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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sonattır" 

ÖCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovjrlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Borusan İle Üniversite
arasında sanayi işbirliği

protokolü imzalandı

Avukatının, Bursa 2. Ağır Ceza 
mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi 

Özkan A. serbest 
bırakıldı

Gemlik Belediyesi’n Mahkemesi, Özkan

p/udağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
i üksek Okulu ile Borusan Şirketler Grubu arasında 
[üniversite Sanayi İşbirliği Protokolü" dün imzalandı. 
L emlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Makina 
rogramı öğrencilerinin eğitim ve öğrenimlerine katkı 

sağlamak amacıyla öğrencilerin sanayi de pratik yap
malarını sağlayacak ve bilgi birimlerini arttıracak olan 
protokol töreni UÜ Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz’in 
.'efatı nedeniyle buruk geçti. Haberi sayfa 4’de

Ölüme dair..

Kadri GÜLER
kadri_güler@hotmail.com

Ölüm kapıya geldimi, okumuş, oku
mamış, zengin, fakir dinlemiyor.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Cengiz Mete’nin ölüm haberini önceki
*gün internette Bursa gazetelerini
ıkurken gördüm.

l Olay Tv.de program yapan eski 
^siyasilerden Şemsettin Şen’de vefat 
[*tmiş.
t Lanet hastalık bir bedene girdiğinde 
[içten kemiriyor insanı, ne gazeteci, ne 
de doktor ne siyasetçi dinliyor...
Profesör de olsanız, doçentte fayda 

etmiyor.
Prof. Dr. Mete Cengiz, Uludağ Üniver- 

süesi’nin başındaki kişiydi. Tıp Fakül 
tesi dekanlığı da yapmıştı. Devamı 4’de

de Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen soruştur
ma sonucu, geçtiği 
miz günlerde tutuk
lanan Belediye 
Teknik Başkanı 
Özkan A. serbest 
bırakıldı.
Özkan A.’nın avukatı 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne yap
tığı itiraz sonucu, 
*dün dosya Mahke 
meçe ele alındı.
Dosyayı inceleyen 
2. Ağır Ceza :

A.’nın tutuksuz 
yargılanmak üzerine 
serbest bırakılması
na karar verdi.
Özkan A. dün tutuk
lu olduğu Bursa 
Kapalı Cezaevi’nden 
tahliye edilerek 
Gemlik’e döndü.
Avukatların Beledi 
ye İdari Başkanı 
Cemil A. ’nın 
serbest yargılan
ması için Bursa 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne itiraz 
edecekleri öğrenildi.

Kaymakam Bilal Çelik, 
AB fonları konusunda

bilgilenecek

Gemlik- Bursa, Gemlik - Kurşunlu, Gemlik - Mudanya 
arasındaki toplu taşımacılık ücretlerine zam yapmadr. 
Gemlik Şehir içi 0.90 liradan, 1 liraya çıkarıldı. Gemlik 
Küçük Kumla 1.10 liradan 1.25 liraya, Gemlik 
Engürücük Köyü 1.40 liradan 1.50 liraya yükseltildi. 
Zamlı uygulama bugün başlıyor. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, AB 
fonları hakkında 
İç İşleri Bakanlı 
ğı’nca Antalya’da 
düzenlenen ve bir 
hafta sürecek olan 
"AB Fonlarının 
kullanımı” konulu 
seminere çağrıldı. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ler@hotmail.com
Tv.de


1 Şubat 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Adalet ama her alanda...
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle kopartılan 

yaygaraya ancak Mustafa filmiyle yanıt 
verilebilirdi.

Sağolsun Özcan Amca (Vural) dün 
köşesinde; “Muhteşem Yüzyıl” dizisini 
iktidar sevmedi.

İktidar sevenler de sevmedi.
İktidar seven pek özgürlükçü aydınların 

sevip sevmediğini bilmiyoruz; onlar 
suskun...

Bir belgesel olan Mustafa filmi için, 
“Ne var yani, Atatürk bütün insanlık hal

leriyle 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?” di yerek gerekeni 
yaptı.

Ancak bu denli olur.
Kalemine sağlık. *****
Türkiye’de sapla saman sürekli 

karıştırılıyor.
Bir de eleştirilerde sen ben ayrımcılığı 

yapılıyor.
Hukuk gibi aynı.
Herkes kendi penceresinden bakıyor ve 

işine geldiğince davranıyor.
Hukuk sakız değil ki...
Oraya buraya çekesin ve balon yapıp 

patlatasın.
Hiç olur mu ?
RTE Hukuku, 
AKP Hukuku... 
Olsun diye uğraşılsa da olmaz. 
Mısır’da olabildi mi?
Tek adam...
Muktedir Başkan...
Hüsnü Mübarek...
Mısır’da at oynattı.
Yetmedi oğlunu yerine koymaya kalkıştı. 
Mısır halkı yemedi.
Sonunda “mısır” patladı.
Sağa sola sıçrayan taneler ortalığı 

yakıyor.
Mübarek’in de etekleri tutuştu...
Baskı...
Dayanma gücüyle orantılı...
Gün geliyor dayanılmaz oluyor ve karşı 

konuluyor.
Uyarılar dikkate alınsa...
Yurttaşın yaşam biçimine gerçekçi gözle 

bakılsa...
Sosyal güvenlik sağlansa...
Gelir dengeli dağılsa...
Hak, hukuk, adalet kantarı doğru tartsa 

ortam gerilmeyecek.
Yurttaş “huzur” içinde yaşayacak.
Ama güç işte... 
Gözü köreltiyor, 
Kulağı sağırlaştırıyor. 
Yeni Dönem Gazetesi’nin habere ilişkin 

“İnat etme be Mübarek” başlığı Mısır 
Halkı’nın düşüncelerini net biçimde 
ortaya koyuyor.

Aynı dileği Türkiye’de başkanlık sistem
ine geçmekte inat edenler için de yinele
mek gerek.

Aslında... Önce Tunus’da,
Şu sıralar Mısır’da gerçekleşen ve tek 

adama yeter diyen, açlığa, yoksulluğa, 
yoksunluğa karşı koyan “halk feryatları” 
önemli uyarılar taşımıyor değil.

Anlayana tabiî ki...

Ulaşım bugün zamlı
Gemlik- Bursa, Gemlik ■ Kurşunlu, Gemlik ■ Mudanya arasındaki toplu taşı
macılık ücretlerine zam yapmadı. Gemlik Şehir içi 0.90 liradan, 1 liraya 
çıkarıldı. Gemlik Küçük Kumla 1.10 liradan 1.25 liraya, Gemlik Engürücük 
Köyü 1.40 liradan 1.50 liraya yükseltildi. Zamlı uygulama bugün başlıyor.
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) 
aldığı kararla 
Gemlik Şehir içi 
otobüs fiyatlarına 
zam yaptı.
1 Şubat 2011 Sah 
gününden geçerli 
olmak üzere 
uygulanacak olan 
zamlar şöyle: 
Gemlik Şehiriçi 
0.90 liradan, 
1 liraya, 
Gemlik - Küçük 
Kumla 1.65 liradan, 
1.75 liraya, Gemlik - 
Umurbey 1.10 
liradan 1.25 liraya 
Gemlik-Engürücük 
1.40 liradan

1.50 liraya 
çıkarıldı. 
UKOME Gemlik

Bursa, Gemlik 
Kurşunlu, Kurşunlu 
Bursa ve Gemlik

Mudanya yolcu 
fiyatlarına zam 
yapmadı.

Kannakam Bilal Çelil, M
İnilin konusunda bilgilenecek

Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, AB 
fonları hakkında 
iç İşleri 
Bakanlığı’nca 
düzenlenen 
seminere katıldı. 
İç İşleri 
Bakanlığı’nın 
Antalya’da düzen
lediği ve bir hafta 
sürecek olan 
“AB Fonlarının 
kullanımı” konulu 
seminere çağrıldı. 
Dün başlayan 
seminer cuma günü 
sona erecek. 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in seminerde 
bulunduğu 
sürece Gemlik 
Kaymakamlığına

Orhangazi 
Kaymakamı Ertan 
Peynircioğlu 
vekalet edecek. 
Kaymakam Çelik,

düzenlenen 
“Hizmet içi Eğitim”i 
seminerinden 
geçtiğimiz hafta 
içinde dönmüştü.

8 Aralık 2010 ile 26 
Ocak 2011 tarihleri 
arasında ABD’nin 
Newyork kentinde İç 
işleri Bakanhğı’nca

İntemet Sitemiz yenllenili www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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4 bin 85 D sise ruhsalsız îclti e le geçiri İdi
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, bir 
depoda 4 bin 
850 şişe 
bandrolsüz içki 
ele geçirdi. 
Olayla ilgili bir 
kişi gözaltına alındı. 
Bir ihbarı değer
lendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ve

Yıldırım ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, tespit 
edilen adrese 
operasyon 
düzenledi. Merkez 
Yıldırım ilçesinde

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM
I

alkollü içki ele 
geçirildi.
Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
şahıs, sorgusunun 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

bulunan adrese 
düzenlenen 
operasyonda, 
depoda ve bir 
araçta toplam 
4 bin 850 şişe 
bandrolsüz

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi hayatını 
kaybetti.
Kaza, önceki gece 
saat 02:30 sıraların
da, Uludağ Üniver
sitesi Meslek

Yüksek Okulu 
karşında meydana 
geldi. Zafer 
Şerifoğlu (26), bir 
arkadaşınr16 SG 205 
plakalı özel otomo
biliyle evine bıraktık
tan sonra dönüş 
yoluna çıktı.
Şerifoğlu, Atatürk

Bulvan'nda seyir 
halindeyken, bilin
meyen bir 
sebeple direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek, 
Delfino Cafe yakın
larında bulunan 
elektrik direğine 
çarptı. Metrelerce

sürüklenen oto, 
Eti Bor Tesisleri'nin 
duvarına çarparak 
durabildi.
Zafer Şerifoğlu 
olay yerinde 
hayatını 
kaybetti. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Oztlilck
"SiMjı&dc bw

TEK SEFERDE YAPACflfilHIZ 50 TL VE ÜZERİ 

MARKnAlIŞVERİŞLERİNlZOEALAGAfilNIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÜFTE

2.90 n

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.

Km

MııIMteı 
milli 
Mîllî

Bursa'da, çalıştığı 
iş yerinin kamera 
kablolarını kontrol 
ederken çatıdan dü 
şen bir şahıs 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Soğanlı 
Mahallesi Yeni 
Yalova Yolu üzerinde 
meydana geldi.
İddiaya göre, 
çalıştığı iş yerinin 
kamera kablolarını 
kontrol etmek iste 
yen Faruk Öztürk 
(37), eternite basınca 
8 metre yükseklikten 
buhar pompasının 
üzerine düştü. Öz 
türk olay yerindö ha 
yatını kaybetti.
Olayla alakalı tahki 
kat devam ediyor.

Grip
Sayın okurlarım; Gemlik’te grip salgın . 

şeklinde, on gün önce bizim eve de 
uğradı..

Ekim ayı içinde ben ve eşim her zamanki 
gibi grip aşımızı yaptırmış, kışa bir güven
le girdiğimizi zannetmiştik, (yine de aşının 
faydası oldu, daha sarsıntısız geçirdik.)

Hekim arkadaşlarımdan öğreniyorum, 
Hastane polikliniklerine ve acil servislere 

başvuran hastaların, büyük bir bölümü 
yatak olmadığı için, evlerine gönderiliyor..

Sağlık Bakanı ise yine televizyonlarda: 
“Grip vakalarında artış yok” diye açıkladı 
yine...

Acil Servisler, grip vakalarından yıkılıyor 
oysa.

Masum hayvanların adına yükleyin gribi 
birileri bize yolluyor.

Kuş gribi, domuz gribi derken, keçi gribi 
geldi başımıza.

Keçi gibi inatçı bu grip hakikaten..
Grip yokken, grip salgını olduğuna bize 

inandırmaya çalışan, önüne geleni aşıla
maya kalkan, Sağlık Bakanı ne diyorsa, 
tersi gerçek oluyor...

Bu defa ki Gripte öyle oldu.
Bir yakalanan, 3 haftadan önce kur

taramıyor yakasını.
Eskiden grip için, tedaviyle 7 günde, 

tedavisiz bir hafta da geçer denirdi.
Bu sefer ki, üç dönemdir gitmeyen 

hükümet gibi...
Üç hafta boyunca çektiriyor azabını.

İnim inim inletiyor.
Karın ağrısı, göz yaşarması, halsizlik, 

aksırık, tıksırık, öksürük...
Bir acayip paçavra hastalığı.
Türkiye'nin sağlık sistemi gibi, gribi de 

uymuyor kitaplara.
Hapşırıp duranlara “Çok yaşa!” demek

ten, uzadı hepimizin ömrü.
Kara kış bir yandan, grip öte yandan 

yapıştı yakamıza.
Kış yapsın kışlığını,buna itirazım yok..
Ama derim ki; Tavukların kanatlıların 

intikamı bu bize.
Kıt akıllılar, tavuklar gibi yakında keçi

leri, boğup öldürerek gömmeye kalkabilir
ler...

Sayın okurlarım, Bir hekim olduğum gibi 
Veteriner hekimimde..

Bir denemeydi o tavuk katliamı.
Korkunç, iğrenç...

Boş yere milyonlarca kanatlı vahşice 
katledildi.

Günahsız yere topraklara gömüldü.
Bu bizim Sağlık bakanlığımızın bilgi 

hatası idi..
Bilmeden iyice araştırılmadan, bir iş 

yapıyor görünmek için, kraldan fazla kral
cı oldular.

Gürahı boyunlarına..
Dünyanın başka hiçbir ülkesinde 

de,uygulanmayan yöntem reva görüldü 
bizim tavuklara...

Şimdi, grip salgını yalanlanıyor olsa da, 
yakında ne çıkacağı bilinmez.

iyi bakmak gerek kendimize.
Bu ülkede tavuklar gibi, insanlara da 

acımıyor kimse.

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

Ölüme dair..

Nazım Hikmet Ölüme Dair şiirinde 
ölümü sevinçle karşılar.
Buyrun, oturun dostlar, 
hoş gelip sefalar getirdiniz. z 
Biliyorum, ben uyurken 
hücreme pencereden girdiniz. 
Ne ince boyunlu ilâç şişesini 
ne kırmızı kutuyu devirdiniz. 
Yüzünüzde yıldızların aydınlığı 
başucumda durup el ele verdiniz. 
Buyrun, oturun dostlar 
hoş gelip sefalar getirdiniz, 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Borusan ile Universtte
arasında sanayi işbirliği 

protokolü imzalandı

Aşık Veysel ise:
Ben giderim adım kalır, 
Dostlar beni hatırlasın.
Düğün olur, bayram gelir, 
Dostlar beni hatırlasın.

Can bedenden ayrılacak, 
Tütmez baca, yanmaz ocak, 
Selam olsun kucak kucak, 
Dostlar beni hatırlasın.

Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş, kim gülecek 
Murat yalan, ölüm gerçek, 
Dostlar beni hatırlasın, 
der...
Ölüm gerçek..

Doğum kadar gerçek olan ölüm, 
sevdiklerimizi kaybettiğimizde acı verir 
insana...
Veysel’in söylediği gibi, ölümden 

sonra adının yaşaması için, yaşarken iz 
bırakmak gerekir.
Mezarlıkları gezin onlarca binlerce 

insanın öldüğünü göreceksiniz.
Orada ölümle yüz yüze gelinir. 
Kaçını anımsarsınız Ölenlerin. 
Öldükten sonra yaşayanlar arâsınş 

girmektir marifet olan.
Bu iş o kadar kolay olmaz.
Bir bedeli vardır öldükten sonra yaşa

manın...
O bedeli ödemeden, yaşanmaz öldük

ten sonra...
Bunun ölçütü ise, kendinden çok 

yaşadığın toplumuna hizmettir.
Eserler bırakmaktır ardından..
Seni yaşatacak...
Ahmedin şapkasını, memede geçire 

rek, yoksulun hakkını yiyerek, milletin 
canını yakarak, emeğin hakkını çalarak 
adını yaşatamazsın.
Elinden geldiğince birşeylere yapa

biliyor musun ülken için, insanlık 
için... _ ;
İz bırakmış olursun o zaman., 
Ölsen de seni yaşatırlar... 
Her gün Öİârcâ binlerce insan ölüyor.. 
Ama çok azı öldükten sonra yaşıyor.. 
Ne mutlu öldükten sonra yaşayabilen

lere...

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu ile 
Borusan Şirketler 
Grubu arasında 
“Üniversite Sanayi . 
İşbirliği Protokolü” 
imzalandı.
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Makina Programı 
öğrencilerinin eğitim 
ve öğrenimlerine 
katkı sağlamak 
amacıyla öğrenci
lerin sanayi de 
pratik yapmalarını 
sağlayacak ve bilgi 
birimlerini arttıracak 
olan protokol töreni 
buruk geçti.
Geçtiğimiz hafta 
sonu yakalandığı 
hastalıktan kurtula
mayarak ölen 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mete Cengiz’in 
ölümü törene 
damgasını vurdu. 
Üniversite, Sanayi 
İşbirliği protokol

CBM Beyaz Bayrak’ aim
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi yine 
beyaz bayrak aldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanhğı’nın ortak
laşa yürüttüğü 
“Beyaz Bayrak” 
projesi çerçeve 
sinde 2006 yılında 
beyaz bayrağı gön
derine diken Gemlik 
Anadolu Lisesi, bu 
başarısını ara ver
meden sürdürüyor. 
Sağlık Bakanlığı ' 
yetkililerinin okul 
ve çevresi ile 
bahçe, sınıflar, 
revir, kantin ve 
tuvaletlerde yaptık
ları kontroller son

törenine Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Eray Alper, U.Ü. 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Sulhi 
Gündoğdu, Borusan 
Mannesmann 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent 
Demircioğlu, 
Borçelik Genel 
Müdürü Erkan 
Kafadar, Borusan 
Mühendislik Genel 
Müdürü Sinan 
Yükeb ve davetliler 
katıldı.

rası verdikleri pua 
na göre hangi oku
lun beyaz bayrak 
alıp alamayacağı 
tespit ediliyor. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
2006, 2008 ve son. 
olarak 2010 yılı 
sonlarında yapılan 
kontrolde 100 üze 
rinden aldığı 98 pü 
anla peşpeşe beyaz 
bayrak sahibi oldu. 
Okul Müdür Nazım 
Özer, eğitimin yanı 
sıra disiplin ve te 
mizliğe büyük önem 
verdiklerini, bunun 
beyaz bayrakla da 
tescil edildiğini 
söyledi.

Törende konuşan 
Prof. Dr. Gündoğdu, 
7 programla öğre 
nime devam edilen 
Meslek Yüksel 
Okulu’nda, 8. pro
gram olarak böl
genin etkin işkol- 
larından olan lojisti- 
ki ilave ettiklerini, 
YÖK’ten onay 
alındıktan sonra 
gelecek öğrenim yılı 
bu programa da 
öğrenci alacaklarını 
söyledi.
Prof. Gündoğdu 
daha önce de 
Borusan Grup ile 
Bigisayar Program 
cılığı ve Liman İşlet

meciliği programları 
konularında 
protokol imzaladık 
larını anımsatarak. 
“Dış ticaretv 
programı ile 
ilgili protokol 
hazırlıklarını 
sürdürüyoruz” 
dedi.
Kemal Gündoğdu, 
sektörlere nitelikli 
eleman yetiştirmeyi 
amaçladıklarını 
söyledi.
Törende vefat eden 
U.Ü. rektörü Mete 
Cengiz de saygıyla 
anıldı. Protokolden 
sonra kokteyl 
düzenlendi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
lUtlIF z Hükümsüzdür, AHMET AKBULUT

mailto:kadri_guler@hotmail.com


1 Şubat 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 5

BeleıliyespoHu yüzücüler maflaNaları topladı
22-23-30 Ocak 
2011 tarihlerinde 
Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen 
Bursa İl 8-9-10 
yaş yüzme yarış
malarında Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 7 
Altın ve 4 Gümüş 
madalya aldı. 
Bursa GSGM 
Merkez Havuzunda 
yapılan ve 13 
kulübün yaklaşık 
300 sporcuyla 
katıldığı yarış
malarda, Gemlik 
Belediyespor’dan 
Çağan Öztürk 25 
metre ve 50 metre 

Serbestte l.nci 
olarak altın, 50 
metre kelebekte 
ise 2.nci olarak 
gümüş madalya 
kazanırken, Sena 
Eda Akdağ 25 
metre kurbağala 
ma’da l.nci olarak 
Altın, Ezra Su 
Gür 25 metre 
kurbağalamada 
2.nci olarak 
Gümüş, Ece 
Berberoğlu 100 
metre serbestte 
ve 50 metre kele
bekte 3.ncü olarak 
bronz madalya 
kazandılar.
Gemlik 
Belediyespor 
takımı katıldığı

4x25 Bayrak Akdağ, Ezra Su
yarışında Sena Eda Gür, Secern

Tunaboylu ve Aslı olarak altın
Keşkekle birinci madalya kazandı.

M iaıtlh Spor Kulübü toltciltıinltı i gümüş t İm maüalşa

SATILIK DİİBE «E 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 145.000 TL’ye 

satılıktır.

O 532 583 56 61

Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Karate 
Takımı 30 Ocak 
2011 Pazar günü 
Balıkesir’de düzen
lenen iller arası 
karate turnuvasına 
katıldı.
Balıkesir Kurt Dereli 
Spor Salonu’nda 
düzenlenen iller 
arası karate turnu
vasına Bursa, 
Eskişehir, İzmir, 
Tekirdağ, Balıkesir, 
İstanbul, Sakarya, 
Kocaeli ve Çorlu 
illerinden 350 
minik-yıldız 
sporcunun katıldığı 
turnuvada Gemlik 
Aktif Gençlik ye

Spor Kulübü 
ilçemizi gururla 
temsil ederek iki 
gümüş İki bronz 
madalya ile 
döndüler.
Derece yapan 
sporcular; 2001 
doğumlu bayan 
kata 2. Buket 
Marangoz, 2000 
doğumlu bayan kata 
2. Ezgi Girenay, 
1999 bayan kumite 
3. İrem Aydın, 1998 
bayan kumite 3.
Nazlıcan Tunç. 
Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Karate 
Antrenörü Murat 
Yaşar Önal;
"Böyle büyük bir . 

şampiyonadan 
yüzümüzün akıyla 
çıktık. Sonuç olarak 
güzel bir netice 
aldık. Beş kişilik 
takımla Gemlik’imizi 
temsil ederek kata 
ve kumite dallarında 
sporcularımız bir 
kez daha ilçemizin 
adını duyurmuş 
lardır. Çalışmaları 
mızın karşılığını 
böyle güzel sonuç 
larla almak bizlere 
gurur ve çalışma 
azmi veriyor” dedi. 
Önal, "Böyle 
güzel başarıları 
almamızda emeği 
ve desteği geçen 
sponsorlarımız * 
GEMPORT A.Ş ve

BORUSAN 
LOJİSTİK firmaları
na karate 
branşımıza 
göstermiş oldukları 
ilgiden dolayı 
çok teşekkür 
ediyorum. ” dedi 
Antrenör Önal, 
karate spor 
okullarının çalış
malarının devam 
ettiğini kış dönemi 
kayıtlarının 
başladığını belir
tirken, ilçemizde 
karate Sporuna olan 
ilginin her geçen 
gün arttığını ye alt 
yapı okullarımızda 
80 sporcunun 
eğitim aldığını 
söyledi.

İnternet sitemiz yenilendi www.gemlikkorlezgazetesi.com

http://www.gemlikkorlezgazetesi.com
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Süper Amatör ligde 
umduğunu bir türlü 
bulamayan ilçelerden 
biri de Gemlik.
Şubat ayının ilk haf

tasında başlayacak 
olan birinci amatör 
kümede tek takımla 
temsil edilmemiz 
bunu açıkça gösteri 
yor.

Tek takım dediğimiz 
de Kurşunlu 
Gençlikspor takımı.
Geçtiğimiz yıl 

tesadüflerle birinci 
kümede kalabilen bir 
takım.

Ve Gemlik’ten kopuk 
olması, bu ilçeden fut-

KALE
FUTBOL FAKİRİYİZ!

İ Seyfettin
JŞEKERSÖZ

bolcu transferi yap
maması ile dikkat 
çeken bir takım.

Merak edilen bir 
konu da bu takımın 
maçlarını Gemlik’te 
oynayıp oynamaya
cağı.

Ne şekilde olursa 
olsun Süper lig 
maçları bitiminde 
Gemlik’te heyecanın 
bir süre olmaya
cağıdır.
İkinci küme 

maçlarının başlaması
na ise 2 ay var.
Kumlaspor, 

Umurspor, 
Çotanakspor ve.

Körfezspor’un 
mücadele edeceği 
ikinci küme başlayana 
kadar heyecan yok.
Çotanakspor ile 

Körfezspor’un yanı 
sıra tecrübeli 
Umurspor ve Kumla 
Gençlikspor’da 
sezona iddialı 
başlayabilmek için 
kadrolarını yenileme 
çalışması içindeler.
İnşallah geçtiğimiz 

sezon kaçırılan birinci 
küme fırsatı bu yıl 
yakalanır ve ilçemiz
den bir takım çıkar.
Gönül ister ki ayrı 

gruplarda yer alsınlar 

ve birden fazla takım 
aynı şansı yakalasın. 
Çünkü köylerden 

bile birinci amatör 
kümede takımlar yer 
alıyor.

GEMLİK 
BELEDİYESPOR’UN 
HAVUZ 
BAŞARISI

Sosyal Merkezi’nde 
yapılan yüzme havuzu 
sayesinde Gemlik’te 
çok iddialı bir spor 
dalı da yüzme oldu.
Gemlik 

Belediyespor’un 
kurulmasından sonra 
tecrübeli hocaların 
gözetiminde kabiliyetli 
çocukların ailelerinin 
teşvikiyle başladıkları 
yüzme sporunda 
başarı gelmeye 
başladı.
Alt yapının oluşturul

ması kadar kurulan 
Belediyespor’lu 

yöneticilerinde bu işte 
büyük katkıları var.
Belediyespor kurul

duğunda, neden 
kuruldu diyenlere 
önemli mesajdır 
sporcuların aldıkları 
başarılar,
Onlarca çocuk spor 

yapma olanağı bulu 
yortar.
“Belirli zümre çocuk

ları faydalanıyor” 
diyenler ise alınan bu 
başarılar karşısında 
acaba söyledik
lerinden utanç duya
biliyorlar mı?

Ne olursa olsun, 
ister Belediyespor 
Kulübü, ister özel 
kulüpler.
Alt yapıya önem vere 

rek bir çok gence 
spor yapma olanağı 
bularak onları kötü 
yollara gitmelerini 
önledikleri için de 
kendilerini kutluyo
rum.

■i anın Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli olan 14.01.2011 tarihliKAYIP EX002223 no’lu ihracat beyannamemize ait 14.01.2011 tarihli E0037669 ■İlil II numaralı EUR1 belgesi kaybolmuştur.Hükümsüzdür.
LITHOSERA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

T MA â “SUYUNU BOŞA 

- HARCAMA”

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

özel

KREŞLERİ

LIBERTY (ŞEKER) SİG_Q_RJA
M a c i de ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

GENLİK'İNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ IGİIİH 

KUIUMU

3.

VI I ’T

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri^-

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGflGC BftOKCR'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) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir farkyaratır'’

al

>1

■
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIM” YE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENbİNl GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

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

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçIndeJYeni Devlet Hastanesi Altı

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire J 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 saklık

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.elmasekerikres.com
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ti dakikada deprem raporu hiiiilMiııllııııilIttiMlsii
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi, İstan
bul'da 7 büyük
lüğündeki bir 
depremin 2030'a 
kadar olma 
olasılığının yüzde 64 
olduğunu açıkladı. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme 
Merkezi (UDİM) 
Müdürü Dr. Doğan 
Kalafat, Türkiye ve 
yakın çevresinde 
meydana gelen 
depremlerle ilgili 
şiddet haritalarını en 
kısa zamanda üret
tiklerini belirterek, 
“Üretilen olası hasar 
ve can kaybı harita
larını depreme ait 
parametrik bilgiler 
ile eş zamanlı olarak 
basına ve kamuoyu-

w iınınııii mimli iMı
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, son 10 
yıllık dönemde ener
ji talebi en çok artan 
ülkeler arasında 
Türkiye'nin Çin'den 
sonra ikinci ülke 
olduğunu açıkladı. 
Bakan Taner Yıldız, 
bu nedenle enerji 
üretiminde yatırım
lara ve araştır
malara önem verdik
lerini hatırlatarak, 
barajlı Hidroelektrik 
Santralleri (HES)

na iletmeye 
başladık” dedi. 
2011-2015 
ARASINDA BÜYÜK 
DEPREM RİSKİ VAR 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Ulusal Deprem 
İzleme Merkezi 
(UDİM) Müdürü Dr. 
Doğan Kalafat, 
Türkiye ve yakın 

hariç akarsu santral 
gücünün ve 
sayısının artırıldığı
na dikkat çekti. 
Bakan, 2002 yılında 
771 megavat 
düzeyindeki akarsu 
santrali kurulu 
gücün, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
(YEK) Kanunu ile 
birlikte ivme 
kazandığını ve 2 bin 
460 megavata yük? 
seldiğine işaret etti. 
Yıldız, akarsu tipi 
santrallerin tam bir 

çevresinde mey
dana gelen deprem
lerle ilgili şiddet har
italarım en kısa 
zamanda ürettikleri
ni belirterek, 
“Üretilen olası 
hasar ve can kaybı 
haritalarını depreme 
ait parametrik bil
giler ile eş zamanlı 
olarak basına ve 
kamuoyuna iletme 
ye başladık” dedi.

buçuk Keban barajı
na eşit olduğunu 
ifade etti. Enerji ve 
Tabi Kaynaklar 
Bakanı Taner 
Yıldız'ın, enerji ve 
enerji ile ilgili 
yaşanan gelişmeler 
hakkında, Genç 
Sanayici ve 
İşadamları 
Derneği'nin 
çıkardığı Bakış adlı 
dergisinin son 
sayısında değer
lendirmesi yayım
landı.

Enerji tasarrufu 
sağlayan ampul
lerin, meme kanseri 
riskini artırabildiği 
iddia edildi. 
Daily Telegraph 
gazetesindeki 
habere göre, 
İsrail'deki Hayfa 
Üniversitesinden 
biyoloji Profesörü 
Abraham Haim, 
mavimsi ışık yayan 
bu tür ampullerin 
vücudun melatonin 
hormonu üretimini 
bozduğunu 
ifade etti.
Melatonin hormo
nunun bazı meme 
ve prostat kanseri 
türlerine karşı koru
ma sağladığı 
düşünülüyor.
Söz konusu hormo
nun gece daha 
fazla salgılandığı 
ancak bu ampul
lerin gece yatak 
odasında 
yakıldığında hor
mon üretimini 
bastırdığı belirtildi. 
Gece vardiyasında 
çalışan kadınların 
meme kanserine 
daha fazla yaka
landığını gösteren 
araştırmadan 
sonra, gece ışığa 
maruz kalmakla 
meme kanseri 
arasındaki 
muhtemel bağlantı

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

10 yıldan fazla 
süredir biliniyordu. 
Prof. Haim, ekibiyle 
yaptığı araştır
manın, gece yarısı 
yatak odalarında 
kullanılan ışığın 
seviyesiyle meme 
kanseri riski arasın
da daha güçlü 
bağlantı bulduğunu 
söyledi.
Chronobiology 
International der
gisinde yayınlanan 
araştırmada, gece 
lambası yanarken 
uyuyan kadınlarda 
meme kanseri 
görülme riskinin, 
karanlıkta uyuyan
lara oranla yüzde 
22 daha fazla 
olduğu belirtildi. 
Bilim adamları 
bunun bir 
nedeninin de insan
ların uyurken enerji 
tasarrufu sağlayan 

NÖBETÇİ ECZANE
1 Şubat 2011 Sah 

GEMİÇ ECZANESİ

lambalar kullan
maları olduğunu 
kaydettiler.
Bilim adamları, 
mavimsi, kısa dalga 
uzunluğuna sahip 
ampullerin akşam 
iki saat kullanıl
masının sarı ışık 
kullanılmasına 
oranla melatonin 
üretimini daha fazla 
bastırdığını 
belirleyen bir 
başka araştırmaya 
da atıf yaptılar. 
Mavimsi ışığın 
ayrıca insanı daha 
tetikte tuttuğu ve 
vücut ısısıyla kalp 
atışını artırdığına 
dikkat çekiliyor. 
Prof. Haim, bunun 
sebebinin tasarru
flu ampullerin 
yaydığı ışığın gün 
ışığına daha 
fazla benzemesi 
olduğunu 
düşünüyor.
Prof. Abraham 

Haim, kendisinin 
de evinde "ışık 
kirliliği"ne neden 
olmakla suçladığı 
tasarruflu ampul 
kullanmaya son 
verdiğini söyledi. 
Prof. Haim, insan- $ 
ların tasarruflu 
olduğu için 
evlerinde daha fazla 
ışık yaktıklarına da 
işaret etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.
_________ ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

RESMİ DAİRELER DENİI OTOBÜSÜ

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

613 12 12
613 20 77
612 10 72
614 45 49
514 47 71
612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat.
Mer.Saö.Ocaöı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

917 34 00
913 23 20
913 10 08
913 69 29
913 60 40

813 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

TEK Arıza ı
TEK işletme i
Statyum j
Orm.Böl.Şef. <
Milli Eğt. Md. ı
Halk Kütüphane j
Askerlik Şb. <
Karayolları <
Liman Baş. ı
Mal Müd. ■
Nüfus Md. I
özel İd. Md. !
Tapu Slcl. Müd. J
Müftülük J
Gümrük Md. !
Ver. Dairesi Md. !
ilçe Tarım Müd. !
İlçe Seç. Md. !
Halk Eğitim Müd. !
İŞ-KUR__________ !

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

Bursa 
Mudanya 
Yanlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova
Topçular
Esklhlsar

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez IIlttllMI

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz
Habaş
Mogaz
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3877 

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 
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Güciimspor'dan "Geleceğin Yıldızları” »rölesi
İlçemiz genelinde 
basketbol sporunun 
sevilip, tanıtılması ve 
geniş kitlelere yayıl
masını sağlamak 
amacıyla “Geleceğin 
Yıldızları” projesi 
başladı.
Gemlik Gücümspor 
Kulübü tarafından 
başlatılan projede, 
belirlenen 20 sporcu 
3 aylık araştırmadan 
ve fiziksel uygunluk 
testlerinden 
geçirildiler.
Gemlik Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan 
Büyükbaşaran, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, basket
bol sporunun kulüp
leri bünyesinde 
ilçede kazanmış 
oldukları başarının 
Bursa’ya da 
yansıdığını, ivme 
kazandırdığını 
belirtti.
Büyükbaşaran, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Basketbol sporu
nun ilçemiz

genelinde sevilip, 
tanıtılmasını ve 
geniş kitlelere yayıl
masını sağlamak 
amaçıyla “Geleceğin 
Yıldızları" projesini 
başlattık. Bu pro
jede, Türkiye 
Basketbol Federas 
yonu onaylı 
2.kademe antrenör
ler ve Uludağ Üniver
sitesi Beden Eğitimi 
Bölümü’nde okuyan 
Deniz Tutum ve

Melih Cihat Sel 
tarafından projeye 
kondisyon olarak 
katkı sağlarken, 
projenin 
Koordinatörlüğünü 
ise kulübümüz 
yöneticilerinden 
Abbas Özer yapacak. 
Bu projede, İlçe 
Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’ne ve 
katkılarından dolayı 
Perdeci Latif 
Çakan’a teşekkür

ediyoruz.”
Projenin 1 Şubat 
2011 tarihinde 
başladığını 
belirten Tuğan 
Büyükbaşaran, proje 
kapsamında basket- 
bolcuların 11 ay 154 
gün 308 saat antre- 
manlarının yapıla
cağını, ayrıca bir 
hazırlık kampı, 8 
hazırlık maçı ile 
projenin bir yılda 
tamamlanacağını 

söyledi. 
Büyükbaşaran, 
‘Geleceğin Yıldızları’ 
projesi ile basketbol 
branşına yetenekli 
elit sporcular 
yetiştirerek, Bursa 
Basketbol Liglerinde 
ilçemize madalya 
getirmeyi amaçladık
larını belirtti.
Gemlik Gücümspor 
Kulübü minik erkek
ler, küçük erkekler 
ve küçük kızlar, 

yıldız kızlar 
basketbol takım
larının maçlarının 
devam ettiğini 
söyleyen 
Büyükbaşaran, 
basketbola ilgisi 
olan tüm çocuktan 
Cumartesi-Pazar 
günleri saat 
14.00’de Gemlik 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
antremanlara 
davet etti.

e^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
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileli

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanırdan

TEL: 513 10 71 - GSM: 0.533 56018 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com ,

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÖZTURK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
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"Halı yıkamak bir sonattır" 

ÜCRCTSİZ StAVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovar/ok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

Bursa 2. Ağır Ceza mahkemesine 
yaptılan itiraz kabul edildi 

Cemil fl. serbest 
bırakıldıGemlik Sosyal Güvenlik Merkez Müdür 

Vekili Sabahattin Duymuş, dün Sosyal 
Güvenlik Kurumu Gemlik Şube Müdür 
lügü’nde yaptığı basın toplantısıyla Halk 

i arasında Af Yasası olarak da bilinen, bazı 
| alacakların yeniden yapılandırılması ile

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor 
tası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Ka 
nun Hükmünde Kararnamelerde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında bilgi verdi. Haberi sayfa 2’de

Uludağ Üniversitesi, 
rektörünü uğurladı

Akciğer kanserine 
yenik düşen 65 
yaşında vefat eden 
Uludağ Üniversite
si Rektörü Prof 
Mete Cengiz için, 
Uludağ Üniversite
si Rektörü Prof. 
Mete Cengiz için 
inşaatını son aşa
masına getirdiği 
oditoryumda dün 
tören düzenlendi. 
Bursa Valisi

Sahabettin Harput 
törende yaptığı 
konuşmada, Mete 
Cengiz'in övünüle
cek bir üniversite 
hayalinde olduğu 
nu söyledi.
Mete Cengiz, 
Ulucami'de ikindi 
vakti kılınacak 
cenaze namazının 
ardından Emir 
Sultan'da toprağa 
verildi. Syf4’de

2 kişi evinde 
ölü bulundu

Gemlik ve Küçük 
Kum la’da dün 
iki kişi evlerinde 
ölü bulundular. 
Küçük Kumla 
Siteler Mahallesi 
Ozan Sokak 
Ayşem Sitesinin 
4. katında 68 
yaşındaki Ahmet 
Şişman adlı vatan
daş, İstanbul’da 
yaşayan yakınları 
tarafından evde 
ölü bulundu. 
İstanbullu olan 
Ahmet Şişman’ı 
Küçük Kumla’daki 
evinde yalnız 

yaşadığı öğrenildi. 
Öte yandan, 
Bahkpazarı 
Mahallesi 1 Nolu 
Cadde üzerinde 
bulunan Sefa 
Sokak’taki evinde 
44 yaşındaki Atilla 
Başoğulları yakın
ları tarafından ölü 
olarak bulundu. 
Şişman ve 
Başoğullan’nın 
cesetleri 
Cumhuriyet 
Savcısının talimatı 
ie Bursa Adli 
Tıp Morguna 
gönderildiler.

Gemlik Belediyesi’n 
de Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen soruştur
ma sonucu, geçtiği 
miz günlerde 
tutuklanan Belediye 
Teknik Başkanı 
Özkan A. serbest 
bırakılmasının ardın
dan İdari Başkan 
Cemil A. da dün 
serbest bırakıldı. 
Cemil A.’nın avukatı 
Bursa 2. Ağır Ceza

Bursa 77 derece sıcaklıkta 
ikinci termal suya kavuştu

Bursa İl Özel İdaresi Jeotermal A.Ş tabakh aneler 
bölgesinde gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında 
1028 metre derinlikte, 11 derece sıcaklıkta, 35 litre/ 
saniye debide ikinci bir sıcak suya ulaştı. 5’de

Mahkemesi’ne yap
tığı itiraz sonucu, 
dosya Mahkemece 
incelendi. Dosyayı 
inceleyen 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
Cemil A.’nın tutuk
suz yargılanmak 
üzerine serbest 
bırakılmasına karar 
verdi. Cemil A. nın 
dün tutuklu olduğu 
Bursa Kapalı 
Cezaevi’nden tahliye 
edildiği öğrenildi.

