değer

leriyle oynayarak ABD luğunu üstlendiğini 
ve AB’nin taşeron- söyledi.

KfiŞ€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
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MHP seçim çalışmalarına başladı
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik’te seçim çalışmalarına kapalı salon 
toplantısıyla başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükata 
man, Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un katıldığı toplantıda konu 
şan Büyükataman konuşmasında 8 yıldır ülkeyi yönetenlerin yolsuz 
luk, yoksulluk ye yasaklar için geldiğini, 8 yılın sonunda fakirlik ve 
yoksulluğun insanlarının kaderi olduğunu söyledi.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu ise Gemlik Belediyesinde meydana 
gelen yolsuzluklara değindi. Kayaoğlu, kimseye tuzak kurmadıklarını 
Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluklarla ilgili kararı mahkemenin vereceği
ni ancak, CHP’nin halkın kutsal emanetine sahip çıkamadığını belirterek, 
“Bizim alakamız yok diyorlar. Siz orada bostan korkuluğumusunuz? 
Sahte faturalarla bir milyon lira çalınırken aklınız neredeydi.” dedi.

Berkay KARABULUT 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin 
Cuma günü açıkla 
dığı seçim beyanna 
meşinin ardından, 
ülke genelinde start 
verdiği genel seçim 
çalışmalarına, MHP 
Gemlik İlçe Teşkilatı’ 
da önceki gün 
ilçemizde başlattı. 
Cumartesi günü MHP 
Genel Başkan Yardım 
cısı ve Bursa Millet 
vekili İsmet Büyükata 
man ile MHP Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy’un katilı 
mıyla başlayan se 
çim çalışmalarına 
MHP Merkez Disiplin 
Kurulu üyesi Fevzi 
Zırhoğlu, İl Başkan 
Yardımcısı Erol 
Sönmez, Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ve İlçe 
Ülkü Ocakları Baş 
kanı Mehmet "Emin 
Özcanbaz ve çok 
sayıda partili katıldı. 
MHP’lilerin konvoy 
ile karşıladığı millet 
vekilleri, önce ilçe 
yönetimi tarafından 
hazırlanan sineviz 
yon gösterimini izle* 
di. Gösterimde AKP 
ve Başbakan’ın yap
tığı konuşmalara yer 
verildi. Gösterimin 
ardından konuş-

SATILIK DAİREME İSYtRİ
Manastır’da 3+î 120 metrekare, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden 

74.000 TL’ye satılıktır. 
Saruhanlılar Marketin 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

masını yapmak için 
gelen Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, Genel Baş 
kan Devlet Bahçeli’ 
nin yurt genelinde se 
çim startını verdiğini, 
kendilerinin de Gem 
lik’te çalışmalara bu 
gün itibariyle başla 
dıklarını söyledi. 
Kayaoğlu konuşma 
sında “8 senedir 
halkı kandıran AKP 
iktidarına, genel se 
çim sonuçlarında 
birinci parti olarak 
son vereceğiz. 
Gösterimde AKP’nin 
8 yıl içerisinde neler 
yaptığını adım adım 
gördük. Bunları unut
turmamak, sürekli ha 
tırlatmalıyız. Biz bun
lara “dur” diyeceğiz. 
İlçe başkanı olarak, 
Gemlik olarak söz 
veriyorum, seçim

İsmet Büyükataman 

sonucunda MHP’yi 
Gemlik’te birinci 
parti çıkartacağız" 
dedi.

KAYAOĞLU 
“KİMSEYE TUZAK 
KURMADIK” 
Kayaoğlu, sözü 
Gemlik Belediyesi’n 
deki yolsuzluk iddia 
larına da getirerek: 
“Bakınız, Gemlik 
Belediyesi yolsuzluk 
sarmalında. Kimseye 
şunu yaptın, bunu 
yaptın demiyoruz. 
Sonuca zaten mah 
keme karar verecek
tir. Ama bir gerçek 
var ki, Gemlik Bele 
diyesi’nden yaklaşık 
1 milyon liralık soyul
muştur. Halkımız 
AKP zulmünden kur
tulup, CHP’ye umut 
bağlayıp oy verdi. 
Ama, halkın kutsal 
emanetine CHP sahip 
çıkmadı. Sonuç ne 
dir, CHP Gemlik’te 
başarısız olmuştur. 
CHP’liler alakamız 
yok diyorlar, alakanız 
olmasa bile siz orada 
bostan korkuluğu 
musunuz? Sahte fatu 
ralarla 1 milyon lira 
çalınırken aklınız