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

Kalite ve kalibre...
Aile yapısı önemli...
Çevre de etken...
Eğitim de biçimlendiriyor.
Yoksa...
Hazımsız,
Doyumsuz,
Niteliksiz,
Üretmeyen bir “şey” olarak yaşam bitiri 

liyor.
Türkiye’de,
Dünyada da kaynaklar hoyratça 

tüketiliyor.
Ve...
Kaynaklar tükendikçe insanlar hırçın

laşıyor.
“Şey” e dönüşüyor.
Aç kalacağım korkusu “ahlak değerleri

ni” yerle bir ediyor.
Hırs;
Boyunduruğu altına aldığı insanı hallaç 

pamuğu gibi atıyor. v
Karakter zafiyetiyle birlikte doğuştan 

var olan “ben” egosunu açığa çıkarıyor.
Bu durumdan;
Uluslar zarar görüyor.
Değerler zedeleniyor. .
Doyumsuzluk,
Açgözlülük “endaze”yi bozuyor.
Beğenmediğimiz, aşağılama sözcüğü 

olarak kullandığımız “hayvan” ...
Karnı doyunca çevresine zarar vermi 

yor.
Diğer hayvanların omzuna çıkarak yük

selmiyor.
Sınırlarını biliyor...
Ne aşıyor ne de girilmesine izin veriyor.
Mısır’da yaşananlar...
Afrika’nın kuzeyindeki ülkelerde 

başlayan kıpırdanışlar...
Açgözlülük ve doyumsuzluğun yarattığı 

ağır sonuçlar.
Paylaşmayı bilmeyen...
Dağıtmaktan aciz...
Sırça köşkte ahkâm kesen...
ABD’nin uydusundaki “kral” görünümlü 

adamlar gelir dağılımını bozuyor.
Büyük kitleler açlığa itilirken bir avuç 

“imtiyazlı”, pamuklar içinde yaşam 
sürüyorlar.
Ancak...
Öyle gitmiyor...
Gün geliyor, devran dönüyor.
Açlık yoksulluk kitleleri harekete 

geçiriyor.
Antidemokratik uygulamalar ve insan 

hakları ihlalleri halkın öfkesini çoğaltıyor.
Ne yazık ki;
Masum istekler kanla karşılık buluyor. 
Ancak;
Tunus’da ve Mısır’da gerçekleşen ayak

lanma sıradan bir tepki değildir.
Arap ülkelerinin 21. yüzyılda sosyal, 

kültürel ve siyasi açıdan yeniden 
yapılanacağına dair işaretler de içeriyor.

Berkay KARABULUT

Gemlik Sosyal 
Güvenlik Merkez 
Müdür Vekili 
Sabahattin Duymuş, 
dün Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü’nde yap
tığı basın toplan
tısıyla Halk arasında 
Af Yasası olarak da 
bilinen, bazı alacak
ların yeniden yapı
landırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
değişiklik yapılması
na dair kanun 
tasarısı hakkında 
bilgi verdi.
Buna göre, kanunun 
yasalaşması duru
munda, Merkez 
Müdürlüğü başvuru
ları kabul edecek. 
Duymuş yaptığı 
yazılı açıklamada 
şunları söyledi: 
‘‘Halk arasında af 
yasası olarak da 
bilinen tasarı TBMM 
Genel Kuruluna 
sevk edilmiştir. 
İlgili Kanun 
Tasarısına göre;
2010 Kasım ve önce
ki aylara ilişkin; sig
orta primi, emekli lik 
keseneği ve ku rum 
karşılığı, işsizlik 
sigortası primi, sos 
yal güvenlik destek 
primi, damga vergi 
si, eğitime katkı 
payı, özel işlem 
vergisi ile bunlara 
bağlı gecikme 
cezası ve gecikme 
zammı alacakları, 
30/11/2010 tarihine 
kadar (bu tarih 
dahil) bitirilmiş olan

özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale 
konusu işlere ilişkin 
yapılan ön değer
lendirme, araştırma 
veya tespit sonu
cunda bulunan 
eksik işçilik tutarı 
üzerinden hesap 
lanan sigorta primi 
ile bunlara bağlı 
gecikme cezası ve 
gecikme zammı ala
cakları, 31/12/2010 
tarihine kadar (bu 
tarih dahil) işlenen 
fiillere ilişkin olup 
ilgili kanunları 
uyarınca uygulanan 
idari para cezaları ile 
bunlara bağlı 
gecikme cezası ve 
gecikme zammı ala
cakları, yapılandırma 
kapsamına girecek
tir. Bu bağlamda 
4A sigortalılarını 
çalıştıran işyeri 
daimi işyeri dosya 
lan ve 4B sigortalı 
(Bağ-Kur) dosyaları 
01.10.2010 tarihi 
itibariyle, geçici 
işyeri dosyaları 
(İnşaat ve ihale 
konusu) ise 
05.01.2011 tarihi 
itibariyle Merkez 
Müdürlüğümüze 
devredilmiştir.
01.10.2010 tarihi 

itibariyle tüm 
işveren ve Bağ-Kur 
iş ve işlemleri 
Merkez Müdürlüğü 
müz bünyesinde 
yapılmakta olup af 
yasası olarak bilinen 
tasarının yasalaş
ması halinde 
sigortalı ve işveren
lerimizin yapacağı 
başvurular Merkez 
Müdürlüğümüz 
tarafından kabul 
edilecektir. Af 
tasarısında yapı
landırma kapsamına 
alınan borç türlerin 
den bir tanesi de 
geçmiş yıllarda 
tescili yapılmasına 
rağmen kısmi olarak 
yapı kullanma 
belgesi alınan 
veya hiçbir şekilde 
yapı kullanma 
izin belgesi 

alınmamış olan 
inşaat işyeri 
dosyalarının asgari 
işçilik hesabından 
kaynaklanan fark 
işçilik borçları ile 
ihale konusu 
işlerden dolayı 
çıkacak fark işçilik 
borçlarıdır. Bu 
şekilde inşaat işyeri 
dosyası tescil 
ettirmiş ancak yapı 
kullanma izin

belgesi alabilmek 
adına Kurumumuza 
müracaat etmemiş 
olan işverenlerimiz 
ile ihale konusu iş 
üstlenen işveren 
/erimizin ileri ki 
tarihlerde mağdur 
olmamaları adına 
inşaat işyerleri için 
inşaatlarının tamam
landığı tarihi bel
geleyecek nitelikte 
olan “yapı kullanma 
izin belgesi, 
elektrik su abonelik
leri başlama 
tarihlerini gösterir 
belgeler”, ihale 
konusu işlerde 
ise ihale makamın
dan alınacak 
yazılarla Merkez 
Müdürlüğümüze 
müracaat etmeleri 
halinde yapılan 
inşaat veya ihaleli 
işten dolayı çıkacak 
olan fark işçilik 
borçları da yapı- 

• /andırma kapsamına 
, alınacaktır.”

Yapılan açıklamada, 
bu doğrultuda 
Meclis gündeminde 

p bulunan “Bazı 
J Alacakların Yeniden

Yapılandırılması İle 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısrnm 
yasalaşması halinde 
başvuru süresini 
dikkate alarak 
işveren ve sigor
talılarımızın Merkez 
Müdürlüğümüze 
müracaat etmeleri 
gerektiği tüm Gemlik 
halkına duyurulur. ” 
denildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
03HH33eS33I UKUYUJM OKUTUN

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK J. YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (C.224) 513 96 93 Fax: (0.224) 513 36 96

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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1$ makinesi seudası canından etti
Bursa’nın Karacabey 
ilçesinde yıkamak 
istediği iş makine
siyle birlikte 
dereye uçan bir 
operatör, kabinde 
mahsur kalınca 
boğularak 
hayatını kaybetti. 
Genç operatörden 
geriye^ iş makine
siyle çektirdiği

hatıra fotoğrafları 
kaldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Karacabey'e bağlı 
İsmetpaşa köyünde 
elektrik hattı 
inşaatında çalışan iş 
makinesi operatörü 
Bekir Ergin (32), 
mesai bitiminde 
çamurlanan aracını 
yıkamak istedi. İş

4wsıftDt«mM$iWııllMıııiı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde kaldırıhdğı 
hastanede hayatını 
kaybeden 4 
yaşındaki çocuğun 
ölümü şüpheli 
bulundu.
Atari Mahallesi

Çokal Çaddesi'nde 
ikamet eden 
Mehmet-Aysel 
Bayram çiftinin 
çocuğu Mustafa Mert 
Bayram (4) rahat 
sızlanınca ailesi 
tarafından ilçe 
devlet hastanesine

makinesini 
Karadere'ye 
yanaştırmak isteyen 
Ergin, aracın kay
ması üzerine dereye 
uçtu. Kabinde mah
sur kalan genç oper
atör boğularak hay
atını kaybetti.
İş makinesi çevrede
ki balık üretme 
çiftliği sahibi tarafın

dan bulundu. 
Köylülerin 
yardımıyla dereden 
çıkarılan iş maki
nesinin içinden 
ceset çıkması üze 
rıne jandarma soruş
turma başlattı. 
Operatörden geriye, 
iş makinesiyle 
çektirdiği hatıra 
fotoğrafları kaldı.

kaldırıldı. Yapılan 
müdaheleye arğmen 
Mert Bayram hay
atını kaybetti. Ailesi, 
çocuklarının herhan
gi bir rahatsızlığının 
olmadığını söyle 
yince Cumhuriyet 
Savcılığı Bayram'ın

ölümünü 
şüpheli buldu. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatılırken 
Mustafa Mert 
Bayram'ın kesin 
ölüm sebebi otopsi 
sonrası netlik 
kazanacak.

Kavşakta kala latana çarpıştılar
OztVıVck

//

TEKSEFERDEYAPACAĞINIZ 50 TLVEÜZERİ 

MARIUT ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

2.90 n
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 sullanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gidişin belirtileri !..

Bursa'da bir mini- 
vanla otomobilin 
kavşakta kafa kafaya 
çarpışması sonucu 3 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, merkez 
Yıldırım ilçesi Zafer 
Mahallesi Demirci 
Sokak'ta meydana 
geldi. Vural C. yöne
timindeki 16 V 4514 
plakalı minivan, 
kavşaktan dönmek 
isterken Mümin A. 
yönetimindeki 16 L 
7483 plakalı otomo
bil ile kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada iki 
araç sürücüsü ile 
minivanın içersinde 
bulunan Ali Y. hafif 
şekilde yaralandı. 
Yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslarla 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazayı gören 
mahalle sakinleri ise 
hemen olay yerine 
koşarak yaralıları 
araçlardan çıkardı. 
Kazada sürücülerin 
sıkıştığı ihbarını alan 
itfaiye ekipleri de 
olay yerine geldi. 
Ancak kazanın sıkış
mak olmadığını 
gören ekipler, müda
hale etmeden geri 
döndü. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Galatasaray’ın Seyrantepe’ de yapılan . 
stadın açılışında on binlerce insan kendi
lerinin en doğal hakları olan “Protesto 
etmek” hakkını medeni bir şekilde kul
landılar.

Ne taş, ne belediye otobüslerine Molotof 
atıp çocukları ve kadınları diri diri yaktılar. 
Sadece ıslık çalarak protesto ettiler.

Aman Allah, Başbakan Erdoğan önce 
küstü stadı terk etti.

Siniri geçmemiş ki ertesi gün esti, yağdı, 
stadın sözleşmesinin henüz imzalan
madığını söyleyerek GalatasaraylIları 
tehdit etti. Öyle bir sinirle konuştu ki, 
protesto edenleri bir yakalasa tekme- 
tokat girişebilecek gibiydi.

Bence bu günlerde sayın Başbakan; 
“Şışt, şışt sakin ol, sinirlerine hakim ol” 
adlı şarkıyı dinlemelidir.

Toki başkanı düşüncesizce konuşarak , 
yalakalık yaparak dedi ki ;
“Galatasaray yönetimi Ali Sami Yen'le 

ilgili kiracılık yükümlülüklerini bile yerine 
getiremezken bize geldi.

Özhan Canaydın'ın karşımıza gelip naif 
ve sessizce duruşu dün gibi aklımdadır”..

Başbakanın “Benim Tokim” dediği 
ölmüş bir Galatasaray’ın Saygıdeğer 
başkanını aşağılıyor. (Özhan Canaydın)

Sayın okurlarım; Toki kimsenin babasının 
malı değildir.

Toki, Türk Milletinindir ve yasalarla 
bağlıdır ve Türk Milleti adına görev yapan 
her kurum gibi denetime tabidir.

Stadı TOKİ yapmıştır ama, şu da bilin
melidir ki Galatasaray camiasının sırtından 
para kazanmıştır.

T.C Başbakanının, “Stadın sözleşmesi 
henüz imzalanmadı” diyerek GS Camiasını 
tehdit etmeye ne hakkı vardır ne de yetkisi.

Eğer gerçekten gücü varsa,stadın 
sözleşmesini imzalatmasında görelim...

Başbakanın Bakanı Egemen Bağış’ın ve 
Başbakanlık danışmanının, 
GalatasaraylIlara hakaret etmeğe de hakkı 
yoktur.

Bu olaylar sonrasında esas gaf yapan, 
dik duramayan kişi GS Başkanı Adnan 
Polat’tır.

Başbakan’ın protesto edilmesi elbette 
Adnan Polat’ı üzmüştür.

Başbakan’dan dilenecek bir özür yeterli 
olacaktı.

Halbuki Adnan Polat ne yaptı?.. 
Gazetelere boy boy özür ilanları verdi, 
yetmedi “kameralar incelenecek ve 
protesto edenler, bundan böyle stada 
sokulmayacak” diyerek kendi kendini tüm 
GalatasaraylIlar ve sevenleri nezdinde 
tamamen bitirdi...

Yasaların suç saymadığı bir eylem için 
insanları suçluyarak, hangi yetkiyle ve 
neye dayanarakinsanların stada girmesini 
engelleyeceksiniz ?..

Başbakan’ın kankası Hariri’nin sahibi 
olduğu isim hakkını aldığı Telekom Arena 
Stadının kapısına, “GalatasaraylIlar Gire 
mez” diye bir tabela asın, olsun bitsin.

(Lübnan’da hükümet düşünce Hariri gece 
yarısı Erdoğan'a koşarak yardımını iste
di...) Büyük kuruluşlarımız gibi Telecom 
da satılmıştı sahibi Lübnanlı Hariri ‘dir. 
Herkes el ele kol kola.

Ey milletim bizim zannettiğim kuru
luşlarımız kimlerin elinde gör.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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KPSS’de tercihler 
bugün sona eriyor M Milli İl lİMlİMİ MİMİ
Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS) sonucuna 
göre, bazı kamu 
kurum ve kuru
luşların kadro ve 
pozisyonlarına yer
leştirme yapmak 
için adayların tercih 
yapma süresi 
bugün sona eriyor. 
Kamu Görevlerine 
İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik 
hükümleri uyarınca 
bazı kamu kurum Ve 
kuruluşlarının kadro 
ve pozisyonlarına 
yerleştirme yapmak 
amacıyla adaylar
dan 24 Ocak’tan 
itibaren tercih 
alınıyor. Tercih 
süresi ise bugün 
sona erecek. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yayım
lanan Kamu 
Personel Seçme

Sınavı KPSS- 
2010/2 Tercih 
Kılavuzunda, 
ortaöğretim, ön 
lisans ve lisans 
düzeyleri ayrı 
olmak üzere tercih 
yapılabilecek kadro 
ve pozisyonlar 
yer alıyor.
Kılavuzda yer alan 
kadro ve pozisyon
lardan tercih yapa
bilmek için, 10-11 
Temmuz 2010 tarih
lerinde yapılmış 
olan 2010-KPSS 
Lisans veya 28 
Kasım 2010 tari
hinde yapılmış 
olan 2010-KPŞS 
Ortaöğretim/Önlisa 
ns'a girilmiş ve 
ortaöğretim mezun
ları için KPSSP94, 
ön lisans mezunları 
için KPSSP93 ve 
lisans mezunları 
için KPSSP3 
puanının alınmış 
olması gerekiyor.

Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin gün
demdeki sorunlara 
ilişkin çözüm 
önerilerini Gemlikli 
bayanlara anlatmaya 
devam eden İlçe 
Kadın Kolu’nun ev 
ziyaretleri tüm 
hızıyla sürüyor. 
Ayşe Nil Avcı 
başkanlığındaki 
Gemlik İlçe 
Kadın Kolu, Yeni 
Mahalle’de Ebru 
Şamira’nın evinde 
düzenledikleri 
toplantıda Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
Genel Başkanlığı ile 
her geçen gün 
gücüne güç katan 
CHP’yi ve CHP ikti
darında yapacak
larını anlattılar. 
Kilit bir hale gelen 
ve baştan beri 
sendeleyen açılım 
politikalarının, işsiz?

iik, yoksulluk ve 
yolsuzluğun, genç 
ve bayanların 
sorunlarının her 
geçen gün çığ 
gibi büyüdüğünü 
belirten CHP’li 
bayanlar tüm bun
ların padişahlığa 
heveslenmiş iktidar 
ve şürekası ile değil 
halkın, yani CHP’nin 
iktidarında nihai 
çözümlere kavuşa
cağını dile getirdiler. 

Bayanların CHP 
içinde aktif siyaset 
yapmaları gerektiği
ni ve söylenen 
sözler ile vaatlere 
gözü kapalı inanmak 
yerine siyaset içinde 
aktif çalışarak, 
çekilen sıkıntı ve 
CHP’nin çözüm 
önerilerinin daha 
iyi anlaşılacağını 
söyleyen kadın kolu 
üyeleri, ev ziyaret
lerine devam ede- 

çeklerini belirttiler. 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi’nce 
geliştirilen Sokak 
Temsilcileri 
modeli sayesinde 
CHP’nin giremediği 
evin kalmayacağını 
söyleyen kadın 
kolu üyeleri, 
partiye yeni katılan 
bayanları da parti 
lokalinde çay içip 
tanışmaya davet 
ettiler.

Uludağ Üniversitesi, rektörünü uğurladı
Akciğer kanserine 
yenik düşen Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörü Prof Mete 
Cengiz için, görev 
yaptığı üniversite 
nin oditoryumunda 
tören düzenlendi. 
Cengiz'in 2008 yılın
da Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
tarafından göreve 
atanmasının ardın
dan, Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
borç sarmalından 
kurtulmuştu. 
Cumartesi gecesi 
65 yaşında vefat 
eden Uludağ Üni 
versitesi Rektörü 
Prof. Mete Cengiz 
için inşaatını son 
aşamasına getirdiği 
oditoryumda tören 
düzenlendi. Aynı 
zamanda Tıp Fakül 
tesi'nde Göğüs Kalp 
Damar Cerrahisi'nin 
kurucusu olan Prof. 
Mete Cengiz için ilk 
konuşmayı, bu 
bölümün ana bilim 
dalı başkanı olan 
Prof. Dr. David Saba 
yaptı. Mete

Cengiz'in talebesi 
olan Prof. David 
Saba, onun halkın 
içinden birisi oldu 
ğunu, vakur sahibi 
olgun bir kişiliği 
olduğunu kaydede 
rek, "Son konuş
mamızda çok yor 
gun olduğunu 
gördüm. Keyfi yok 
tu. 'Bir emriniz var 
mı?' diye sorduğum 
da, "Kurumlunuzu 
sevin, sahip çıkın. 
Kimse kalıcı değil, 
görevler de geçici" 
dedi. Çok alçak 
gönüllü, mütevazı 
bir insandı" dedi. 
Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr.
Sadık Kılıçturgay da 
Mete Çengimden 
pozitif düşünmeyi 
öğrendiklerini ifade 
ederek, "Hiçbir 
olayın tek boyutlu 

olmadığını ondan 
öğrendik. Keşke 
bütün çalış
malarının meyvesini 
alabildiği anları 
görebilseydi. Bize, 
'Adam gibi dekanlık 
yapın, kafanıza yat
mayın, olayları 
masaya yatırın. 
Hepimiz yanlış bir 
perspektiften baka
biliriz. Doğrular, 
yeterince tartışılmış 
kararlardan alınır" 
derdi. Düşünceleri 
mizi özgürce gün
deme getirmeyi 
tavsiye ederdi. 
Vefatından kısa 
süre önce son imza
ladığı anlaşma ise 
iyi hekimlik uygula
maları merkezidir. 
Bize çok büyük bir 
sorumluluk ve yük 
bıraktı. Bütün hayal
lerinin gerçekleşme

si için elimizden 
geleni yapmaya 
devam edeceğiz" 
diye kohuştu. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. 
Ali Yaşar Sarıbay 
ise, bulunması zor 
kaliteli bir yöneticiyi 
kaybettiklerini ifade 
ederek, "Onun 
amansız hastalığına 
teşhis konulduğun
da herkes seferber 
oldu. Eski hastaları 
alternatif çareler 
teklif ediyorlardı. En 
üst düzeydeki yet 
kililerden yurt dışın
da tedavi teklifleri 
iletildi. Hepsini 
kibarca duymazdan 
geldi. Eğer ben 
kendi üniversitemde 
tedavi olmayı red
dedersem başka 
kim ister ki?" diyor
du. Metanet ve 
tevekkülle karşıladı. 
Onun sahip olduğu 
vasıflar hepimize 
örnek olacak tarz
daydı. Ona layık bir 
insan olmaya 
çalışacağız" şek
linde konuştu.

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
da, Mete Cengiz'in 
övünülecek bir 
üniversite hayalinde 
olduğunu vurgula
yarak, "Özgür 
düşüncenin yayıl
ması için hem bilim
sel çalışmalar yaptı 
hem de herkesin 
inandığı gibi yaşa
ması için örnek 
davranış sergiledi. 
Halkla kurduğu 
sıcak diyaloglarla 
üniversiteyi 
yukarılara taşımak 
için çalıştı. 'İnsan
ların en hayırlısı, 
insanlara faydalı 
olandır' düsturunu 
biliyordu. Biran 
olsun kendi 
rahatını, keyfini, 
hastalığını düşün
medi. Hep görevinin 
başındaydı. Güler 
yüzüyle, asaleti, 
zarafetiyle hepimize 
örnek bir insandı" 
şeklinde konuştu. 
Rektörün çocukluk 
arkadaşı olan eski 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu da 

Mete Cengiz'in 
şahsı ve ailesi için 
kendisinden hiçbir 
şey istemediğini 
belirterek, "Ne iste
diyse üniversitesi 
için istemiştir. 
Üniversitenin 
mükemmel hale 
gelmesi için büyük 
gayret göstermiştir. 
Çok rahat şekilde 
tedavi için yurt dışı
na gidebilirdi. 
Ancak o arkadaş 
larına güvenip 
teklifleri kibarca 
reddetti. Son ana 
kadar hep ayakta 
durmaya gayret 
etti. Yatağından 
kalkıp makam 
odasına gidiyordu. 
Hasta lığına rağmen 
İstanbul'da rektörler 
top lantısına katılıp 
son ana kadar 
çalıştı" diye 
konuştu.
Mete Cengiz, 
Ulucami'de ikindi 
vakti kılınacak 
cenaze namazının 
ardından Emir 
Sultan'da toprağa 
verildi.
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«ali Eğitim Merkezi nde gilar ta ılevam eBr
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından açılan 
gitar kursu 
devam ediyor. 
Ocak ayında 
başlayan ve 
Müzik Öğretmeni 
Alper Kuş 
tarafından verilen 
Gitar Kursuna 
katılan öğrenciler, 
48 saat 
üzerinden 
eğitim alıyorlar. 
4 kurs halinde 
tamamlanacak 
olan gitar 
kursunun 
bitiminde 
öğrencilerin 
konser vereceğini 
söyleyen 
Gemlik Halk 
Eğitim

Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
“Kursumuz 
çok başarılı 
bir şekilde 
devam ediyor. 
Kursa katılan 
öğrenciler kısa

parçaları 
öğrenmeleri 
ardından kurs 
sonunda 
gitar konseri 
vermeyi düşünü 
yoruz.” şeklinde 
konuştu.

sürede gitar 
kullanmayı ve 
kendilerine 
verilen parçaları 
öğrenerek 
performanslarını 
yükseltiyorlar.
Yeterli

AMATÖR 
DENİZCİLİK 
KURSU 
Öte yandan, 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü, 
14 Şubat 2011 günü 
amatör denizcilik 

kursları açacağını 
duyurdu. Özel tek 
nelerde 16 metre, 
ticari teknelerde 24 
metre boyundaki 
tekneler için gemi
cilik ile ilgili bilgiler 
katılımcılara verile
ceğini söyleyen 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, “Kurs 
sonunda Ulaştırma 
Bakanhğı’nın yap
mış olduğu sınav 
ların Gemlik’te 
yapılması için 
başvuruda bulun
duk. Bu izni ala
bilirsek, amatör 
denizcilik belgesi 
almak isteyenlere 
yapılan sınavdan 
sonra gemi adamı 
belgesini vere
ceğiz” dedi

Bırsa n derece sıklıkta ikiıci lenıal siya kavıstıı
Bursa İl Özel İdare
si Jeotermal A.Ş 
tabakhaneler böl
gesinde gerçek
leştirdiği sondaj 
çalışmalarında 
1028 metre derin
likte, 77 derece 
sıcaklıkta, 35 
litre/saniye debide 
ikinci bir sıcak 

SATIUK MİBE 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.

0 532 583 56 61

suya ulaştı. 
Kültürpark’taki 
sıcak su kuyusuna 
400 metre uzaklıkta 
bulunan sıcak su 
kuyusunu 
inceleyen Vali 
Şaha bettin 
Harput’un yanı sıra 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter

Yardımcısı Müfit 
Aydın, Çevre Sağlık 
Daire Başkanı 
Haluk Bilgesay ve 
Jeotermal A.Ş 
Genel Müdürü 
Hasan Aydın 
katıldı. Bursa’nın 
yeni bir zenginliğe 
daha kavuştuğunu 
müjdeleyen Vali 
Harput, 3,5 aylık 
sondaj çalış
malarının tamam- ? 
landığını ifade 
ederek; “Yeni bir 
sıcak su kaynağına 
ulaşmanın mutlu
luğunu yaşıyoruz.
Yaklaşık bin 28 
metrelik derinlikte 
sıcak suya ulaştık. 
77 derecelik su 
saniyede 35 litre 
akıyor. Mineral 
değerleri ve hangi 
hastalıklara iyi 
geldiği hakkında 
araştırmalarımız 
sürüyor” dedi.
Yeni açılan kuyu

nun çevredeki 
diğer sıcak su 
kuyularını et

yerle görüşmemiz 
oldu. Her şey yol-

derinliğe inildiğini 
ve 88 derecelik su

kilemediğinin altını 
çizen Harput, “Bu 
kuyu, diğer kuyu
lardan müstakil bir 
kuyu. Bu kuyudan 
çıkan su diğer 
kuyuları etkilemi 
yor. Zaman zaman 
bir kuyudan çıkan 
su diğer kuyuları 
etkileyebiliyordu. 
Bu kuyuda böyle 
durum söz konusu 
değil. Birkaç ay 
içinde talep sahip
lerine su vermeye 
başlayacağız.
Şimdiye kadar 50 

unda gidiyor” diye 
konuştu/ 
Kültürparkta bulu
nan kuyuda yak
laşık 640 metre 

bulunduğunu hatır
latan Harput, kuyu
nun açılmasında 
emeği geçen herke 
se teşekkür etti.
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Oiomotiv ilıracatı Ocafc'ta yüzde 6 arttı
Otomotiv ihracatı, 
Ocak ayında 
geçtiğimiz yılın aynı 
ayına göre yüzde 6 
artarak 1 milyar 343 
milyon Dolar seviye
sine ulaştı. Uludağ 
İhracatçı Birlikleri 
(UİB) verilerine göre, 
2011 yılının ilk ayın
da ihracatta geçen 
yılı aratmadı.
Otomotiv sektörünün 
liderliğini sürdürdü 
ğü ihracatta, rekor 
artışı yaş meyve ve 
sebze gerçekleştirdi. 
Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği (UYMSİB) 
geçtiğimiz yıl 2 mil 
yon 786 bin dolarlık 
ihracatını bu yıl Ocak 
ayının 31 günlük 
sürecinde yüzde 83 
artışla 5 milyon 108 
bin Dolar seviyesine 
yükseltti. Otomotiv 
Endüstrisi İhra
catçıları Birliği ise 
yine aynı dönemde 
ihracatını yüzde 6 
artışla 1 milyar 343 
milyon Dolar 
seviyesinde tamam

ladı. Uludağ Meyve 
Sebze Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 
1-31 Ocak tarihleri 
arasında bir önceki 
yıla göre yüzde 24 
artışla 15 milyon 966 
bin Dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği ise 
yine aynı dönemde 
yüzde 17 artışla 87 
milyon 145 bin Dolar, 
Uludağ Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhra
catçıları Birliği ise 
geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 16 artış 
gerçekleştirerek 42 
milyon 195 bin Dolar 
dış satışa ulaştı.
Diğer sektörler adına 
ise yine aynı dönem
ler kapsamında 

yüzde 92 artışla 70 
milyon 373 bin TL 
ihracata imza atıldı. 
İhracat rakamlarını 
değerlendiren UİB 
Koordinatör Başkan 
Vekili Orhan 
Gençoğlu, 2010 yılın
da 114 milyar dolar
lık ihracata karşın 
185,5 milyar dolarlık 
ithalat gerçekleştiği
ni anımsattı.
Gençoğlu, "İhra
catımız yüzde 11,5 
oranında artarken, 
ithalat yüzde 84,5 
oranında artmıştır. 
Cari açık rakamları 
henüz açıklanmadı, 
ancak 45 milyar dola 
rı aşacağı kesinleşti. 
Her zaman söylediği 
miz üzere kalıcı bir 
kur politikası ülke 

mizin sanayisi için 
vazgeçilmezdir. 
Nitekim veriler de bu 
düşüncemizi tasdik 
etmektedir." dedi. 
Gençoğlu ayrıca, 
UİB'in ihracat rakam
larında 2010 yılına 
göre pek fazla bir 
değişim olmadığına 
dikkat çekerek, 
Ocak ayının 
31 günlük dış 
satışlarında yaş 
meyve sebzenin artış 
hızının altını çizdi. 
Gençoğlu, "Bu 
yıl da Ocak ayını 
1,5 milyar doların 
biraz üzerinde bir 
rakamla kapatacağız. 
Birlikler bazında en 
ciddi artış oranları 
yüzde 83 ile Yaş 
Meyve Sebze, yüzde 
24 ile Meyve Sebze 
Mamulleri, yüzde 17 
ile Tekstil ve yüzde 
16 ile Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon sek
töründe yaşanmıştır. 
Otomotiv endüstrisi 
ihracatında ise yüzde 
6'hk bir artış kayde 
drlmiştir." dedi.

Meiroaa unutulan 
eşyalar yardıma muhtaç 

vatandaşlara veriliyar
Bursa'da, vatan
daşların toplu taşı
ma araçlarında 
unutulan eşyaları 
yardıma muhtaçlara 
ulaştırılıyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin ula 
şım şirketi BURU- 
LAŞ, Bursa Ray 
vagonlarında unutu
larak kayıp eşya 
bürosunda toplanan 
ve yasal süre 
boyunca sahipleri 
tarafından alın
mayan eşyaları, 
Sevgi Market'e tes-. 
lim etti. BURU 
LAŞ'ın kayıp eşya 
bürosu yetkilileri ile 
Yıldırım Belediyesi 
Sevgi Market yet 
kilileri arasında 
yapılan iyi niyet 
anlaşması gereği, 
BursaRay vagon 
larında unutulan 
şemsiye, gözlük, 
hırka, pantolon, 
makyaj malzemesi, 
kalemkutusu gibi 

eşyalar, yasal 
sürenin dolmasının 
ardından Sevgi 
Market'e verildi. 
2010 yılının ilk altı 
ayında BursaRay 
vagonlarında unutu
lan toplam 138 
eşya, kayıp eşya 
görevlisi Havva 
Dudu Çetin tarafın
dan, Sevgi Market 
sorumlusu Erhan 
Tezcan'a teslim 
edildi.
Çetin, Büyükşehir 
Belediyesi ve 
BURULAŞ'ın sosyal 
sorumluluk bilin
ciyle yürütülen 
faaliyetleri çok 
önemsediğini söyle
di. Bu tür bağışların 
çok değerli ve 
gerekli olduğunu 
anlatan Tezcan ise 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
duyarlılığından 
dolayı memnuniyet 
duyduklarını 
kaydetti.

sekeri
KREŞLERİ

GEMUrİNİLlÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

MU

(GiWlUIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İHSAHA SAYGILI NUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY 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

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) 
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-H 110 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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MM» Vergide büyült kaçak
Brent petrolü 
2008'den bu yana 
ilk kez 101 dolara 
ulaştı. ABD ham 
petrolü ise 92 
doların üzerine hızlı 
bir hareket gerçek* 
leştirdi. Petrol fiyat
ları son iki günde 
yüzde 8 yükseliş 
gösterdi.
Mısır'da gerçek
leşecek büyük yürü 
yuşüri şiddet olay
larına sahne olması 
halinde, petrol fiy
atlarının daha da 
yükselebileceği 
belirtiliyor.
Dünya petrolünün 
yüzde 2'si Mısır'ın 
denetimindeki 
Süveyş Kanalı ya 
da KızıldeniZ'i 
Akdeniz'e bağlayan 
paralel kanaldan 
geçiyor. Küresel 
ticaretin yüzde 8'i 
de Süveyş üzerin 
den yapılıyor.
Petrol fiyatlarını 
psikolojik eşik olan 
100 doların üzerine 
getiren bir başka

lamalışanlaniciıitraıniıeıiinii
Bakanlar Kurulu 
nun "6772 Sayılı 
Kanun Kapsamına 
Giren Kurumlarda 
Çalışan İşçilere 
2011 Yılında Yapıla 
cak İlave Tediyele 
rinin Sürelerinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kararı" 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Buna göre, 6772 
sayılı Kanun kap

unsur ise Tunus ve 
Mısır'daki olayların 
zengin doğalgaz 
yataklarının bulun
duğu Cezayir ile 
petrol zengini Libya 
hatta Körfez ülkele 
rine sıçraması 
olasılığı. Ayrıca 
Mısır'da köktenci 
bir rejimin genel 
olarak Ortadoğu'da 
barışa tehdit oluş
turabileceğinden 
endişe ediliyor.

OPEC BU AY 
TOPLANIYOR 
OPEC Genel

samına giren 
kurumlarda çalışan 
işçilere bu yıl;
Kanun çerçevesinde 
yapılacak ilave 
tediyenin (ikramiye) 

Sekreteri Abdullah 
El Bedri, Mısır'daki 
kargaşanın petrol 
akışını etkilemeye
ceğini belirtti. El 
Bedri, petrol arzı 
sıkıntısı olması 
halinde, piyasaya 
müdahale edecek
lerini kaydetti.
Bu arada, bir OPEC 
delegesi, kartelin, 
22 Şubat'ta 
Riyad'da yapılacak 
bir enerji konferan
sında bir araya gel
erek petrol fiyat
larını ele alacağını 
söyledi.

birinci yarısını 
bugün, diğer 
yarısının 
30 Haziran 
2011 tarihinde 
ödenmesi karar
laştırıldı.
Maden işlet
melerinin mün
hasıran yeraltı 
işlerinde çalışanlara 
yapılacak ilave 
ikramiyenin tamamı 
ise 27 Aralık 2011 
tarihinde ödenecek.

Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları 
Kurulunun 2010 yılı 
vergi denetimleri, 
incelemeye alınan 
mükelleflerin, elde 
ettikleri her 100 
liralık gelirin 82,5 
lirasını kaçırdığını, 
sadece 17,5 lirasını 
beyan ettiğini 
ortaya koydu. 
Hesap Uzmanları, 
geçtiğimiz yıl 813 
mükellefi incelem
eye tabi tuttu. Vergi 
incelemeleri sonu
cunda bu mükelle
fler için 3 bin 52 
rapor düzenlendi. 
Denetimler sırasın
da 37 milyar 47 
milyon 963 bin 625 
liralık matrahta 
inceleme yapıldı. 
Denetime alınan 
mükelleflerin 
devlete 37 milyar 
lira gelir beyan 
ederek, bunun 
üzerinden vergi 
ödediği, buna 
karşılık 174 milyar 
546 milyon 373 bin 
659 liralık gelirin 
devletten gizlendiği 
anlaşıldı. Böylece 
incelenen mükelle
flerin elde ettikleri 
kazancın sadece 
yüzde 17,5'lik 
bölümünü beyan 
ettiği, yüzde 82,5'lik 
bölümü ise

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

kaçırdığı belirlendi. 
Hesap Uzmanlan, 
incelemeler sonu
cunda mükelleflere 
2 milyar 454 milyon 
187 bin 897 lira 
vergi borcu çıkardı, 
2 milyar 971 milyon 
882 bin 345 lira da 
ceza kesti. Mükellef 
başına ortalama 
gelir kaçağı miktarı 
da 260 milyon 263 
bin 637 lira oldu.

EN FAZLA KAÇAK 
NEREDE?
Denetimler sırasın
da gelir vergisinde 
537 milyon 111 bin 
952 liralık matrah 
büyüteç altına 
alındı. Sözkonusu 
beyana karşın 1 
milyar 261 milyon 
877 bin 280 liranın 
kaçırıldığı ortaya 
çıktı. Kurumlar ver
gisinde incelenen 
gelir 4 milyar 694 
milyon 224 bin 947 
lira, kaçırılan gelir 6 
milyar 840 milyon 
193 bin 621 lira, 
katma değer ver
gisinde de beyan 
edilen gelir 26 mil
yar 865 milyon 294 
bin 569 lira, 
kaçırılan gelir ise 3 
milyar 593 milyon 
895 bin 383 lira 
oldu. Denetimler 
sonucunda kaçak 

NÖBETÇİ ECZANE
2 Şubat 20ll Çarşamba 

SAĞLIK ECZANESİ

oranı, gelir ver
gisinde yüzde 70,1, 
kurumlar ver
gisinde yüzde 59,3, 
katma değer ver
gisinde yüzde 11,8, 
özel tüketim ver
gisinde yüzde 10,9, 
banka ve sigorta 
muameleleri ver
gisinde de yüzde 20 
olarak hesaplandı. 
Damga vergisinde 
yüzde 98,3'ü bulan 
gelir kaçağı oranı, 
geçici vergide 
yüzde 71,8 olurken, 
veraset ve intikal 
vergisi yönünden 
incelemeye alınan 2 
mükellefin ise 
vergiye tabi 25 bin 
390 bin liralık geliri 
tümüyle beyan dışı 
bıraktığı gözlendi. 
Hesap Uzmanları 
Kurulu yetkilileri, 
son yıllarda risk 
analizi çalışmaları
na ağırlık verildiği? 
ni, incelenecek 
mükelleflerin seçi
minde de bu çalış
maların belirleyici 
olduğunu ifade etti. 
Yetkililer, 2010 yılı 
denetim 
sonuçlarının da, 
incelenecek 
mükelleflerin seçi
minde ne kadar isa
betli davranıldığını 
ortaya koyduğunu 
vurguladı.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5İ3 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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 3.0 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)81113 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. .513 23 94

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

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)

ULAŞIM

R
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

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

IH HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomoflrafl 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 60 40

BELEDİYE

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

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

I Akcan Patrol suıor»
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3878 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:Ş/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)

■Mlllllliİ
VEIWS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11.3044.00-16.30- 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.15-l6.45?

18.45-20.45 

Rezervasyon 
(Wî515332l)
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He »sıı coşkusu BursalI atletlerieı tiiwil( haşan
Türkiye'nin önemli 
kış turizmi merkez
lerinden Uludağ, 
sömestr tatilini 
fırsat bilip 
zirveye akın eden 
öğrencilerle 
cıvıl cıvıl oldu. 
Bol kar ve güneşin 
keyfini çıkaran 
öğrenciler, yoğun 
ders döneminin 
stresini kayak 
yaparak atıyor. 
Yan yıl tatilinin 
ardından Uludağ 
öğrenci akınına 
uğradı. Bol güneş 
ve karın keyfini 
çıkaran öğrenciler 
pistleri doldurdu. 
Ders stresini karlar 
üzerinde atan 
öğrenciler, gönül 
lerince eğlendi. 
Kayak yapmanın 
sevincini yaşayan 
gençlerin mutluluğu 
gözlerinden okundu. 
Öğrencileri ilgisini 
en çok bir GSM 
firmasının getirdiği 
saltanat kızağı 
çekti. Kar motoru

nun arkasına 
bağlanan kızağa 
binen gençler, 
küçük turlarla 
Uludağ'ın 
tadını çıkardı. 
Kar motoru 
sürücüsü Tarkan 
Soyak, öğrencilerin 

saltanat kızağına 
büyük rağbet 
gösterdiğini söyledi 
Gündüzleri karın 
tadını çıkaran 
gençler, geceleri 
ise düzenlenen 
partilere katılarak 
stres atıyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü sporcuları atle
tizm, karate ve bilar
do branşlarında 
kazandıkları başarı 
larla iddilarını 
sürdürüyor. 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
karate takımı, hafta 
sonu Balıkesir'de 
gerçekleştirilen 
minik, yıldız, ümit ve 
genç müsabakaların 
da BurSa'yı başarıy
la temsil etti.
Türkiye genelinde 8 
ilden 460 sporcunun 
katıldığı organiza
syonda, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü'nden 
32 sporcu mücadele 
etti. Katıldıkları kilo
larda 13 birincilik, 
7 ikincilik ve 4 
üçüncü lük kazanan 
sporcular, toplam 24 
madal ya ile genel 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

GÖKHAN SÖNMEZ

klasman da birinci
lik kupası nin sahibi 
oldu.
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü atle- 
tizmcileri de İzmir'de 
Türkiye rekorunu 
kırdı. 28-29 Ocak 
tarihlerinde yapılan 
'Yıldız Bayanlar 
Ferdi Türkiye Şampi 
yonası', 19 ilden 41 
bayan 82 erkek 
olmak üzere toplam 
123 sporcunun katilı 
mıyla İzmir Soner 
Coşan Atletizm 
Salonu'nda gerçek
leştirildi. Yarışmala 
rın ilk gününde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulu 
bü sporcusu Esra 
Emiroğlu, üç adım 
atlama yıldız bayan
lar kategorisinde 
12.25 metre derece 
ile Türkiye rekorunu 
kırdı. Emiroğlu, yük
sek atlamada da

Türkiye birincisi 
oldu. Yine Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
sporcularından 
Kader Ceyhan 400 
metrede Türkiye bir
incisi, Betül Aslan 
ise 800 metrede 
Türkiye birincisi 
olarak tüm rekorları 
Bursa'ya ve 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulu 
bü'ne kazandırdılar. 
Öte yandan 22-23 
Ocak tarihlerinde 
yine İzmir'de düzen
lenen '16 Yaş Altı 
Yıldız Bayanlar 
Kapalı Salon Pist 
Yarışması'na da 
Bursa imzası atıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü sporcuların
dan Esra Emiroğlu 
çoklu pentatlon 
yarışmasında 
Türkiye 2. oldu.

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: miltohgazinosu@windowslive.com

mailto:miltohgazinosu@windowslive.com
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ÜZTURK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Şubat 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com infd@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

IgsaSsastlEMelliCKaılJarıKNunu 
krscffitatewli'eZOaletwallter

Sursa Spastik Engelli Çocukları Koruma 
Derneği’nden Gemlik’te ihtiyacı olanların 
kullanması üzere 20 adet walker geldi. 
Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koru 
ma Derneği Başkanı Tamer Sivri’nin giri 
şimleriyle ilçemize getirilen walkerler, 
engellilerin ve felçli hastaların yürüme 
ferine yardımcı olacak. Haberi sayfa 2’de

Kızılay inşaatı 
destek bekliyor

Kızılay Derneği Gemlik Şubesi’nin Orhan 
gazi Caddesi’nde bulunan arsası üzerinde 
başlayan aşevi inşaatında çalışmalar 
sürüyor. Gemlik Şubesi Başkanı Gökhan 
özler, inşaatın devam etmesi için maddi 
destek beklediklerini söyledi. Sayfa 4’de

Karsak Deresi ile Gemlik Şehirlerarası 
Otobüs Terminaline giden yol asfaltlandı. 
BUSKİ Gemlik İşletme Müdürlüğü önün
den başlayan yol geniş kanalizasyon 
boru hattı döşeme çalışmalarının ardın
dan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafin
dan asfaltlandı. Haberi sayfa 4’de

“İt--------------------------------------------------

3 Şubat 2007 günü 
Gemliklilerin hiz 
metine açılan Özdi 
lek Gemlik Ahşve 
riş Merkezi, 4. 
yaşına giriyor. 
İlçemizin en büyük 
alışveriş merkez
lerinden olan 
Özdilek Gemlik

Alışveriş Merke 
zi’nde 4. kuruluş 
yıldönümü nede 
niyle geleneksel 
dev pasta 5 Şubat 
2011 Cumartesi 
günü kesilerek, 
müşterilere 
ikram edilecek.
Haberi sayfa 2'de

Financial Timesdan
lünM

Dünyanın önde gelen ekonomi gazete 
lerinden Financial Times Bursa ve 
Gemlik ile ilgili hazırlayacağı ekonomi 
eki için Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 
sı’nı ziyaret etti. Financial Times yet 
kilileri Oda Başkanı Kemal Akıt ve yöne 
tidier tarafından karşılandı. Haberi 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:infd@gemlikkorfezgazetesi.com


3 Şubat 2011 Perşembe GemlikKörfez Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Borsa Spastilı Engelli Cicuklari Kınıma 
Oeroeği'nılen Gemlilı'e 2fl aılei walker

muhtaç ailelere dağıtılacak.ihtiyacı olanlara dağıtılacak.

Güzel günler...
Doğru sendeler ama yıkılmaz...
Gemlik’in doğruları da sendelettirildil- 

er ama yıkılmadılar.
Her zaman güvendiğimiz, kantarından 

asla kuşku duymadığımız adalet yine 
doğru tarttı.

Süreç işliyor gerçi...
Ama olsun...
Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcıları 

görevlerinin başına döndüler ya.
Şimdi;
Her zaman olduğu gibi kayırmadan, 

ayırmadan, doğrudan şaşmadan 
hizmetlerini kaldıkları yerden sürdüre
cekler.

Bu kez bürokratik işlemlerde daha da 
titizlenecekler.

Güven unsurunu göz ardı etmeden 
ama dikkati de elden bırakmadan.

Yoğurdu hep üfleyecekler...
Püf dememek için.
Onlar ve sevenleri muratlarına erdil

er...
Ya...
Eremeyenler...
Hevesleri kursaklarında kaldı.
Senaryoları ellerinde patladı.
Planları bozuldu.
Hayalleri yerle yeksan oldu.
Ayısını kaybetmiş çingen çocuğuna 

döndüler.
Acı değil mi?
Ahlaki de değil...
Aynı zamanda günah da...
Bulanık suda av peşinde koşmak...
Fırsat kollamak...
Depremde yağmacılık gibi..
Yangından mal kaçırmak gibi..
Mezarda altın diş aramak gibi...
Ama insanoğlu ya doğuştan ya da 

sonradan nitelik bozulmasına uğruyor.
Aslında Yaradan...
Kötüleri özellikle yaratıyor...
İyiler daha net ayırt edilsin, diye...
Allahın takdiri...

i Sual olunmaz ki...
Ama...
Öyle yaratmasa Acar insanfprın Ateş 

gibi çalışarak bulundukları çevrenin 
yüzünü güldüreceğine nasıl tanık ola
bilirdik ki?

Demek ki;
Önce doğruluk...
Sonrasında;
Sabır...
Azim...
İstek...
Ve...
Güzel günler görmek, motorları mavi

liklere sürmek için çok çalışmak...

Bursa Spastik 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği’n 
den Gemlik’te ihti 
yacı olanların kul
lanması üzere 20 
adet walker geldi. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri’nin girişim
leriyle ilçemize 
getirilen walkerler, 
engellilerin ve 
felçli hastaların 
yürümelerine 
yardımcı olacak. 
20 adet walker,

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYAN OKUTUN

İDİIIMSİİMPHİ www.gemlikkotfezgazetesi.com

Ozdilek I ııaşına giriyor
3 Şubat 2007 günü 
Gemliklilerin 
hizmetine açılan 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi, 
4. yaşına giriyor. 
İlçemizin en 
büyük alışveriş 
merkezlerinden 
olan Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Merkezi’nde 4. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle gelenek
sel dev pasta . 
kesilerek, 

ihtiyacı olan vatan
daşlara verilecek. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, walkerlerin 
Bursa’dan Gemlik’e 
getirilmesi için araç 
sağlayan Gemlik 
Belediyesi’ne 
teşekkür ederken, 
walkerlerin dağıtımı
na başlandığını 
söyledi.

CELAL BAYAR 
ANADOLU LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNDEN 

müşterilere 
ikram edilecek.
4. kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle 3 bin 
kişilik dev pasta 
hazırlandığını 
söyleyen Gemlik 
Özdilek İşletme 
Müdürü Erkan 
Ubay, Özdilek 
Gemlik’in kuruluş 
yıldönümünün 
3 Şubat olduğunu 
belirtti.
Ubay, 4. kuruluş

ÖRNEK DAVRANIŞ 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde eğitim ve 
öğretim gören 
öğrenciler, 
aileleriyle birlikte 
evlerinden topladık
ları kullanılmış 
giysileri Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği’ne 
teslim etti.
Öğrenciler, Okul 
Müdürü Nazım Özer 
ile birlikte başlattık
ları giysi toplama 
kampanyasında 
engellileri ve 

yıldönümü 
nedeniyle kutla
maları nedeniyle 
hazırlıkların tamam
landığını, 5 Şubat 
2011 Cumartesi 
günü dev pastanın 
kesileceğini 
söyledi.
Özdilek İşletme 
Müdürü Erkan 
Ubay, açılış haftası 
boyunca çocuklar 
için özel eğlenceler 
düzenlendiğini, 
tekstil, kozmetik, 

ailelerini sevin* 
dirmeyi amaçladı. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin 
başlattığı kampa
nyada toplanan 
giysilerin ilçemizde 
bulunan yardıma 
muhtaç ve engelli 
ailelerine dağıtıla
cağını belirterek, 
Okul Müdürü Nazım 
Özer ile öğrenci ve 
velilere teşekkür 
etti.

kişisel bakım, 
elektronik ürün
lerde hafta boyun
ca kampanyalar 
ve indirimlerin 
devam edeceğini 
bildirdi.
Özdilek Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Ayfer Aksu, Gemlik 
halkını Gemlik 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’nin 4. 
kuruluş yıldönümü 
etkinliklerine 
davet etti.

http://www.gemlikkotfezgazetesi.com
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İşsiz genç, 40 hin voltluk 
yüksek gerilim haltına ciltli
Burs?' mn Kyacabey 
’idesinde, 10^ önce 

zişbulamadıö 
için köprülü] 
kavşaktan kaini 
atmak isterkepolk 
tarafından ikn 
edilen şahıs, i 
defa yüksek gilim 
hattına çıkara! 
intihara kalkış 
Balıkesir'e bal 
Bigadiç ilçesin 
Güvençeşni kründe 
oturan Ertan Gak 
(33), 10 ay evM iş 
aramak için gdiği 
Karacabey'e dh 
tekrar geldi. İkgün 
boyunca iş ar^an, 
fakat bir türlü ula

maya» n evli ve bir 
çocuk Jwbasi E.Ç., 
40 bin akım 
geçen yük sek geril
im hattına ç ıktı.
Tedaş yanında bulu
nan yüksek gt’sriür’1 
hattına çıkan E'Ç'yi 
gören vatandaşların

yüreği ağzına geldi. 
Olay yerine polis, 
sağlık ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. 
Emniyet Müdürü 
İsmail Aşkınoğlu 
tarafından ikna 
edilmek istenen E.Ç, 
"Cebimde param

yok. Aylardır iş arıy
orum, fakat bulamıy
orum. Artık bıktım. 
Ya bana iş bulun 
ya da ben yaşamak 
istemiyorum" 
diyerek bağırmaya 
başladı.
Aşkınoğlu, 
"Kahvehanede 
çalışmak istiyorum" 
diyen E.Ç.'yi 
"Sana iş bulacağım'’ 
diyerek ikna etti. 
Yükşek gerilim 
hattından inen 
E.Ç. daha sonra 

Emniyet Müdürü 
İsmail Aşkınoğlu'nun 
otomobiliyle polis 
merkezine götürüldü

Bursg'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
OztViVck

. oMi trfc b'w jeMt
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 Tl VE ÜZERİ 

MARKET ALIŞUERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURAHTIMIZDA I

İZGARA 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.

Bürsa'nın merkez 
Oşmangazi 
ilçesinde, iki kişi 
arasında çıkan kav
gada 1 kişi bıçakladı. 
Alınan bilgiye göre, 
Gülbahçe Mahallesi 
Vardar Ğâddesi'nde 
iki kişinin kavga 
ettiği İhbarını alan 
güvenlik güçleri, 
olay yerine gittik
lerinde İlhan Arıkan 
Ethem'i (26) bacağın
dan bıçaklanmış 
halde buldu. Bursa 
Devlet Hastanesine 
kâldinlSfi Eknem in, 
tedavısinın ardından 
onlır- . ,
, ..,oe verdiği 
ifadesinde, kendisini 
aralarında çıkan 
tartışmanın kavgaya 
dönüşmesinin ardın
dan Behzat Ç'nin 
bıçaklandığını, daha 
sohra bu kişinin 
kaçtığını söylediği 
bildirildi. Polis, 
Ethem'iİn ifadesi 
doğrultusunda zanlı 
Behzat Ç'nin 
yakalanması için 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Diş Hekimi
Özcan VURAL

o z c an v ura11933 @ h otmai I x om' 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Tuzak geri tepiyor !...
Katillerin, suç örgütlerininjiderlerinin salıveril 

meleri kamu vicdanım yaraladı.
Peki bunun müsebbibi kim veya kimler? 
Siyasilere göre suçlu yargı mensupları. 
Halkı yine yanılmaya çalışıyorlar..
Sayin okurlar; yargı mensupları hangi şartlar 

altında çalışıyor, bileniniz var mı? ;
Bir yakınım Hakim arkadaşım anlattı...
O diyor ki;
Türkiye’de en zor şartlar altında çalışanlar, 

hakim ve savcılardır.
Binlerce dosya ile boğuşup dururlar, 
AB ülkelerinde hakim ve savcıların her birine 

yılda 40-50 dosya düşerken, bizim hakim ye 
savcılara 2.000 dolayında yılda dosya düşer.

Bu hakim ve savcılar bunun altından nasıl 
kalkacak?..

Bazen tebligatları yaptıracak bütçeleri bile 
olmaz.

Bir katip bulamaz ki karar yazdırsın.
Bazen hakim bilgisayarının başına geçer, ken

disi başlar karar yazmaya.
Yargıtay veya Danıştay deseniz, onların duru

mu daha zor. ’ .
Türkiye’nin 81 il ve ilçelerindeki mahkemelerin 

tamamındaki davalar mutlaka buraya gelir.
Yılda değil ayda on binlerce dosya gelir. . 
Eklerindeki dosyalar çuvallarla taşınır. 
Bu dosyaların hepsi de önemli.
Yargıtay ve Danıştay üyeleri karar vermek için 

o dosya ve ekleri çıkaracak tek tek inceleyecek 
ve karar verecek.

Bunun altından nasıl kalksınlar.
Yargıdan kaynaklanan sorun yok mu? 
Elbette var.
Ancak sorunların çoğunluğu Adalet 

Bakanlığı’ndan kaynaklanıyor
Yargıda bir sorun var ise bunun sorumlusu 

Adalet Bâkanltğı’dır.
Adalet Bakam ‘nı Tv.- ‘de dinliyor ve hayrete 

düşüyorum. .
Bu duruma neredeyse göbek atacak. 
Özellikle yüksek yargıya verip veriştiriyor. 
Neden bu dosyaları incelemediniz diye. 
Peki Sayın Bakan bu yüksek yargının yükünü 

f^fjflemekyçin
Adalet Bakanı 0!*raK hangi önlemleri aldınız?.
Söyleyin’de bilelim..
Yargıtay ve Danıştay’da boşalan^ÜyeHkler için 

yüksek yargı, aman bir an önce seçim yapın; 
isleri y^iştiremiyoruz deyjnce, siz neden seçimi 
yapmak içih HSYK gündemine almadınız.

11 aydır Danıştay’daki boş üyeliklere, neden 
seçim yapmadınız.

Yargıtay’ca boşalarf 3Ö’tm üzerinde üye var... 
Neden seçim yapmıyorsunuz?
Hadi söyleyin... ama ben biliyorum..
Beklediniz ki kendi HSYK’nızı kurup dilediğiniz 

kişileri atayısınız.
İstinaf mahkemeleri kurun dendiği zaman 

neden kurmadınız?..
Ben hukukçu olmayan kafamla biliyorum ki; . 

Yargının iş>yükünü ortadan kaldıracak her türlü 
ortamı hazırlama görevi Adalet Bakanlığı’na ait.

Adalet Bakanı olarak; sanki hiç bir sorumlu^ 
luğunuz yokmuş gibi TV’lerde çıkıp bir de 
konuşmuyörsunuz... İnsan çileden çıkıyor.

Şimdi tarh Adalet Bakanının istediği bir ortam 
doğdu.

Yapacağı ilk iş Danıştay ve Yargıtay’a dilediği 
kadar yeni daire kuracak ve her daireye 7’şer 
kişi seçecek (Tabii kendi istediği kişileri) ve 
Danıştay ile Yargıtay’da kendi görüşüne yakın 
yüksek yargıç sayısını artırarak Yargıtay ve 
Danıştay’daki dengeyi kendi lehine çevirecek.

İşte düşiftıülen tuzak bu.
Yalnız söylemeliyim ki bu tuzak geri tepiyor. 
Ben söylemiyorum halk böyle diyor.
Bu da biline....

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kızılay inşaatı destek bekliyor

Gemlik 
Belediyesinde 
süren soruştur
malar sonucu 
gözaltına alınarak 
tutuklandıktan 
sonra serbest 
bırakılan İdari 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar ile 
Teknik Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli’nin görevle 
rine dönmeleri 
pasta kesilerek 
kutlandı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile Belediye çalışan
larının hazır bulun
duğu kutlamada iki 
başkan yardımcısı 
belediye binasına 
gelişlerinde perso 
nelin alkışlarıyla 
karşılandı.
İnsanların yaşam
larında başlarına 
her türlü olayın 
gelebileceğini vur
gulayan Başkan 
Yardımcıları Cemil 
Acar ve Özkan ’ 
Ateşli, yapılan 
suçlamaların haksız 
olduğunu ancak 
bunu bazı kesimlere 
anlatamamış 
olmalarından üzün
tü duyduklarını 
ifade ettiler. * 
Kendileri için öne 
sürülen suçlamala 
rın Gemlik için

MTO! ABONE OLDUNUZ MU?
mılrhHıı tiıılııNHİÜHitıl 

yapacakları çalış
malarda en küçük 
bir engel yaşatma 
yacağını da 
belirten Başkan 
Yardımcıları, 
Belediye çalışan
larından gördükleri 
destekle görevlerine 
yılmadan devam 
edeceklerini 
söylediler.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’de yaptığı 
konuşmada; adalete 
olan güvenlerinin 
tam olduğunu, 
kendileri için yapı 
lan suçlamaların 
haksız olduğunun 
da yapılacak 
mahkeme sonunda 
ortaya çıkacağını 
söyledi.
Başkan yardım
cılarının göreve 
başlamaları nede 
niyle hazırlanan ve 
üzerinde "Vatan ve 
Cumhuriyet dürüst 
çalışan insanların 
omuzlarında 
yükselir” yazılı 
pastayı Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İdari Başkan 1 
Yardımcısı Cemil 
'Acar, Teknik 
Başkan Yardınicısı 
Özkan Ateşli ve 
belediye çalışanları 
birlikte kestiler.

ABONE OLUN OKU W0KTO

Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi’nin 
Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan arsası üzerinde 
başlayan aşevi 
inşaatında çalış
malar sürüyor. 
Hayırsever bir 
vatandaş tarafından 
Kızılay Gemlik 
Şubesi’ne 
bağışlanan arsada 
yapılan inşaat çalış
malarının tamam 
(anabilmesi için 
Gemlikli hayırsever- 
ler tarafından destek 
beklediğini söyleyen 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
"Duyarlı 
Gemliklilerin 
desteğiyle ruhsatını 
aldığımız arsamızda 
aşevi inşaatına 
başladık.

ları değiştirme çalış
maları Hürriyet 
Caddesi’n de son

aşamaya geldi.
Çalışmaların tamam
lanmasının ardından

bu yollarda yeniden 
yapılarak, trafiğe 
açılacak.

Karsak Deresi ile 
Gemlik Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’ne 
giden yol asfaltlandı. 
BUSKI Gemlik 
İşletme Müdürlüğü 
önünden başlayan 
yol geniş kanali 
zasyon boru hattı 
döşeme çalış
malarının ardından 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan asfaltlandı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri 
Ekipleri tarafından 
asfaltlanan yaklaşık 
250 metrelik yol 
trafiğe açıldı.
BUSKİ tarafından bir 
süre önce başlatılan 
kanalizasyon boru

2 kat olarak yapılan 
binamızı hem aşevi 
hem de eğitim ve 
sosyal amaçlı kul
lanacağız. Kırtasiye, 
ilaç, erzak ve eşya 
yardımlarımızı 
binamızın tamamlan
masının ardından 
buradan 

sürdüreceğiz.” 
Gemliklilerden 
inşaatın tamamlan
ması için maddi 
destek beklediklerini 
söyleyen Gökhan 
Özler, Kızılay 
Derneği’ne yapılan 
yardımların gider 
olarak gösterilebile

ceğini, yardımların 
makbuzkarşılığında 
yapıldığlnı, maddi 
destek sağlamak 
isteyenlerin Halk 
Bankası'Gemlik 
Şubesindeki Kızılay 
Derneği nin hesabı
na para/yatırabile- 
ceklerini belirtti.
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financial Times Han TSO'ya ziyaret
Dünyanın önde 
gelen ekonomi 
gazetelerinden 
Financial Times 
Bursa ve Gemlik ile 
ilgili hazırlayacağı 
ekonomi eki için 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. 
Financial Times 
Türkiye Direktörü 
Sayın Francisco de 
Paula, Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
tarafından karşı
landı. Gemlik 
ekonomisi, gele
cekteki Gemlik ve 
Türkiye ekonomisi 
üzerine bir röportaj 
yaptı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
“Gemlik’in mis 
yonu ve farkı - 
Türkiye’deki diğer 
şehirlerle nasıl reka 
bet eder?” sorusu 
na şu yanıtı verdi: 
“Gemlik coğrafi 
yapı itibari ile 
stratejik öneme 
sahip bir bölgede 
yer almaktadır. 
İlçemiz bir liman ve 
lojistik üssü konu
muna gelmiştir. 
Bölgemizde 1 adet 
Serbest Bölge ve 
Türkiye’nin önde

Financial Times Bursa ve 
gelen belli başlı 
sanayi tesisleri 
bulunmaktadır. 
İlçemize yatırımın 
temel etkeni hiç 
şüphesiz ki liman
larımız ve lojistik 
hizmetleridir.
Nakliye masrafları 
en aza indirilerek 
limanlarımız üzerin 
den ihracat ve 
ithalat işlemlerini 
gerçekleştire- 
bi/inektedirler.” 
Akıt, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 
“Hiç şüphesiz ki 
dünyada kıyasıya 
bir rekabet yaşan
makta. Bu rekabet 
ortamında kalitenin 
önemi tartışılmaz 
bir gerçektir. Bizler 
oda olarak bunun 
bilinci ile hep hare

Gemlik ile ilgili hazırlayacağı ekonomi eki için ISO Başkanı Kemal Akıt ile görüştü.
ket ettik. Tarihten 
gelen güçlü kurum 
kültürümüzü günü 
müzün modern 
kalite sistemleri ile 
harmanlayarak 
hizmet kalitemizi 
sürekli iyileşme ve 
gelişmeye odak
ladık. Müşteri mem
nuniyetini esas 
alan politikalar 
geliştirdik. Bu doğ 
rultuda odamızda 
TSE-EN ISO 9001- 
2008 kalite yönetim 
sistemini odamızda 
uygulamaya koy- 
duk. Bununla yetin
medik ve hizmet 
çeşitliliğimizi arttır
ma kararı aldık.
Sosyal sorumlu
luğumuzun ağını 
genişlettik ve İngil 
tere Odalar Birliği

(BCC) ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından 
yürütülen "Türk 
Oda Geliştirme 
Programına katıl
mak için başvuruda 
bulunduk.
Başvurumuzun 
kabulünden sonra 
çok yoğun bir 
çalışma temposuna 
girdik. İlgili eğitim
leri aldık ve siste 
min kriterlerini oda 
sistemimizle bütün
leştirmeye başla 
dik. Çalışmalarımız 
tamamlandıktan 
sonra geliştirme 
ziyaretimiz ve 
denetlemeler ta 
marnlanarak oda 
mız akredite olma 
ya hak kazandı. ” 
Dünyaca ünlü

Gemlik zeytininin 
bu bölgede yetişti 
ğini söyleyen 
Kemal Akıt, “Gem 
lik Zeytini, devle
timizin yanlış poli
tikaları; Gemlik 
zeytin fidanının 
Türkiye genelinde 
dikimine teşfik ver
ilmesi nedeni ile 
yakın gelecekte 
Gemlik Zeytinin 
bitme noktasına 
geleceği aşikardır." 
dcıit. Akıt, “Sanayi 
temelinde Gemlik 
hak ettiği yabancı 
dış yatırımı çekiyor 
mu?” sorusuna ise 
şöyle cevap verdi: 
“Genel tabloya 
baktığımızda 
Gemlik’te kurulu 
olan Serbest Bölge, 
liman ve lojistik 

hizmetlerindeki 
yeterlilik bölgemize 
yabancı yatırımcıyı 
çekmektedir. Fakat 
bu yatırımlar yeter
sizdir. Devletimizin 
yabancı yatırımcıyı 
çekmek için yeni 
politikalar üretmesi 
ve bürokratik 
engelleri ortadan 
kaldırması gerek
mektedir. ” 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın tarihi 
hakkında da 
Financial Times 
gazetesi yetkililer
ine bilgiler veren 
Akıt, “Artan 
sanayi ile birlikte 
bölgemiz çok fazla 
göç almaktadır. 
Bu göçle beraber 
işsizlik ve çarpık 
kentleşme gün 
yüzüne çıkmak
tadır. Devletimizin 
göç eden bölgeleri 
incelemesi ve bu 
bölgelere yatırımlar 
vaparak o göçü 
engellemesi gerek
mektedir. Gelişen 
sanayi ile birlikte 
bir turizm cenneti 
olan körfezimizin 
kirletilmemesi için 
arıtma tesisleri 
acilen yapılmalıdır. 
Çevre politikaları 
arttırılmalıdır.” 
şeklinde konuştu.

SİITIUK OAİBE 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

ö-ll'de fiemlilt aerhisi Beletliyesmıruıı

MM ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

U-14 ligi 7. 
grupta mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor 
Futbol takımı 
son maçında 
Gemlikspor’u 
1-0 yenerek 
grubunu ikinci 
sırada bitirdi. 
Componentaspor, 
Gemlikspor, 
Umurspor ve 
Orhangazi 
Gençlerbirliği ile 
başladığı 7. grup 
maçlarına ilk kez 
katılan Gemlik 
Belediyespor 
takımı topladığı 
16 puanla 
Componentasppr’u 
n ardından grubu 
ikinci olarak bitirdi.

Son maçına 
mutlak galibiyet 
parolasıyla 
başlayan 
Belediyespor 
takımı 15. dakikada 
Yunusla 1-0 öne 

geçti. Girdiğijnut- 
lak pozisyonları 
gole çevirempyen 
Belediyespor^ 
takımı ilk yarıyı bu 
skorla tamamladı. 
İkinci yarına ı 

adeta gol kaçırma 
yarışına giren 
Belediyespor, 
farkı artıracak golü 
bulamayınca maç
tan 1-0 galip 
ayrıldı..
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Gümrükleme büyük değişim
Gümrükler Genel 
Müdürlüğü ve taşra 
teşkilatı yönetiminde 
önemli değişiklikler 
yapıldı.
Gümrükler Genel 
Müdürlüğüne, Genel 
Müdür Yardımcısı 
Remzi Akçin atandı. 
İstanbul Gümrük 
Müdürü Lütfi Ekinci 
görevden alındı, ye 
rine Bursa Gümrük 
ye Muhafaza Baş 
müdürü Tevfik Usta 
getirildi.
Ankara, Antalya, 
Hopa, Sinop, Habur, 
Gürbulak Gümrük ve 
Muhafaza Başmü 
dürleri de görevlerin 
den alındı, yerlerine 
atamalar yapıldı. 
Resmi Gazete'nin 
sayısında yayımla 
nan atama kararları 
şöyle: - Açık bulunan 
Gümrükler Genel 
Müdürlüğüne aynı 
yer Genel Müdür 
Yardımcısı Remzi 
Akçin, 
- Açık bulunan AB ve 
Dış İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcılığına 
Hasan Köseoğlu,

Açık bulunan I. 
Hukuk Müşavirliğine 
Suavi Önal, 
- Açık bulunan 
Samsun Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdür 
lüğüne Serkan Işık, 
- Açık bulunan 
Malatya Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdür 
lüğüne Mehmet 
Karabağ atandı.
- Gaziantep Gümrük 
ve Muhafaza Başmü 
dürlüğüne Trabzon 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürü Fikret 
EroJ, bu suretle 
boşalan Trabzon 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Gaziantep Gümrük 
ve Muhafaza Başmü 
dürü Semih Bayde 
mir getirildi.
- İstanbul Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdü 
rü Lütfi Ekinci, 
Ankara Gümrük ve 
Muhafaza Başmü 
dürü Ahmet Arslan 
taş, Antalya Gümrük 
ve Muhafaza Başmü 
dürü Fevzi Gülcan, 
Hopa Gümrük ve 
Muhafaza

Başmüdürü Mehmet 
Hilmi Türkoğlu, 
Sinop Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürü Nurettin 
Cengiz, Habur 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürü Rifat 
Bolat, Gürbulak 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürü Hasan 
Demirci başka bir 
göreve atanmak 
üzere görevden 
alındı.
Bu suretle boşalan 
İstanbul Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Bursa Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürü Tevfik 
Usta, Bursa 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Mersin Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürü 
Süleyman Tosun, 
Mersin Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Gümrük Başmüfettişi 
Murat Kahraman, 
Ankara Gümrük ve 
Muhafaza

Başmüdürlüğüne 
Mustafa İşık, Antalya 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Ragibe Coşkun, 
Sinop Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Akif Sayan, Habur 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Hasan Eken, 
Gürbulak Gümrük 
ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Mehmet Çelebi, 
Hopa Gümrük 
ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
İskenderun Gümrük 
ve Muhafaza 
Başmüdürü Ömer 
Ersoy, bu suretle 
boşalan İskenderun 
Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüğüne 
Hakkari Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürü 
Tahsin Cömert, 
Hakkari Gümrük 
ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne de 
Şükrü Ünİüöğlu 
getirildi.

■ ■ 1-11 II I II IITurizm sektörü büyümeye 
devam ebece!

Türkiye’nin geçen 
yıl 29 milyon turist 
ağırladığı ve 2011 
için de turizm sek
törünün büyümeye 
devam etmesinin 
beklendiği bildirildi; 
7-9 Şubat tarihleri 
arasında İstanbul’
da düzenlenecek 
Orta Asya ve 
Türkiye Otel 
Yatırım Konferansı 
(CATHIC) öncesi 
konuşan organ! 
zatör firma Bench 
Events Başkanı 
Jonathan Worsley, 
‘Türkiye’nin turizm 
gelişmesi için şu an 
revaç ülke 
olduğunu, ülkenin 
geniş ve ilginç 
bulunduğunu ve 
bunun da gezmek . 
isteyen turistler için 
cazip bir teklif 
olarak görüldüğünü 
söyledi.
‘Talebin desteklen
mesi için altyapının 
hızlı fakat dikkatlice 

iyileştirilmesi 
gerektiğini’ savu
nan Worsley, 
‘Türkiye’nin daha 
olgunlaşmış 
piyasalara bakarak 
neyin yapılıp neyin 
yapılmaması 
gerektiğine karar 
verme açısından 
altın imkana sahip 
olduğunu’ belirtti. 
Kaynaklara göre 
Türkiye’ye 2008’de 
bir önceki yıla 
kıyasla yüze 13 
artışla 26.5 milyon, 
2009’da ise 27.3 
milyon turist 
geldi.
Organizatör yetkilisi 
ayrıca turizm 
kalkınması için 
imkanların tüm 
Türkiye’ye dağılmış 
olduğunu söyledi 
fakat önceliğin 
İstanbul, Muğla ve 
Ankara ile gelişen 
kıyı kentlerine ver
ilmesi tavsiyesinde 
bulundu.

<zim& sekeri
GEHLİÜ’İN ili ÖZEL 

onu ÖNCESİ Kilin 
KURUNU

WILVII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratırn

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

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

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz
-——fa--—-a—.-»

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
M a ci d e ö Z X1. P

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MOATGAGC BROK€A 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 im<arlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol'da Ali Turgut Apt. M 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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iifciMiilllilillİB! Mİ İM ManailUl diktat!
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4/b 
maddesine göre, 
çalıştığı kurumdan 
istifa eden 
sözleşmeli 
personel, başka 
bir kuruma bir 
yıl dolmadan yer- 
leştirilemiyordu. 
Gaziantep Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hâstanesi'nde 
sözleşmeli çalışan 
bir hemşire, KPSS 
puanı ile ÖSYM 
tarafından başka 
bir kuruma yer
leştirildi.
Ancak sözleşmeli 
personelin isti
fasının üzerinden 
bir yıl geçmeden 
başka bir kuruma 
geçemeyeceği 
gerekçesiyle, 
başvurusu red

Mazot piyasadan Mum
Geçiş dönemi için 
belirlenen 4 aylık 
surenin sonundâ 
Sürücüler 15 kuruş 
fark ödeyecek. 
Yılbaşından 
itibaren satışı 
yasaklanan kırsal 
motorine, EPDK 
tarafından 4 aylık 
geçiş süreci tanındı. 
Bu karar, başta 
çiftçiler olmak üzere 
kırsal motorin kul
lanıcılarını kara kara 
düşündürüyor. 
Geçen yıl satılan 
14 milyon ton 
motorinin 10 
milyonunu kırsal

dedildi. Bunun 
üzerine Sağlık- 
Sen konuyu 
yargıya taşıdı. 
Yerel mahkeme, 
davacının çalıştığı 
kurumdaki 
sözleşmesini fes
hetmeden başka 
bir kuruma 
başvurduğu için, 
"Kendi isteği ile 

mazot teşkil etti. 
EPDK, düzenle
meyle bir taraftan 
AB uyumunu hede
flerken, diğer yan
dan da yüksek 
kükürtlü motorin 
satışlarını yasakla
yarak çevre ve 
insan sağlığını 
korumayı hedefliyor. 
İstasyonlarda 
1 litre kırsal motorin 
3,22 lira, euro 
dizel ise 3,37 liradan 
satılıyor.
Aradaki 15 kuruşluk 
farkın mâliyenin 
yapacağı yeni bir 
ÖTV ile eşitleneceği 

fesih durumunun 
oluşmadığına" 
karar verip, 
idarenin işlemini 
iptal etti.
Böylece sözleşmeli 
personelin çalıştığı 
kurumdan istifa 
etmeden KPSS ile 
başka bir kuruma 
yerleşmesinin önü 
açılmış oldu.

belirtiliyor. 15 
Şubat'a kadar 
akaryakıt ana 
dağıtım şirketleri 
depolarındaki 
kırsal motorini 
tüketmiş olacak.
1 Nisan itibariyle 
de bayiler 
istasyonlardaki 
tankları temizle 
yerek, kırsal 
motorin satışına 
son verecek.
Bu tarihten itibaren 
istasyonlarda 10 
ppm kükürt oranlı 
euro dizel (düşük 
kükürtlü) satışı 
başlayacak.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada, vatan
daşların hesap 
ekstreleri, slipler, 
ATM fişleri, kredi 
kartı başvuruları 
veya kopyaları, sig
orta formları, kredi 
teklifleri gibi kişisel 
bilgi içeren evrak
larınızı iyice 
yırtılarak çöpe atıl
masını istenildi. 
Şifrenin korun
masından kart 
sahibinin sorumlu 
olduğunun vurgu
landığı açıklamada, 
kart şifresinin 
banka çalışanları 
dahil kimseye 
söylenmemesi 
gerektiği hatırlatıldı. 
Internet sitelerinden 
ve pos ile yapılan 
alışverişlerde, kredi 
kartı numarası ve 
son kullanma tarihi 
bilgilerinin yeterli 
olmasının sahtecilik 
riskini de 
beraberinde 
getirdiğine dikkat 
çekildi.
İnternet siteleri ya 
da firmalar güvenli 
bile olsa, kart bilgi
lerini ele geçiren bir 
başkasının alışveriş 
yapabileceğine 
değinilen açıklama
da, kredi kartlarında 

KAYIP
Adıma bastırmış olduğum 

seri A 70901-71000 numaralı 
2 cilt fatura ile Seri A 

18701-18800 nolu 2 cilt sevk 
irsaliyesi ve vergi levham 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 
HAKKI AKÇAY

NÖBETÇİECZANE
3 Şubat Mil Perşembe 

SENA ECZANESİ

doğum tarihi, * 
hesap-müşteri 
numarası, nüfus 
cüzdanı numarası, 
ardışık sıralı sayılar, 
telefon numarası ya 
da işyeri sicil 
numarası gibi kolay 
ulaşılabilir şifrelerin 
kullanılmaması 
gerektiğine vurgu 
yapıldı.

"ATTIĞINIZ 
ÇÖPE BİLE 
DİKKAT EDİN" 
ATM dolandırıcılık
larına karşı alınacak 
tedbirlerin de yer 
aldığı açıklamada, 
şu uyarılara yer 
verildi: "Kartın 
ATM’de alıkonul
ması durumunda 
hemen şubeye 
başvurun veya 
bankaya bildirin. 
ATM kullanımında 
size yardım etmek 
amacıyla yaklaşan 
kişilerin yardım tek
lifini kabul etmeyin. 
Bilgi hırsızlarının 
çöp kutunuzu 
karıştırması 
ihtimaline karşı da 
tedbirli olun.
Çöpe atacağınız 
hesap ekstreleri, 
slipler, ATM fişleri, 
kredi kartı başvuru
ları veya kopyaları, 
sigorta formları, 
kredi teklifleri gibi 

kişisel bilgi içeren 
evraklarınızı iyice 
yırtarak okunama 
yacak hale getirin. 
Süresi dolan kredi 
kartınızı da numa 
rası okunmayacak 
ve bir başkası 
tarafından kullanıla
mayacak hale 
getirdikten sonra 
imha edin. İnternet 
kafe gibi halka açık 
ve kalabalık yer
lerde bulunan bil
gisayarlardan, 
internet aracılığıyla 
alışveriş yapmayın. 
Kredi kartları 
sanal ortamda 
kullanılırken virüs 
tehlikesine 
dikkat edin." 
Vatandaşların 
harcamalarını 
bütçelerine göre 
yapmalarının 
tavsiye edildiği 
açıklamada, 
'Ayağını yorganına 
göre uzat' 
atasözüne de vurgu 
yapıldı. Kartın sun
duğu fırsat, yenilik, 
promosyon ve ödül 
uygulamalarının da 
izlenmesini isteyen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 12 çeşit 
kredi kartı 
dolandırıcılığının 
polis kayıtlarına 
resmen girdiğini 
hatırlattı.

G 
E 
M 
L 
i 
K 
R 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 0.3
Ştatyum 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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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
f±C-l^,rO' 513 10 7#
MAR-PET 513 30 33

.Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol . 513 0103

H HASTANELER

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağt 513 10 68
Torn o kay 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
Gamlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN* 
YIL : 37 SAYI : 3879' 

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)

■kilmıM
VENÜS SİREMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11.30-14.00-16.30- 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.15-l6.45- 

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Tel: 515 33 21)
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Veledrom'da yıkım haşlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ihale tari
hi 17 Şubat olarak 
belirlenen yeni 
stadyumun yapıla
cağını velodromdaki 
mevcut tesislerin 
yıkımını 5 Şubat 
Cumartesi günü 
başlatıyor.
Bursasporlu 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Mesut 
Ağrak ve yönetim 
kurulu üyelerini 
makamında ağır
layan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yeni 
stadyumla ilgili 
çalışmaların hızla 
sürdüğünü vurgu
ladı. Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü’ne 
ait 64 bin metrekare
lik alanın kullanım 
hakkını 49 yıllığına 
almalarının ardından 
dev proje için 
önlerinde bir engel 
kalmadığını ifade 
eden Başkan Altepe, 
17 Şubat’ta yapıla
cak ihale öncesi 
velodromu inşaata

hazır hale getirecek
lerini kaydetti. Yıkım 
çalışmalarını 5 Şubat 
Cumartesi günü 
başlatacaklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Bölgedeki 
mevcut tesisleri 
kaldırarak, ihaleye 
kadar velodromu 
temizlemeyi amaçlı 
yoruz. Alan temi
zlendikten sonra 
ihaleyi kazanan 
firma bölgede 
rahatlıkla çalışabile
cek. Hedefimiz kıza 
zamanda ilk kazmayı 
vurup, 1,5 yıl içinde 
stadyumu bitirmek” 
dedi.
“Herkes katkı 
sağlamalı” 
Bazı basın organ

larında yer alan 
“Kayseri ve 
Galatasaray stadı 
gibi Bursa stadını da 
devlet yapsın” şek
lindeki haberlere de 
değinen Başkan 
Altepe, “Kayseri ve 
Galatasaray’ın eski 
stadyumlarının 
bulunduğu yere 
alışveriş merkezleri 
yapılacak. Devlet bu 
gelirleri göz önünde 
bulundurarak bu 
stadyumları yaptı. 
Biz kentimizin 
göbeğinde, Altıpar 
mak’ta böyle bir 
alışveriş merkezinin 
yapılmasına karşıyız. 
Ayrıca ‘Devlet yap
sın’ mantığının 
Bursa kültüründe 

yeri yok. Bizim man
tığımız Bursa’ya bu 
stadyum yapılsın 
olmalı. Ayrıca bu 
konuda devlet de 
gerekli desteği 
sağlayacak.
Destekler geldikçe 
bunları açıklaya
cağız. Ancak Bursa 
sahip olduğu 
potansiyeli ile 
bu stadyumu 
yapacak güçtedir. 
Bursa’da yaşayan 
herkes Bursaspor’u 
sevmese bile 
destek vermek 
zorunda.
Çünkü bu kentin 
nimetlerinden 
herkes fazlaşıyla 
yararlanıyor’’ diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
‘marka kent’ hede
fleri doğrultusunda 
Bursaspor’un da 
bir marka olarak 
dünya vitrinine 
çıktığını, yapacakları 
stadyumun da 
yeni bir Bursa 
markası olacağını 
kaydetti.

BAŞSAĞLIĞI
Uludağ Üniversitesi 

Rektörü, 
Değerli Bilim Adamı

Prof, Dr. Mete 
Cengiz’in
vefatından dolayı 

üzüntümüz sonsuzdur. 
Kendisine Allah ’tan 

rahmet diler, 
eşine, evladına, dost 

ve arkadaşlarına 
taziyelerimizi sunar, 
acılarını paylaşırız.