Mehmet Kayaoğlu 

neredeydi? AKP ve 
MHP bir olup bize 
tuzak kurdular diyor
lar. Biz kimseye tu 
zak kurmadık. Doğru 
bildiğimizden şaşma 
yız. İftiradır. Biz 
MHP’yi genel seçim 
de iktidar yapıp, ilk 
yerel seçimde de 
Gemlik’e üç hilali 
asacağız” şeklinde 
konuştu, 
Kayaoğlu’nun ardın
dan konuşmasını 
yapmak için gelen, 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
Milletvekili İsmet Bü 
yükataman, hazırla 
nan kısa metraj film 
için teşekkür eder 
ken konuşmasında 
şu satırlara yer verdi: 
“Bu tür filmlerin 
seçim zamanlarında 
AKP’yi ve yaptıklarını 
anlatmak için bizlere 
çök yardımcı olacak* 
tır. 8 yıldır bu ülkeyi 
yöneten kadrolar, 
yolsuzluk, yoksulluk 
ve yasaklar için 
geldiler. Milletimizde 
bunlara güvenip, ana 
yasa değiştirecek ço 
ğunluk verdi. 8 yıl so 
nunda fakirlik, yok
sulluk, insanımızın 

kaderi oldu. Etnik ve 
inanç ayrımıyla 
ülkeyi yönettiler. 
Millet sistematik bi 
çimde borçlandırıldı. 
Milletimiz umutsuz 
luğa, karamsarlığa 
yönlendirildi.
Hükümet değişirse, 
ülkemiz borçlarını 
ödeyemez duruma 
gelir çaresizliği, 
inancı asılandı. 
Milleti bu açmazdan 
biz kurtaracağız. 
Milletimizi, sarsıp 
uyandırmak zorun
dayız. Biz, MHP ola 
rak, 41 şerefli yılı 
geride bıraktık. Biz 
41 yıldır bu ülke için 
çalışıyoruz. Bu işin 
üstesinden gelecek 
kadroya sahibiz ve 
tek başına iktidarı da 
41 yıllık tecrübemizle 
en çok biz hak ediyo 
ruz. AKP kadroları 
yalan, yanlış bilgiler 
ile halkı kandırmak
tadır. Bunun en son 
örneğini 12 Eylül 
referandumunda 
gördük. Muhtarlar 
kapalı kapılar abasın
da tehdit edildi, yeşil 
kart sahipleri kart
larınız iptal edilecek 
diye korkutuldu. Tüm 
bu entrikalara rağ
men %42 oranında 
hayır oyu verildi.
Akabinde MHP’nin 
kaleleri yitirildi, 
tabanı AKP’ye kaydı, 
baraj problemi . 
yaşayacaklar gibi 
yalanlar söylendi. 
Çünkü MHP TB 
M M’de olduğu süre 
ce niyetlerini gerçek 
leştiremeyeceklerini 
biliyorlar. Ama asıl 
olan milletin irâ de 