GEMLİK ÜNİVEBSİTE YAPTIRMA 
YASATMA VE KORUMA DERNEĞİ

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 
Çfpez. 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.,

RESTAURANT 
&CAFE

Reşide Bayar Cd. UMURBEY Cuma Gdİ Şeükct HûCd
Tel : 0224 525 07 70 Y
gsm : o 532 784 40 50 Cumartesi Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu Saat 20.oo

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Şubat 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info^genılikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ttZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Ziraat Odası, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu seçimlerine hazırlanıyor

İlli Ha lliftııı M'ı M iıM
4 y//da bir gerçekleştirilen Ziraat Odası 
Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu seçim
leri Pazar Günü Ticaret Borsası’nda 
yapılacak. Oda Başkanı Ali Çelik 
gazetemize yaptığı açıklamada, seçim
lere tek liste ile gidileceğini söyledi. 
Çelik, muhtelif problemlerde üreticiyi 
mağdur etmemek için Tarım Sigorta 
sı’nı Gemlik’e getirmek istediklerini

bildirdi. Çelik, “sigorta poliçelerin 
yarısını devletin ödeyeceği TARIM 
sigortasını Gemlik'e getirerek, üyele 
timizin ve üreticilerimizin korkulu 
rüyası haline gelen, yaprak yanıkları 
vb. sorunlarda üreticimizin doğrudan 
muhatabı olacağı bir sistem geliştirmek 
istiyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz 
devam ediyor” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raportörü Cengiz Erol: 

Tiikeiici sorunlarına yönelilı 
akili bir dernek kurulmalı"

3 hin 750 
şirkete 

inceleme
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı’nın yayım
ladığı 2011 Perför 
mans Progra mı 
na göre Maliye 
bu yıl bilgisayar 
programı ile tes 
pit edilen 3 bin 
750 şirketi sahte 
belge düzenleme 
riski taşıdığı için 
gözetim altına 
alıyor. Sayfa 7’de

Gemlik Kaymakamlığı Tüke 
tici Sorunları Hakem Heyeti 
Raportörü Cengiz Erol, gaze 
temize yaptığı açıklamada, 
4822 Sayılı Kanun ile değ i 
şik 4077 sayılı Tüketicinin 
Haklarının Korunması Kanu 
nu ile tüketici haklarının gü 
vence altına alındığını, Gem 
Hk Kaymakamlığına bağlı 
Tüketici Sorunları Hakem 
Heyetinin halkın konu ile ilgi 
li sorunlarına yönelik çözüm 
ürettiğini belirtti. Sayfa 4’de

Hükümet Konağı karşısındaki Balık Satış 
Merkezi'nde satış yapan balıkçılar, şü an 
hamsi dışında tüm balıkların bol öldüğünü 
hamsinin azlığı sebebiyle fiyatının da biraz 
yüksek olduğunu söylediler. Sayfa 5’de

Sigara 
kaçakçılarının 

inanılmaz 
yönıemi nelise

Milli
Bursa'da bir ihba 
rı değerlendiren 
polis, nakliye kam 
yonetinden indiri 
len buzdolabı, 
çamaşır makinesi 
ve koltuğun için 
de 18 bin paket 
kaçak sigara ele 
geçirdi. Syf3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gen%25c4%25b1likkorfezgazetesi.com
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İÜ Bir-Senden 
M Fani ye »i

Ziraat Odası, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu seçimlerine hazırlanıyor

CeliK Tarım Sigortasını 
nemlin getirmek istiyoruz" 
4 yılda bir gerçekleştirilen Ziraat Odası Oda Meclisi ve 
Yönetim Kurulu seçimleri Pazar Günü Ticaret Borsası’nda 
yapılacak. Oda Başkanı Ali Çelik gazetemize yaptığı açıkla
mada, seçimlere tek liste ile gidileceğini söyledi. Çelik, 
muhtelif problemlerde üreticiyi mağdur etmemek için Tarım 
Sigortası’nı Gemlik’e getirmek istediklerini bildirdi.

Eğitim Bir-Sen neden olmasın!
Gemlik temsilcisi 
Halil Gemici ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ; İlyas 
Üzümcü, Sabri 
Karaman, Ömer
Beki ,M Ali Yücel
ile birlikte Ak Parti program uygu-
İlçe Başkanlığını 
ziyaret ederek 
yeni yönetime ilçemize
hayırlı olsun dilek- kazandırılmasın.” 
terinde bulundular dedi. Ak Parti İlçe
ve Gemlik’in 
eğitim sorunlarını 
ve çözüm öneri
lerini dile getir
diler.
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik temsilcisi
Halil Gemici ; 
“sendika olarak 
bizler eğitimin
paydaşıyız, Gemlik belirtti.
in sorunların Parti İlçe Başkanı
duyarsız kala- Necdet Yılmaz da
mayız ilçemiz için ziyaretten dolayı 
acilen ikinci memnun olduk-
Anadolu Lisesine 
ve ikinci bir 
Endüstri Meslek 
Lisesine ihtiyaç 
olduğunu, nüfusu 
ilçemizden daha 
az ilçelerin ikinci 
hatta üçüncü 
Anadolu Lisesi 
olmasına rağmen 
nüfusu yüz bini 
geçen ilçemizde

Ayrıca ilçemizde 
Anadolu Öğretmen 
Lisesi, Fen Lisesi, 
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi, 
Denizcilik Meslek 
Lisesi gibi farklı

layan meslek 
liseleri de neden 

yönetimini bu 
konuda geç kalın- 
maması açısından 
bilgilendirme 
ihtiyacı duyduk
larını hem de 
sendika olarak da 
ellerinden gelen 
çabayı bu konuda 
göstereceklerini 

larını Eğitim Bir- 
Sen sendikasının 
çalışmalarını 
yakındâp izledik
lerini ve takdir 
ettiklerini söyle
yerek ikinci hatta 
üçüncü Anadolu 
Lisesi için geç 
kalmadan çalışma 
yapacaklarını 
belirtti.

Berkay KARABULUT

Ziraat Odası, Oda 
Meclisi ve Yönetim 
Kurulu seçimlerine 
hazırlanıyor.
Pazar günü yapıla
cak Oda Meclisi ve 
Yönetim Kurulu 
seçimleri öncesinde 
gazetemize açıkla
malarda bulunan 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ziraat 
Yüksek Mühendisi 
Ali Çelik, yeni 
dönemde üreticinin 
en büyük korkusu 
olan ve halk arasın
da don vurması şek
linde adlandırılan, 
çiçek yanıklarında 
ve muhtelif problem
lerde üreticiyi mağ
dur etmeme* için 
Tarım Sigortasını 
Geınlik'e getirmek 
istediklerini söyledi.

SEÇİMLER PAZAR 
GÜNÜ YAPILACAK 
Dört yılda bir 
gerçekleştirilen 
Meclis ve Yönetim 
Kurulu seçimlerinin 
Pazar günü Gemlik 
Ticaret Borsası’nda 
yapılacağını 
söyleyen Ali Çelik 
konuşmalarını 
şöyle sürdürdü.: 
"Şubat ayında

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ziraat Yüksek 
Mühendisi Ali Çelik, seçimler öncesi 

Oda faaliyetlerini anlattı.

delege seçimlerimizi 
gerçekleştirdik. 40 
delegemiz var. Her 
muhtarlıktan bir 
delegemiz seçiliyor. 
Meclisimiz 20 kişi- 
den oluşuyor 
20 kişide yedek üye 
oluyor. Meclis için
den 7 kişi yönetim 
kuruluna seçilirken, 
yedek listeden 7 
kişide yönetim kuru
lunun yedek üyeleri 
oluyor. Şu ana kadar 
tek aday olarak 
seçime katılıyoruz. 
Bizler, üçüncü kez 
yönetimine aday 
olduğumuz odamız 
üyelerinin her türlü 
menfaati için yine 
çalışmaya talibiz.

Bundan önceki 
dönemlerde 
köylerde eğitim 
çalışmaları yaptık, 
üreticilerin sorun
larıyla ilgilendik, 
uygun fiyatlara 
kaliteli zirai alet 
satışı gerçekleştir 
dik, Gemlik'te ve 
köylerinde üreticinin 
pahalı ilaç almalarını 
önlemeye yönelik 
çalışmalar yaparken, 
üreticimize hem 
ucuz ilaç hem de 
gübre verdik.
Üniversite ile sürekli 
temas halinde 
olduk, televizyon, 
gazete ve radyolar
da halkımızı 
bilinçlendirebilmek 

adına yoğun çalış
malar üstlendik. 
Yeni döneminde 
tekrar aday olduğu
muz odamızın yeni 
döneminde, odamız
da bir ziraat mühen
disi daha istihdam 
edeceğiz. Hergün 
1 köyde olacağız. 
Çevredeki ziraat 
odalarıyla ortak 
hareket edip, 
yaprak ve toprak 
analizi yapılabilecek 
modern bir 
laboratuar kurma 
niyetindeyiz.
Bunun yanı sıra, 
sigorta poliçelerin 
yarısını devletin 
ödeyeceği TARİM 
sigortasını 
Gemlik’e getirerek, 
üyelerimizin ve 
üreticilerimizin 
korkulu rüyası 
haline gelen, yaprak 
yanıkları vb. sorun
larda üreticimizin 
doğrudan muhatabı 
olacağı bir sistem 
geliştirmek istiyoruz 
ve bu konudaki 
görüşmelerimizde 
devam ediyor.
Odamıza kayıtlı 
tüm üyelerimizin 
seçimlere katılarak, 
destek olmaya 
bekliyoruz.”

ELEMAN ARANIYOR

Mali müşavirlik belgesi olan 
MUHASEBECİ ARANIYOR

Müracaat: 0.532 616 01 82

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Polisleri bile şaşırtan ota lareltri, 
uyuşturucu almaya kanınca ıMıi

YazıYORUM

Bursa'da çaldıktan 
araçları ilginç bir 
yöntemle çalıştıran 
2 şüpheli, 
uyuşturucu almak 
isterken yakalandı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Başaran 
Mahallesi'nde ikamet 
eden ve oto 
tamirciliği yapan 
Orhan K. (20) ile 
Sezer M.'hin (20), 
11 günde 15 adet 
araç çaldığı iddia 
edildi. Şahısların 
araçları çalmak

için kullandıkları 
yöntem ise polisi 
bile şaşkına çevirdi. 
Dörtlü lambaları

ters bağlayıp düz 
kontak yaptırarak 
araçları çalıştırdıkları 
bildirilen

şüphelilerin, 
otomobillerle benzini 
bitene kadar gezdik
leri ortaya çıktı.
Yakıtı biten araçların 
teyplerini de çalmak
la suçlanan 2 zanlı, 
son çaldıkları araçla 
uyuşturucu almak 
için Kızyakup 
Mahallesi'ne gittikleri 
sırada polise yaka
landı. Emniyetteki 
ifadeleri tamamlanan 
2 şüpheli, "hırsızlık" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Siairal[iıtıiıılımıılıaııılııiffliiıawıiıııılistniılıa
Bursa'da bir ihbarı 
değerlendiren polis, 
nakliye kamyo
netinden indirilen

buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve koltuğun 
içinde 18 bin paket 
kaçak sigara ele

geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü

ÖztViVek 
bif jdendc

TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VEÜZERİ 

MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPOHU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGRRR KÖFTE

2.90 n

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.
* indirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Doğu 
illerinden getirilen 
kaçak sigaraların 
Bursa'da piyasaya 
sürüleceği ihbarını 
aldı. Plakası önceden 
alınan nakliye kam 
yönetin i takip eden 
ekipler, 2 kişinin 
Osmanazi ilçesinde 
bir depoya ev 
eşyaları indirdiğini 
tespit etti. 
Operasyona start 
veren ekipler, zan
lıları gözaltına alındı. 
Depoya getirilen 
buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve koltuk 
içinde yapılan ara
mada, 18 bin 40 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili gözaltına alınan 
2 kişi adliyeye sevk 
edildi.

■ k. Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail com 
j|||B||g| www.milliyet/blog/özcan vural

Tunus’a bak, Mısır’a bak !....
23 yıl boyunca ülkesini yöneten Tunus Dev 

let Başkanı Zeynel Abidin bin Ali, WikiLe 
aks’te yayınlanan yolsuzluk belgelerinden 
sonra koltuğunu iki gün bile koruyamadı...

Halk sokağa çıktı ve devrim yaptı!..
Oysa aynı halk, daha 2009’da yapılan son 

seçimlerde, Zeynel Abidin bin Ali’yi oyların 
yüzde 89’uyla tekrar göreve getirmişti...

Tunus’taki halk isyanı, baskıcı rejimlerle 
yönetilen birçok Arap ülkesine sıçradı. 
J En büyük olaylar da Mısır’da meydana 

^Mısırlılar, 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarını 
yıkmak için ayaklandı.

Oysa aynı Mısırlılar, 2005’te yapılan ilk çok 
adaylı Devlet Başkanı seçiminde, Hüsnü 
Mübarek’e toplam oyların yüzde 87’sini ver
mişti...

Tunus’ta % 89......
Mısır'da % 87...
“Milli irade”yse...
Bu oranlar, “milli irade”nin şahı!.. x
Öyle yüzde 47, yüzde 57 falan da değil; 

neredeyse oyların tamamı!..
Ama “bardak” doldu “milli irade”de, bir 

gecede her şey tepe taklak oldu!.
Sokağa dökülen milli irade, sandık başında

ki milli irade’”e darbe yaptı!..
Sandık başında kafa sallayanlar, meydan

larda kafa koparmaya kalkıştı!.
Çünkü... “Demokrasi”yle gelenler zalim

leşti, diktatörleşti, çekilmez oldu...
Ülkelerini, babalarının çiftliği; “milli irade”yi 

“köle” sanmaya başladı...
Halkın parasını çaldılar, ihalelere fesat 

karıştırdılar..
Muhalefete ve azınlıklara yaşama hakkı 

tanımadılar...
Yargıyı yandaşlaştırdı, aydınları, yazarları, 

yurtseverleri cezaevine tıktılar...
Ve “Uyuyor” sanılan... “Tembellikle” 

suçlanan “milli irade”, bir anda harekete 
geçerek, “madem sen demokrasiyi diktatör
lüğe dönüştürdün, o zaman diktatörlük öyle 
olmaz, böyle olur” dedi!.

Yılların lastiği astık, kestiği kesik diktatörleri 
kaçacak delik bulamadı...

Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz?
Keşke bize oy vermeyen yüzde 11’in, yüzde 

13’ün uyarılarını, eleştirilerini dinleseydik...
Keşke seçim sonuçlarına aldanmasaydık... 

Ne diyelim; geçmiş olsun!.
Sayın dkurlarım; Tüm bunları niye mi yazı 

yorum?..
Dünyadaki tüm siyasetçilerin bu olaylardan 

ders alması için!
Kimse ‘feandık zaferlerine kanmamalı...
Ne oldum dememeli...
Milli irade”yle o koltuklara oturanlar, kendi

leri gibi düşünmeyenleri de duymalı, görmeli 
ve anlamaya çalışmalı...

İşin doğrusu bu..
Yükselen ıslıklara kızmamalı, küsmemeli, 

efelenmemen...
Tam tersine, o ıslıklar’) bir işaret fişeği 

sayıp, hemen hizaya gelmeli...
Aksi takdirde...
Milli irade sandıkta verdiği desteği, mey

danlarda geri çeker!
Dün sandıkta “padişah” yaptıklarını, bir 

günde dünyaya rezil eder!..
İnanmayan, Tunus’a, Mısır’a baksın...
Hem dejyi baksın...
Bakıp göremeyenler ise bildikleri yoldan 

gitmeye devam etsin!..

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raportörü Cengiz Erol:

liilıeiici sorunlarına fiM
aktif hir dernek kurılmah”

Berkay KARABULUT

Gemlik 
Kaymakamlığı 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti 
Raportörü Cengiz 
Erol, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
4822 Sayılı Kanun 
ile değişik 4077 
sayılı Tüketicinin 
Haklarının 
Korunması Kanunu 
ile tüketici hak
larının güvence 
altına alındığını, 
Gemlik 
Kaymakamlığına 
bağlı Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyetinin halkın 
konu ile ilgili 
sorunlarına yönelik 
çözüm ürettiğini 
belirtti.
1995 yılında kurulan, 
1996'dan bu yana 
hizmet vermekte 
olan heyet, 2006 
yılında 102, 2007 
yılında 97, 2008 
yılında 144, 2009 
yılında 157, 2010 
yılında ise toplam 
307 karar aldığı 
bildirildi.
Heyetin yoğun bir 
biçimde çalışma 
yaptığını, ancak

Gemlik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
Raportörü Cengiz Erol, amaçlarının halkın daha az mağdur 

olmasının sağlanması olduğunu söyledi

Gemlik'te konuyla 
ilgili eksik olan 
vönlerin tamamlan
ması, halkın sıkın
tılarının daha iyi 
anlaşılması,, 
seminerler yapıp 
konu hakkında halkı 
bilgilendirebilecek, 
esnafa bilgi sağlaya
cak, dergi vs 
yayın organları 
basacak, kısaca 
kanunu açıkla- - 
yabilecek aktif 
bir derneğe ihtiyaç 
duyduğunu,^heyetin 
ise tüm bu uygula
maları gerçekleştire

bilme şansının kısıtlı 
olduğunu ifade etti. 
Erol açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:
"Heyet olarak, uyuş
mazlıkları giderebil 
mek adına burada 
yız. Halkımızın, üreti
ci ve satıcılarla yaşa 
dığı sorunlara yöne
lik kanunun bize 
verdiği hak ile 
hare ket ediyoruz. 
Bir nebzede olsa 
mahkemelerin 
yükünü hafifleti 
yoruz. Üretici ve 
satıcılarla sorun 
yaşayan

müşteri bize 
gelip, şikayetini 
kanıtlarıyla birlijfte 
sunuyor ve bir 
şikayet dilekçesi 
sunuyor. Bu aşa
madan sonra 
çeşitli odalardan 
bilir kişiler isteyip 
konuyu araştırıyor 
ve konuyla ilgili 
firmadan savunma 
istiyor, 15 günde 
toplanan heyetimizle 
bir karar veriyoruz. 
Amacımız halkımızın 
daha az mağdur 
edilmesini 
sağlamaktır"

Sıatiıt Partisi Secim 
röMnsu acımı

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Seçim İrtibat 
Bürosu açıyor. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
6 Şubat 2011 Pazar 
günü saat 13.oo'de 
Dr. Fatih Erbakan'ın 
katılımıyla Eski 
Pazar Caddesi 
Eşref Dincer 
Mahallesi Belediye 
Karşısı'nda açtıkları 
seçim irtibat büro
sunun açılışının 
yapacağı 
duyuruldu.
Partiden yapılan

açıklamada eski 
Başbakan ve 
Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Necmettin 
Erbakan'ın oğlu 
Dr. Fâtih Erbakan'ın 
katılmıyla gerçek
leştirilecek seçim 
koordinasyon 
merkezinin 
açılışının, Haziran . 
ayında gerçekleş 
tirilmesi planlanan 
genel seçimlere 
hazırlık niteliği 
taşıdığı belirtilerek, 
açılışına tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğu 
bildirildi.

SATIUK naiBE WİSWBİ i
Manastır'da 3+1120 metrekafe, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır. 1 
Saruhanlılar Marketin ■ 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan
sahibinden 145.ooo TL’yef 

satılıktır. v

0 532 583 56 61. ...... I.....

Mffl ABONE OLDUNUZ MU?
■ium—um ABONE OLUK OKUYUN OKUTUN

KUŞİM SİUfK M
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)513 9683 Fax:(0.224)513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tezgahlarda balık bereketi

Berkav KARABULUT

Gemlik Balık 
Satış Merkezi'nde 
şu sıralar balık 
bolluğu yaşanıyor. 
Hükümet Konağı 
karşısındaki 
Balık Satış 
Merkezi'nde 
satış yapan 
balıkçılar, şu an 
hamsi dışında 
tüm balıkların 
bol olduğunu 
hamsinin azlığı 
sebebiyle 
fiyatının da biraz

yüksek olduğunu 
söylediler.
Balık bol oldukça 
fiyatlarında 
düşeceğini 
belirten balıkçılar, 
hamsideki azlığın 
dönemsel 
olabileceğini, 
önümüzdeki 
günlerde halka 
kaliteli hamsinin 
ucuza satılabile
ceği müjdesini 
de verdiler.
Amaçlarının halka 
kaliteli balığı 
ucuza vermek

olduğunu belirten 
balıkçılar, 
balık satış 
yerlerinin halka 
yakın olması 
gerektiğini 
söylediler.
Balığın en sağlıklı 
besin kaynağı 
olduğuna dikkat 
çeken balıkçılar, . 
halkın daha çok 
balık yemeye 
teşvik edilmesi 
gerektiğini 
söylediler.
Gemlik Balık Satış 
Merkezi'nde

aşağı yukarı 
7-8 tür balık 
satıldığını, 
balık fiyatlarının 
7 ile 20 lira arasın
da değiştiğini 
söyleyen balıkçılar 
balık fiyatlarını 
da şu şekilde 
açıkladılar. 
Hamsi : 7 TL 
Barbunya: 20 TL 
Çupra: 13 Lira 
Levrek: 15 Lira 
Palamut: 10 Lira 
(Tane) 
Çinekop:20 Lira 
Somon: 20 Lira

Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Bursa’da 
düzenlenen 
8-9-10 yaş yüzme 
yarışmalarında 
derece alan Gemlik 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü yüzücü
leri kulüp yöneticileri 
tarafından ödül

lendirildi.
Bursa GSGM 
Merkez Havuzunda 
yapılan ve 13 
kulübün yaklaşık 
300 sporcuyla 
katıldığı yarışmalarda 
Gençlik ve Spor 
Kulübü 7 altın ve 4 
gümüş madalya 
almıştı.

DERECEYE 
GİRENLERE ÖDÜL 
Yüzme yarışmaların
da dereceye giren 
yüzücüler, velilerinin 
de katılımıyla Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen törende 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı Mahir 
Gencer ve ikinci

Başkan Gürhan 
Çetinkaya tarafından 
ödüllendirildiler. 
Çağan Öztürk 25 
metre ve 50 metre 
Serbestte l.nci 
olarak altın, 50 metre 
kelebekte ise 2.nci 
olarak gümüş 
madalya kazanırken, 
Sena Eda Akdağ 25 

metre kurbağala 
ma’da l.nci olarak 
Altın, Ezra Su Gür 25 
metre kurbağalama 
da 2.nci olarak < 
Gümüş, Ece Berber 
oğlu 100 metre.. 
serbestte ve 50 ' 
metre kelebekte 
3.ncü olarak brdnz 
madalya kazan

mışlardı.
Öte yandan, 
Gemlik Belediyespor 
takımı katıldığı 4x25 
Bayrak yarışında 
Sena Eda Akdağ, 
Ezra Su Gür, Secern 
Tunaboylu ve Aslı 
Keşkek’le birinci 
olarak altın madalya 
kazanmıştı.
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Eylül cgrencılen hunerlenm sergiledi
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 1/C Sınıfı 
Öğretmeni Ahmet 
Mutluer ve 1/D 
Sınıfı Öğretmeni 
Selcan Üstün’ün 
ortaklaşa hazırla 
mış olduğu dönem 
sonu gösterileri 
okul salonunda 
yapıldı.
1. sınıf öğrenci
lerinin gösterileri, 
oyunları, müzikleri 
ve çeşitli skeçleri 
veliler ve öğrenci 
ler tarafından uzun 
uzun alkışlandı. 
Okul salonunda 
gerçekleştirilen 
etkinlikte velilere 
ve öğrencilere 
seslenen Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, Eğitim ve 
öğretimin insan 
hayatındaki 
önemine değindi. 
Akbaş, “Öğret
menlerimizin emin 
ve usta ellerine 
teslim edilen

çocuklarımızın 
ortaya koydukları 
performanslarını 
velilerimizin 
gururla izlediklerini 
görüyorum” 
dedi.
Velilere hitaben 
konuşan Okul 
Müdürü çocuk
larımızı zararlı 
alışkanlıklardan 
koruma ve boş 
zamanlarını değer
lendirmeleri 
açısından sosyal, 
kültürel ve sportif

faaliyetlere yön
lendirmenin çok 
yerinde bir karar 
olacağını ve çocuk
ların bu yönde 
desteklenmesini 
isteyen Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, bu tür 
faaliyetler çocuk
ların yeteneklerinin 
ortaya çıkmasında 
ve kendilerine 
güven duymaları 
konusunda bir fır
sat olduğunu ve 
geleceğe daha

emin ve güvenli 
adımlarla ilerleye
ceklerini belirtti.

- Okulda bu tür 
faaliyetlerin 
arttırılacağını 
söyleyen Okul 
Müdürü emeği 
geçen 1/ C Sınıfı 
öğretmeni Ahmet

ı Mutluer’e 1/D Sınıfı 
Öğretmeni Selcan 
Üstün’e ve tüm 
velilere, öğren
cilere teşekkür 
ederek, emeği 
geçenleri kutladı.

YAPI KREDİ SİGORTA ft $. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

Bursa 8. Noterliğinden tasdikli 01.02.2011 
tarihli, 00702 sayılı umumi vekaletname ile 
verilen yetkilere sahip olarak Sağlık branşı 
hariç Şirketin faaliyette bulunduğu ve 
bundan sonra bulunacağı tüm branşlarda 
Sigorta tekliflerini, Şirketin bildireceği 
Riziko Kabul Yönetmeliğinde yazılı koşul, 
şart ve miktarlar dahilinde ve mer’i tarife 
hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla 
almaya ve vermeye, Riziko Kabul 
Yönetmeliğinde belirtilen hadleri aşma
mak koşulu ile poliçe ve zeyilnameleri 
tanzim ve imzaya, gerek acente tarafından 
düzenlenen gerekse Şirketimiz tarafından 
düzenlenerek acenteye gönderilen 
poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, 
prim bedellerini tahsile, vukua gelecek 
hasarları Şirkete duyurmaya, Sağlık 
branşında ise yine Şirketin bildireceği 
Riziko Kabul yönetmeliğinde yazılı koşul, 
şart ve miktarlar dahilinde ve mer’i tarife 
hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla sigor
ta tekliflerini düzenleyerek Şirkete gönder
meye, Şirketçe tanzim edilecek poliçeleri 
sigorta ettirenlere vermeğe, vukua gele
cek hasarları Şirkete duyurmaya mezun 
olmak suretiyle İLKER HÜSEYİN EKİM 
Şirketimizin yetkili acenteliğine tayin 
edilmiştir.
5684 sayılı Sigortacılık Yasası ve 
14.04.2008 tarihli Sigorta Acenteleri 
Yönetmeliğine göre ilan olunur.

elmfc «sekeri
—KREŞLERİ -

GEHÜrİNİHÖZEL 
OWL ÖNCESİ Kili» 

KUBUNU

WI2.VII
“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 SANIP,

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

517 19 67 telefon ya da 517191 Zlıolu 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 EMİAKLTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC RROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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 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, fiil manzaralı satılık 

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

Gemlik Ticaret Borsasında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen 
özelliklere haiz bir adet personel alınacaktır.

Son müracaat tarihi 21 Şubat 2011 saat:17.00’ye kadardır.
Belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kesinlikle kabul

edilmeyecektir.
İlanen duyurulur. ilhan ACAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1* Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun 
hükümleri saklıdır.) t; .

2- Yaşı 18’den küçük, 40’dan büyük olmamak, (naklen alınacak 
memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz)

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
4- Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa 

uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla 
hükümlü bulunmamak,

5- Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulun
mak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
veya ertelemiş veya yedek sınıfıha geçirilmiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl 
hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7- Oda, Borsa veya Birlik’ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış 
olmamak,

8- Oda, Borsa veya Birlik’ten daha önce, işine cezaen son verilmek 
suretiyle çıkartılmış olmamak,

9- 4 yıllık üniversitelerin İktisadi idari Bilimler Fakültesi’nden mezun 
olmak,

10- KPSS sınavına girmiş ve 70 üzerinde not almış olmak,
11- Birisi İngilizce olmak üzere iki yabancı dil bilmek (Bu konuda 

KPDS-ÜDS sınavlarına girmiş ve 70 ve üzerinde, TOEFL sınavından ise 
en az 550 puan almış olmak),

12- Belirtilen şartlara haiz olanlar mülakata tabi tutulacaklardır. 
(Mülakat tarihi daha sonra kendilerine bildirilecektir.)

Dr. Ziya Mh. Cumhuriyet Cd. No:2 16600 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 46 00-513 43 73 Faks: 0.224 514 08 82 

e mail: gemliktb@tobb.org.tr - www.gemliktb.tobb.org.tr

3 hin J50 şirkete inceleme
Maliye bu yıl 3 bin 
750 şirketi sahte bel 
ge düzenleme riski 
taşıdığı için gözetim 
altına alıyor.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın 
yayımladığı 2011 
Performans Progra 
mı’na göre Maliye 
bu yıl bilgisayar 
programı ile tespit 
edilen 3 bin 750 şir

keti sahte belge 
düzenleme riski 
taşıdığı için gözetim 
altına alıyor.
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkan 
lığı 2011 Perfor 
mans Programı’m 
açıkladı. Gelir İdare- 
si’ne bağlı Gelirler 
Kontrolörleri ve 
Vergi Denetmenleri 
birimleri 2010’da

toplam 49 mükellefi 
inceledi ve incele 
meler sonucunda 
22.8 milyar liralık 
gelirin beyan 
edilmediğini ortaya 
çıkardı. Programa 
göre 2011’de sahte 
belge risk analiz 
programı ile tespit 
edilen 3 bin 750 şir
ket gözetim altına 
alınıp incelenecek.

ABD, Ocak 
ayımla 18J 
binkişiyi 
istihdam 

etti
ABD'de Ocak 
ayında özel sek
tör istihdamı 187 
bin kişi arttı. 
İnsan kaynakları 
danışmanlık şir
keti ADP'nin rapo 
runa göre, ocak 
ayında özel sek
tör istihdamı 187 
bin artış gösterdi. 
Aralık ayına iliş 
kin verileri de re 
vize eden şirket, 
aralık ayında özel 
sektör istihdamı
na 247 bin kişinin 
eklendiğini 
bildirdi.
İlk açıklanan veri 
lerde. aralık avın
da özel sektör is 
tihdamına 297 bin 
kişinin eklendiği 
ifade edilmişti. 
ADP'ye göre 
geçen yılın orta
larından beri özel 
sektör istihdamın
da artış ğözleni 
yor. Çalışma 
Bakanhğı'nın 
cuma günü açık
layacağı tarım 
dışı istihdam 
verilerinde artış 
rakamının 145 
bin olması bek
leniyor.

ŞİİR KÖŞESİ
Gamze ÇETİN

SEVGİLİM
Yine yalnız akşamlarda 
Bir tek sen varsın 
İçimde....
Canımın kıyısında
Canım yanıyor, içim açıyor 
Konuşurken yalnızlığımla 
Dalınca maziye 
Ağlıyorum içten içe 
Bekliyorum belki bir gün 
Belki bir gün gelirsin diye 
Pişmanlıklarımla ben 
Çoktan yüzleştim gerçekten 
Anladım sensizlik 
Öldürüyor beni erkenden 
Gel desem gel....
Yine bana gelir misin?
Al desem, 
Al kalbim senin! 
Sev desem yine beni 
Sever misin SEVGİLİM....

KAŞ€D€ fl€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

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

NÖBETÇİ ECZANE
4 Şubat 20ll Cuma 
OZAN ECZANESİ

GEBEKLİ TELEFONLAŞ

İtfaiye . 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. . 51310 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 5İ3 20 77
Süzer Turizm 612 10 72 •
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0,163

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Bursa 256.77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 İ2 12
Yalova (226)811 13 23
İDÖ imam Aslan
Dinlenme Tes.' ' 513 ,23 94

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 .03
S talyum 514 00 95
O rm. Böl. Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 41 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları. 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 .
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez Hiimıiıı

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş Ş13 16 37
Mogaz ' 513 75 58
Ergaz 513 88 4,3
Ipragaz 513 22 59
Habaşğaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz

513 1O 79
513 30 33
513 14 25

Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3880 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SM 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30- 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(îel: 513 53 21)

mailto:gemliktb@tobb.org.tr
http://www.gemliktb.tobb.org.tr
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Öztlilck
bir jd&ıdc-

GEMLİK A
ÖZDİLEK 4 YAŞINDA

Açılışa Özel 4-5-6 Şubat tarihlerinde
> , ŞOK FİYATLAR

ÇOCUK AKTİVİTELERİ

3000 ki/ilik 
DCV Pasta

STARPARK’TAN
6 JETON ALANA

3 KUPON HEDİYE

^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 
ÇGrGZ Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mâil: miltongazinosu@wlndowslive.com

mailto:miltongazinosu@wlndowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın.,

RESTAURANT 
&CAFE

Reşide Bayar Cd. UMURBEY Cuma Gdİ Şeükct HûCd
Tel : 0224 525 07 70 Y
gsm : o 532 784 40 50 Cumartesi Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu Saat 20.oo

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Şubat 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info^genılikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ttZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Ziraat Odası, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu seçimlerine hazırlanıyor

İlli Ha lliftııı M'ı M iıM
4 y//da bir gerçekleştirilen Ziraat Odası 
Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu seçim
leri Pazar Günü Ticaret Borsası’nda 
yapılacak. Oda Başkanı Ali Çelik 
gazetemize yaptığı açıklamada, seçim
lere tek liste ile gidileceğini söyledi. 
Çelik, muhtelif problemlerde üreticiyi 
mağdur etmemek için Tarım Sigorta 
sı’nı Gemlik’e getirmek istediklerini

bildirdi. Çelik, “sigorta poliçelerin 
yarısını devletin ödeyeceği TARIM 
sigortasını Gemlik'e getirerek, üyele 
timizin ve üreticilerimizin korkulu 
rüyası haline gelen, yaprak yanıkları 
vb. sorunlarda üreticimizin doğrudan 
muhatabı olacağı bir sistem geliştirmek 
istiyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz 
devam ediyor” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raportörü Cengiz Erol: 

Tiikeiici sorunlarına yönelilı 
akili bir dernek kurulmalı"

3 hin 750 
şirkete 

inceleme
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı’nın yayım
ladığı 2011 Perför 
mans Progra mı 
na göre Maliye 
bu yıl bilgisayar 
programı ile tes 
pit edilen 3 bin 
750 şirketi sahte 
belge düzenleme 
riski taşıdığı için 
gözetim altına 
alıyor. Sayfa 7’de

Gemlik Kaymakamlığı Tüke 
tici Sorunları Hakem Heyeti 
Raportörü Cengiz Erol, gaze 
temize yaptığı açıklamada, 
4822 Sayılı Kanun ile değ i 
şik 4077 sayılı Tüketicinin 
Haklarının Korunması Kanu 
nu ile tüketici haklarının gü 
vence altına alındığını, Gem 
Hk Kaymakamlığına bağlı 
Tüketici Sorunları Hakem 
Heyetinin halkın konu ile ilgi 
li sorunlarına yönelik çözüm 
ürettiğini belirtti. Sayfa 4’de

Hükümet Konağı karşısındaki Balık Satış 
Merkezi'nde satış yapan balıkçılar, şü an 
hamsi dışında tüm balıkların bol öldüğünü 
hamsinin azlığı sebebiyle fiyatının da biraz 
yüksek olduğunu söylediler. Sayfa 5’de

Sigara 
kaçakçılarının 

inanılmaz 
yönıemi nelise

Milli
Bursa'da bir ihba 
rı değerlendiren 
polis, nakliye kam 
yonetinden indiri 
len buzdolabı, 
çamaşır makinesi 
ve koltuğun için 
de 18 bin paket 
kaçak sigara ele 
geçirdi. Syf3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gen%25c4%25b1likkorfezgazetesi.com
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İÜ Bir-Senden 
M Fani ye »i

Ziraat Odası, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu seçimlerine hazırlanıyor

CeliK Tarım Sigortasını 
nemlin getirmek istiyoruz" 
4 yılda bir gerçekleştirilen Ziraat Odası Oda Meclisi ve 
Yönetim Kurulu seçimleri Pazar Günü Ticaret Borsası’nda 
yapılacak. Oda Başkanı Ali Çelik gazetemize yaptığı açıkla
mada, seçimlere tek liste ile gidileceğini söyledi. Çelik, 
muhtelif problemlerde üreticiyi mağdur etmemek için Tarım 
Sigortası’nı Gemlik’e getirmek istediklerini bildirdi.

Eğitim Bir-Sen neden olmasın!
Gemlik temsilcisi 
Halil Gemici ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ; İlyas 
Üzümcü, Sabri 
Karaman, Ömer
Beki ,M Ali Yücel
ile birlikte Ak Parti program uygu-
İlçe Başkanlığını 
ziyaret ederek 
yeni yönetime ilçemize
hayırlı olsun dilek- kazandırılmasın.” 
terinde bulundular dedi. Ak Parti İlçe
ve Gemlik’in 
eğitim sorunlarını 
ve çözüm öneri
lerini dile getir
diler.
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik temsilcisi
Halil Gemici ; 
“sendika olarak 
bizler eğitimin
paydaşıyız, Gemlik belirtti.
in sorunların Parti İlçe Başkanı
duyarsız kala- Necdet Yılmaz da
mayız ilçemiz için ziyaretten dolayı 
acilen ikinci memnun olduk-
Anadolu Lisesine 
ve ikinci bir 
Endüstri Meslek 
Lisesine ihtiyaç 
olduğunu, nüfusu 
ilçemizden daha 
az ilçelerin ikinci 
hatta üçüncü 
Anadolu Lisesi 
olmasına rağmen 
nüfusu yüz bini 
geçen ilçemizde

Ayrıca ilçemizde 
Anadolu Öğretmen 
Lisesi, Fen Lisesi, 
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi, 
Denizcilik Meslek 
Lisesi gibi farklı

layan meslek 
liseleri de neden 

yönetimini bu 
konuda geç kalın- 
maması açısından 
bilgilendirme 
ihtiyacı duyduk
larını hem de 
sendika olarak da 
ellerinden gelen 
çabayı bu konuda 
göstereceklerini 

larını Eğitim Bir- 
Sen sendikasının 
çalışmalarını 
yakındâp izledik
lerini ve takdir 
ettiklerini söyle
yerek ikinci hatta 
üçüncü Anadolu 
Lisesi için geç 
kalmadan çalışma 
yapacaklarını 
belirtti.

Berkay KARABULUT

Ziraat Odası, Oda 
Meclisi ve Yönetim 
Kurulu seçimlerine 
hazırlanıyor.
Pazar günü yapıla
cak Oda Meclisi ve 
Yönetim Kurulu 
seçimleri öncesinde 
gazetemize açıkla
malarda bulunan 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ziraat 
Yüksek Mühendisi 
Ali Çelik, yeni 
dönemde üreticinin 
en büyük korkusu 
olan ve halk arasın
da don vurması şek
linde adlandırılan, 
çiçek yanıklarında 
ve muhtelif problem
lerde üreticiyi mağ
dur etmeme* için 
Tarım Sigortasını 
Geınlik'e getirmek 
istediklerini söyledi.

SEÇİMLER PAZAR 
GÜNÜ YAPILACAK 
Dört yılda bir 
gerçekleştirilen 
Meclis ve Yönetim 
Kurulu seçimlerinin 
Pazar günü Gemlik 
Ticaret Borsası’nda 
yapılacağını 
söyleyen Ali Çelik 
konuşmalarını 
şöyle sürdürdü.: 
"Şubat ayında

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ziraat Yüksek 
Mühendisi Ali Çelik, seçimler öncesi 

Oda faaliyetlerini anlattı.

delege seçimlerimizi 
gerçekleştirdik. 40 
delegemiz var. Her 
muhtarlıktan bir 
delegemiz seçiliyor. 
Meclisimiz 20 kişi- 
den oluşuyor 
20 kişide yedek üye 
oluyor. Meclis için
den 7 kişi yönetim 
kuruluna seçilirken, 
yedek listeden 7 
kişide yönetim kuru
lunun yedek üyeleri 
oluyor. Şu ana kadar 
tek aday olarak 
seçime katılıyoruz. 
Bizler, üçüncü kez 
yönetimine aday 
olduğumuz odamız 
üyelerinin her türlü 
menfaati için yine 
çalışmaya talibiz.

Bundan önceki 
dönemlerde 
köylerde eğitim 
çalışmaları yaptık, 
üreticilerin sorun
larıyla ilgilendik, 
uygun fiyatlara 
kaliteli zirai alet 
satışı gerçekleştir 
dik, Gemlik'te ve 
köylerinde üreticinin 
pahalı ilaç almalarını 
önlemeye yönelik 
çalışmalar yaparken, 
üreticimize hem 
ucuz ilaç hem de 
gübre verdik.
Üniversite ile sürekli 
temas halinde 
olduk, televizyon, 
gazete ve radyolar
da halkımızı 
bilinçlendirebilmek 

adına yoğun çalış
malar üstlendik. 
Yeni döneminde 
tekrar aday olduğu
muz odamızın yeni 
döneminde, odamız
da bir ziraat mühen
disi daha istihdam 
edeceğiz. Hergün 
1 köyde olacağız. 
Çevredeki ziraat 
odalarıyla ortak 
hareket edip, 
yaprak ve toprak 
analizi yapılabilecek 
modern bir 
laboratuar kurma 
niyetindeyiz.
Bunun yanı sıra, 
sigorta poliçelerin 
yarısını devletin 
ödeyeceği TARİM 
sigortasını 
Gemlik’e getirerek, 
üyelerimizin ve 
üreticilerimizin 
korkulu rüyası 
haline gelen, yaprak 
yanıkları vb. sorun
larda üreticimizin 
doğrudan muhatabı 
olacağı bir sistem 
geliştirmek istiyoruz 
ve bu konudaki 
görüşmelerimizde 
devam ediyor.
Odamıza kayıtlı 
tüm üyelerimizin 
seçimlere katılarak, 
destek olmaya 
bekliyoruz.”

ELEMAN ARANIYOR

Mali müşavirlik belgesi olan 
MUHASEBECİ ARANIYOR

Müracaat: 0.532 616 01 82

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Polisleri bile şaşırtan ota lareltri, 
uyuşturucu almaya kanınca ıMıi

YazıYORUM

Bursa'da çaldıktan 
araçları ilginç bir 
yöntemle çalıştıran 
2 şüpheli, 
uyuşturucu almak 
isterken yakalandı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Başaran 
Mahallesi'nde ikamet 
eden ve oto 
tamirciliği yapan 
Orhan K. (20) ile 
Sezer M.'hin (20), 
11 günde 15 adet 
araç çaldığı iddia 
edildi. Şahısların 
araçları çalmak

için kullandıkları 
yöntem ise polisi 
bile şaşkına çevirdi. 
Dörtlü lambaları

ters bağlayıp düz 
kontak yaptırarak 
araçları çalıştırdıkları 
bildirilen

şüphelilerin, 
otomobillerle benzini 
bitene kadar gezdik
leri ortaya çıktı.
Yakıtı biten araçların 
teyplerini de çalmak
la suçlanan 2 zanlı, 
son çaldıkları araçla 
uyuşturucu almak 
için Kızyakup 
Mahallesi'ne gittikleri 
sırada polise yaka
landı. Emniyetteki 
ifadeleri tamamlanan 
2 şüpheli, "hırsızlık" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Siairal[iıtıiıılımıılıaııılııiffliiıawıiıııılistniılıa
Bursa'da bir ihbarı 
değerlendiren polis, 
nakliye kamyo
netinden indirilen

buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve koltuğun 
içinde 18 bin paket 
kaçak sigara ele

geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü

ÖztViVek 
bif jdendc

TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VEÜZERİ 

MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPOHU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGRRR KÖFTE

2.90 n

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.
* indirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Doğu 
illerinden getirilen 
kaçak sigaraların 
Bursa'da piyasaya 
sürüleceği ihbarını 
aldı. Plakası önceden 
alınan nakliye kam 
yönetin i takip eden 
ekipler, 2 kişinin 
Osmanazi ilçesinde 
bir depoya ev 
eşyaları indirdiğini 
tespit etti. 
Operasyona start 
veren ekipler, zan
lıları gözaltına alındı. 
Depoya getirilen 
buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve koltuk 
içinde yapılan ara
mada, 18 bin 40 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili gözaltına alınan 
2 kişi adliyeye sevk 
edildi.

■ k. Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail com 
j|||B||g| www.milliyet/blog/özcan vural

Tunus’a bak, Mısır’a bak !....
23 yıl boyunca ülkesini yöneten Tunus Dev 

let Başkanı Zeynel Abidin bin Ali, WikiLe 
aks’te yayınlanan yolsuzluk belgelerinden 
sonra koltuğunu iki gün bile koruyamadı...

Halk sokağa çıktı ve devrim yaptı!..
Oysa aynı halk, daha 2009’da yapılan son 

seçimlerde, Zeynel Abidin bin Ali’yi oyların 
yüzde 89’uyla tekrar göreve getirmişti...

Tunus’taki halk isyanı, baskıcı rejimlerle 
yönetilen birçok Arap ülkesine sıçradı. 
J En büyük olaylar da Mısır’da meydana 

^Mısırlılar, 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarını 
yıkmak için ayaklandı.

Oysa aynı Mısırlılar, 2005’te yapılan ilk çok 
adaylı Devlet Başkanı seçiminde, Hüsnü 
Mübarek’e toplam oyların yüzde 87’sini ver
mişti...

Tunus’ta % 89......
Mısır'da % 87...
“Milli irade”yse...
Bu oranlar, “milli irade”nin şahı!.. x
Öyle yüzde 47, yüzde 57 falan da değil; 

neredeyse oyların tamamı!..
Ama “bardak” doldu “milli irade”de, bir 

gecede her şey tepe taklak oldu!.
Sokağa dökülen milli irade, sandık başında

ki milli irade’”e darbe yaptı!..
Sandık başında kafa sallayanlar, meydan

larda kafa koparmaya kalkıştı!.
Çünkü... “Demokrasi”yle gelenler zalim

leşti, diktatörleşti, çekilmez oldu...
Ülkelerini, babalarının çiftliği; “milli irade”yi 

“köle” sanmaya başladı...
Halkın parasını çaldılar, ihalelere fesat 

karıştırdılar..
Muhalefete ve azınlıklara yaşama hakkı 

tanımadılar...
Yargıyı yandaşlaştırdı, aydınları, yazarları, 

yurtseverleri cezaevine tıktılar...
Ve “Uyuyor” sanılan... “Tembellikle” 

suçlanan “milli irade”, bir anda harekete 
geçerek, “madem sen demokrasiyi diktatör
lüğe dönüştürdün, o zaman diktatörlük öyle 
olmaz, böyle olur” dedi!.

Yılların lastiği astık, kestiği kesik diktatörleri 
kaçacak delik bulamadı...

Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz?
Keşke bize oy vermeyen yüzde 11’in, yüzde 

13’ün uyarılarını, eleştirilerini dinleseydik...
Keşke seçim sonuçlarına aldanmasaydık... 

Ne diyelim; geçmiş olsun!.
Sayın dkurlarım; Tüm bunları niye mi yazı 

yorum?..
Dünyadaki tüm siyasetçilerin bu olaylardan 

ders alması için!
Kimse ‘feandık zaferlerine kanmamalı...
Ne oldum dememeli...
Milli irade”yle o koltuklara oturanlar, kendi

leri gibi düşünmeyenleri de duymalı, görmeli 
ve anlamaya çalışmalı...

İşin doğrusu bu..
Yükselen ıslıklara kızmamalı, küsmemeli, 

efelenmemen...
Tam tersine, o ıslıklar’) bir işaret fişeği 

sayıp, hemen hizaya gelmeli...
Aksi takdirde...
Milli irade sandıkta verdiği desteği, mey

danlarda geri çeker!
Dün sandıkta “padişah” yaptıklarını, bir 

günde dünyaya rezil eder!..
İnanmayan, Tunus’a, Mısır’a baksın...
Hem dejyi baksın...
Bakıp göremeyenler ise bildikleri yoldan 

gitmeye devam etsin!..

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raportörü Cengiz Erol:

liilıeiici sorunlarına fiM
aktif hir dernek kurılmah”

Berkay KARABULUT

Gemlik 
Kaymakamlığı 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti 
Raportörü Cengiz 
Erol, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
4822 Sayılı Kanun 
ile değişik 4077 
sayılı Tüketicinin 
Haklarının 
Korunması Kanunu 
ile tüketici hak
larının güvence 
altına alındığını, 
Gemlik 
Kaymakamlığına 
bağlı Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyetinin halkın 
konu ile ilgili 
sorunlarına yönelik 
çözüm ürettiğini 
belirtti.
1995 yılında kurulan, 
1996'dan bu yana 
hizmet vermekte 
olan heyet, 2006 
yılında 102, 2007 
yılında 97, 2008 
yılında 144, 2009 
yılında 157, 2010 
yılında ise toplam 
307 karar aldığı 
bildirildi.
Heyetin yoğun bir 
biçimde çalışma 
yaptığını, ancak

Gemlik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
Raportörü Cengiz Erol, amaçlarının halkın daha az mağdur 

olmasının sağlanması olduğunu söyledi

Gemlik'te konuyla 
ilgili eksik olan 
vönlerin tamamlan
ması, halkın sıkın
tılarının daha iyi 
anlaşılması,, 
seminerler yapıp 
konu hakkında halkı 
bilgilendirebilecek, 
esnafa bilgi sağlaya
cak, dergi vs 
yayın organları 
basacak, kısaca 
kanunu açıkla- - 
yabilecek aktif 
bir derneğe ihtiyaç 
duyduğunu,^heyetin 
ise tüm bu uygula
maları gerçekleştire

bilme şansının kısıtlı 
olduğunu ifade etti. 
Erol açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:
"Heyet olarak, uyuş
mazlıkları giderebil 
mek adına burada 
yız. Halkımızın, üreti
ci ve satıcılarla yaşa 
dığı sorunlara yöne
lik kanunun bize 
verdiği hak ile 
hare ket ediyoruz. 
Bir nebzede olsa 
mahkemelerin 
yükünü hafifleti 
yoruz. Üretici ve 
satıcılarla sorun 
yaşayan

müşteri bize 
gelip, şikayetini 
kanıtlarıyla birlijfte 
sunuyor ve bir 
şikayet dilekçesi 
sunuyor. Bu aşa
madan sonra 
çeşitli odalardan 
bilir kişiler isteyip 
konuyu araştırıyor 
ve konuyla ilgili 
firmadan savunma 
istiyor, 15 günde 
toplanan heyetimizle 
bir karar veriyoruz. 
Amacımız halkımızın 
daha az mağdur 
edilmesini 
sağlamaktır"

Sıatiıt Partisi Secim 
röMnsu acımı

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Seçim İrtibat 
Bürosu açıyor. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
6 Şubat 2011 Pazar 
günü saat 13.oo'de 
Dr. Fatih Erbakan'ın 
katılımıyla Eski 
Pazar Caddesi 
Eşref Dincer 
Mahallesi Belediye 
Karşısı'nda açtıkları 
seçim irtibat büro
sunun açılışının 
yapacağı 
duyuruldu.
Partiden yapılan

açıklamada eski 
Başbakan ve 
Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Necmettin 
Erbakan'ın oğlu 
Dr. Fâtih Erbakan'ın 
katılmıyla gerçek
leştirilecek seçim 
koordinasyon 
merkezinin 
açılışının, Haziran . 
ayında gerçekleş 
tirilmesi planlanan 
genel seçimlere 
hazırlık niteliği 
taşıdığı belirtilerek, 
açılışına tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğu 
bildirildi.

SATIUK naiBE WİSWBİ i
Manastır'da 3+1120 metrekafe, 

kartonpiyeri!, yerler parke döşeli, 
merkezi ısıtmalı, mutfak ve yatak 
odasında özel dolapları mevcut, 
tapulu kelepir daire sahibinden

74.000 TL’ye satılıktır. 1 
Saruhanlılar Marketin ■ 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan
sahibinden 145.ooo TL’yef 

satılıktır. v

0 532 583 56 61. ...... I.....

Mffl ABONE OLDUNUZ MU?
■ium—um ABONE OLUK OKUYUN OKUTUN

KUŞİM SİUfK M
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)513 9683 Fax:(0.224)513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tezgahlarda balık bereketi

Berkav KARABULUT

Gemlik Balık 
Satış Merkezi'nde 
şu sıralar balık 
bolluğu yaşanıyor. 
Hükümet Konağı 
karşısındaki 
Balık Satış 
Merkezi'nde 
satış yapan 
balıkçılar, şu an 
hamsi dışında 
tüm balıkların 
bol olduğunu 
hamsinin azlığı 
sebebiyle 
fiyatının da biraz

yüksek olduğunu 
söylediler.
Balık bol oldukça 
fiyatlarında 
düşeceğini 
belirten balıkçılar, 
hamsideki azlığın 
dönemsel 
olabileceğini, 
önümüzdeki 
günlerde halka 
kaliteli hamsinin 
ucuza satılabile
ceği müjdesini 
de verdiler.
Amaçlarının halka 
kaliteli balığı 
ucuza vermek

olduğunu belirten 
balıkçılar, 
balık satış 
yerlerinin halka 
yakın olması 
gerektiğini 
söylediler.
Balığın en sağlıklı 
besin kaynağı 
olduğuna dikkat 
çeken balıkçılar, . 
halkın daha çok 
balık yemeye 
teşvik edilmesi 
gerektiğini 
söylediler.
Gemlik Balık Satış 
Merkezi'nde

aşağı yukarı 
7-8 tür balık 
satıldığını, 
balık fiyatlarının 
7 ile 20 lira arasın
da değiştiğini 
söyleyen balıkçılar 
balık fiyatlarını 
da şu şekilde 
açıkladılar. 
Hamsi : 7 TL 
Barbunya: 20 TL 
Çupra: 13 Lira 
Levrek: 15 Lira 
Palamut: 10 Lira 
(Tane) 
Çinekop:20 Lira 
Somon: 20 Lira

Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Bursa’da 
düzenlenen 
8-9-10 yaş yüzme 
yarışmalarında 
derece alan Gemlik 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü yüzücü
leri kulüp yöneticileri 
tarafından ödül

lendirildi.
Bursa GSGM 
Merkez Havuzunda 
yapılan ve 13 
kulübün yaklaşık 
300 sporcuyla 
katıldığı yarışmalarda 
Gençlik ve Spor 
Kulübü 7 altın ve 4 
gümüş madalya 
almıştı.

DERECEYE 
GİRENLERE ÖDÜL 
Yüzme yarışmaların
da dereceye giren 
yüzücüler, velilerinin 
de katılımıyla Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen törende 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı Mahir 
Gencer ve ikinci

Başkan Gürhan 
Çetinkaya tarafından 
ödüllendirildiler. 
Çağan Öztürk 25 
metre ve 50 metre 
Serbestte l.nci 
olarak altın, 50 metre 
kelebekte ise 2.nci 
olarak gümüş 
madalya kazanırken, 
Sena Eda Akdağ 25 

metre kurbağala 
ma’da l.nci olarak 
Altın, Ezra Su Gür 25 
metre kurbağalama 
da 2.nci olarak < 
Gümüş, Ece Berber 
oğlu 100 metre.. 
serbestte ve 50 ' 
metre kelebekte 
3.ncü olarak brdnz 
madalya kazan

mışlardı.
Öte yandan, 
Gemlik Belediyespor 
takımı katıldığı 4x25 
Bayrak yarışında 
Sena Eda Akdağ, 
Ezra Su Gür, Secern 
Tunaboylu ve Aslı 
Keşkek’le birinci 
olarak altın madalya 
kazanmıştı.
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Eylül cgrencılen hunerlenm sergiledi
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 1/C Sınıfı 
Öğretmeni Ahmet 
Mutluer ve 1/D 
Sınıfı Öğretmeni 
Selcan Üstün’ün 
ortaklaşa hazırla 
mış olduğu dönem 
sonu gösterileri 
okul salonunda 
yapıldı.
1. sınıf öğrenci
lerinin gösterileri, 
oyunları, müzikleri 
ve çeşitli skeçleri 
veliler ve öğrenci 
ler tarafından uzun 
uzun alkışlandı. 
Okul salonunda 
gerçekleştirilen 
etkinlikte velilere 
ve öğrencilere 
seslenen Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, Eğitim ve 
öğretimin insan 
hayatındaki 
önemine değindi. 
Akbaş, “Öğret
menlerimizin emin 
ve usta ellerine 
teslim edilen

çocuklarımızın 
ortaya koydukları 
performanslarını 
velilerimizin 
gururla izlediklerini 
görüyorum” 
dedi.
Velilere hitaben 
konuşan Okul 
Müdürü çocuk
larımızı zararlı 
alışkanlıklardan 
koruma ve boş 
zamanlarını değer
lendirmeleri 
açısından sosyal, 
kültürel ve sportif

faaliyetlere yön
lendirmenin çok 
yerinde bir karar 
olacağını ve çocuk
ların bu yönde 
desteklenmesini 
isteyen Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, bu tür 
faaliyetler çocuk
ların yeteneklerinin 
ortaya çıkmasında 
ve kendilerine 
güven duymaları 
konusunda bir fır
sat olduğunu ve 
geleceğe daha

emin ve güvenli 
adımlarla ilerleye
ceklerini belirtti.

- Okulda bu tür 
faaliyetlerin 
arttırılacağını 
söyleyen Okul 
Müdürü emeği 
geçen 1/ C Sınıfı 
öğretmeni Ahmet

ı Mutluer’e 1/D Sınıfı 
Öğretmeni Selcan 
Üstün’e ve tüm 
velilere, öğren
cilere teşekkür 
ederek, emeği 
geçenleri kutladı.

YAPI KREDİ SİGORTA ft $. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

Bursa 8. Noterliğinden tasdikli 01.02.2011 
tarihli, 00702 sayılı umumi vekaletname ile 
verilen yetkilere sahip olarak Sağlık branşı 
hariç Şirketin faaliyette bulunduğu ve 
bundan sonra bulunacağı tüm branşlarda 
Sigorta tekliflerini, Şirketin bildireceği 
Riziko Kabul Yönetmeliğinde yazılı koşul, 
şart ve miktarlar dahilinde ve mer’i tarife 
hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla 
almaya ve vermeye, Riziko Kabul 
Yönetmeliğinde belirtilen hadleri aşma
mak koşulu ile poliçe ve zeyilnameleri 
tanzim ve imzaya, gerek acente tarafından 
düzenlenen gerekse Şirketimiz tarafından 
düzenlenerek acenteye gönderilen 
poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, 
prim bedellerini tahsile, vukua gelecek 
hasarları Şirkete duyurmaya, Sağlık 
branşında ise yine Şirketin bildireceği 
Riziko Kabul yönetmeliğinde yazılı koşul, 
şart ve miktarlar dahilinde ve mer’i tarife 
hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla sigor
ta tekliflerini düzenleyerek Şirkete gönder
meye, Şirketçe tanzim edilecek poliçeleri 
sigorta ettirenlere vermeğe, vukua gele
cek hasarları Şirkete duyurmaya mezun 
olmak suretiyle İLKER HÜSEYİN EKİM 
Şirketimizin yetkili acenteliğine tayin 
edilmiştir.
5684 sayılı Sigortacılık Yasası ve 
14.04.2008 tarihli Sigorta Acenteleri 
Yönetmeliğine göre ilan olunur.

elmfc «sekeri
—KREŞLERİ -

GEHÜrİNİHÖZEL 
OWL ÖNCESİ Kili» 

KUBUNU

WI2.VII
“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 SANIP,

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

517 19 67 telefon ya da 517191 Zlıolu 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 EMİAKLTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC RROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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 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, fiil manzaralı satılık 

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

Gemlik Ticaret Borsasında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen 
özelliklere haiz bir adet personel alınacaktır.

Son müracaat tarihi 21 Şubat 2011 saat:17.00’ye kadardır.
Belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kesinlikle kabul

edilmeyecektir.
İlanen duyurulur. ilhan ACAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1* Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun 
hükümleri saklıdır.) t; .

2- Yaşı 18’den küçük, 40’dan büyük olmamak, (naklen alınacak 
memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz)

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
4- Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa 

uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla 
hükümlü bulunmamak,

5- Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulun
mak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
veya ertelemiş veya yedek sınıfıha geçirilmiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl 
hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7- Oda, Borsa veya Birlik’ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış 
olmamak,

8- Oda, Borsa veya Birlik’ten daha önce, işine cezaen son verilmek 
suretiyle çıkartılmış olmamak,

9- 4 yıllık üniversitelerin İktisadi idari Bilimler Fakültesi’nden mezun 
olmak,

10- KPSS sınavına girmiş ve 70 üzerinde not almış olmak,
11- Birisi İngilizce olmak üzere iki yabancı dil bilmek (Bu konuda 

KPDS-ÜDS sınavlarına girmiş ve 70 ve üzerinde, TOEFL sınavından ise 
en az 550 puan almış olmak),

12- Belirtilen şartlara haiz olanlar mülakata tabi tutulacaklardır. 
(Mülakat tarihi daha sonra kendilerine bildirilecektir.)

Dr. Ziya Mh. Cumhuriyet Cd. No:2 16600 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 46 00-513 43 73 Faks: 0.224 514 08 82 

e mail: gemliktb@tobb.org.tr - www.gemliktb.tobb.org.tr

3 hin J50 şirkete inceleme
Maliye bu yıl 3 bin 
750 şirketi sahte bel 
ge düzenleme riski 
taşıdığı için gözetim 
altına alıyor.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın 
yayımladığı 2011 
Performans Progra 
mı’na göre Maliye 
bu yıl bilgisayar 
programı ile tespit 
edilen 3 bin 750 şir

keti sahte belge 
düzenleme riski 
taşıdığı için gözetim 
altına alıyor.
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkan 
lığı 2011 Perfor 
mans Programı’m 
açıkladı. Gelir İdare- 
si’ne bağlı Gelirler 
Kontrolörleri ve 
Vergi Denetmenleri 
birimleri 2010’da

toplam 49 mükellefi 
inceledi ve incele 
meler sonucunda 
22.8 milyar liralık 
gelirin beyan 
edilmediğini ortaya 
çıkardı. Programa 
göre 2011’de sahte 
belge risk analiz 
programı ile tespit 
edilen 3 bin 750 şir
ket gözetim altına 
alınıp incelenecek.

ABD, Ocak 
ayımla 18J 
binkişiyi 
istihdam 

etti
ABD'de Ocak 
ayında özel sek
tör istihdamı 187 
bin kişi arttı. 
İnsan kaynakları 
danışmanlık şir
keti ADP'nin rapo 
runa göre, ocak 
ayında özel sek
tör istihdamı 187 
bin artış gösterdi. 
Aralık ayına iliş 
kin verileri de re 
vize eden şirket, 
aralık ayında özel 
sektör istihdamı
na 247 bin kişinin 
eklendiğini 
bildirdi.
İlk açıklanan veri 
lerde. aralık avın
da özel sektör is 
tihdamına 297 bin 
kişinin eklendiği 
ifade edilmişti. 
ADP'ye göre 
geçen yılın orta
larından beri özel 
sektör istihdamın
da artış ğözleni 
yor. Çalışma 
Bakanhğı'nın 
cuma günü açık
layacağı tarım 
dışı istihdam 
verilerinde artış 
rakamının 145 
bin olması bek
leniyor.

ŞİİR KÖŞESİ
Gamze ÇETİN

SEVGİLİM
Yine yalnız akşamlarda 
Bir tek sen varsın 
İçimde....
Canımın kıyısında
Canım yanıyor, içim açıyor 
Konuşurken yalnızlığımla 
Dalınca maziye 
Ağlıyorum içten içe 
Bekliyorum belki bir gün 
Belki bir gün gelirsin diye 
Pişmanlıklarımla ben 
Çoktan yüzleştim gerçekten 
Anladım sensizlik 
Öldürüyor beni erkenden 
Gel desem gel....
Yine bana gelir misin?
Al desem, 
Al kalbim senin! 
Sev desem yine beni 
Sever misin SEVGİLİM....

KAŞ€D€ fl€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

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

NÖBETÇİ ECZANE
4 Şubat 20ll Cuma 
OZAN ECZANESİ

GEBEKLİ TELEFONLAŞ

İtfaiye . 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. . 51310 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 5İ3 20 77
Süzer Turizm 612 10 72 •
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0,163

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Bursa 256.77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 İ2 12
Yalova (226)811 13 23
İDÖ imam Aslan
Dinlenme Tes.' ' 513 ,23 94

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 .03
S talyum 514 00 95
O rm. Böl. Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 41 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları. 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 .
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez Hiimıiıı

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş Ş13 16 37
Mogaz ' 513 75 58
Ergaz 513 88 4,3
Ipragaz 513 22 59
Habaşğaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz

513 1O 79
513 30 33
513 14 25

Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3880 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SM 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30- 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(îel: 513 53 21)

mailto:gemliktb@tobb.org.tr
http://www.gemliktb.tobb.org.tr
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Öztlilck
bir jd&ıdc-

GEMLİK A
ÖZDİLEK 4 YAŞINDA

Açılışa Özel 4-5-6 Şubat tarihlerinde
> , ŞOK FİYATLAR

ÇOCUK AKTİVİTELERİ

3000 ki/ilik 
DCV Pasta

STARPARK’TAN
6 JETON ALANA

3 KUPON HEDİYE

^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 
ÇGrGZ Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mâil: miltongazinosu@wlndowslive.com

mailto:miltongazinosu@wlndowslive.com


GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

7 Şubat 201T Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkdrfezgazetesi.com 50 Kr

"Halı yıkamak bir sanattır"

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Ziraat Odası genel kurulu dün yapıldı

Gemlik Ziraat Odası genel 
kurulunda, 20 kişilik Oda Mec 
lisi seçildi. Ali Çelik, yaptığı 
konuşmada, Gemlik’e yaban 
cı zeytin sokulmaması için 
direnilmesi gerektiğini hatırla 
tarak, ‘‘Eğer bu direnci göster 
mezseniz bu zeytin sizin zey
tininiz piyasasını kırar. O za 
man sizler zarar edersiniz, 
zeytinci zarar eder" şeklinde 
konuştu. Haberi sayfa 5’de

Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Teşkilatı’nın 
Seçim Koordinas 
yon Merkezi Dr. 
Fatih Erbakan’ın 
katılımıyla açıldı. 
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gün Bakı

Tahrir ve Kızılay Meydanı
Birkaç gündür köşem boş kaldı.
Yarım kalan tedavim nedeniyle 

okurlarımdan bir süre uzak kaldım.
Bu arada içte ve dış ülkelerdeki 

gelişmeleri daha yakınen izleme 
olanağını buldum.

Totaliter 'rejimlerle yönetilen İslam 
ülkelerindeki halk ayaklanmalarını 
gözlemledim.

Tunus ile başlayan, Mısır’ı, Yemen’i 
Cezayir’i sarmalayan isyanlarda büyük 
halk kitlelerinin gücünün iktidarları 
nasıl sarstığına tanık oldum.
Bir yandan da Ankara’ya yürüyen 

işçilere karşı bizim polisimizin ve 
yöneticilerimizin durumunu değer
lendirdim. Devamı sayfa 4’de

Evlerde yatalak durumdaki hastaların 
sağlık hizmeti artık ayağına gidecek 

Evıle hakim ile yeni 
bir döneme geçiliyor

Gemlik Sağlık Grup Başkanhğı'ndan alınan 
bilgilere göre, destekle dahi yürüyemeyecek 
durumdaki yatalak hastalara yönelik yeni bir 
uygulamaya geçildiğini bildirdiler. Üç ayaklı 
sistemde başlatılan çalışmanın ilk ayağını top 
lum sağlık merkezi, ikinci ayağını aile hekim
leri diğer ayağını ise devlet hastanelerin oluş
turduğunu ifade etti. Haberi sayfa 2’de

n-------- ——
MlMljllliltt

Özdilek Gemlik Alışveriş Merkezi’nin kuru
luşunun 4. yılı düzenlenen törenle kutlandı. 
Cumartesi günü saat 14.oo de Özdilek 
Alışveriş Merkezi Gemlik Şubesi’nde 4. 
kuruluş yıldönümü için 5 metre uzunluğun
da 3 bin kişilik Pasta kesilerek, müşterilere 
ikram edildi. Haberi sayfa 4’de

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

İnsan...

Evlerde yatalak durumdaki hastaların sağlık hizmeti artık ayağına gidecek

Ewde hakim ile yeni 
bir döneme geçiliyor

Yeni uygulamanın üç ayaklı bir sistemden oluştuğunu söyleyen ilgililer 
birinci ayağın Toplum Sağlık Merkezleri, ikinci ayağın Aile Hekimleri, 
üçüncü ayağın ise Devlet Hastanesi olduğunu belirttiler.

Dünyada... Kavga, niza savaş bitiyor 
mu?

Hırs ve öfke insanoğtanün sağlığına tüy 
dikmiyor mu?

Geleceği karatmıyor mu?
Kartaldan yüksek uçan, balıktan derin 

yüzen, fırtınadan hızlı, depremden daha 
yıkıcı olan kim?

İnsan.
Nasıl gerçekleştiriyor?
Aklıyla, yetenekleriyle...
Peki;
İnsan kendini biliyor mu?
Yeterince tanıyor mu?
Kendini bilebilse insan, toplumu, evreni 

de bilecek.
Tek umudumuz insanın kendini 

bilmesinde...
Erdem, kendini bilmek.
O ki bilmiyor ama biliyor bilmediğini 
Çocuktur,onu eğitin/yetiştirin.
O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini 
Cahildir, ondan uzakça durun.
O ki, biliyor ama bilmiyor bilmediğini 
Belki uykudadır onu uyandırın.
O ki, biliyor ama biliyor bildiğini
Bilge kişidir onu izlevin.
Doğa olayları dışında dünyada olup 

biten ne varsa insandan sorulur.
İnsan dünyanın egemeni.
Egemenliği yaratıcı, sorgulayıcı yapısıyla 

elde ediyor.
Özünde başkaldıran bir varlık olan insan 

yolunu, yönünü kendi seçiyor.
Ne var ki...
Yontma taştan yapılmış el aletinden 

evrende keşifler yapan uzay gemilerine 
dek üreten insan hızla kendi felaketini de 
hazırlıyor.

Savaşlar bulunduğu yeri yakıp yıkıyor.
İnsanın kendi kendisiyle yarışı olarak 

tanımlanabilecek olan silahlanma ihtirası 
dünyayı aynı anda yok edecek güçte silah 
üretmeye kadar götürüyor insanı.
Yaşamak için öldürmek...
Bir doğa kuralı...
İnsanlar içinde mi geçerli?
Yaşamak için sevmek gerekirken...
Hırs, öfke, kıskançlık niye...
Önce kaynakları hızla ve sorümsuzca 

tüketmek...
Sonra da azalan kaynakları denetlemek 

için savaşmak,silahlanmak...
21.yüzytla geldi dünya...
İnsanoğlu evrim geçirdi.
Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişti.
"Yaşamak için Öldürmek" ilkesi hala 

geçerliliğini koruyor.
Yalınlığı, duruluğu, sevmeyi becere

meyen insan dünyanın çivisini çıkardı.
Görünen o ki insanın doğasında bir 

çelişki var.
İnsanın önce bu çelişkiyi çözmesi gerek.

Berkay KARABULUT

Gemlik Sağlık Grup 
Başkanlığından 
alınan bilgilere 
göre, destekle dahi 
yürüyemeyecek 
durumdaki yatalak 
hastalara yönelik 
yeni bir uygulamaya 
geçildiğini 
bildirdiler.
Konuyla ilgili 
gazetemize açıkla
mada bulunan 
Dr. Mehtap Uğur 
Sevilmiş, üç ayaklı 
sistemde başlatılan 
çalışmanın ilk 
ayağını toplum 
sağlık merkezi, 
ikinci ayağını aile 
hekimleri diğer 
ayağını ise devlet 
hastanelerin oluş
turduğunu ifade etti. 
Dr. Sevilmiş konuş
malarını şu şekilde 
sürdürdü. "Hastalar 
eylerinde muayene 
edilip, sorunları din
leniyor ve gerekli 
muayene yapılıyor. 
Serum, enjeksiyon 
vb bakımlar evde 
sağlanırken, gerek
tiğinde heyet raporu 
çıkartılabiliyor veya 
hastanın hastaneye 
şevki sağlanabiliyor. 
Şuan 100'e yakın 
yatalak hastamız 
var. Bu hastaların 
bir kısmı bize müra- 
cat ederken, bir kıs
mımda bizler ve 
hekimlerimiz tespit 
edip muayene altına

Uzun süredir uygulamaya geçilmesi beklenen yatalak ve 
yaşlı hastaların evlerinde tedavilerine başlanıyor.

Uygulamada üçlü sistem işletilecek

alınıyorlar.
Aile hekimlerimiz 
100'e yakın hasta 
mızla düzenli olarak 
ilgilenmekte ve 
tedavilerini yapmak
tadırlar. Ayrıca, 
hasta yakınlarımıza 
basit tedavi yolları 
anlatılmakta, doğru 
pansumap vb. konu
larda destek hasta 
yakınlarına da bilgi 
vermektedirler.
Öte yandan, sosyal 
hizmetlere yönelik 
çalışmalarda yap
makta, bu hasta
larımıza uygun 
koşullarda özürlü 
maaşı, masrafları 
için devlet desteği 
alabilmeleri, yeşil 
kart sahibi olabil 
meleri gibi konular

da danışmanlık 
yapmaktayız" 
şeklinde konuştu. 
İlçe Sağlık Grup 
Başkanı Besim 
Çavuşoğlu ise Aiİe 
Hekimliği'nin son 
durumu hakkında 
bilgi verirken, 
toplam/26 aile heki
minin ilçede hizmet 
verdiğini söyledi. • 
Çavuşoğlu yaptığı 
açıklamada, 1 Nolu 
Dr. Ziya Kaya Mah. 
için 8 hekim, 2 Nolu 
Balıkpazarı Mah. 
için 4 hekim, 3 Nolu 
Eşref Dinçer Mahal 
leşi için 8 hekim, 4. 
nolu Manastır Böl 
gesi için 3 hekim, 5 
nolu Umurbey için 1 
ve 6 Nolu Küçük 
Kumla Mahallesi

için 2 hekimin 
mevcut olduğunu, 
Kurşunlu için çalış? 
maların sürdüğünü, / 
şu an semt pölikli 
niğinde 1 hekimin 
Kurşunlu halkına 
hizmet ettiğini bildir 
di. Köylere Mobil 
uygulamaların 
sürdüğünü söyleyen 
Çavuşoğlu; " Murat 
oba, Katırlı, Hamidi 
ye, Kurtul, Yeniköy, 
Engürücük, İslam 
köy, Narlı Köylerine 
düzenli olarak gö 
revü aile hekimleri | 
miz gidiyor.Halkımız 
uygulamalardan son 
derece memnun. 
Otomasyon sistemi 
ile halkımız daha 
kaliteli hizmet ala
bilmektedir." dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM «5®FİYATLARLA GUN İÇİNDE TESLİM

ABONE OLDUNUjMU?
okuy^nEo°kutun

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK



7 Şubat 2011 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Kablo hırsızlarına suçüstü
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir inşaat* 
tan 15 bin liralık 
kablo çaldıkları 
iddia edilen 
2 kişi yakalandı. 
Güzelyalı 
Mahallesi'nde 
Koksal Evleri 
inşaatından kablo 
çalındığı ihbarını 
alan asayiş ekipleri 
harekete geçti. 
Birçok suçtan 
sabıkalı E.S. (31) 
ve S.K. (32), sabah 
saat 05.00 sıraların
da çaldıkları

kablolarla yakalandı. Bursa'dan kiraladık-
Şüphelilerin, lan 16 AL 057 plakalı

araçla bir süredir 
Güzelyalı'da çeşitli 
inşaatlardan çelik 
zırhlı elektrik nakil 
kablolarını keserek 
çaldıktan sonra 
sattıkları tespit 
edildi.
İnşaatta yapılan 
araştırmada, peyder
pey çalınan kablo
ların 15 bin lira 
değerinde olduğu 
belirtildi. Emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
iki sabıkalı şahası 
adliyeye sevk 
edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvur9l1933@hotmail.com 
www.tnilliyet/blog/özcan vural

Tıp şarlatanları....

YazıYORUM

Birahanede şüpheli ölüm
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
birahanedeki 
tuvalete girerken 
yere yığılan kişi, 
hastaneye kaldırılır 
ken hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet Savcısı

birahanedeki 
ölümü şüpheli; 
bularak soruşturma 
başlattı. Kayhan 
Mahallesi Ünlü 
Caddesi'ndeki 
birahenede oturan 
Muzaffer Demirel

(60), tuvalete gitmek 
için kalktı. Tuvalet 
kapısı Önünde yere 
yığılan Demirel'e ilk 
müdahaleyi bira- 
henedekiler yaptı. 
Ardından 112 Acil 
Servis ambulansı

ile hastaneye 
kaldırılan Muzaffer 
Demirel hayatını 
kaybetti. Cumhuriyet 
Savcısı, Demirel'in 
ölümünü şüpheli 
bularak olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

▲ ▲ ®Ozdilck
TEKSEFERDEYfiPACflfilNIZ 50 TLUEÜZERİ 

MARKHAUŞVERİŞLERİHİZDEALACAÛINIZ 
İNDİRİMKUPOHU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

2.90 n

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 sultanım tarihi 28 Şubat 2011 ’dir.

Sevgilisinden 
ödünç aldığı 
otomobille 
kaza yaptı
Bursa'da arkadaşları 
ile birlikte gezmek için 
sevgilisinden otomo
bilini ödünç isteyen 
genç kız, alkolü fazla 
kaçırınca kaza yaptı. 
Edinilen bilgiye göre, 
kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hürriyet Mahallesi 
Hürriyet Caddesi'nde 
meydana geldi. İddiaya 
göre, arkadaşları ile 
birlikte gezmek isteyen 
E.D. (24), erkek arkada 
şından otomobilini 
ödünç istedi. Sevgilisi 
ni kırmayan genç, oto
mobilini kız arkadaşına 
verdi. E.D., arkadaşları 
ile buluşarak bir barda 
eğlenmeye gitti. Alkolü 
fazla kaçıran genç kız, 
arkadaşlarını bıraktık
tan sonra aracı erkek 
arkadaşına geri ver
mek istedi ancak 
Hürriyet Caddesi'nde 
otomobilin direksiyon 
hakimiyetini kaybed
erek yol kenarındaki < 
kaldırıma çarptı. Genç 
kız hafif yaralandı.

Sayın okurlarım; Eski bir hekim olarak 
söylemeliyim, 500 bin sağlık çalışanı 
diken üstünde.

Sağlık bakanlığı ve bakanımız 
sayesinde, sağlıkta çalışma modelleri, 
günden güne değiştirilmekte...
Temizlik elemanından, profesöre 

kadar, bütün hekimler, tüm sağlıkçılar 
gelecek kaygısı içinde.

Sağlık emek gücü, piyasacı sağlık 
modeline göre, yeniden biçimlenmekte.

Hekimler, hastaneler Sağlık Bakanı 
tarafından tehdit altında tutulurken, 
sağlık şarlatanları firik atmakta ortalık
ta.

Muayenehaneler kapanıyor, Tıp merke
zleri tarihe karışıyor.

Basur, beyin kanaması, kulak akıntısı 
iyileştiren otçu, şucu, bucu yerleşiyor 
yerlerine.

Hekim kimliğimle yazıyorum;
Toplum sağlığıyla açıkça oynanmakta.
Kendini bilmem ne uzmanı ilan eden

ler, “Ben icat ettim’Vdiye reklamları 
yapılan uyduruk şeyleri ilaç gibi pres
leyip, tabletlerini satanlar, hiç denetim
siz, korkusuz, at koşturuyorlar ortalık
ta..

Televizyonlarda, gazetelerde kolayca 
halka sunulup benim gariban cahil 
halkım kandırılıyor.
Yaşıyorsunuz, görüyorsunuz şimdi 

çok organize oldu bunlar.
Cehaletin sistemli kışkırtmasıyla, 

toplumda, dogmaya olan merakın art
masıyla, bilime, akla yapılan saldırılar 
sonucunda geldik bu noktaya.

Sabah kadın programları neye hizmet 
ettiklerini bilmeden bu şarlatanlara 
ekranlarını biri birine bakarak açniakta 
ne yaptığını bilmeyen süslü sunucular
da ballandıra ballandıra bu şarlatanlara 
hizmet sunmaktadır.

Her şey serbest onlara, kimse sesini 
çıkartmıyor.
Adlarına “Terapi Merkezi” demeye 

kadar getirdiler işi..
10 yıl içinde küçük hesaplarla^ bu 

bakan sayesinde sağlığımızı şarlatan
lara teslim ettik hep birlikte.

Nedense Tabip Odaları, Sağlık 
Müdürlüğü seyrederken, sağlıkta şarla
tanlık üiRemde serbestçe sürüp gidi 
yor..

Şarlatanlar hızla uzmanlaşmakta.
Kazançları, dönen kirli paralar akıl 

almaz şekilde büyümekte.
Kanserin ki başka, şişmanlığın, kel

liğin ki başka.
Seç beğen birini, bastır paranı al hap

ları.
Doçentim diyeni de var sahte İmamı 

da, her çeşit insan var bu piyasada fink 
atan..

Masajcılar, saünacılar, güzellik merke
zleri adı altında, sağlık ticareti yapmaya 
soyunanlar da ayrı hikaye.

Benim halkımda olmayan aklıyla, 
oradan oraya koşuşturmakta.

Yazık ki yazık...
Ey halkım; Cehaletinin sonu bu işte...

mailto:ozcanvur9l1933@hotmail.com
http://www.tnilliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Özdilek 4, yaşını kutladı
Tahrir ve Kızılay 

Meydanı
Mısır halkının Mübarek rejimine son 

vermek için 13 gündür Tahrir 
Meydam’nda direniyor.

Bu direniş despotik Mübarek rejimine 
karşı is la m i bir ayaklanma mı?

Yoksa Mısır halkının ve gençliğinin 
işsizliğe, yoksulluğa karşı bir isyanı mı?

Türkiye’de bir İslam ülkesi.
Halkının yüzde 90’ı m üs lü man.
Laik müslüman bir ülkeyiz.
Diğerlerinden farkımız, eksik de olsa 

demokratik bir sistemimizin olması.
Yalnız bu sistem giderek rayından 

çıkıyor.
8 yıllık Erdoğan hükümeti ileri demok 

rasi diyerek ülkeyi tek adam yönetimine 
doğru götürmek istiyor.

Tahrir Meydam’nda toplanan Mü bare 
ği demokratik talepleriyle devirmek 
isteyen halk sesini çıkarıyor.

Ankara’da Kızılay Meydam’nda Torba 
Yasası’na tepkilerini koymak isteyen 
işçiler kenete sokulmuyor, polisin copu, 
tazzikli suyu ve biber gazı ile karşılaşı 
yor.

Hangisi daha demokratik?
Beyaz Sarayın etrafında demokratik 

protestolarını yapan ABD halikını 
Tv.lerde görüyorsunuz.