sidir. Seçim so nun 
da bunlara sandıkta 
bir Osmanh tokatı 
vuracağız” dedi. 
Son olarak söz olan 
MHP Bursa Milletve 
kili Necati Özensoy, 
Gemlik’in 5 yılını 
heba ettiğini, oysa 
seçim döneminde 
sahibesiz bir aday 
çıkarttıklarını ancak 
Gemlik’in bu şansı 
kullanamadığını 
söyledi.
Mehmet Kayaoğlu 
Gemlik Belediye Baş 
kanı olsaydı, hiç boy 
le sıkıntılar olmaya
caktı diye konuşan 
Özensoy, “Genel 
Başkanımız yalnız 
kaldık, küresel güç
lerin emrinde olma 
yan sadece biziz 
diyor.
AKP’den ve CHP’ 
den istifa edenler de 
bunu doğruluyor. 
Ülke için tek alterna . 
tifimiz vardır, oda 
MHP’ nin tek başına 
iktidar olmasıdır. En 
mükemmel seçim 
beyannamesine. 
sahibiz. Her şeyi kay
naklarıyla gösteri 
yoruz, herkesime 
gideceğiz. Herkesime 
gideceğiz. MHP’nin 
baraj problemi vardır 
diyorlar. Doğrudur 
baraj problemimiz 
vardır ve bu rakam 
%35’ dir altını başa 
rısızlik sayarız” dedi. 
Konuşmaların ardın
dan esnafla buluşan, 
akşamda Gemlik’in 
tüm köylerine giden 
MHP’liler seçim 
beyannamelerini 
dağıtıp, halkın sorun
larını dinlediler.
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Güzel Sözler Eğitim Adına
Okulların karne 

dağıtılması sırasın
da Kars valisi çök 
güzel bir konuşma 
yapıyor. “Asıl 
karne mahşer 
gününde alı
nacak.” diyor. 
Sayın valiye böyle- 
si bir konuşma 
yakışır. Haziran 
seçimlerinde AKP 
bu valiyi belki de 
söylemlerinden 
dolayı milletvekili 
adayı yapar. Bir 
eğitim kuruntunda 
eğitimle ilgili 
konuşma yapması 
gereken vali bey 
mahşerle ilgili 
görüşlerini belirt
meyi uygun görü 
yor. Bu anlayış 
siyasi iktidarın 
kafa yapısıyla 
örtüşmüyor mu?

Birçok valinin 
görevini yaparken 
hangi dünya adına 
yaptığı belli olmu 
yor mu? Bir başka 
vali ulusal bayram
ların kaldırılmasını, 
artık bu günlerin 
öneminin kalmadı 
ğını söylemesi sizi 
derin derin 
düşündürmüyor 
mu?

Bir eğitim kuru- 
munun karne 
dağıtımı sırasında 
öğrencilere ve 
velilere olumlu 
mesajlar sunması 
gerekmez miydi 
sayın valinin? Türk 
milli eğitiminin 
amaçları, yurda ve 
ulaşa faydalı 
olmanın yolunun 
eğitimden geçtiği 

ve başarılı olmak 
için çok çalış
manın zorunlu
luğu; ancak çağ
daş uygarlığa bu 
yolla ulaşılacağı 
belirtilemez miydi? 
“Dervişin fikri 
neyse zikri de 
odur.” Sayın 
valilerin fikri de 
zikri de ortada., 
yoruma gerek yok.

Emerson. 19. yüz 
yılda “Eğitim, 
öğrencilere saygıy
la başlar.” der. Bu 
sözle öğretmenleri 
mize de bir ileti 
sunmuş olalım.

“Demokrasi güzel 
bir yönetim yolu. 
Kabul. Ama, oku- 
masız yazmasız, 
bir halkın, başına 

getirdiği, eğitimin 
E’sinden habersiz, 
kültürsüz, yalnız 
kültürsüz mü, 
kültür düşmanı, 
dünyadan haber
siz, çağın 
gerisinde kişilerin 
egemenliğine ne 
demeli?

Türkiye, eğitim 
tarihinin en talihsiz 
bir dönemini yaşı 
yor. Yaşamakta da. 
Daha ne kadar 
yaşar bilinmez. 
Millî Eğitim 
Bakanlığına her 
nasılsa gelmiş 
insanların “meğer 
neymişim ben!” 
psikolojisi daha 
doğrusu psikozu
na kendilerini kap
tırıp bunca yüzyıl
lık bir devletin 
eğitiminde söz 
sahibi olmaları 
Türkiye’mizi ele 
güne ne denli 
gülünç hallere 
soktuğuna tanık 
oluyoruz bugün.