Ama benim ülkemde Erdoğan rejimi 
TBMM çevresine protestocuları sokmu 
yor.

İş dünyasını, basına, emekçiye 
baskılar giderek artıyor.

Korku imparatorluğu giderek artıyor. 
Kızılay mı, yoksa Tahrir Meydanı mı 
daha özgür?

Özdilek Gemlik Alış 
veriş Merkezi’nin 
kuruluşunun, 
4. yılı düzenlenen 
törenle küttandı. 
Cumartesi günü 
saat 14.oo de 
Özdilek Alışveriş
Merkezi Gemlik 
Şubesi’nde 
4. kuruluş vıldönümü 
için 5 metre uzun
luğunda 3 bin 
kişilik pasta 
hazırlandı.
Özdilek Gemlik İşlet 
me Müdürü Erkan 
Ubay, Kafe Restau 
rant Müdürü Muşta 
fa Ceylan, Marketler 
Müdürü Adem Kayar 
ile İşletme şefleri, 
pastayı yapan şef 
Nairn Kılıç, Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Ayfer Aksu ve Arzu 
Dayanışlı ile diğer 
personelin katıldığı 
pasta kesim törenin
den sonra meraklı 
gözlerle 5 metrelik 
pastayı bekleyen 
Özdilek müşterilerine 
3 bin kişilik pasta 
ve meyve suyu 
dağıtıldı, 
Özdilek Pasta Ustası 
Nairn Kılıç tarafından 
hazırlanan 4. yıl pas
tası, 5 metre boyun
da olup, yaklaşık 120 
kilo ağırlığında, 
yapımında 30 kilo 
un, 20 kilo töz şeker, 
25 kilo krema, 18 kilo 
çikolata ile 400 adet 
yumurta kullanıldı. 
3 bin kişilik pastaya 
büyük ilgi görünce 
bir saatte tükendi. 
Kutlama töreninde 
konuşan İşletme 
Müdürü Erkan 
Ubay, Özdilek’in

Gemlik’in en 
büyük alışveriş 
merkezi olduğunu, 
müşterilerine hizmeti 
kaliteli olarak bol 
çeşitleriyle sunmaya 
devam edeceklerini 
söyledi.

Gemlik Ticaret Borsasında istihdam edilmek üzere aşağıda 
belirtilen özelliklere haiz bir adet personel alınacaktır.

Son müracaat tarihi 21 Şubat 2011 saat: 17.00’ye kadardır.
Belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kesinlikle 

kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur. İlhan ACAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

■ ABONEOLDUNİJZMU?
—■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

1- Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun 
hükümleri saklıdır.)

2- Yaşı 18’den küçük, 40’dan büyük olmamak, (naklen alınacak 
memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz)

3* Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
4- Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut 

affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı-işlenen suçlarla 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı 
hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak,

5- Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl 
hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7- Oda, Borsa veya Birlik’ten iki defadan fazla istifa suretiyle 
ayrılmış olmamak,

8- Oda, Borsa veya Birlik’ten daha önce, işine cezaen son ver- 
ilmek suretiyle çıkartıjmış olmamak,

9- 4 yıllık üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden 
mezun olmak,

10- KPSS sınavına girmiş ve 70 üzerinde not almış olmak,
11- Birisi İngilizce olmak üzere iki yabancı dil bilmek (Bu konuda 

KPDS-ÜDS sınavlarına girmiş ve 70 ve üzerinde, TOEFL sınavından 
ise en az 550 puan almış olmak),

12- Belirtilen şartlara haiz olanlar mülakata tabi tutulacaklardır. 
(Mülakat tarihi daha sonra kendilerine bildirilecektir.)

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Z i ra a t O d a s ı genel k u r u I u dün yapıldı

Ctlil "Gemli k'e yahancı aıiiıı solnıaınak itin M"
Gemlik Ziraat Odası 
genel kurulunda, 
20 kişilik Oda 
Meclisi seçildi.
Gemlik Ziraat 
Odası’nın yıllık 
olağan genel kurul 
toplantısı dün saat 
10.oo da Ticaret 
Borsası Toplantı 
Salonu’nda yapıldı. 
Siyasi parti temsilci
leri, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ve 
Ziraat Odası delege 
(erinin katıldığı genel 
kurulda Divan Baş
kanlığına İl Genel 
Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, yaz
manlıklara Necmet 
tin Şanlı, Kemal 
Karadeniz seçildi. 
İstiklal Marşı ve say 
gı duruşundan son 
ra söz alan Ziraat 
Odası Kurucu Baş 
kanı Ali Çelik, çalış
ma raporunu okudu. 
Çalışma raporunda 
Gemlik Ziraat Oda 
sı’nın 24 Temmuz 
2007 tarihinde ku 
rulduğunu Adliye 
Köyü’nden 9, Murat 
oba Köyü’nden 21, 
Katırh Köyü’nden 16, 
Engürücük Köyü’n 
den 5 Merkezden 1

Divan heyeti\

üye ile kurulduğunu 
ve çiftçilere hizmet 
vermek için biraraya 
gelindiğini söyledi. 
Oda’nın Marmara 
birlik ile, Üniversite 
ile ilişkilerini 
geliştirdiklerini bil
hassa zeytin üreti
cisinin sorunlarının 
giderilmesi için 
büyük çaba har
cadıklarını söyleyen 
Ali Çelik ‘‘Yalnız 
zeytin üreticisinin 
değil, Türkiye ziraati 
nin sorunlarını da 
masaya koyduk. 
2007 yılında genel 
kurul yaptık. 3 kez 
seçim yapmak zorun 
da kaldık. 2008-09 
yıllarında toprak 
analizleri yaptırdık. 
Odamız bünyesinde 
12 bin 500 lira ser
maye ile Gemlik 
Ziraat Ödası İktisadi

Işletmesi’ni kurduk. 
Alet, ekipman ziraâi 
ilaç alıp üyelerimize 
sattık. 2010 yılı sonu 
itibariyle 41 bin 822 
liralık ziraai ilaç 
stokumuz var. 2009- 
2010 yıllarında 313 
bin 108 liralık zirai 
ürün satışı yapılarak 
6 bin 740 liralık kar 
elde ettik.”dedi.
Genel kurulda iktisa
di işletmenin serma 
yesinin arttırılmasını 
istedi. Çalışma 
raporunun aklan
masından sonra 
yeniden söz alarak 
yaptığı konuşmada 
“İnsanlar meslekleri, 
aile şöhreti, bitirdik
leri okul, memleket-, 
teri, geçmişleriyle 
ölçülmezler. Düşün 
çelerinin büyüklüğü 
ile ölçülür.” dedi. 
Ali Çelik, konuşma

sinda özgün insan
ların yetişme ikli 
minin demokratik 
sistemler olduğuna 
dikkat çekerek, 
“Teokratik, fazist, 
krallık gibi sistem
lerde muhalefete 
eğer yoktur. Muhale 
fetin olduğu tek 
sistem demokratik 
sistemdir. ” dedi.
Çelik, teknik eğitime 
önem verilmediği 
için diplomalı işsiz
lerin giderek çoğal 
dığına da dikkat çe 
kerken, tarımda 50 
yıl Önce yapılması 
gereken altyapı 
sorunlarının hala 
çözülemediğini 
Veraset Kanunu’nun 
mutlaka değişmesi 
gerektiğini, tarım 
arazilerinin tarım 
dışı kullanılmasına 
izin verilmemesini, 

tohumda, gübrede 
ilaçda fidanda dışa 
bağımlılığının önlen
mesi için üretime 
destek verilmesini, 
girdi fiyatlarının yük
sekliği nedeniyle 
devletin üreticiye 
destek sağlanmasını 
istedi. Temel gıda 
maddelerinin eki-, 
minin yaptırılmalı, 
fiyatların dünya 
fiyatlarına göre 
korunmasını istedi. 
Gemlik zeytinine 
sahip çıkılmasını da 
isteyen Çelik, Borsa 
mn yöresel tescil 
belgesinin mutlaka 
devreye sokulmasını 
istedi. Balık Hali’nin 
mutlaka Gemlik’e 
geri getirilmesini de 
isteyen Ali Çelik, bu 
yıl tüm kurumlarla 
birlikte zeytin festi
vali düzenleyecek

lerini bildirdi.
Ali Çelik, Gemlik’e 
ya bancı zeytin 
sokulmaması için 
direnilmesi gerek
tiğini hatırlatarak, 
“Eğer bu direnci 
gös termezseniz 
bu zeytin sizin 
zeytininiz piyasasını 
kırar. O zaman 
sizler zarar 
edersiniz, zeytinci 
zarar eder” . 
şeklinde konuştu. 
Bahkhali’nin Gem
lik’e getirilmesinin 
zorunlu olduğunu da 
belirten Ali Çelik, 
Gemlik’in balık çıkış 
noktası olduğu için 
satış merkezinin de 
Gemlik olması 
gerektiğini hatırattı. 
Zeytincilerin baskı 
gurubu oluştur
masını isteyen Çelik, 
“Banane demeyiniz. 
Ortak menfaatlerde 
birleşmek zorunda 
yız. Demokratik 
hakkımızı sınırları 
içerisinde kul
lanacağız:”dedi.
Odanın 4 yıllık 
tahmini bütçesi 
de okunarak 
kabul edildi. 
Daha sonra yapılan 
seçimlerde, 20 kişilik 
Oda Meclisi ve ye 
dekleri seçildi. Yöne 
tim Meclis üyeleri 
arasından seçilecek.

SP Sepim Biirosı açıMı

Sâadet Partisi
Gemlik İlçe Teşkila

kesmesiyle büyük 
bir coşku yaşadı.

tı’nın Seçim Koordi 
nasyon Merkezi 
açılışı binlerce teş 
kilat mensubunun

Halka hitap eden 
Erbakan, dünya 
üzerindeki bu kapi
talist ve Siyonist

SATILIK DAİRE 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.

0 532 583 56 61

MUHASEBECIİRANIYOR

35 yaşını geçmemiş 
muhasebe tecrübesi olan 

ELEMAN ARANIYOR 
YILDIRIM TUZ SAN. A Ş.

TİL:5131173 
GSM: 0.532 616 0182

katılımıyla gerçek
leştirildi. ilçeye 
yüzlerce araçlık 
konvoyla giren Milli 
Görüşçüler, Saa 
det Partisi Genel 
İdare Kurulu Üyesi 
Dr. Fâtih Erba
kan’ın kurdeleyi sundu.

düzenin ancak Milli 
Görüş sayesinde 
değişeceğini söyle
di. Program sonun
da kendisinin de 
içinden yetiştiği 
Gençlik Kollan, 
Erbakan’a çiçek

SATILIK GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA DENİZ MANZARALI 
. . İÇİ MODERN YAPILI (3+1) 7. KAT DAİRE

DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 0 532 668 22 99
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Zeyiiı Hali Tcptancılar Siltsi
«Mİ tlllllll Millili

154 memur kadrosu için
3 hin 360 kişi sınava girdi

Gemlik Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi'nin olağan 
genel kurul 
toplantısı yapıldı. 
Genel kurulda eski 
yönetime devam 
karan alındı. 
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
içerisinde bulunan 
96 kayıtlı üyenin 
çoğunluğunun 
katılımı ile 
gerçekleşen 
olağan genel 
kurul toplantısı 
29 Ocak 2011 
Cumartesi günü 
idari bina toplantı 
salonunda Mali 
Müşavir İbrahim 
Koç ve Osman Kuş 
tarafından yapıldı. 
Divan başkanlığını 
Ömer Okuş Divan 
üyeliğini ise 
Mehmet Taşar'ın

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yaptığı toplantıda, 
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
yönetim kurulu 
Başkanı Adem 
Çiçek, Rahmi 
Sarıca ve Ali Öztürk 
yapılan oylamalar 
neticesinde 
ortaklardan 
güvenoyu alarak 
görevlerine devam 
edilmesine ve

Yusuf Çalışkan ile 
Sami Ertürk'ün ise 
Denetleme Kuru 
lu’na seçilmelerine 
karar verildi.
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar 
Sitesi'nin olağan 
genel kurulu 
misafirlere pide 
ve ayran ikram 
edilerek son 
buldu.

Adalet Bakanlığı 
tarafından Bursa 
Adliyesi’ne alınacak 
27’si kadrolu 127’si 
sözleşmeli toplam 
154 memur alımı 
için 3 bin 360 kişi 
sınava giriyor. 
Adliyeye gelen bin 
430 kişi 20 kişilik 
kadroya girebilmek 
için sınavda ter 
döktü. Sözleşmeli 
kâtip alımı için 
bin 930 kişi 
sınava girecek. 
KPSS’de 70 puan 
ve üzeri alan 
adayların baş 
vurularının değer
lendirildiği sınav 
lan yapıldı. Bursa 
Adliyesi’ne alınacak 
20 kadrolu zabıt 
kâtibi için tam bin 
430 başvuru yapıldı. 
Adaylar, Adli 
Yargı Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Eyüp Sabri Baydar, 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcısı Sait

Gürlek ve üye 
Nizamettin Keleş’ten 
oluşan heyet 
önünde 3 dakikada 
90 kelime yazabil 
mek için ter döktü. 
Adayların heyecanlı 
oldukları gözlenir 
ken, bazı adaylar 
sohbet ederek rahat
lama yoluna gitti. 
Adaylar sınava 
40’ar kişi alındı. 
F ve Q klavyede 
3 dakikada 90 
kelime yazabilen 
adaylar mülakata 
tabi tutulacak. 
Sınavlara rekor 
katılımın olduğunu 
söyleyen Bursa 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Sait Gürlek, 
"Tabi ekmek 
kapısı için insanlar 
her yere başvuruyor. 
Sınavlarla birlikte 
154 personel 
alacağız, Rekor 
bir katılım oldu.” 
dedi.
Adli Yargı Adalet

Komisyonu Başkanı 
Eyüp Sabri Baydar 
ise 3 dakikada 90 
kelime yazabilen 
adayların mülakata 
tabi tutulacağını 
kaydetti.
Baydar, "Yazmayı 
geçen adaylara 
mesleki soruların 
yanı sıra genel 
kültür ve Atatürk 
ilke ve inkılâpların
dan sorular yönelte
ceğiz. Başarılı 
olanlar göreve 
başlayacak.” ; 
diye konuştu.
Öte yandan sabahın 
erken saatlerinde 
adliye önüne 
toplanan yüzlerce 
aday heyecanlarını 
yakınlarıyla 
paylaştı.
Yakınlarını 
kaybeden bazı 
adaylar görevlilere 
anons ettirerek 
yakınlarını bulması 
gülüşmelere 
sebep oldu.

—KREŞLERİ

GEHLİL'İNİHÖZtl 
oüul öncesİ n 

WBUNU
VI I

M IL VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI NUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
ihfo@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Macîde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
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

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)
- ._________ Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)_______________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. >1 Satılık daire $ Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3+1 SATIL* 
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı şatlık

K.Kdmla’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:ihfo@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Memurun lortası acildi
Tasarının kabul 
edilen maddelerine 
göre, kuramlarında 
atama imkanı 
olmayan memurlar, 
Devlet Personel 
Başkanlığınca belir* 
lenen başka bir 
kurumdaki boş 
kadroya atanabile
cek. Bu memurlar
dan unvanı müdür 
olanlar İle danışma 
işlevlerine ilişkin 
kadroda çalışanlar, 
araştırmacı kadro
suna atanacak. 
Bu durumda olan 
memurlar, atama 
işlemi yapılıncaya 
kadar kuramlarında 
niteliklerine uygun 
işlerde çalıştırıla
cak ve eski kadro
larına ait mali hak
lardan ve sosyal 
yardımlardan yarar
lanmaya devam 
edebilecek.
Kadın memurlara, 
doktor raporunda 
belirtilmesi halinde 
hamileliğin 24. 
haftasından önce 
ve her halde 
hamileliğin 24. haf
tasından itibaren ve 
doğumdan sonraki 
1 yıl süreyle gece 
nöbeti ve gece 
vardiyası görevi 
verilmeyecek. Özür
lü memurlara da 
isteği dışında gece 
nöbeti ve vardiyası 
yaptırılmayacak 
Memura, aylık ve 
özlük hakları 
korunarak, verile
cek raporda göste 
rilecek lüzum üze 
rine kanser, verem 
ve akıl hastalığı 
gibi uzun süreli bir 
tedaviye ihtiyaç

gösteren hastalığı 
halinde 18 aya 
kadar, diğer 
hastalık hallerinde 
12 aya kadar izin 
verilecek.
Görevi sırasında 
veya görevinden 
dolayı bir kazaya 
veya saldırıya 
uğrayan veya bir 
meslek hastalığına 
tutulan memur, 
iyileşinceye kadar 
izinli sayılacak. 
Doğum yapan 
memura verilen 
doğum sonrası 
analık izni 
süresinin bitimin
den, eşi doğum 
yapan memura ise 
doqum târihinden 
itibaren istekleri 
üzerine 24 aya 
kadar aylıksız izin 
verilecek. 3 yaşını 
doldurmamış bir 
çocuğu evlat edi
nen memurlar, 24 
aya kadar aylıksız 
izne ayrılabilecek. 
Burslu olarak ya da 
bütçe imkanlarıyla 
yetiştirilmek üzere 
yurt dışına gönder
ilen veya sürekli 
görevle yurt dışına 
atanan memurlar 
veya yurt dışına 
kamu kuramlarınca 
gönderilen öğrenci
lerin memur eşle 

rine, görev veya 
öğrenim süresi 
içinde aylıksız izin 
verilebilecek. 5 
hizmet yılını 
tamamlayan memu
ra, en fazla 2 defa
da kullanılmak 
üzere, toplam 1 yıla 
kadar aylıksız izin 
kullandırılabilecek. 
Aylıksız izin 
süresinin bitimin
den önce mazereti 
gerektiren sebebin 
ortadan kalkması 
halinde, 10 gün 
içinde göreve 
dönülmesi zorunlu 
olacak. Aylıksız izin 
süresinin bitiminde 
veya mazeret sebe
binin kalkmasını 
izleyen 10 gün 
içinde görevine 
dönmeyenler, 
memuriyetten çe 
kilmiş sayılacak. 
Muvazzaf askerliğe 
ayrılan memurlar 
askerlik süresince 
görev yeri saklı 
kalarak aylıksız 
izinli sayılacak. 
Memurlar, kimlik 
numarası esas alı
narak kuramlarınca 
tutulacak personel 
bilgi sistemine 
kaydolacak. Her 
memur için bir 
özlük dosyası 
tutulacak.

fi mim m W iollaswu
Enflasyon ocak 
ayında TÜFE'de 
yüzde 0.41, ÜFE’de 
yüzde 2.36 arttı. 
Tüketici fiyat 
endeksinin ocakta 
yüzde 0.29, üretici 
fiyatlarının ise 
yüzde 1.05 artacağı 
öngörülüyordu. 
Yıllık enflasyon 
ise, yüzde 4.9'la 
1969’dan beri en 
düşük düzeyi 
gördü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2011 yılı 
ocak ayı enflasyon 
verilerini açıkladı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 
ocak ayında 
Tüketici Fiyatları 
Endeksinin (TÜFE) 
yüzde 0,41, Üretici

KftŞCDC B€Kl(M€K YOK
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 3595

GemlikK&fez
tııılrlı ll< ctıılı llu«l CJttTHİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Fiyatları 
Endeksinin (ÜFE) 
yüzde 2,36 arttı. 
Ocak ayı itibariyle 
yıllık enflasyon ise 
TÜFE’de yüzde 
4,90, ÜFE’de yüzde 
10,80 artış gösterdi. 
Merkez

NÖBETÇİ ECZANE
7 Şubat 2011 Pazartesi 

MELİS ECZANESİ

Bankası'ndan 
yapılan son açıkla
malarda, enflasy
onun Ocak'ta 
düzeltmeye işaret 
edeceği, yılın 
genelinde ise dal
galı seyir izleyeceği 
belirtilmişti.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3882 

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)

inilslwiniii
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30-
19.00*21.15 

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-l6.45-

I8.45-20.45 
Rezervasyon 

(Tdî5l3352l)
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Veledrom da yıkım başlatıldı
B u r sa Büyük şehir 
Belediyesi, 47 
Şubat’ta yapılacak 
ihale öncesi velo- 
dromu inşaata hazır 
hale getirmek ama 
cıyla, Oyak Renault 
Spor kulübü tarafın
dan kullanılan 
stadyumda yıkım 
çalışmalarırtı başlat
tı. İhaleye şuana 
kadar 32 firmanın 
başvurduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bu sayının 40’a 
ulaşmasını bekliyo 
ruz. Güzel bir yarış 
olacak ve sonunda 
kazanan Bursa ola
cak” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi velo- 
drömdaki Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlü 
ğü’ne ait 64 bin 
metrekarelik alanın 
kullanım hakkını 49 
yıllığına aldıktan 
sonra dev proje 
çalışmalarına hız 
verdi. Bursa’ya 
UEFA’nın son kriter
lerine uygun 45 kişi
lik bir stadyum 
kazandıracak olan

Büyükşehir Belediye 
si, 17 Şubat’ta İha 
leye çıkmaya hazır
lanırken, bir taraftan 
da ihaleye kadar 
bölgeyi inşaata hazır 
hale getirmek için 
çalışmaları başlardı 
Yeni stadyumun 
yapılacağı alan üze 
rinde bulunan Oyak 
Renault Spor Külü 
bü’ne ait stadyum
daki yıkım çalış
maları düzenlenen 
törenle başladı.
Yıkım törenine 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra 
AK Parti Milletvekili 
Ali Kul, Osmangazi 

Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
Kestel Bele diye 
Başkanı Yener Acar, 
Keleş Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bektaş, Büyükorhan 
Belediye Başkam 
Selçuk Türkmen, 
Karıncalı Beldesi 
Belediye Başkanı 
Halil İbrahim Kara 
göz, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 
Bursaspor Kulüp 
Başkanı İbrâhim 
Yazıcı, Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Ertuğrül Sağlam ile 
çök sayıda davetli 
katıldı.

Yaklaşık 2 yıldır 
üzerinde çalıştıkları 
projenin fiilen 
startını bu yıkımla 
verdiklerini dile 
getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
şampiyon kente 
yakışır bir stadyum 
inşa edeceklerinin 
altını çizdi. Bu pro
jenin Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
da yakından takip 
edildiğini belirten 
Başkan Altepe, 
“Güçlü sanayisi ve 
kent dinamikleriyle 
Bursa, bu stadyumu 
kendisi yapacak 
güçte. Ankara’daki 
ve Bursa’daki 
kurumlarımızın da 
desteğini alarak kısa 
zamanda bu stadyu
mu Bursa’ya 
kazandıracağız. 
12 gün sonra 
yapacağımız ihaleye 
32 firma başvurdu 
ve ihale gününe 
kadar bu sayının 
40’ı bulmasını bekli 
yoruz.” dedi.

Hafta sonunu 
Uludağ'da geçirmek 
isteyen BursalIlar, 
teleferik İstasyonun 
da uzun kuyruk 
oluşturdu.
Aileleriyle Uludağ'a 
çıkmak isteyen 
vatandaşlar, tele
ferik istasyonuna 
akın etti. Yoğunluk 
sebebiyle Bursah 
lar, istasyon önün 
de kuyruk Oluştur
du. İstasyondaki 
yoğunluktan seyyar 
satıcılar da istifade 
etti. Çanakkale'nin 
Biga ilçesinden 
okulların tatil 
olmasını fırsat bil
erek Bursa’ya gelen 

Fahrettin Deniz, 
yaklaşık 1,5 saattir 
kuyrukta bekledik
lerini dile getirdi/ 
Uludağ'ın doğal 
güzelliği sebebiyle 
herhangi bir şika 
yetlerinin olmadı 
ğım ifade eden 
Deniz'e "Herkes 
bu kuyrukta bekle
meyi göze almış. 
Kimse kuyruktan 
çıkıp geri dönmüy
or. Biz de sırf 
Uludağ'a çıkmak 
için bu kuyruğu * 
göze aldık. Bir 
dahaki sefere 
böyle kuyruk 
olursa, taksiyle 
çıkacağım" dedi.

g£>MllTON
DÜĞÜN SALONU
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman

Nikah Masası ve ekipmanlar
Volkan gösterileri Sürpriz gösterileriPiyanist

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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"Halı yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Halikı Bannağı'nfla halriyai çalışması laşlaflı
Gemlik Belediyesi tarafından ilçe girişin
deki Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık Yerleşkesi önünde yap
tırılacak olan Balıkçı Barınağı’nın hafriyat 
çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, teknik heyeti ile dün 
Barınak çalışmalarını yerinde inceledi.
Barınak yapım ihalesini alan firma yetki 
tileri ile görüşen Başkan Güler, 5 Mart 
2011 günü yapılacak olan temel atma töre
nine kadar hafriyat çalışmalarının tamam
lanarak, ilk harcin hazırlıklarının yapıl
masını istedi. Haberi sayfa 2’de

35 yılını 
dolduran 
20 çifte 

Özdilek’ten 
Sevgililer 

Günü 
yemeği

Gemlik Özdilek Alış 
veriş Merkezi tarafın 
dan 35 yılını doldu
ran ve en uzun evli 
olan 20 çifte Sevgi 
liter Günü yemeği 
verilecek. Syf 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BUSKİ hizmet veriyor
Büyükşehir uyuyor...

Gemlik’in Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlanmasından sonra ilçeye gelen 
hizmetleri birlikte gözlüyoruz.

Sanki, Gemlik’te Büyükşehir yok..
Onun bir şirketi olan BUSKİ var.
BUSKİ bir kaç yıldır Gemlik’e önemli 

yatırımlar yapıyor.
Herşeyden önce su sorununu çözmek 

için yatırım planlaması ve uygulaması 
yapıyor.

Kayıkhane’den başlayan, İskele Mey 
danına kadar gelen alt yapı çalışma 
larını tamamladıktan sonra, yağmurlar
da su altında kalan mahalleleri kurtar
mak için kanalizasyon borularını 
değiştiriyor. Devamı sayfa 4’de

Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Gemlik Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi önünde açıklama yapan CHP Gemlik İlçe 
Başkanvekili Ayten Çipii, "Yer bulunamayan Bursa Tek 
nik Üniversitesi için Gemlik’teki 350 dönümlük Yer 
leşke hazır, başka yer aramanıza gerek yok.” dedi. 4’de

Çalıntı kamyonla 
100 bin liralık vurgun

Bursa'da bir kargo şirketi ile Kayseri'ye 
malzeme götürmek için anlaşma yapan 
zanlı, çaldığı kamyona sahte plaka ta 
karak vurgun yaptı. Kargo şirketinin 
müşterilerinden 100 bin liralık malzeme 
top layan şahıs, kamyonla birlikte kayıp 
tara karıştı. Haberi sayfa 3’de

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

Bursa Söylevi
Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Şubat 1933 tari

hinde Bursa’da verdiği söylevle ilgili koparılan 
fırtınayı kaygıyla izliyorum.

Özellikle ne olup olmadığı kendinden menkul 
bir kısım söylevde altı çizilenleri kendi üzerle 
rine alınıp veryansın ediyorlar.

Benim anlayamadığım neden üzerine alındık
ları...

Bursa Söylevi’ni anımsayalım;
“Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin 

sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğru
luğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçi
mini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları 
güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir 
kıpırtı ve bir davranış duydu mu, “Bu ülkenin 
polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, 
adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, 
sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi 
yapıtını koruyacaktır.”

Bu sözlerde alınacak ne var?
Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyetin değer

lerini gençlerin koruması suç mudur?
Varsayalım ki siyasal irade güvenlik güçlerini 

kendi düşünceleri doğrultusunda biçim
lendirmiştir.

Söz konusu güçler taraflı durumdadırlar ve 
gençleri etkisiz kılmak için var güçleriyle saldır
maktadırlar.

O gençlik bu durumda ne yapmalı?
Eli kolu bağlı beklemeli mi?
Yoksa ulusal yapıyı korumak için Atatürk’ün 

tavsiyelerine uyarak karşı mı koymalı?
Söylev’i anımsatmayı sürdürelim;
“Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu 

diye onu yakalayacaktır. Genç, "Polis henüz 
devrim ve cumhuriyetin polisi değildir" diye 
düşünecek, ama hiç bir zaman yalvarmayacak
tır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine 
düşünecek, "demek adalet örgütünü de düzelt
mek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek"

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı 
çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana 
ve meclise telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz 
olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrıl
masını istemeyecek. Diyecek ki, "ben inanç ve 
kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve 
eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak 
gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden 
ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.

İşte benim anladığım Türk Genci ve Türk 
Gençliği!”

Mustafa Kemal gençliğe güveniyor. 
Cumhuriyetin ve devrimlerin birincil muhafızı 
olarak, gençliği görüyor.

Tepki duyulacak, inkâr edilecek ne var bu 
sözlerde...

Mısır’da yaşananlar.
Somut bir örnek değil mi?
Başta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olmak 

üzere tüm kurumlar ve yurttaşlar orada olup 
bitene tepki duymuyorlar mı?

İnsan haklarını ve hukuku savunan Mısır 
Halkı’na Mübarek’in silahlı adamları acımasızca 
saldırmıyor mu?

500’ ü aşkın insan bu saldırılar sonucunda 
öldürüldü çok sayıda insan da yaralandı.

Mısır gençliği ve halkı ölümlere ve saldırılara 
tepkisiz mi kalmalı?

Aynı şey Türkiye’de gerçekleşirse gençlik 
duyarsız mı olmalı?

Anlaşılan;
Üzerine alınanların kafalarının arkasında 

başka hesaplar var.
Onların unutmaması gereken;
O hesapları hiçbir zaman tutmayacak.
Çünkü; Bu ulus, nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda 

emperyalizme, teslimiyetçi, çıkarcı yobazlara 
karşı mücadele ettiyse şimdi de emperyalizme 
,siyonizme ve yobaz istilasına karşı vatanını ve 
dinini korumak zorunda ve sorumluluğundadır.

Gemlik’te balıkçılığa 
büyük katkı sağlaya
cak olan Üniversite 
Önü Düzenleme 
Alanı ve Balıkçı 
Barınağı’nda temel 
hafriyat çalışması 
başladı.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Balıkçı Barınağı’nın 
yapılacağı üniversite 
girişindeki alanda 
yaptığı incelemede, 
burada yapılacak 
çalışmalar 
hakkında bilgi 
aldı.
5 Mart 2011 
Cumartesi g'ûnü 
geniş bir katılımla 
yapılacak olan 
temel atma töreni 
Gemlik’teki balıkçı 
esnafı tarafından 
büyük umutla 
bekleniyor. 
Başkan Güler, 
Gemlik Belediyesi 
olarak yapımını 
üstlendikleri Gemlik 
Balıkçı Barınağı 
alanında hizmet 
binası, balık satış 
birimleri ve çevre 
düzenlemesi 
yapılacak.
16 bin metrekare 
kullanım alanı içinde 
hizmet binası, 
balıkçılık kooperatif 
binası, restorant, 
6 adet 50 ve 80 
metrekare arası 
perakende balık 
satış birimleri ile 
3500 metrekarelik 
bir yeşil alana

MMıMblliimıımiıaiMiııııııı
Bursa’yı her köşe
sine ulaşılabilir bir 
kent haline getirme 
hedefi doğrultusun
da ulaşım yatırımları
na hız veren ve son 
21 ayda toplam 216 
kilometrelik yolu 
kente kazandıran 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Demirtaş Yeşil 
Şehir Kavşağı’ndaki 
bin metrelik alanda 
bordür, tretuvar ve 
asfalt çalışması yapa 
rak vatandaşların 
sıkça kullandığı yolu 
daha düzenli hale 
getirdi.
Büyükşehir tüm 
ilçelerde Büyükşehir

sahip olacak 
Balıkçı Barınağı 
ihale sonrasında 
tesliminin 
ardından 486 
^dörtyüzseksenaltı) 
takvim gününde 
bitirilecek.

Belediyesi, sadece 
kent merkezinde 
değil, merkeze bağlı 
tüm ilçelerde ulaşım 
yatırımlarına ağırlık 
veriyor. Bu çalışma 
lar kapsamında, 1 
Nisan 2009 ile 31 
Ocak 2011 tarihleri 
arasında, Osmanga 
zi’de 135 bin ton 
asfalt kaplama ve 
yama yaparken, 
55 kilometrelik yeni 
yol açıldı ve yol 
genişletme çalışması 
yapıldı. Nilüfer’de 
127 bin ton asfalt 
kaplama ve yama 
yapılırken, ilçeye 62 
kilometre yeni yol

Gemlik’in balığın 
hizmet merkezi 
olması için büyük 
çaba harcadıklarını 
söyleyen Başkan 
Güler, balık seven 
vatandaşların 
Balıkçı Barınağı’nın 

kazandırıldı. 
Yıldırım’da 45 bin 
ton asfalt kaplama 
ve yama yapılırken, 
yeni açılan ve 
genişletilen yollar 
ise 5 kilometreyi 
buldu. Gürsu’da 23 
bin ton asfalt kapla
ma ve yama ile 17 
kilometrede yeni yol 
«açılırken, Mudan 
ya’da da 53 bin ton 
asfalt kaplaması ve 
yama yapıldı, ilçeye 
68 kilometre yeni yol 
kazandırıldı.
Kestel’de 18 bin ton 
asfalt kaplama ve 
yama yapılırken, 
Gemlik’te 14 bin ton 

yapılmasından 
sonra alışverişlerini 
burâdan yapabile
ceklerini ve 
çevrenin cazibe 
merkezlerinden 
biri olacağını 
söyledi.

asfalt kaplama ve 
yama yapıldı, 10 kilo
metrelik yeni yol 
açıldı. Buna göre en 
yoğun yol asfalt 
kaplama ve yama 
çalışması Osmangazi 
llçesi’nde; en fazla 
yeni yol açma ve yol 
genişletme çalışması. 
da Mudanya llçe
si’nde yapıldı. Bu 
rakamlara göre 7 
merkez ilçede top 
lam 415 bin 219 ton 
asfalt kaplama ve 
yama çalışması yapı 
lirken, yeni açılan ve 
genişletilen yolların 
uzunluğu da 216 
kilometreyi buldu.
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Çalıntı hmnonla 100 hin liralık vurgun YaaYORUM
Bursa'da bir kargo 
şirketi ile Kayseri'ye 
malzeme götürmek 
için anlaşma yapan 
zanlı, çaldığı kam 
yona sahte plakla 
takarak vurgun yaptı. 
Kargo şirketinin 
müşterilerinden 100 
bin liralık malzeme 
toplayan şahıs, 
kamyonla birlikte 
kayıplara karıştı.
Şahsın, kamyona 
malzemeleri yük
lemesi güvenlik kam
erası tarafından 
görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Yıldırım 
ilçesinde meydana 
göldi. İddiaya göre, 
Bursa'daki bir taşı
macılık şirketi ile 
Kayseri'ye gitmek 
üzere anlaşan kimliği 
belirsiz şahıs, kar
goyla anlaşmalı olan 
müşterilerin yanları
na giderek Kayse 
ri’ye gidecek maize 
meleri kamyona yük
ledi. Zanlı, topladığı

ÖzdİVck 
bir idende

TEKSEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ 

MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURAHTIMIZDA 

.«s ■. IZGARA KÖFTE

2.9011

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.
* indirim kuponları birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponları paket servislerde geçerli değildir.
* indirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

ürünleri ilk önce bir 
kantara götürerek 
tarttı. Burada fabrika 
yetkililerinden ürün
lerin teslim edileceği 
yerlerin fatura adres
lerini alan şahıs, 
Kayseri'ye gitmek 
üzere yola çıktı. Bu 
sırada fabrikanın 
sevkiyatıyla ilgilenen 
yetkililer, Kayseri'de 
ki firmalara haber 
vererek siparişlerinin 
yola çıktığını ve en 
geç 2 gün içersinde 
ellerinde olacaklarını 

söyledi. Ancak 
aradan 2 gün geçme
sine rağmen teslim 
edilmesi gereken 
malzemeler adresle 
rine ulaşamayınca, 
müşteriler fabrikaları 
aradı. Bunun üzerine 
Bursa'daki fabrikalar 
kargo şirketini aradı 
ve ürünlerin Kayse 
ri'ye ulaşmadığını 
söyledi. Araştırma 
başlatan kargo şir
keti kamyonun plaka 
sini inceledi ve böyle 
bir plakanın trafik 

kayıtlarında bulun
madığını öğrendi. 
Bunun üzerine polis 
ekiplerine haber 
veren kargo şirketi 
yaklaşık 100 bin TL 
değeri bulunan 
malzemelerin çalın 
dığını söyledi. 
Polis, plastik fab
rikasının güvenlik 
kameraları nı incele
di. Kayıtlar da son 
derece rahat olduğu 
gözlenen zanlı, 
malzemeler kamyona 
yüklenir ken kenarda 
duruyor ve gitmek 
için sabır sızlanıyor. 
20 bin TL'lik maddi 
zarara uğrayan fabri
ka sahibi Adem 
Demir, kargo şir
ketinden malzeme 
almak amacıyla 
şahsın geldiğini 
ifade etti.
Polis, dolandırıcılık 
olayı ile ilgili soruş
turma başlatırken, 
zanlıyı yakalama 
çalışmaları ise 
devam ediyor. ’

Yaslandığı 
duvar 
yıkılınca 
yaralandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
bir kişi yaslandığı 
duvar yıkılınca düşerek 
yaralandı. Hastaneye 
kaldırılan yaralı gencin 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Hamitler Mahallesi 347. 
Cadde'de meydana 
gelen olayda, Binnur 
K. (29) isimli genç, 
evlerinin inşaat düvarı- 
na yaslandı. Duvar 
devrilince Binnur K. 
aşağıya düştü.
Yaralanan Binnur K., 
yakınları tarafından 
hastaneye kaldırıldı. 
Sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilen 
Binnur K. polise verdi 
ği ifadesinde, 
"Evimizin duvarına 
yaslandım, bir anda 
duvar devrildi ve 
yere düştüm." dedi. 
Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcânvural1933@hotmaiLcom 
www.milliyet/blogZözcan vüral

MHP‘yi anlayamıyorum?...

Anayasa Mahkemesi ile ‘Hakim ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun iktidar par
tisinin emrine girmesi için iktidar, 
Yargıtay ve Danıştay’da operasyon 
yapılıyor.

Yargıtay Başkanı Mustafa Gerçeker’in 
bu büyük yanlışı önlemek için çırpın
maları, çözümün böyle değil “bölge 
idare mahkemeleri” açılarak olacağını 
tekrarlamasına rağmen inatla yüksek 
mahkemelerin daire sayısı arttırılıyor, 
iktidar istediğini inatla yapıyor..

Yeni daireler ve kendi seçecekleri 
yargıçlarla bu mahkemeler de iktidar 
emrine sokulmak isteniyor.

CHP elinden geldiği kadar (Komisyon 
görüşmelerinde) bu antidemokratik 
adımlan önlemeye çalışırken MHP’nin 
ne yazık ki iktidara yardımcı olduğunu 
görüyoruz.

Seçim yaklaşırken MHP ciddi bir çeliş
ki içine girdi...

Tüm muhalefet partilerinin karşı çık
ması gereken’ değişiklikler hızla 
yapılırken onun bir sorunu var;

CHP ile aynı saflarda görünmemek....
Ve şimdi bu sorun onu “tarihe geçe

cek” hatalara sürüklüyor.
MHP şu anda, seçim öncesi yine bir 

nedenle “CHP ile yan yana” gösteril 
memek için, iki yüksek mahkemeye 
yapılmaya çalışılan operasyona destek 
veriyor.

Aynı yanlışı Cumhurbaşkanının 
anlaşarak seçilme ortamı varken, MHP 
nin yine desteğiyle Abdullah Gül 
seçilmişti..

‘Yargıtay ve Danıştay’a yeni daire açıl
ması’ ile ilgili tasarıyı durdurmak için, 
başka çare kalmadığını gören CHP’li 
Adalet Komisyonu üyeleri (5 milletveki 
li), Komisyondan topluca istifa etmişler.

Bir parti grubunun tümüyle çekilmesi 
halinde Komisyonun yeni üyeler seçilin 
ceye kadar çalışamaması” gibi bir kural 
olmasına rağmen MHP’li üyelerin 
desteğiyle çalışmaya devam edilmiş..

Yazık ki yazık...
Eğer MHP‘li üyelerde çekilse korniş 

yon çalışamayacak, dolayısıyla bir fren
leme, anlaşma zemini ortaya çıkacaktı..

MHP’nin bu hatası tarihe geçecek ve 
hiç unutulmayacak bir hatadır.

Hele de “Bülent Arınç’a suikast iddi
asıyla ilgili” subayları serbest bırakan 
hakimin yetkilerinin aylar sonra alındığı, 
“darbe-terör örgütü iddialarıyla” tutuk
lanan insanlara ait CD’lere ve cep tele
fonlarına polis tarafından bilgilerin yük
lendiği, bir ortamda durum tümüyle 
ümitsiz hale gelmiş demektir.

Bırakın her şeyi bir yana “sürüleceğini 
veya yetkilerinin alınacağım” bilen 
hakimler nasıl olur da iktidarın 
hoşlanacağı karalar dışına’ çıkabilir?.. x

Sayın Devlet Bahçeli Televizyonlarda 
gürlüyor,

İktidarı yerden yere vuruyor, içimde bir 
refahtık gelişiyor, sonra olanları 
anlayamıyorum !..

Sayın Bahçeli “Bu ne perhiz, bu ne 
lahana turşusu” ?...