Bir mevkiye geti 
rilmiş olmak, bir 
devletin eğitimine 
yön çizme yetkisi
ni verir mi insana? 
Goethe bakın ne 

diyor: “Halk 
düzeyinde iyi 
insanlar bilmez ler, 
okuma yazma için 
ne kadar zaman, 
ne kadar çaba 
gerektiğini. Ben bu 
işe 80 yılımı 
verdim, yine de 
okuma yazma 
öğrendiğimi 
söyleyemem.”

Şimdi sen, kalk, 
eğiticilikten haber
siz bir Millî Eğitim 
Bakanı katına yük
sel, haddini aşarak 
afralarla, tafralarla, 
eğitimler meğitim- 
ler konusunda 
akıllı, erdemli, bil
gili insanlara 
danışmadan, 
danışmak gereği 
duymadan çağdışı 
bir gericilik doğrul
tusunda buyruklar 
savur sağa sola,; 
olacak şey mi?

Öğretim, bu 
dünyada her şey
den önce, yüzde 
yüz dürüst, yüzde 
yüz özgür 
olmalıdır. Öğret
men, hiçbir zaman 
devletin uşağı 
olmamalıdır. Yani, 
hükümet ister, 
sağ, ister sol, ister 

orta olsun, onun 
istediğini sandığı 
şeyleri savunma
mak ve öğret- 
memelidir.

Öğretmenin tek 
amacı, gerçeği 
olduğu gibi belirt
mek olmalı. Ne 
yazık ki 
Türkiye’mizde, 
öğretmenlerin 
gerçeklere yan 
çizmesi, gerçekleri 
çarpıtıp, çıkarcı 
politikalar doğrul
tusunda davran
ması isteniyor.”

Yukarıdaki iki 
paragraftık yazı 
günümüzden 37 yıl 
önce değerli yazar 
Vedat Günyol 
tarafından kaleme 
alınmış. 
Eğitimimizin pür 
melalini ortaya 
koyuyor. Hiçbir 
şeyin değişmediği
ni tam tersine 
daha da kötüye 
gittiğini üzülerek 
görmekteyiz. 
Bütün dünya 
yüzünü aydınlığa 
dönerken biz 
neden yüzümüzü 
karanlığa dönü 
yoruz?

«ekeri
GEMLİlt’İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN
KUBUMU

vı ı

“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 
51719 67 telefon ya dâ 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 İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 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 & 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: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Tütün mamulleri ve 
alkollü içki üretici
leri ile ithalatçıları 
(bira dahil), Ocak- 
2011 döneminden 
başlamak üzere, 
ayrıntılı ürün ve 
bandrol bildiriminde 
bulunacak.
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı, kaçak, kayıt 
dışı içki ve sigarayla 
mücadele kapsamın 
da, tütün mamulleri 
ve alkollü içkilerin 
alımı ile satımını ya 
kın izlemeye alıyor. 
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumunun 
(TAPDK) Tütün 
Mamulleri ve Alkollü 
İçki Piyasası Yönet 
meliğine ilişkin 
tartışmalar devam 
ederken, Gelir İdare
si Başkanlığı da 
alkollü içki ve tütün 
mamullerinin takib
ine dönük yeni bir 
sistem oluşturdu. 
İdare, bu amaçla 
Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) sisteminde de 
değişiklik yapma 
kararı aldı. Bu 
çerçevede, Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
Bilgi İşlem Merkezin 
de yeni programlar 
oluşturuldu.
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, yeni sistemin 
hukuki altyapısı için 
de Özel Tüketim 
Vergisi Genel Tebliğ 
Taslağı hazırladı. 
Resmi Gazete'nin 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
giren yeni düzenle
meye göre, tütün 
fhamulleri ve alkollü 
içki üreticileri 1le 
ithalatçıları (bira 

dahil), Ocak-2011 
döneminden başla
mak üzere, ayrıntılı 
ürün ve bandrol 
bildiriminde bulu
nacak. Üreticiler, 
söz konusu bildirim
leri, ÖTV beyanna 
melerinin ekinde, 
ithalatçılar ise ayrı 
bildirim şeklinde 
verecek.
İnternet ortamında 
gerçekleştirilecek 
bildirimlerde, alkollü 
içki ve tütün mamu 
lü üreticileri ve itha
latçılarının ürettik
leri ya da ithal ettik
leri mallar, ürün 
bazında, miktar ve 
hacim olarak belir
tilecek. Aynı şekilde 
ürün bazında stokta
ki mallara da bildi 
rimde yer verilecek. 
Alkollü içki ve tütün 
mamulleri için 
dönem başında alı
nan bandrol miktarı, 
ay içinde kullanılan 
bandrol miktarı ve 
stokta olan bandrol 
miktarı da bildirim 
kapsamında olacak.