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

BUSKİ hizmet veriyor 

Büyükşehir uyuyor...
BUSKİ’nin Karsak Deresi karşısında 

bulunan hizmet bürosunun önünden 
başlayıp, Hürriyet Caddesi’nde devam 
eden kazı çalışmaları ile 1 metre çapında 
borular döşeniyor.

Bir yandan da yağmur giderleri için yeni 
hat döşendi.

Bu çalışmalar, Ahmet Süren Meydanı’ 
na kadar sürecek.

Şimdi ise İstiklal Caddesi’nde su boru
ları yenileniyor.

Bugünlerde İstiklal Caddesi’nde yapı 
lan kazı çalışmaları bu nedenledir.

Trafik bu nedenle biraz karıştı.
Birkaç gün sabredeceğiz.
Dün, Ziraat Bankası önünde kazı ve bo 

ru döşeme çalışmalarını izledim.
Hızlı bir yöntemle borular döşeniyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’te el 

le tutulur bir hizmeti ortalıkta yok.
Göze batan geçmiş yıllarda yapılan Ter 

minal binasından başka, geçtiğimiz hafta 
kazı yapılan Karsak Deresi çevresinde 
bozulan yola asfalt yapıldı.

BUSKİ’nin asıl büyük projesi kanalizas 
yon projesidir..

Orhangazi’den başlayan proje, Gemlik 
sınırlarında arıtma tesislerinde toplanıyor 
buradan denize temiz olarak aktarılıyor.

Oysa, Gemlik Belediye bütçesinin yüz 
de 35’i Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
aktarılıyor.

Büyükşehir BUSKİ dışında bu parayı 
Gemlik’e fazlasıyla hizmet olarak vermeli.

Gemlik, nedense bir Osmangazi, bir 
Yıldırım Belediyesi’nin aldığı desteği 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ala 
mıyor.

Gemlik Belediye Meclisi’nden Bursa 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne üye olarak 
katılan AKP’ii ve CHP’li arkadaşlar, 
Gemlik’in haklarını daha fazla korumalı, 
seslerini daha gür çıkarmalı diye düşünü 
yorum.****** ****** ****** ******

İstanbul İzmir otobanı için düğmeye 
basıldı.

Yeni karayolu projesi ihale edildi.
Gemlik’ten de geçecek olan otoban yol 

konusunda bugüne kadar ciddi bir tepki 
göremedim.

Eskiden bu yolun Engürücük 
Köyü’nden sonraki güzergahı, Umurbey 
arkasından geçiyordu.

Ne olduysa birileri bu güzergahı 
değiştirdi, Engürücük Köyü’nden gelen 
yol, Yerleşke karşısındaki konutların 
arkasından, Hisartepe Mahallesi üzerin 
den, Umurbey altından, Yalova asfaltına 
paralel olarak İmam Aslan Tesisleri’ne 
doğru gidip, Karsak Boğazı’nda bir 
viyadük ile eski çöple doğru ilerliyor.

Orhangazi’de sivil toplum kuruluşları 
geçtiğimiz ay bir toplantı ile bu durumu 
masaya yatırdı.

Biz de herkes uyuyor.
Karayolları, yol geçecek köylülerin 

arazileri için karşılıklı pazarlıkları devam 
ediyor.

Gemlikli iş işten geçtikten sonra sesini 
çıkaracak ama gerçekten iş işten geçmiş 
olacak.

"Teknik Üniversite için
Gemlik Yerleskesi hazır"'
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi 
önünde açıklama yapan CHP Gemlik İlçe Başkanvekili Ayten Çipli, 
“Yer bulunamayan Bursa Teknik Üniversitesi için Gemlik’teki 350 
dönümlük Yerleşke hazır, başka yer aramanıza gerek yok.” dedi
Uludağ Üniversite* 
si'ne bağlı Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi önünde 
açıklama yapan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanvekili Ayten 
Çipli, "Yer buluna
mayan Bursa Teknik 
Üniversitesi için 
Gemlik'teki 350 
dönümlük Yerleşke 
hazır, başka yer 
aramanıza gerek 
yok." dedi.
Bir süre önce kuru
lan Bursa'nın ikinci 
üniversitesi olan 
Bursa Teknik 
Üniversitesi’ne rek
tör atandığını ve 
rektör ile hükümet 
temsilcilerinin 
Bursa'nın çeşitli 
bölgelerinde yer 
arayışlarına baş
landığını, ancak bu 
arayışlardan bir 
sonuç alınamaması 
üzerine rektör Ali 
Sürmen'in bakanlık
tan ek süre talebinde 
bulunduğunu hatırla
tan CHP Gemlik İlçe 
Başkanvekili Ayten 
Çipli şöyle konuştu: 
"Bursa'nın 7 merkez 
ilçesinden biri olan 
Gemlik'te deniz 
kenarında ağaçlık bir 
alandaki 350 dönüm
lük Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi'nin, 2 
fakültesi, 6 Meslek 
Yüksek Okulu, labo- 
ratuvarı, kütüphane
si, rektörlük binası,

ayrıca Gemlik 
Belediyesi’nin her yıl 
bir fakülte binası 
yapma sözü vermesi 
de bu talebimizin 
ayrı bir artısıdır” 
dedi.
Gemlik'in Bursa'nın 
7 merkez ilçesinden 
biri olduğunu 
hatırlatan Çipli, 
“Görükle'deki 
Uludağ Üniversite
si'nin Bursa'nın 
merkezi kabul edilen 
Heykel'e uzaklığı 
neyse, Gemlik'in de 
Heykel'e uzaklığı 
odur. Dolayısıyla 
uzaklık konusu bir 
mazeret olamaz" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'in ayrıca 
Dehiz ulaşımı ve 
İstanbul 
Karayolu'nun 
içinden geçmesi

avantajlarına da 
sahip olduğunu 
belirten Çipli, 
Gemlik'teki beldele 
rin kapanmasıyla 
boşa çıkan belediye 
binaları ile komşu 
ilçelere kurulacak 
meslek yüksek 
okullarıyla Gemlik'te 
deniz kenarına kuru
lacak bir üniversite 
nin Bursa'nın gözbe
beği olabileceğini 
söyledi.
AKP hükümetinin 
siyasi kadrolarını 
uyardıklarını 
belirten Ayten Çipli. 
herşeyiyle bağımsız 
bir üniversiteyi 
hak eden Gemlik'teki 
yerleşkeye üniversite 
hakkını vermeyenleri 
halka şikayet edecek 
lerini de sözlerine 
ekledi.

erkek ve kız öğrenci 
yurtlarıyla, İstanbul'a 
2 saat mesafesiyle 
ve Türkiye'de 
alt yapısı pek çok 
üniversiteden daha 
iyi konumda olan 
hali hazırdaki konu
muyla Bursa Teknik 
Üniversitesi'nin 
kurulması için 
ideal bir yerdir.
Gemlik'teki Yerleş 
kenin Bursa Teknik 
Üniversite için 
düşünülmemesine 
bir anlam veremi 
yoruz" dedi.
Çipli, “Borusan'ın 
Onursal Başkanı 
Asım Koca bıyık’ın 
Gemlik'te bağımsız 
bir üniversite açıl
ması halinde 10 mil 
yon TL civarında 
katkıyı hemen sun
maya hazır olması,

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP'H gençler, Maliimiin 
Bursa Mıı nu dağıttı

Mim CUMlIt
tıetnar çalışması hasiaiı

CHP Gemlik 
Gençlik Kolu üyeleri 
5 Şubat 1933 
Atatürk'ün Bursa’da 
yaptığı konuşma 
olan Bursa Nutku 
nun yıldönümünde, 
Gemliklilere 
Atatürk’ün Bursa 
Nutkunu dağıttılar. 
5 Şubat 1933’de 
bir gurup gerici 
Bursa’da 
Cumhuriyet karşıtı 
eylem yapmış 
Atatürk de Türk 
Gençliğine yaptığı 
konuşma ile 
öğütler vermişti. 
CI^P Gemlik 
Gençlik Kolu 
üyeleri, 5 Şubat 
1933 Bursa 
Nutku'nun yıldönü 
mü nedeniyle 
Gemliklilere 
Atatürk'ün Bursa 
Nutkunu dağıttılar. 
Bursa Nutku olarak 
bilinen Atatürk’ün 
CHP gençlik kolu
nun üyelerince yüz 
lerce Gemlikliye 
ulaştırıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Atatürk Bursa 
Nutku’nda gençliğe 
seslenerek, şöyle 
öğütler vermişti: 
“Türk genci, Çevrim
lerin ve Cumhuriye 
tin, sahibi ve bekçi
sidir. Bunların 
gereğine herkesten 
çok inanmıştır.
Yönetim Biçimini ve 
devrimler! benim
semiştir. Bunları 
güçsüz düşürecek 
en küçük ya da en 
büyük bir kırpıntı ve 
bir davranış duydu 
mu, Bu ülkenin 
polisi vardır, jandar

ması vardır, ordusu 
vardır, adalet 
örgütü vardır 
demiyecektir. Elle, 
taşla, sopa ve 
silahla, nesi varsa 
onunla kendi 
yapıtını koruyacak
tır...” demişti.
CHP’li gençler, 
Bursa nutkunu Balık 
Pazarı Mahallesi ve 
İstiklal Caddesi nde, 
Atatürk ve Emin 
Dalkıran Kordonu’n 
da gerçekleştirilen 
etkinlik ile Gemlikli 
vatandaşlara 
ulaştırdılar.

Bir süre önce 
genişletme 
çalışmaları tamam
lanan Karsak 
Deresi yol boyunda 
vatandaşları 
rahat yürüye
bilmeleri için 
tretuvar ve çevre 
düzenleme çalış
ması başladı.* 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye Fen İşleri 
Müteahhit firma 
tarafından yapılan 
çalışmaları inceledi. 
Gemlik girişi 
Karsak Deresi girişi 
BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü önünden 
başlayan ve 
Özdilek köprüsüne 
kadar devam ede
cek yol genişletme 
ve tretuvar çalış
maları bittiğinde 
vatandaşlar dere 
boyu yolundan 
daha güvenli olarak 
yürüyebilecekler. 
Yaklaşık 300 metre 
uzunluğunda ve 
8.5-9 metre eninde 
düzenlenen tretuvar 
çalışmalarında

bordür taşı döşen
mesinin ardından 
orta kısmına renkli 
taş döşenecek. 
Karsak deresi 
yolunun 
Şehirlerarası 
Otobüs Termina 
li’nin açılmasından 
sonra hareketi bi 

güzergah haline 
geldiğini hatırlatan 
Başkan Güler, 
genişletilen yolda 
vatandaşların da 
daha rahat yürüye
bilmeleri için 
tretuvarların geniş 
tutulduğunu . 
söyledi.

USTABAŞI flRflNIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 

40 kişilik atölye yönetebilecek 
Makine bilgisi olan

Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.

0533 217 20 96

OBTAK ABANIYOB
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : (0.224) 513 96 83

SATILIK DAİRE WE İŞTERİ
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

MUHASEBECİ ARANIYOR

35 yaşını geçmemiş 
muhasebe tecrübesi olan 

ELEMAN ARANIYOR 
YILDIRIM TUZ SAN. A.Ş. 

TEL: 5131173 
SSM: 0.532 616 0182

Gemlik Gümrük Müdüıtüğü’nce 10160400EX051001 tescilli ve 25.08.2010 tarihli - 10160400EX051002 
tescilli ve 25.08.2010 tarihli • 10160400EX051000 tescilli ve 25.08.2010 tarihli ■ 10160400EX051535 
tescilli ve 27.08.2010 tarihli • 10160400EX050328 tescilli ve 23.08.2010 tarihli -10160400EX050785 

tescilli ve 24.08.2010 tarihli 10160400EX050783 tescilli ve 24.08.2010 tarihli -
Gümrük Çıkış Beyannamelerimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. BIEN SERAMİK SAN. VE TIC. A.Ş.

mı GÛRAŞ1SİTESİCBL0KTADENİZMANZARALI
TjüT İÇİMODERNYAPIU(3+1) 7.KATDAİRE 

UAInt SAHİBİNDENSATILIKT1R.0 532 668 22 99

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1882 Gemlik Lisesi mezunlan BursaSlıeramMolt

29 yıl sonra biraraya geldi
Gemlik Lisesi’nden 
mezun olan 
öğrenciler, yıllar 
soma biraraya geldi. 
Gürle Otel Restau 
rantta biraraya gelen 
1982 yılı mezunları, 
yıllar sonra sınıf 
arkadaşlarını 
gördüklerinde 
karışık duygular 
yaşadılar.
Gemlik, Bursa ve 
İştanbul’dan gelen 
Gemlik Lisesi 
mezunları, bu yıl ilk 
kez biraraya geldik* 
lerini belirterek, 
gelecek yıllarda 
daha büyük organi
zasyonlar yapacak
larını söylediler. 
Daha kalabalık 
olarak toplanmak 
üzere anlaşan 1982 
Gemlik Lisesi me 
zunları duygularını 
şöyle diye getirdiler. 
“Yıllar insanları,

doğayı, eşyaları 
eskitebilir, ama dost 
luk ve arkadaşlıkları 
eskitemiyor. Biz de 
bunun en güzel örne 
ğini Gemlik Lisesi 
mezunlan olarak 
kanıtladık. Mezuniye 
timizin üzerinden 29 
yıl geçmesine rağ
men ilk bir araya 
gelmemizde hiç 

ayrılmamışız gibi 
sanki yine okulday 
mışız gibi hissettik. 
Öyle ki muhabbe
timiz hep okulda 
Sen hangi sınıftay
dın? Kiminle oturu 
yordun?” gibi ve ya 
Ah şu öğretmenimiz 
de şöyleydi, şimdi 
yanımızda olsaydı” 
gibi muhabbetler 

ettik. Hepimizin 
yüzünde ayrı bir 
heyecan ayrı bir 
neşe vardı. Bundan 
sonra ki toplantı
mızı 2011 Mayıs 
veya Haziran 
ayında yapmayı plan 
liyoruz. Yemeğimize 
gelen ve gelemeyen 
arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyoruz.”

Faik Çelik Holding 
tarafından yapımına 
başlanan Bursa 
Sheraton ve Aloft 
otelleri için 
Starwood Hotels & 
Resorts grubuyla 
tanlaşma imzalandı. 
Mihraplı Parkı böl
gesinde inşaatına 
başlanan otellerin 
42013 yılında 
hizmete gireceği 
bildirildi. Yeni 
yapılacak stadyuma 
yakın olan otellerin 
Bursa'nın önemli 
bir ihtiyacını ' 
karşılayacağı 
bildirildi. Bütün 
dünyada hizmet 
veren Starwood 
grubunun 
Bursa'daki otel
lerinin büyük rağbet 
görmesi bekleniyor. 
Starwood yönetici
leri, Bursa'nın yük
selen bir değer 
olduğunu, bu 
bölgede büyümek 
istediklerini söyledi.

Yeni Sheraton. 
Bursa Oteli 5 yıldızlı 
olacak. Otelde 171 
misafir, 47 execu
tive, 10 suit odanın 
yanı sıra restoran, 
eğlence ve spor 
merkezleri ile 5 
büyük kongre 
salonu bulunacak. 3 
yıldızlı olacak Aloft 
Bursa Oteli ise 130 
odasıyla hizmet 
verecek.
Starwood Hotels & 
Resorts, üçü İstan
bul'da olmak üzere 
(W İstanbul, 
Sheraton İstanbul 
Maslak ve Sheraton 
İstanbul Ataköy) * 
Türkiye'de toplam 5 
otelle faaliyet gös
teriyor. Şirket, aynı 
zamanda Sheraton 
Ankara Oteli & 
Kongre Merkezi'ni 
işletiyor. Ayrıca bü 
yıl içinde başkentte 
Luxury Collection 
markasıyla bir otel 
daha açacak.

sekeri
GEHLİÜ’İNİLItÖZEL 

OÜUL ÖNCESİ EĞİTİN 
mUNU 

vı ı 
OIMYIl

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

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

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

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC AROKCR'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) 
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 A Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3*1 SATIL; k 
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat >1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Memura anda TI3 Tl yardım!
TBMM'de görüşü 
len "torba" kanunu 
nun 4. bölümünün 
85. maddesindeki, 
işyerlerinde vergi 
levhalarının kolay
ca görülebilen 
yerlere asılması 
mecburiyeti 
kaldırıldı.
Gizli oturum

Oteller zamma haarlannor
Zam yabancılara 
var ama erken rez
ervasyon yaptır* 
mayan yerli turist 
de sürprizle 
karşılaşabilir 
Mısır'da yaşanan 
siyasi karışıklıkların 
ardından, araların
da Türkiye'nin de 
bulunduğu ülkelere 
yönelecek ekstra 
turlara farklı fiyatlar 
uygulanabileceği 
gündeme geldi, 
otellerin Avrupa 
ülkeleri ve 
Rusya'dan gelecek 
ekstra rezervasyon
lar için şimdiden 
yüzde 50'ye varan 
daha yüksek fiyat
lar telaffuz ettiği 
öğrenildi. Bu arada 
zamlı fiyatların 
yabancı acentelere 
yansıtılacağı ancak 
erken rezervasyon 
yapmayan yerli tur
istlerin de sürpriz 
fiyatlarla karşılaşa

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kapsamında 
yapılan değişiklikte, 
4/1/1961 tarih ve 
213 sayılı Vergi 
Usûl Kanunu'nun 
5. maddesinin 5. 
fıkrasındaki, 
"Levhayı 
merkezlerine, 
şubelerine, satış 
mağazalarına iş

bileceği konuşulu bu talebin son 
yor. Bazı turizmciler dakika yönlendirile-
konuya "Oteller bu 
yaz bayram ede
cek" şeklinde yak
laşırken bazıları da 
durumun fırsata 
çevrilmemesi 
konusunda uyarılar 
da bulunuyor. 
Alman seyahat devi 
TUl'den Fikret 
Gürseller "Ekstra 
bir talebin Türki 
ye'ye geleceği 
doğru. Ancak 

sahipleri ile 
mükellefler 
tarafından 
kolayca okunup 
görünecek 
şekilde asmak 
zorundadırlar." • 
ibaresi, "Levhayı 
almak zorundadır 
lar." şeklinde 
değiştirildi.

ceğini düşünü 
yoruz.
Mısır ile çalışan 
operatörler o 
pazardan tam 
olarak umutlarını 
kesmedi" diye 
konuştu. Rezervas 
yomların son 
dakikaya kayması 
ise daha yüksek 
fiyatların uygulan
ması anlamına 
geliyor. .

Sözleşmelilere de 
sendika yolu 
açılırken, üç ayda 
bir 45 liralık toplu 
görüşme primi 
ödenecek. Ayrıca 
400 bin sözleşmeli 
kamu çalışanından 
her yıl alınan 150 
liralık Damga 
Vergisi kaldırılacak. 
Sağlık çalışan
larının döner ser
maye payına da 
420 TL'lik taban 
sınırı getirilecek. 
Bazı sendikalarla 
muhalefet parti
lerinin 'iş 
güvencesini yok 
edecek' iddiasıyla 
eleştirdiği 'torba 
tasarı', çalışanlara 
önemli malî 
kazanımlar getiriy
or. Zaman'dan İsa 
Yazar'ın haberine

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACJLIK-YAYINC1LIK-REKLAMCILIK Tel:(0.224l5İ3 96 83 Fax:(0 224)513 35 95

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

GemlikK&fez
' ' cııtlı lı III chıiı ıhııl luırtıl.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

göre, düzenlemenin 
yasalaşması 
halinde yaklaşık 
400 bin sözleşmeli 
personel, hizmet 
sözleşmesi için 
yılda ödediği 150 
liralık Damga 
Vergisi'nden muaf 
tutulacak. Bu para 
memurun cebinde 
kalacak. Yine torba 
yasa ile ilk kez eşi 
çalışmayan 
sözleşmeli memura 
aylık 113 TL aile 
yardımı ödenecek.

nöbetçİeczane
8 Şubat 2011 Salı 

FATİH ECZANESİ

Temmuzda bu 
rakam 117 liraya 
çıkacak. Sözleşmeli 
kamu çalışanlarına 
da sendikalara üye 
olma hakkı 
tanınırken, 1,1 
milyon sendikalı 
memura da üç ayda 
bir 45 liralık toplu 
görüşme primi 
ödenecek. Torba 
yasa ile toplamda 
memurun cebine 
yıllık ortalama 
1.700 lira ek 
para girecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işietme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MUHEğt. Md. 513711 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları . 513 1.3 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513/10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİBOT

L 
1 
K

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513'10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

Şeh irlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Ânıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILARİM
. 
1

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

HASTANELER

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. 543 60 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 2432
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md, 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

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

I »13 10 79MAR-PET 5*13 30 33
Tuncay Otogaz 513 *14 25
Beyza Petrol 5*13 0*1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3883 

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)

HlilltalM
VENÜS simsı 
KURTLAR VADİSİ 

Il.30-I4.00-I6.30- 
19.00-21,15

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-l6.45-

18.45-20.4S 
Rezervasyon 

(Td:5l3332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


8 Şubat 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 8

35 yılını dolduran 20 
çifte Gemlik Özdilek'ten 
Seunililer Günü yemeği
Her yıl 14 Şubat 
günü kutlanan 
Sevgililer Günü 
nedeniyle, Gemlik 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi tarafından 
20 çifte Sevgililer 
Günü yemeği 
verilecek.
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Ayfer 
Aksu, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Sevgililer Günü' 
nedeniyle düzen- / 
(ediklerini yemeği 
geleneksel hale 
getirdiklerini, 
35 yılını dolduran 
20 evli çifti 
Gemlik Özdilek

Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
Müşteri Hizmetleri 
Bölümü’ne yapıla
cağını ve başvurular 
arasında en 
uzun süreli evli 
olan çiftlerin 
belirleneceğini 
hatırlattı.
Sevgililer Günü 
yemeği için 
başvuruların 
12 Şubat 2011 
târihine kadar 
kabul edileceği 
belirtilirken, 
başvuru yapmak 
isteyenlerin 
evlilik cüzdanlarını 
da yanlarında 
bulundurmaları 
istendi.

Geçtiğimiz haftalar
da Milli Eğitim 
Bakanı Nimet 
Çubukçu, Türki 
ye'de ders süreleri
ni uzun, ders aralık
larım da kısa bul
duğunu söyledi. 
Türkiye'nin ders 
süresi en uzun 
ülkelerden biri 
olduğunu vurgu
layan Çubukçu, 
bunu değiştireceği
ni belirtti.
Uzmanlar dikkat 
süresinin 16 ile 20 
dakika arasında 
değiştiğini söyiü 
yor. Dikkati ders 
süresi kadar 
öğrencinin bulun

duğu ortamın, kişi
lik özelliklerinin, 
kişinin konuya olan 
ilgisinin, alışkanlık
larının, gruba uyu
munun, merak ve 
keşfetme duygusu
nun, öğrenmede 
kullanılan yöntem
lerin de etkiledi 
ğinin altını çiziyor. 
İlk saatlerin 
akademik eğitime 
sonraki saatlerin 
ise seçmeli der
slere ayrılması 
gerektiğini vurgu
layan uzmanlar 
dikkat süresinin 
kişiden kişiye 
göre değiştiğini 
anlatıyor.

^>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 
Çfrez. 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-nrıail: nriltongazinosu@windowslive.com

mailto:nriltongazinosu@windowslive.com


Canlı Müziğin Keyfini Bizimle Yaşayın,...

Reşide Bayar Cd. UMURBEY
Tel : 0 224 525 07 70
GSM: 0 532 784 40 50

Cuma (İdi Şevket Hoca
Cumartesi Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu Saat 20.oo

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SCRVİSHİZMCTİ
Her çeşit ovjrlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Mmılııttimiiııl Belediye Meclisi 
bugün toplanıyor

.Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü, 
Dörtyol kavşağında, 
Garanti Bankası 
Gemlik Şubesi 
Müdüresi Melek 
Bahar ite bankada 
görevli iki memuru 
tünde bulunduğu

, aracıyla silah 

zoruyla gasp 
eden ve ATM’den 
2 bin 100 Hra 
çektiren üç gençten 
ikisi çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.
Muratoba Köyü’n 
den olan maceracı 
gençler, Erhan G. 

ile Gökhan G. 
kardeşler ve 
Serhan S. daha 
sonra olayın polise 
intikali sonucu 
MOBESE kamera 
larının incelenme 
siyle teşhis 
edilmiş ve polisçe 
yakalanmıştı.

Gaspçı gençler, 
dün Savcılığa ifade 
verdikten sonra 
Erhan G. ile Gökhan 
G. çıkarıldıkları 
mahkemece tutuk 
lanarak cezaevine 
gönderilirken, 
Serhan S. adlı şahıs 
serbest bırakıldı.

Belediye Meclisi, 
Şubat ayı ilk toplan
tısını bugün yapa 
cak. Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler başkanlığında 
yapılacak olan mec 
iis toplantısı Beledi 
ye Hizmet Binası’n da 
saat 15.oo’de başla 
yacak. Meclis toplan
tısının gündeminde 
geçen ay yapılan 
mecliste verilen 

önergeler ile korniş 
yonlardari gelen 
imarla ilgili raporlar 
ele alınacak.
Çevre, Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu’nun 
raporunda ise resmi 
tatil ve pazar gün
lerinde inşaat, onarım 
ve hafriyat çalışma 
larının saat lO.oo’dan 
sonra yapılması 
konusu ele alınacak.

Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Büyükşehir en az 
bize asfalt kaplatmış..

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e hizmet
leri konusunda yazdığım yazıdan sonra, 
bizim gazetede Büyükşehir Belediyesinden 
gelen haberi gördüm.

Bu haberin, benim yazımla ne kadar 
örtüştüğünü düşündüm.

Haberin özünde, Büyükşehir Belediyesi’nin 
\merkez ilçe ve yeni bağlanan ilçelere yaptığı 
asfalt hizmetinden söz edilmekte.

Bu hizmette bile Gemlik’in en son sırada 
olduğunu görüyoruz.

I Gemlik, bir Kestel, Bir Mudanya’dan bile 
daha az hizmet almış.

Şimdi, AKP’li kardeşlerim, bu yazdıklarıma 
kızacaklar. Ama haberin kaynağı ben değilim. 
Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu..

Devamı sayfa 4’de

Sıtal aslili Ilı 
yol Misi namlılı

İlçemiz Lise Caddesi, 
Cumhuriyet Mahallesi 
Hastane Caddesi ve 
İlçe içinde muhtelif 
cadde ve sokak
ların sıcak asfalt 
kaplama ile yol yapım

işi açık ihale usulü 
ile ihalesi yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
dün yapılan açık İha 
leye 4 firma katıldı. 
Haberi sayfa 2’de

WMMalam 
evinde ölü tnılmıılıı

Gemlik Hisartepe Mahallesi Akça Sokak 
4 Nolu evde kiracı olarak yaklaşık 10 yıl
dan bu yana ikamet ettiği öğrenilen, ordu 
mensubu emeklisi bir kişi yaşadığı evde 
ölü bulundu. Haberi sayfa 4’de

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

Buluşma
Tutarlılık...

Biz Türkler ne hikmetse kuşkusuz haklı 
ya da haksız nedenleri de vardır, oldu 
bitti ABD’ye düşmanızdır.

Batı’ya ise hayranızdır.
Oysa; ne ABD’ye düşman olmaya gerek 

var ne batıya hayranlık duymaya.
Aslında her ikisi de ülkelerinin zengin

liği ve yurttaşlarının geleceği için yerine 
göre agresif ve yayılmacı, duruma göre 
de mutedil ve paylaşımcı politikalar izli 
yor olabilirler.

Ki, öyledir de.
Gerçi dönem dönem ipin ucunu kaçırıp 

iç işlere müdahale etmeye kadar da 
vardırıyorlar ya...

Bize düşen, durumdan haberdar olan 
ve bulunulan coğrafyanın hakkını veren 
bir dış politika izlemektir.

Ne ABD’nin, ne batının uydusu ya da 
payandası olmadan, Atatürk’ün göster
diği “yurtta barış dünyada barış” hede
fine uygun, kararlı ve inançlı adımlarla 
yürümek bizi saygın bir ülke kılar.

Ancak, Türkiye’nin özellikle 50’li yıllar
dan bu yana uyguladığı dış politika 
Isa’ya da Musa’ya da yaranamadı.

Çünkü sağlam, tutarlı, bir dış politik 
yapı ne yazık ki oluşturulamadı..

Oysa;
Dış politika hassas dengeleri kollama, 

kırmızıçizgileri koruma sanatıdır.
Söz konusu sanat icra edilirken “haklı 

gerekçeler”e dayandırılacak.
Dolayısıyla düşman kazanılmayacak.
Bizim yöntem, politik eyyamcılık biçi

minde gerçekleşince doğal olarak içeride 
hayranlar ve düşmanlar yarattı.

Ve bu hayranlarla düşmanların çatış
ması ülkenin dengelerini ciddi ölçüde 
bozdu.

Dış müdahaleleri körükledi.
Buna ABD’nin sanayisinden kay

naklanan nedenlerle ortaya çıkan 
“savaşçı” yapısıyla, Avrupa’nın “dinsel” 
etkilerden arındırılamamış “kulüpçü 
’’niteliği eklenince gerçekleşen sonuç 
kaçınılmaz oldu.
Türkiye’nin üzerine düşen hedefini 

belirlemiş, ulusal çıkarları hiç tartışmak- 
sızın ön planda tutan bir dış politika izle
mek olmalıdır.

Gerektiğinde uyarıcı, dünya barışını 
bozmaya kalkışanlara sesini yükselte- 
bilen sağlam zeminli dış politika 
Türkiye’ye çok ciddi ölçüde itibar 
kazandıracaktır.
Ancak bunu yapmak için,
Sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmiş, 

akıllı üreten, bilinçli tüketen bir toplum
sal yapıyı gerçekleştirmek şart.

Söz konusu hedefin yolu da, gerçekten 
yurdunu, ulusunu özünden çok seven, . 
ülküsü yükselmek, ileri gitmek olan 
insan ve politikacı profilini yaratabilmek
ten geçiyor.

Çok zor değil.
Çünkü biz bunu başarabildiğimiz! daha 

önceden kanıtladık.

Sıcakaslalı İle ioI ihalesi mıim
•Gemlik ilçesi 
Use Caddesi, 
Cumhuriyet 
Mahallesi Hastane 
Caddesi ve İlçe 
içinde muhtelif 
cadde ve sokakların 
sıcak asfalt 
kaplama ile yol 
yapım işi açık 
ihale usulü ile ihale
si yapıldı.
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
yapılan açık ihaleye 
4 firma katıldı.
Göçay, Akgün, 
Simgemat ve 
Gök firmalarının 
katıldığı ihalede 
evraklarında hata 
bulunan Akgün 
firması ihale 
komisyonu tarafın
dan ihale dışında 
bırakıldı.
Muhammen bedeli 
293.725,70.- TL. 
olan ihalede Göçay 
firması 203.140.000.- 
TL. Simgemat 
firması 238,958.000.- 
TL. Gök firması 
ise 197.340.000;- TL.

.fiyat vereli. . 
İhale komisyonu 
tarafından evrakların

İhaleyi üstlenecek yapılarak işedaha kapsamlı
olarak incelenmesin- firma sözleşmenin başlayacak.
den sonra taraflara 
ihale sonucu 
bildirilecek.

imzalandığı tarihten 
itibaren 5 gün 
içinde yer teslimi

İşin bitim süresi ise 
180 (yüzseksen) 
takvim günü.

Eskiyen ve iş 
göremez duruma 
gelen Gemlik 
Hisar Mahallesi 
Muhtarlık bürosu 
yenilenerek hizmet 
vermeye başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
talimatıyla tamamen 
ahşap ve villa tipinde 
hazırlanan Muhtarlık 
Bürosu zemini 
düzeltilen alana 
monte edilerek, 
mahalle halkının 
hizmetine açıldı. 
Gemlik girişi sinya 
lizasyon lambalarının 
hemen üst kısmında 
anayolun yanında 
hazırlanan yere 
konulan yeni 
Muhtarlık Bürosu 
nun yapılması 
nedeniyle Belediye 
Başkanı Fatih

Mehmet Güler’e 
mahalle adına 
teşekkür eden Hisar 
Mahallesi Muhtarı 
Şükrü Kocabıyık, 
“Eski ve baraka 
tipindeki muhtarlık

bürosu evrak için 
gelenler tarafından 
beğenilmiyordu, 
Başkanımızın tali
matıyla yapılan 
yeni büromuz 
çok güzel, vernikli

tahta olması 
nedeniyle de daha 
kullanışlı olacaka 
Kendisine mahalle 
halkım adına 
teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu

İnternet Sitemiz yenilendi WWW.gemlikkorfezgazetesi.com

http://WWW.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Şubat 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

Hırsıdılı sehetesine salak operaswnu YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, jandarma 
tarafından köy 
bakkallarına dada 
nan hırsızlık şebeke
sine yönelik şafak 
operasyonu düzen
lendi. Komandolar 
hırsız ların kiraladığı 
evlere baskın 
yaparken, zanlıların 
daha önce kaçtıkları 
tespit edildi..
Kurşunlu beldesi ile 
Kozluca, Hamza bey, 
Şehitler, Alibey ve

Tats! kamyonun altımla sürüklendi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, sabah 
namazına giderken 
kamyonla çarpışan 
taksi şoförü ağır 
yaralandı.
Sabah namazı için 
Yeşil Cami'ye giden 
Ahmet Esadi'nin kul
landığı 16 T 5554

öztVifeVc 
bir jdudt

TEKSEFERDEYflPACflÖlNIZ 50 TLVEÜZERİ 

MARKETMIŞVERİŞLERİNİZOE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURAHTIMIZDA 

IZGARA KÖFTE

2.90 n
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.

Sungurpaşa köyleri 
ile Alanyurt'ta alarmı 
olmayan bakkalları 
soyan şebekenin 
yaklaşık 8 bin liralık 
sigara, içki ve bozuk 
para çaldığı, bazı 
bakkalların giriş 
kapısının önüne 
çaldıkları çikolatalar
la haç işareti yaptık
ları öğrenildi. Hamza 
bey köyünde bir bak 
kalın güvenlik kam
eralarına yakala nan 
hırsızların şebeke 

plakalı ticari taksi, 
Merih Sokağı'ndan 
Mimar Sinan 
Bulvarı'na çıkmak 
isterken, İbrahim 
Hızlıok idaresindeki 
45 N 9728 plakalı 
kamyonun çarp
masıyla yaklaşık 20 
metre sürüklendi. 

halinde çalış tıklan, 
Bursa'nın Nilü fer ile 
Kütahya'nın Tavşanlı 
ilçelerinde de birçok 
köyde hır sizlik yap
tıkları tespit edildi. 
Jandarma ekipleri, 
eşkalleri belirlenen 
hırsızların yakalan
ması için, şebekenin 
İnegöl'e bağlı Akhi 
sar Mahalleşi'nde 
kiraladığı iki eve şa 
fak vakti baskın yap 
tı. Bursa'dan gelen 
komando timi, İnegöl

Sağ kısmı göçen 
taksinin şoförü 
Esadi başından yara 
tandı. Yaşlı adam, 
sağlık ekipleri ve 
vatandaşlar tarafın
dan araçtan çıkarı 
larak Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Ameliyata alınan 

ve Alan yurt'tan jan
darma ekiplerinin 
katıldığı ope rasyon- 
da, şebeke üyeleri 
hin evleri boşalttık
ları görüldü. Hırsız 
ların kaçma veya 
silahla karşılık ver 
me ihtimaline karşı 
evlerin çevresini 
saran jandarma ekip
leri elleri tetikte bek
ledi. Her iki evde de 
yapılan aramalarda, 
şebeke üyelerinin 
izine rastlanmadı.

Diş Hekimi 
Özcari VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
• www.milliyet/blog/özcan vurâl

Ahmet Esadi'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi. 
Kazanın şokunu 
yaşayan kamyon 
şoförü İbrahim 
Hızlıok gözaltına 
alınırken, olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Freni 
patlayan 
araç ters 
seride alrdl
Bursa'da, freni pat
layan bir araç, ters 
şeride girdi. Aracın, 
park halindeki 4 oto
mobile çarparak dura
bildiği kazada, 5 kişi 
yarandı. Ahmet K. 
yönetimindeki 16 CNB 
71 plakalı döplo marka 
araç, Teleferik Mahalle 
si'nden şehir merkezi 
ne indiği sırada Yeni 
Mahalle'de freni pat
ladı. Âracinı durdura
mayan Ahmet K, 
Namazgah Mahalle 
si'ne kadar gelebildi. 
Burada ters şeride 
giren araç, Namazgah 
Caddesi üzerinde park 
halindeki 4araca 
çarparak ancak dura
bildi. Aracın çarptığı 
otomobiller ağır hasar 
alırken, freni patlayan 
araç hurdaya döndü. 
Kazada, freni patlayan 
araç sürücüsü ile bir
likte, otomobillerinde 
bulunan 5 kişi yara
landı?

Devlet adamlığı!...
Aklı, birikimi, deneyimleri ile önüne 

gelen meseleleri yorumlayacak, ileride 
ülkenin önüne gelebilecek olası prob
lemleri sezip çözümünü hazırlayacak, 
uzmanlığa saygılı, danışmayı ve medeni 
ölçüler içinde tartışmayı kabullenen, 
karşıt görüşleri olgunlukla karşılayabile
cek, ülkesinin geleceğine yön verebile
cek dünya görüşüne sahip, zarif üslup 
lu, kibar insan demektin

Devlet Adamı her davranışıyla, konuş
malarıyla, aile yaşantısıyla da topluma 
örnek olmalıdır.
Amacım kimseyi rencide etmek değil, 

düşünce eksersizi yapmak..
Bir örnek; Tarih boyunca 16 Devlet 

kurmuş, binlerce yıllık devlet yönetme 
tecrübesine sahip, modern ve çağdaş 
Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı 
hiç kimsenin oteline gidemez. (Kral 
Süud)
TC Cumhurbaşkam’nın gittiği her 

yere Türkiye’nin “Sancağı ve 
Cumhurbaşkanlığı Forsuda” gider.
Türk Milleti için çok değerli bu iki sem

bolü, despot bir kralın hatırı için incit 
meye, aıçaltmaya kimsenin hakkı yok
tur.

O kişi sizin eski patronunuz olsa 
bile...
Ayrıca hakaret olmadıkça, kırmak dök

mek ve insanlara zarar vermedikten 
sonra protesto etmek bir medeniyet 
gösterisidir.

Saygı değer bir kulübü tehdit etmek, 
ekranlarda argo cümlelerle muhalefete 
sataşmakta değildir..

Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay 
Bâşkanını kastederek “Sen emrimde 
memursun” dediler.
Bir Parti toplantısında, Devletin iç 

meselelerinden bahsedilmez.
Hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri 

Anayasal Kuruluşlarımızda.
Herkesin görev ve yetkileri anaya 

samızda belirtilmiştir.
Bu coğrafyada sorunsuzca yaşamak 

istiyorsak Ordumuzun moralini yüksek 
tutmalıyız.

Türk Ordusunu aşağılamak ancak, 
Menemen’de Kubilay’ın kafasını kesen 
Derviş Memed’in hısımlarına ve millet 
düşmanlarına yakışır, bize yakışmaz...

Sayın Okurlarım; Bir kabın içinde ne 
varsa dışarı o sızar.

İçinde zehir olan bir çanaktan, bal 
damlamasını beklemek hayalcilikten 
başka bir şey değildir.
Adamın içinde basitlik ve cehalet 

varsa, ne kadar süslerseniz süsleyin 
onun üstüne “Devlet Adamı” sıfatını 
yapıştıramazsınız, düşer.

Çok şükür kî bizim ülkemizde bol mik
tarda “Devlet Adamı” var.

İçinde bulunduğumuz durum bunun 
en önemli kanıtı değil mi!..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
1

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir en az bize 
asfalt kaplatmış

Büyükşehir Belediyesi’nin Basın Bürosu 
haberine göre,

1 Nisan 2009 dan, 31 Ocak 2011 tarihi ne 
kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Osmangazi’de 135 bin ton asfalt kaplama ve 
yama yaparken, 55 kilometre yeni yol açmış.

Nilüfer’de 127 bin ton asfalt kaplama ve 
yama yapılırken, ilçeye 562 kilometre yeni yol 
kazandırmış.

Yıldırım ilçesinde 45 bin ton asfalt kaplama 
yapılırken, 5 kilometre de yeni yol açımı ve 
genişletilme işi gerçekleşmiş.

Gürsu’da 23 bin ton asfalt kaplama ve 17 
kilometre yeni yol yapılmış.

Mudanya’da 53 bin ton asfalt kaplama ve 
yamama işi yapılırken, ilçeye 68 kilometre 
yeni yol kazandırılmış.

Kestel’e ise 18 bin ton asfalt kaplama ve 
yama yapılırken, Gemlik’e 14 bin ton asfalt 
kaplama ve 10 kilometre yol yapımı gerçek
leşmiş.

Şimdi bakın yalnız asfaltta hizmetin kıyağı 
kimlere gitmiş.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
Nilüfer ve Gemlik Belediyeleri CHPTı 
Başkanlarca yönetiliyor.

Diğerleri AKP’li!
Gemlik’e 10 kilometrelik yeni yol nere ye 

yapıldı bilmiyorum.
Umurbey Muratoba yolonu bildiğim 

kadarıyla Büyükşehir açtı.
Küçük Kumla’da geçen yaz sağlam parke 

ler söküldü, yeniden döşendi.
Büyükşenir Belediyesi benim bilmediğim 

başka yolları nereye açtı bir anlatsalar da biz 
de öğrensek.