TOPLU 
BEYANDAN ÜRÜN 
BAZINDA 
BİLDİRİME 
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı yetkilileri, 
mevcut sistemde 
alkollü içki ve tütün 
mamullerinde toplu 
beyanda bulunul
duğunu, yeni sis
temin ürün ve mik
tar bazında takibi 
içerdiğini ifade etti. 
Yetkililer, yeni sis
tem hakkında şu 
değerlendirmeyi 
yaptı:
"Yeni uygulamayla 

öncelikle kaçak ve 
kayıt dışı içki ve 
sigaraya karşı çok 
daha sıkı mücadele 
başlayacak. Sistem, 
Bandroilü Takip 
Sistemi ile de 
uyumu sağlayacak. 
Mevcut sistemde, 
alkollü içki piyasası 
ve tütün mamul
lerinde ürün ve mik
tar bazında takip 
olanağı yok. 
Mükellefler toplu 
beyanda bulunuyor. 
Örneğin (1 milyon 
litre şarap sattık) 
deniliyor. Sektör, 
içki ve sigaralar için 
bandrol alıyor. 
Ancak bunların ne 
kadarı kullanılmış, 
kullanılanlar da 
doğru mu kul
lanılmış, 7 liralık 
şişeye, 4 liralık 
bandrol mu 
yapıştırılmış, 
bunu bilemiyoruz.

Yeni Tebliğin yayım
lanmasından sonra 
sistem tamamen 
değişecek. Toplu 
bildirim kalkacak. 
Üretici ya da itha
latçı, bize ürün ve 
miktar bazında tek 
tek bildirim yapa 
cak. A firması, her 
ay (bu ay şu marka 
dan şu kadar, şu 
markadan bu kadar 
sigara sattım) diye
cek. Yine alkollü içki 
üreticisi ya da itha
latçısı, örneğin 
(70'lik şu marka 
rakıdan şu kadar, 
35'lik rakı markasın
dan bu kadar, B 
şişesi biralardan şu 
kadar sattım) şek
linde bildirimde 
bulunacak.

Merkez Bankası’nın 
(TCMB) kararlarının 
ardından Türkiye 
piyasalarından 
yabancı çıkışı hızla
narak sürüyor.
Dolar, hazirandan 
bu yana en yüksek 
seviye olan 1.61’i 
aştı. Gösterge 
tahvilin bileşik faizi 
ise gelecek hafta 
yapılacak ihaleler 
öncesinde yoğun 
satışlarla ağustos 
ayından bu yana 
en yüksek seviye 
olan yüzde 8.24’e 
kadar çıktı.
Döviz piyasasında 
liradan yabancı 
çıkışının devam 
ettiğini söyleyen bir 
bankanın döviz 
masası işlemcisi, 
“Yabancılar agresif 
şekilde dolar alıyor
lar. Sepet 1.900 
seviyesinin üzerine 
çıktı. Yabancı 
çıkışının 
önümüzdeki hafta 
da devam edeceğini 
düşünüyoruz" dedi. 
Dün bankalararası 
piyasada akşam 
saatlerinde en iyi 
dolar alış/satış 
kotasyonları 
1.6060/1.6090 
seviyesindeydi.
Merkez Bankası’nın 
zorunlu karşılıkları 
artırma kararı,

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

banka hisselerini 
de vurdu. Banka 
hisselerine gelen 
satış İMKB-100 
endeksini de 64.000 
puanın altına çekti. 
Endeks haftayı 
yüzde 2.81 düşüşle 
63.211.27 puanda 
tamamladı. Bu, 
İMKB-100’ün eylül 
ayından bu yana 
gördüğü en düşük 
seviye. Bankacılık 
endeksindeki kayıp 
lar ise yüzde 3’e 
dayandı. Analistler, 
yatırımcıların tüm 
gelişen piyasalara 
yönelik bir riskten 
kaçış eğilimi içinde 
olduğuna ve 
İMKB’deki satış 
baskısının kısmen 
bundan kaynaklan 
dığına da dikkat 
çekti.
62.000 puan alım 
fırsatı

NÖBETÇİ ECZANE
31 Ocak 2011 Pazartesi 

BAYER ECZANESİ

Finanslnvest Genel 
Müdür Yardımcısı 
Mert Ülker, “Gelişen 
piyasalarda gözle
nen genel sıkılaştır- 
ma korkusunun 
yatırımcılara 
getirdiği riskten 
kaçınma ve pozis 
yon azaltma eğilimi 
var. Bunun üzerine, 
içeride TCMB’nin 
zorundu karşılık 
kararı da 
yabancıları rahatsız 
etti. Bankaların 
kârlılığını azaltabile
cek olması 
nedeniyle endişeler 
görülüyor. Ayrıca 
gösterge faizdeki 
yükseliş de 
İMKB’deki satışlar
da etkili oluyor” 
dedi. Teknik olarak 
resmin bozulduğu
na dikkat çeken 
Ülker, dolar bazında 
İMKB-100 
endeksinin 200 
günlük ortalamanın 
altına çekildiğini, 
bu yüzden panik 
satışlarının biraz 
sürebileceğini 
belirtti. Ülker, 
“Kısa vadeli düşüş 
trendindeyiz, ancak 
62.000 seviyeleri 
yatırımcı tarafından 
alım için cazip bir 
seviye olarak 
değerlendirilebilir” 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSU

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

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131Q55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

_________ ULAŞIM_________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç _____ 612 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. 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 51313 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 7,1 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yen i (çapı (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

Gemlik Körfez
ıııılıiMiıiii

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Takei 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
Yatı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

__________ OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali 4 (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
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol »13 1O 79
MAR-PET ’ s^3 3O 33
Tuncay Otogaz S13 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3876 

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)

VEIWS SMASI 
MÎLAR VADİSİ 

11.3044.0046.30-
19,00-21.15 

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16.45-

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Tel 1513 33 21)



31 Ocak 2011 Pazartesi Gemlik Karfez Sayf**)

II iMl İli İl i I İM İS i Ut İH ■
Motorlu Taşıtlar Vergi 
sinde tüketiciden 
saklanan indirimleri 
değerlendiren Tüketi 
çiler Birliği Genel 
Sekreteri Mehmet 
Imrek; “MTV’lerinizi 
öderken indirime hak 
kazanıp kazanmadı 
ğınızı kontrol edin” 
dedi.
Tüketiciler Birliği 
Genel Sekreteri 
Mehmet İmrek, konuy 
la ilgili olarak şu açık
lamayı yaptı: 
"Tüketiciler Birliği’nin 
gündeme getirdiği ve 
binlerce tüketicinin 
hakkına kavuşmasını 
sağladığı MTV indiri
mi uygulaması Ocak 
döneminde de devam 
etmekte olup, tüketi
cilerin MTV ödeme
den önce indirime 
hak kazanıp kazan
madığını denetlemesi 
gerekmektedir.
Uygulama gereğince, 
MTV Kanunu’nun 5. 
Maddesindeki (I) sayı 
lı tarifede yer alan 
otomobil, kaptıkaçtı, 
arazi taşıtları ve ben
zeri taşıtlar bakımın
dan ödenecek olan

MTV, aracın o yıla ait 
kasko sigortası 
değerinin yüzde 5’ini 
aşıyorsa, aynı yaştaki 
taşıta isabet eden bir 
alt tarifeden ödenir. 
Ödeyeceği MTV’nin, 
kasko sigorta değeri 
nin yüzde 5’ini aştığı 
nı fark eden araç 
sahibinin “Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Tuta 
rina Esas Olan Kasko 
Sigortası Değer Bildi 
rim Formu”nu yetkili 
sigorta acentesine 
düzenlettirerek, MTV 
yönünden bağlı 
bulundukları vergi 
daire sine, söz 
konusu formu düzelt 
me dilekçesine ekle
mek suretiyle müra
caat etmesi gerek
mektedir. Uygulama 
doğrultusunda geriye 
dönük 5 yıllık MTV 
iadesi istenebilecek
tir. Misal olarak, 1900 
cm3 motor hacmine 
sahip 4 yaşında (2008 
model) bir arabası 
olanların 2010 MTV si 
1490 TL dir. Eğer 
aracın kasko değeri 
29.800 TL den daha 
az ise aracın kasko 

değerinin yüzde 
5'i ödenen MTV 
miktarından daha 
az demektir. 
Bu dürümda indirimli 
MTV uygulamasına 
hak kazanılmış 
bulunulmaktadır. 
Yani, 1490 TL yerine 
bir alt kademede 
bulunan 961 TL 
tutarındaki MTV 
ödenmelidir. Geriye 
dönük 5 yıllık MTV ve 
kasko değerleri hesa
planarak, fazladan 
ödenmiş olan vergi
lerin iadesinin talebi 
mümkündür.
Tüketicilerin bu uygu
lamadan yararlan
ması için izlemesi 
gereken adımlar ve 
Kasko Sigortası 
Değer Bildirim Formu 
örneği ile düzeltme 
dilekçesi örneği 
www.tuketiciler.org 
adresinde yayınlan
maktadır. Ayrıca, 
indirime hak 
kazanan araçlar 
tespit edilip, yaklaşık 
700 adet marka ve 
model araç listesi 
sitede yayınlan
mıştır."

M a tllınlt lıııt iıılw
Bursa’yı ‘tarih başken 
ti’ kimliğiyle dünya 
vitrinine çıkarmak 
için bir dizi projeyi 
hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ile 
yapılan protokolle 
himayesine aldığı sul
tan külliyelerini ecda
da yakışır hale getir 
mek için çalışma 
başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi 
çarşılar, hanlar, ha 
marnlar, medreseler 
gibi OsmanlI’nın ilk 
eserlerini ayağa 
kaldırmak için yürüt
tüğü çalışmalarına 
sultan külliyelerini de 
ekledi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile 
Vakıflar Genel Müdür 
lüğü bünyesinde 
bulunan sultan kül- 
liyelerine yeterli 
bakımın yapıla
madığını göz önüne 
alarak, bu eserlerin 
bakım ve onarımına 
da talip olan Büyük 
şehir Belediyesi, 
üçüncü başvurunun

ardından ilgili bakan
lıktan gerekli yetkiyi 
aldı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’n 
den sultan külliyele 
rinin bakım ve onarım 
yetkilerini alan 
Büyükşehir Belediye 
si, bu eserleri ecdada 
yaraşır hale getirmek 
için çalışmaların 
startını verdi.
Camlar naylonla 
kapatılmış 
Muradiye Külliyesi, 
Çekirge 1. Murat 
Türbesi, Tophane’de 
ki Osmangazi ve 
Orhangazi Türbeleri, 
Yıldırım Beyazıt Tür 
besi ve Yeşil Külliye 
si’yle ilgili bakım 
onarım çalışmalarını 

başlatan Başkan 
Altepe, Muradiye 
Külliyesi’nde 
incelemelerde 
bulundu. Başkan 
Altepe’nin inceleme 
gezisi sırasında tarihi 
yapının bakımsızlık 
nedeniyle geldiği son 
durum da gözler 
önüne serilmiş oldu. 
Sultan 2. Murat 
tarafından yaptırılan 
ve bahçesinde 12 
adet türbe bulunan 
Külliyenin etrafındaki 
türbelerden 
bazılarının kınlan 
camlarının yerine 
gelişi güzel naylon 
kaplanırken, 
bahçedeki ş; /an
ların da kırıl ji 
gözlendi.

â>MİLT0N
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Ç^r€Z Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gö

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

http://www.tuketiciler.org
mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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