Gemlik ile ilgili bazı kamulaştırma çalış
maları başlatıldı.

Meydan düzenlemesi ile ilgili çalışma ların 
sürdüğünü öğreniyoruz.

Bunun yanında geçenlerde bir Kapalı Spor 
Salonu için temel atıldı.

Gemlikspor’a destek sağlanacaktı ne kadar 
sağlandı bize anlatan veya açıklayan olmadı.

2011 yılı bütçesinde Gemlik için nelerin 
yapılacağını da kimse seslendirmedi.

Velhasıl bizim Büyükşehir’den bek
lediğimiz bu değil.

Bu kadar değil.
Sevgili okurlanm, Gemlik Belediyesi’nin 

başı şimdi de bir başka konuda ağrımaya 
başlamış.

Yazlıklarda (Küçük Kumla gibi..) çay 
bahçelerinde tavla oynandığını saptayan kol
luk kuvvetleri bu işyerlerinin kapatılmasını 
istemiş.

Belediye bu kriz ortamında esnafın işyerini 
kapatacağını encümen kararıyla bu işyerlerine 
ihtar vermiş.

Ama bu yetersizmiş.
İlle de vatandaşın çay bahçeleri kapatıl 

malıymış..
Bu nedenle suç duyurusunda bulunulmuş.
Müfettişlerin Belediyeye biri gidiyor, üçü 

geliyor. Bir yandan da 10 yıl hiçbir işlem 
yapılmayan Bursa yolundaki odun depolarını 
neden kapamıyorsunuz diye soruşturma 
başlatılıyor.. AKP’nin muhalefetteki belediye 
lere baskısı sürüyor.

Onun için muhalefet belediyeleri yoğurdu 
üç defa üfleyerek yemek zorundalar.

Gemlik Hisartepe 
Mahallesi Akça 
Sokak 4 Nolu evde 
kiracı olarak yaklaşık 
10 yıldan bu yana 
ikamet ettiği 
öğrenilen, ordu 
mensubu emeklisi 
bir kişi yaşadığı 
evde ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye göre, 
İstanbul Eminönü 
nüfusuna kayıtlı ve 
10 yıldan bu yanâ 
kiracı olarak kaldığı 
evde yalnız yaşadığı 
öğrenilen Mehmet 
Savaş Erinanç (62) 
ev sahibinin 
şüphelenmesi 
üzerine mahalle 
muhtarı ile birlikte 
polise haber verildi. 
Eve gelen polis 
içeri girdiğinde 
Silahlı Kuvvetler’den 
emekli olduğu

öne sürülen Mehmet 
Savaş Erinanç'ı 
sandalye üzerinde 
oturur vaziyette 
ölüsünü buldu. 
Bir gün önce rahat 
sızlanarak doktora 
gittiği ve ameliyat

olması gerektiği 
kendisine söylendiği 
konuşulan Mehmet 
Savaş Erinanç’ın 
geçirdiği kalp krizi 
sonrasında öldüğü 
tahmin ediliyor.
Doktor kontrolünden

sonra Savcı talimatıy 
la evden alınan 
Mehmet Savaş 
Erinanç’ın cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
gönderildi.

Gemlik’te kurulan 
ve doğa sporları 
alanında aktif olarak 
faaliyet gösteren 
Yaşam Atölyesi 
üyeleri Uludağ’a kış 
zirve tırmanışı 
gerçekleştirdi. 
Faaliyet 2 gün 
sürdü ve zirve tır
manışı başarıyla 
tamamlandı. 
2486 metrelik zirve 
tırmanışına dernek 
üyesi 4 dağcı katıldı. 
Tırmanış öncesi ana 
kamp alanına gelen 
dağcılar burada 
kamp kurarak 
konakladılar.
Sabah saat 7.oo gibi 
Fatin Tepe Rotasın 
dan zirve denemesi 
yapan dağcılar, 
saat 10.oo civarında 
zirve ye ulaştılar. 
Kar yüzeyinin 
donmuş olması 
tırmanışı kolay
laştırırken, havanın
da güzel olması ayrı 
bir avantaj sağladı. 
Özellikle eşsiz 
doğal güzellikleri

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

t 
i fi t
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mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

ILICAMIZ VARDL.il]
iki gün evvel İlıca 

tarafına yolum 
düştü. Kenarlardaki 
molozlar hariç, ılıca 
alanının dozerle 
dümdüz edildiğini, 
sıcak su çıkışının 
boruyla kapatıldığını 
gördüm. Gördüğüm 
ıssızlık, sessizlik, 
yalnızlık, çıplaklık 
beni üzdü.

Orada çocuk 
belleğimde yer 
bulan neşe dolu 
günlerim vardı. 
Onları burada sizler- 
le paylaşmak istiyo
rum.

1940’iı yıllardı, 
Sökeli bir binbaşı 
nın 20 dönümlük üç 
tarlasını icarla işli 
yorduk. Tarlaların 
biri llıcakşu’da diğer 
ikisi Ilıcanın hemen 
bitişiğindeydi. Bu 
tarlalara ekseri tahıl 
ekerdik. Ekinlerin 
biçiminden, harman 
dövülmesine kadar 
g* çen günler bana 
k imp hayatı 
faşatırdı orada, 
®p yıllarda, Yalova, 
Orhangazi transit 
geçişi şehir dışına 
alınmamıştı. Bu gün 

Karsak camisinin 
bulunduğu yerden, 
eski mezarlık, yanı 
başından da kırsal 
alan başlardı. 
Orhangazi Cadde 
si’nin başlangıcın
dan ayrılan beşinci 
yol, Ilıcanın önün
den geçerek 
Umurbey ve gerisin
deki köylere ulaşımı 
sağlardı. Ulaşım 
hayvanlarla yapıldı 
ğından gecenin geç 
saatlerine kadar 
gelen geçen insan 
kalabalığı ve hay
vanların nal sesleri 
sessizliği bozar, 
yaşamın canlılığını 
sürdürürdü.

Ilıcayı Umurbeyli 
Hasan isminde bir 
şahıs işletiyordu. 
Benden bir veya iki 
yaş küçük, 
arkadaşlık yaptığım 
Halil isminde oğlu 
vardı. Ilıca dört köşe 
iki katlı bir binadan 
ibaretti.

Soyunma yerinin 
yanında, duvarla 
ayrılmış daire şek
linde büyükçe bir 
yüzme havuz ve 
kurnalı bölüm vardı.

Ilıcanın önündeki 
meydanda üç 
kişinin zor kucak
layacağı üç adet ulu 
çınar ve ikisinde 
gövdelerine dayalı 
oturmak için tah
tadan yapılmış basit 
banklar vardı.
Meydanın köşesine 
kerpiçten küçücük 
bir çay ocağı yer
leştirilmişti.

Dışına da ateş 
yakacaklar için ocak 
yapılmıştı. Çınarlar, 
Ilıcaya gelenlere, 
yaz sıcağında 
yoldan geçenlere, 
içten bir “oh” 
dedirten, yorgun
luğu unutturan, 
serin ve mis gibi 
hava sunardı. 
Herhalde Terme 
yapılırken, o koca 
çınarlardan ikisini 
manzaradan çıkarıp 
atmışlar. Suç onları 
kesen ellerden çok 
sızlamayan yürek
lerdedir. Yerine bir 
çınar ve birkaç 
yaprağını dökmeyen 
ağaç dikilmişse de 
boşlukları dol
mamıştır.

Devamı yarın....

MiiMWiijiiHi
04-05-06 Şubat 
2011 tarihlerinde 
Ordu’da yapılan 
Ümitler Türkiye 
Şampiyonası’na 
3 sporcuyla 
katılan Gemlik 
Belediyespor 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judocuları 
1 Altın 1 Gümüş 
madalya kazandı. 
Ordu Kemal 
Yazıcıoğlu Spor 
Salonu’nda yapılan 
Ümitler Türkiye 
Judo Şampiyona 
sı’na illerinden 
seçilerek 450 
sporcu madalya için 
kıyasıya yarıştı.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo 
Takımı Nazlı 
Karakaya, 
Sebile Akbulut ve 
Süleyman Çakar ile 
katıldığı şampiyona
da 1 Altın ve 1 
Bronz madalya 
kazandı.
48 kilo Ümit 
Bayanlarda Nazlı 
Karakaya Türkiye 
Şampiyonu

olurken, Sebile 
Akbulut (+70) kiloda 
Türkiye 3. ncüsü 
oldu. 66 kiloda 
Süleyman Çakır ise 
Ümit Erkeklerde 
şampiyonayı 
madalyasız 
tamamladı.
Gemlik Releriive 
spor antrenörü 
İsmail Yıldız, 
Ümitler Tüekiye 
Şampiyonası’nda 
alınan 1 altın 1 
bronz madalya ile 
geçen seneye 
göre kalitelerinin 
daha dâ arttığını 
söyledi.

Yıldız, sporcularının 
disiplinli idmanları
na devam ederek 
Haziran ayında 
Malta’ta yapılacak 
Ümitler Avrupa 
Şampiyonası, yine 
Temmuz ayında 
Trabzon’da yapıla
rak /FYOEV l imitler 
Avrupa Gençlik 
Oyunları ile 
Ağustos ayında 
Kiev’de yapılacak 
Ümitler Dünya 
Şampiyonası’na 
Milli Takım 
düzeyinde hazır
lanacaklarını 
öyledi.

USTABAŞI flRflHİYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 

40 kişilik atölye yönetebilecek 
Makine bilgisi olan

Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.
0 533 217 20 96

ORTAK ABANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : (0.224) 513 96 83

SATILIK DAİRE 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 145.000 TL’ye 

satılıktır,

0 5325835661

muhasebecTaraniyor
35 yaşını geçmemiş 

muhasebe tecrübesi olan 
ELEMAN ARANIYOR

YILDIRIM TUZ SAN. A.Ş. 
TEL: 5131173 

GSM: 0.5326160182

İ 34 GHJ 63 plakalı konteynerdorsesinin 
L 2 belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

- BORUSANLOJİSTİKA.Ş.

ISro ABONE OLDUNUZ MU?

nterneLsitenıîzyenilendi wiiiittofleziiBeiM

SATILIK GÛRAŞI SİTESİ CBLODENİZ MANZARA 
T7ÜT İÇİM0DERNYAPILI (3+1) 7.KATDAİRE 

uAlllt SAHİBİNDENSATILIKTIR.05326682299

VARDL.il
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Bir devlet 
düzeninde aklın 
egemenliğinden 
söz ediliyorsa o 
ülkede mutluluk, o 
ülkede, gönenç, o 
ülkede barış ve 
huzur var demektir.

Tersini 
düşünürsek yani 
aklın egemen 
olmadığı yönetim
lerde yoksulluk, 
kargaşa, mutsuzluk, 
gelir dağılımında 
büyük uçurumlar, 
yolsuzluklar, adalet
sizlikler boy gös
terir.

Dünya toplumları- 
na şöyle bir bak
tığımızda bu nok
taya kolay gelme 
diklerini görürüz. 
Nice düşünür, nice 
bilim adamı, nice 
sanatçı bu uğurda 
mücadele vermiştir.

Aklın Egemenliği
Jan Jac Russo, 

Diderot, Descartes, 
Montagine ve daha 
niceleri...

Dünyayı derinden 
etkileyen bir 
Fransız ihtilali 
aydınlanma çağını 
başlatan önemli ta 
rihsel bir olaydır. 
Fransa’ya, İngilte 
re’ye, Almanya’ya 
bir bakalım. İnsan 
hakları en üst 
düzeyde değil mi? 
Demokrasi bu ülke 
lerde tıkır tıkır 
çalışmıyor mu?

Bu ülkelerde 
yargı, eğer suçluy 
sa en üst düzeydeki 
devlet adamını dahi 
mahkum edip ceza
sını vermiyor mu? 
Yani savcılar ve 
yargıçlar yasaların 
kendilerine verdiği 
yetkiyi kullandıkları 

için güçlü ve saygın 
bir kimliğe sahip 
değiller mi?

Bilirler ki devlet 
onların en büyük 
güvencesidir. 
Bunun için siyasi 
iktidardan, adalet 
bakanından çekin
mez ve korkmazlar 
Sadece görevlerini 
yaparlar. Devletin 
koruyucu şemsiyesi 
altındadırlar. Bu 
ülkelerde demokra 
sinin vazgeçilmezi 
olan yasama, 
yürütme ve yargı 
dengesi ile hiçbir 
siyasi iktidar oyna
maya kalkışmaz, 
kalkışamaz.

İnsan hakları ve 
demokrasi söz 
konusu olunca 
kitleler sokaklara 
dökülür ve siyasi 
iktidar, bunları polis 

gücüyle yok etmeye 
çalışmaz, tam ter
sine kulak verip 
anlamaya ve 
soruna çözüm bul
maya çalışır.. Yani 
diyalog kapıları her 
zaman açıktır.

Hiç ipe sapa 
gelmez kavgaların 
olduğunu, bu tür 
ülkelerde duyar ya 
da görür müsünüz? 
Görevini yapan bir 
yargıcın durduk 
yerde görev yerinin 
değiştirildiğini, 
hakkında soruştur
ma açıldığını ya da 
bir alt göreve çek
ildiğini hiç işittiniz 
mi? Bu ülkelerde 
yöneticiler gücünü 
yasalardan, yasalar 
da gücünü devlet
ten, devlet de yurt
taşlarından alır.

Aklın egemenliği 
birçok yeni buluş 
lan da beraberinde 
getirmiştir.
Yeniliklerin, 
buluşların, değişim
lerin kaynağında 
akıl vardır. Geçmişe 
bir bakın! Değer 
vermediğimiz, 
gavur dediğiniz 
toplumlar yenilik
lere damgasını vur

muştur.
Aklı geri plana itip, 

bilime sırtını dönen 
yönetimler, bazı 
gelişmiş ülkelerin 
sömürgesi ya da 
uydusu olmuştur, 
işte bu tür ülkelerde 
yöneticiler halkı 
oyalamanın yol
larını bulma 
konusunda oldukça 
başarılı olmuşlardır.

Maçlar, diziler, 
magazin denen zır- 
vahklar bir afyon 
gibi topluma sunul
muştur.
Günümüzde de bu 
anlayış hala ege
menliğini 
sürdürmektedir.

Müslüman Arap 
ülkelerine bakın! 
Hala akıl görünür
lerde yok. 
İnançların akla yön 
vermesi isteniyor. 
Bu nedenle de kav
galar, iç çatışmalar, 
yoksulluklar ve 
adaletsizlikler eksik 
olmuyor.

“Akıl der 
Frengistan / Servet 
der Hindistan / 
Haşmet der Alî 
Osman”

Bu söz bizim tari

himizle de 
yüzleşmemiz 
açısından önemli 
değil mi? Hala 
ihtişama özeni 
yoruz.

Biz toplum olarak 
yenilikleri yüz yıl 
hatta iki yüz yıl 
geriden izlemiş bir 
toplumuz. Bu 
gerçeği kimse 
değiştiremez. 
Bunun bedelini de 
fazlasıyla ödedik, 
ödemeye de devam 
ediyoruz.

Cumhuriyet döne
minde Atatürk’le 
başlayan aydınlan
ma ateşi ne yazık ki 
bağnaz, kendilerine 
muhafazakâr adı 
veren gericiler 
tarafından balta
landı. Atatürk 
aydınlığı aymaz 
siyasetçiler yüzün
den bir açmaza 
sürüklendi. Yıllar 
geçti. Akla değer 
verip onu büyük 
Atatürk’ün dediği 
gibi “En gerçek yol 
gösteri bilimdir, 
fendir.” sözünü 
yaşam biçimimize 
egemen kılamadık. 
Atatürk’e yaraşan 
bireyler olamadık.

GEMLİl’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KUBUMU
VI I

■Di 12. II
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 1967 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 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

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 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: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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IIM alışa HalteiM Sırnıi tirelim marnlarımla«im
Torba Kanun ile 
4857 Sayılı Kanu 
nunun 14'üncü 
maddesi başlığıyla 
birlikte değiştiril 
miştir. Değiştirilen 
hükümle artık iş 
verenlerimiz işçileri 
ayda 30 gün değil, 
kendi işyerinde 
değil, işgüvenliği 
tedbiri alarak değil, 
mesai ve fazla 
mesai uygulayarak 
değil, evlerine gön* 
derdikleri işle 
çalıştıracaklar, sü 
reye göre değil 
yaptırdıkları işe 
göre para ödeye* 
çekler. İşyeri kirası, 
iş sağlığı ve güven
liği tedbiri masrafı, 
fazla mesai ücreti, 
ihbar, kıdem tazmi
natı, işgüvencesi 
olmadan işçileri 
çalıştırabilecekler. 
Yeni düzenleme 
aynen şöyle:

ÇAĞRI ÜZERİNE 
ÇALIŞMANIN USUL
VETSASLÂRl 
a) Yazılı 
sözleşmeyle işçinin 
yapmayı üstlendiği 
işle ilgili olarak 
kendisine ihtiyaç 
duyulması halinde 
iş görme ediminin 
yerine getirileceği 
nin kararlaştırıldığı 
iş ilişkisi, çağrı 
üzerine çalışmaya 
dayalı kısmi süreli 
bir iş sözleşme
sidir.
b) Hafta, ay veya yıl 
gibi bir zaman dili
mi içinde işçinin ne 
kadar süreyle 
çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri

takdirde, haftalık 
çalışma süresi 
yirmi saat olarak 
kararlaştırılmış 
sayılır. Çağrı üze 
rine çalıştırılmak 
için belirlenen 
sürede işçi çalıştırıl 
sın veya çalıştırıl
masın ücrete hak 
kazanır.
c) İşçiden iş görme 
borcunu yerine 
getirmesini çağrı 
yoluyla talep hakkı
na sahip olan işve 
ren, bu çağrıyı, aksi 
kararlaştırılmadık 
ça, işçinin çalışa
cağı zamandan en 
az dört gün önce 
yapmak zorundadır. 
Süreye uygun çağrı 
üzerine işçi iş gör 
me edimini yerine 
getirmekle yüküm
lüdür. Sözleşmede 
günlük çalışma 
süresi kararlaştırıl
mamış ise, işveren 
her çağrıda işçiyi 
günde en az dört 
saat üst üste 
çalıştırmak zorun
dadır. EVDEN 
ÇALIŞMANIN USUL 
VE ESASLARI
a) İşçinin, ücret 
karşılığı işverenin 
belirlediği bir malı 
veya hizmeti üret

mek amacıyla bir 
veya birden fazla 
işverene bağlı ola 
rak ancak işverenin 
denetimi dışında ve 
genellikle işçinin 
kendi evinde iş 
görme edimini sun
duğu yazılı 
sözleşmeye dayalı 
iş ilişkisidir.
b) Evden çalışma 
sözleşmesi ile 
çalıştırılan işçinin 
ücreti, parça başına 
veya götürü olarak 
ürettiği işe orantılı 
ödenir.
c) Sözleşmede işin 
tanımına ve konusu 
na, yapılma şekline, 
parça başına işler 
de istenen üretim 
adedine ve belirli 
ise işin ne kadar 
sürede yapılacağı
na yer verilir. İşçi
lerin çalıştıkları gün 
ve saatlerin işveren 
tarafından onay
lanan günlük puan
taj cetvelleriyle 
takip edilmediği 
durumlarda, sözleş 
meye emsal işin 
emsal işçi tarafın
dan yapılabileceği 
süreye ilişkin bir 
hesaplamanın 
eklenmesi zorun- , 
ludur.

Türkiye İstatistik 
Kurumu 2010 yılı 
Aralık ayı sanayi 
üretim verilerini 
açıkladı. TÜİK 
rakamlarına göre 
sanayi üretimi 
yüzde 16,9 arttı. Bir 
önceki aya göre 
sanayideki artık 
yüzde 5,7 oldu... 
Sanayi üretim 
endeksi, 2010 yılı 
Aralık ayında, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
16,9 oranında arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
2010 yılı Aralık ayı 
sanayi üretim 
endeksi sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, maden
cilik ve taş 
ocakçılığı sektörü 
endeksinde yüzde 
1,8 imalat sanayi 
sektörü endeksinde 
yüzde 18,9, elektrik, 
gaz, buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksinde de 
yüzde 7,9 artış 
kaydedildi.
2010'da sanayi üre
timinde ortalama 
büyüme yüzde 13,1 
oldu. 2009'da bu

•(■ill'll İli ıtııtı ilmi ıııırııl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

rakam yüzde 
9,9'du. 2010'daki 
büyüme rakamının 
yüzde 8’in üzerine 
çıkacağı tahmin 
ediliyor. İmalat 
sanayinde büyüme 
Aralık'ta yıllık 
bazda yüzde 18,9 
oldu... Türkiye'de, 
sanayi üretimi 2010 
yılı Aralık ayında, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
16,9, 2010 Kasım 
ayına göre de 
yüzde 16,8 oranın
da arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
2010 yılı Aralık ayı 
sanayi üretim 
endeksi sonuçlarını 
açıkladı. Buna 
göre, 2010 Aralık 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre, 
sanayinin alt sek
törlerinden maden
cilik ve taşo
cakçılığı sek
töründe yüzde 1,8, 
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imalat sanayinde 
yüzde 18,9 ve elek
trik, gaz, buhar, 
iklimlendirme üreti
mi ve dağıtımı sek
törün de de yüzde 
7,9 artış kaydedildi. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks, 
2010 yılı Aralık 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 17,4, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi ise 
bir önceki aya göre 
yüzde 5,7 oranında 
artış gösterdi.
Yıllık ortalamalar 
incelendiği zaman 
toplam sanayi üre
timi 2010 yılında 
yüzde 13,1 oranın
da artış gösterdi. 
Sanayi üretimi orta
lama 2009 yılında 
yüzde 9,9, 2008 
yılında ise yüzde 
0,6 oranında ger
ilemişti.

GEREKLİ TELEFONLAR

Maiya 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK ~

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

__________ ULAŞIM__________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç________ 612 01 63

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Kestanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokıy Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

RESMİ DAİRELER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 66
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71,66

RELEDİYE

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

DENİZ OTORÜSÜ

Gemlik Körfez ıınkılHilniil
VAPUR -FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 51380 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol
MAR-PET •13 30 33
Tuncay Otogaz •13 14 25
Beyse Petrol 813 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3884 

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)

VENÜS SİMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30- 
l9.00-2l.l5

EYVAHEYVAH2 
Il.45-I4.l5-I6.45- 

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Td: 513 53 21)
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MiiHeıMlıMtılıiıiitoın İm iwiMMi
Türkiye Yelken. Fede 
rasyonu’nun 2011 
yılı Faaliyet Progra 
mı’nda yer alan 
Amiral Turgut Reis 
Optimist ve Laser 
Yarı Yıl KupaSı 
Yelken Yarışları 2 - 6 
Şubat 2011 tarihleri 
arasında, Turgut 
Reis * Bodrum / 
Muğla’da yapıldı. 
Laser 4,7 sınıfında; 
Adana (1), Antalya 
(2), Bursa (3), Çanak 
kale (3), Hatay (1), 
İstanbul (11), İzmir 
(16), Kocaeli (6), 
Muğla (11), Sinop (3) 
ve Tekirdağ (3) 
olmak üzere 11 ilden 
24 kulup; 17’.si kız, 
43’u erkek toplam 60 
sporcu Optimist 
sınıfında; Adana (4), 
Antalya (3), Aydın 
(1), Balıkesir (2), Bur 
şa (1), Hatay (3), 
İstanbul (36), İzmir 
(29), Kocaeli (9), Mer 
sin (1), Muğla (40), 
Samsun (5) Sinop 
(3), Tekirdağ (2) ve 
Van (1) olmak üzere 
15 ilden 35 kulup ve 
3 Ferdi; 28’si kız,

112’si erkek toplam 
140 sporcu olmak 
üzere toplamda her 
iki sınıfta 200 spor 
cuyla gerçekleşti. 
Gemlik Yelken 
Kulubü Antrenörler 
Mustafa Öncü ve 
Timur Arabalı kafile 
başkanlığında;
Laser 4,7 sınıfında 
Hasan Sal, Enes Top 
kaç ve Tuğba Öksöz 
Optimist sınıfında 
Kaan Taşdizen’den 
oluşan dört 
sporcuyla katıldı. 
Dört gün sürmesi 
planlanan yarışların 
2 gününde havanın 
çok sert esmesi 
sebebiyle yarışlar 
sâdece 2 gün yapıla
bildi. İkinci ve 
Üçüncü gün yapılan 
yarışlar sonucunda 
Laser 4.7 sınıfında

Hasan Sal 60 sporcu 
arasından Fenerbah 
çe, Galatasaray, 
Karşıyaka, Gökova 
gibi güçlü rakiplerini 
geride bırakarak 
Türkiye İkincisi oldu. 
Yine ilk kez 4,7 
Laser sınıfında Yarı 
şan Enes Topkaç 22, 
Tuğba Öksüz 46 
olarak yarışları 
tamamladılar.
Uzun süredir bu 
yarışlara hazırlanan 
sporcularımız çalış
malarının karşılığını 
aldı. Daha önce de 
Milli Takım kampları
na katılan başarılı 
sporcumuz Hasan 
Sal yaptığı bu 
derece sonucunda 
Gemlik ve Bursa’nın 
Yelkendeki 
Gururu oldu.
Bu başarısının 

ardından sporcumuz 
Milli Formayla 25-28 
Mart 2011 İtalya 
Torbole ve 1-3 Nisan 
2011 tarihlerinde 
İsviçre Lugano 
yapılacak olan 
EUROPA CUP 
Laser 4.7 sınıfında 
ülkemizi temsil 
edecek. Gemlik 
Yelken Kulübü’nden 
yapılan açıklamada, 
sporcularımızın 
başarılarını destek 
ieyen başta Gemlik 
Yelken Kulübü ana 
sponsoru Boru 
san’a, Kulüp Yöne 
ficilerine, antrenörler 
Mustafa Öncü ve 
Timur Arabah’ya 
sporcuların bugüne 
gelme terindeki 
emeklerin den dolayı 
teşekkür edildi.
Öte yandan, bundan 
sonra yapılacak 
olan Avrupa ve 
Dünya şampiyonası 
yarışmalarında 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcusu 
Hasan Sal’a ve 
tüm sporculara 
başarılar dilendi.

Gemlik Serbest Bölge 
Türk Metal Sendikası’na 
bağlı Orda Otomotiv 
çalışanları dayânışma 
gecesinde buluştu. 
Bursa’da gerçekleştirilen 
geceye Türk Metal 
Sendikası 2 Nolu Şube 
Başkanı Seçkin Kişisel ve 
yönetim kurulu Orda 
Otomotiv İnsan Kay 
nakları yöneticileri, çok 
sayıda çalışan ve aileleri 
katıldı. Türk Metal 
Sendikası Orda Otomotiv 
Baş Temsil cisi Tarkan 
Odabaşın açılış konuş
masıyla başlayan gecede 
birlik ve beraberlik vur
gusu yaparak çalışan 
arkadaşlarımızın 
aileleriyle birlikte daha iyi 
kaynaşmak ve dostluk 
duygularını arttırmak ve 
moral depolamak adına

güzel bir gece 
geçirmelerini temenni etti. 
Türk Metal Sendikası 2 
Nolu Başkanı Seçkin 
Kişisel yaptığı konuş । 
mada işçi arkadaş larımı 
zın moral ve motivasyo 
nunu artırmak adına 
yapılan bu organizasyon
da çalışan arkadaşların 
aileleriyle birlikte olarak 
danışmanın en güzel 
örneklerini şergili yerek, 
daima birlikten kuvvet 
doğacanın sözlerine ekle
di. İlerleyen saatlerde 
müziğin ritmik cokusuyla 
beraber Orda çalışanları 
kendilerini sahneye atarak 
bol bol eğlenme fırsatı 
bularak moral depoladılar. 
Gecenin ilerleyen saatle 
rine kadar devam eden 
gecede unutulmaz saatler 
ve dakikalar yaşadılar.

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 Maşası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÖCRCTSİZ SCRVİS HİZMGİ 
Her çeşit ovjrlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Ârkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

OZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

Mecliste pankart tartışması
Gemlik Belediyesi’nin dün yapılan Şubat ayı toplantısında daire 
müdürlerinden gelen istekler ve komisyonlardan gelen raporlar ele 
alınarak, görüşüldü. Mecliste, söz alan Ak Parti Grubu Sözcüsü 
Gökay Bilir, Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e yaptığı hizmetleri 
anlatırken, Ahmet Dural Meydanı’nda Belediye tarafından asılan 
pez pankartta yazan “Biz Gemlik’iz. Tüm engellemelere karşın 
yaparız” sözüne “Sizi kim engelliyor? Sözün muhatabı kimdir? 
öğrenmek istiyoruz” dedi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
ise, bu konudaki cevabı Ayşe Ziver Karataş İlköğretim Okulu’nun 
temel atma töreninde vereceğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AKP’li Gökay Bilir sorularıma 
Meclis’te cevap verdi 

İki gündür Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi ile ilgili yazılar yazdım.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e 
yeterli hizmet vermediğini, aldığından 
azını Gemlik için harcadım yazdım.

Dünkü yazımda Büyükşehir Basın 
Bürosu’nun bize gönderdiği haberden 
örnekler verdim.

Dün, Meclise biraz geç gittiğimde, 
AKP Grup Sözcüsü Gökay Bilir söz 
almıştı.

Bilir, son günlerde Gemlik kamuoyuna 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yap
tığı hizmetleri ve yapacaklarını sıraladı.
Bunları ilgili haber içinde yazdım.

Devamı sayfa 4’de

Tarihi Atatürk okulu 
ikinci döneme hazır

Yıllar önce çıkan yangın sonucu atıl duru
ma gelen ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu onayıyla Gemlik Belediyesi tarafın
dan yıkılarak aslına uygun olarak yap
tırılan tarihi binada inceleme yapan 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, nok 
sanlıkların okulların açılmasından önce 
tamamlanacağını, ikinci dönemde öğren
ime açılacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Mehmet Çelik,
MHPden islrta etmiş
Milliyetçi Hareket 
Partisi eski ilçe 
başkanı ve 
Belediye Meclisi 
Mehmet Çelik’in 
partisinden istifa 
ettiği öğrenildi. 
Parti içinde 
görülen anlaşmaz 
hklar üzerine, 
İlçe Yönetim 
Kurulu’na partiden 
istifa dilekçesini 
veren Çelik’in 
dilekçesinin bek
letildiği öğrenildi. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu,

istifa dilekçesinin 
doğru olduğunu, 
istifayı kabul 
etmediklerini ve 
ll’e gönderdiklerini 
belirterek, 
“Milletvekillerimiz, 
arkadaşlarımızla 
görüşmüştür.
Konu, bekletil
mektedir. ” dedi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde MHP 
Grup Sözcüsü olan 
Mehmet Çelik 
yerine görevin 
Suat Laçinok’a 
verildiği belirtildi.

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

Besleme...
Zengin ailelerin küçük yaşta alıp 

yetiştirdiği sonrada ev hizmetinde kul
landığı bir tür meşru kölelere besleme 
deniyor.

Başbakan kendisini eleştiren Kıbrıs 
Türklerine bu tabiri yakıştırdı.

Kendi toprağına gâvur, kendi ülkesine 
besleme, halkına ananı da al git diyen bir 
devlet adamı...

Akıl ve izan almıyor.
“Boğaz dokuz boğum” derdi ışıklar içinde 

yatsın Yılmaz Ağabey (Akkılıç).
İnsanın ağzından çıkanı çıkarmadan önce 

en az on kez düşünmesi gerek.
Çünkü ağızdan çıkan söz kurşun gibidir... 
Geri dönüşü yoktur.
Özellikle siyaset kurumunun içindekiler 

medya ve siyaset dünyası tarafından 
yakından izlendikleri için daha da dikkatli 
olmalı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları 
için düşüncesi ne olursa olsun siyaset 
adamının, daha da ötesi başbakanın aklın
dan geçeni söylemesi şık olmaz.

Sokaktaki vatandaş aklından geçeni der. 
Çünkü söylediği kendisini bağlar... 
Ama başbakanın söylediği ulusu bağlar. 
Türk düşmanlarının ekmeğine de kaymak 

sürer.
Kaldı ki;
Ankara - Lefkoşa arasındaki gerginliğin 

sürmesini, Rum tarafının istismar edeceği 
de tartışmasız bir gerçek.

Nitekim Rum medyası, Erdoğan’ın açıkla
malarını manşetlerine taşıyarak Kıbrışlı 
Türkler arasında infial yarattığı ve çatış
maya ramak kaldığı yorumlarını yaptı.

Görünen o ki bir kısım çevreler Kıbrıs 
sorununu kendi lehlerine çözecek tek 
yolun aynı vatanın evlatları olan iki halkı 
birbirine düşman etmek olduğunu 
anlamıştır.

Başbakan da acıdır ki tasarlanan oyuna 
gelmiştir.

Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n de 
yaşayan yurttaşlarla ilgili söylenecek çok 
şey vardır.

Eleştirilecek yanları da...
Ama; Besleme yakıştırması yapmak yer

ine önce onları üretkenliğe ve çalışmaya 
yöneltecek önlemleri almak ve iş olanakları 
yaratmak gerekir.

Anavatan Başbakanı’na düşen duygu
larıyla, hareket etmek yerine Aklı selim 
davranmaktır.

Ancak; 17 Aralık 2004 yılında AB’den 
müzakere tarihi alabilmek için, Rumların 
tüm Kıbrıs’ın temsilcisi olarak tanınması, 
-Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti (yani Rum 
yönetimi) arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulması ye -Türkiye’nin limanları ile 
havaalanlarının Kıbrıs Cumhuriyeti (yani 
Rum) gemi ve uçaklarına açılması mad
delerini içeren ‘Ek Protokol’ adlı bir belgeyi 
uygulamayı taahhüt ettiğine dair imzayı 
atan Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın 
aklı selim davranmasını beklemek ne denli 
gerçekçi olur o da ayrı bir tartışma 
konusudur.

Ne ki;
O imza; “Avrupa Birliği tarihinde ilk kez 

bir ülke kendini kelime kelime bağlamıştır. 
İster yazılı ister sözlü olsun, Türkiye artık 
bu durumdan kesinlikle geri adım ata
maz...” diyen Yunanistan Başbakanı 
Karamanlisl bile hayrete düşürmüştür.

HkttMıMı
Temeli 19 Mayıs 
2009 tarihinde 
atılan ve yapımı 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
üstlenilen Gemlik 
Necati Kurtuluş 
Denizcilik 
Yüksek Okulu 
bitirilerek öğrenci 
beklemeye başladı. 
2009 yılı Nisan ayı 
sonunda Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Merhum Prof. Dr. 
Mete Cengiz ve 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından imza
lanan protokol 
ile Denizcilik 
Yüksekokulu 
binasının yapımını 
Gemlik Belediyesi 
üstlenmişti. 
Bu yıl YÖK kitapçı 
ğında yer alması 
beklenen Denizcilik 
Yüksekokulu 
binasında inceleme 
yapan Gemlik

Belediye Başkanı Necati Kurtuluş Gemlik Belediyesi
Fatih Mehmet Güler, 
binanın öğrenci 
kabul edecek 
duruma gelmesin-

Denizcilik 
Yüksekokulu 
963 metrekare 
alan üzerinde 3 kat

tarafından yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapımı 
üstlenilen bina

den mutlu olduk
larını söyledi. 
İngilizce hazırlık 
sınıfıyla birlikte 
eğitim süresinin 
5 yıl olacağı Gemlik

olarak inşa edildi. 
Binalım her türlü alt 
yapısı, çevre aydın
latması, kalorifer 
tesisatı ve bahçe 
düzenlemesi

açılan ihale sonucu 
1 milyon 071 bin 
TL.’ye Serendi 
Mühendislik İnş, 
Ltd. Şti. tarafından 
yapıldı.

Tarili! ftiaiöft Oiıılu iiiııci aöneme haaf
ımiBronınMir^—

Yıkılarak yeniden 
yapılan Gemlik 
Atatürk İlköğretim 
Okulu ek binası 
ikinci döneme 
hazır duruma 
geldi.
Yıllar önce çıkan 
yangın sonucu 
atıl duruma gelen 
ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu 
onayıyla Gemlik 
Belediyesi 
tarafından yıkılarak 
aslına uygun olarak 
yaptırılan tarihi bina
da inceleme yapan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
noksanlıkların 
okulların açılmasın
dan önce tamamlan
masını istedi.
Üç kat üzerinde 
tamamen eski 
yapılmış haliyle 
yeniden inşa edilen 
Gemlik’in en eski 
okulu olan ve 
papaz evi olarak bili
nen tarihi Atatürk 
ilköğretim Okulu 
binasının içi tama
men aslına uygun 
ahşap olarak

düzenlendi.A 
Dışı özel tuğla 
olarak yapılan 
binanın iç dekoras 
yonu ise tamamen 
ahşaptan oluşuyor 
inşaatı bitirilen ve 
ikinci dönem öğreı 
ime açılması pro
gramlanan okul 
yüksek kapıları ve 
ahşap merdiven
leriyle dikkat 
çekiyor.
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Evsahihinekızankiracıeviateseverıli
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde ev sahib
inin evi boşaltmasını 
istemesine kızan 
kiracı, evi ateşe 
verdi. Çıkan yangın 
itfaiye ekipleri 
tarafından 
söndürülürken

kiracı, polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Yaşar K.K. (60), 
Anadolu Mahallesi 
Tutar Caddesi'nde 
ikamet eden kiracısı 
Bülent D.Y.'dan (33) 
evi boşaltmasını 
istedi. Evi boşaltan

Bülent D.Y., evi 
ateşe verdi. Çıkan 
yangın Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri tarafından 
söndürüldü.
Yangında evin

Trafik canavarı 
ocak söndürdü
Bursa'nın 
Karacabey İlçesi 
yakınlarında 
köprüden dereye 
uçan otomobilde 
aynı aileden 5 kişi 
öldü, 1 kişi 
suda kayboldu, 
Kaza, dün 
saat 09.00 sıraların
da Karacabey 
İlçesi yakınlarında 
Canbolu 
Köprüsü'nde

meydana geldi. 
İzmir yönünden 
Bursa'ya giden 16 
CHC 55 plakalı oto
mobil sürücünün 
direksiyon kon
trolünü yitirmesi 
sonucu dereye uçtu. 
Kazada ilk belir
lemelere göre aynı 
aileden 5 kişi 
ölürken, suda kay
bolan 1 kişiyi arama 
çalışması sürüyor.

Özrfifck
tekseferdeyapacaCihiz 50tlveüzerI 

MARKETALIŞVERİŞLERİNİZDEALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURAHTIMIZOA 

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 tutann 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.
* indirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

2 oda kapısı, tuvalet 
kapısı ve giriş 
kapısı kullanılmaz 
hale geldi. Bülent 
D.Y., polis tarafından 
gözaltına alınırken, 
olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

MHeııftiii
bastaıelik oltlu
İnegöl ilçesinde, 
çalıştığı işyerinde 
merdivenden 
düşen işçi hastane
lik oldu.
Alınan bilgiye . 
göre, Inegöl-Bursa 
karayolu üzerinde 
faaliyet gösteren 
su dolum tesisinde 
işçi olarak çalışan 
Seyfullah

Şahin, yaklaşık 
10 metre yüksek
liğindeki merdiven 
den düştü.
Ağır yaralanan 
Şahin, mesai 
arkadaşları 
tarafından 
kaldırıldığı 
İnegöl Devlet

Hastanesinde 
tedavi altına alındı

Sigarayla 
kandırın 
tecavüz etil 
Bursa'da, kaçak 
sigarayla kandırdığı 
çocuğa tecavüz 
ettiği iddia edilen 
seyyar satıcı tutuk- 
landı.Edinilen bilgiye 
göre, merkez Osman 
gazi ilçesi Gazi 
Akdemir Mahalle 
si'ndeki alt geçitte 
kaçak sigara satan 
İ.Ç. (36), sigara al 
mak için gelen 15 ya 
şındaki T.K. ile tanış 
ti. Zanlının, bir paket 
kaçak sigara vererek 
kandırdığı T.K.'yi 30 
metre ilerideki parka 
götürdüğü ve burada 
tecâvüz ettiği öne 
sürüdü. Olayın 
ardından 155 Polis 
İmdat telefonunu 
arayan T.K., kendi
sine tecavüz eden 
şüphelinin yakalan
masını istedi. Polis, 
şüpheli seyyar 
satıcıyı evine yapılan 
baskınla gözaltına 
aldı. "Küçük yaştaki 
çocuğun cinsel 
istismarı" suçundan 
adi iyeye sevk 
edilen seyyar 
satıcı tutuklandı

YazıYORUM
Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvurall 933@hotmail.com 

jHR»t '«fer ■-i JMMhm www.milliyet/blog/özcan vura)

Namık Kemal Zeybek!....
Doğrusunu isterseniz Namık Kemal 

Zeybek'in Demokrat Parti başkanlığına 
aday olduğunu duyduğum anda, üzerin 
de fazla durmamıştım ama yine de olay 
tuhafıma gitmişti.

Garip bir durum ..
Bir yönetici, kendisine ümit bağlayan 

insanları büyük kitleleri kendi kişisel 
çıkarı için yarı yolda bırakıp başka bir 
yola saptığında, yaptıklarının anlaşılma
ması için artık küçüklü büyüklü birçok 
kurnazlığın ve günahın duraklarına 
uğrayacağı bir yolculuğa çıkmış demek
tir.

Örnek mi istiyorsunuz ;
Başbakan Erdoğan da, aklını seçim

lere ve seçimlerden sonra belirlenecek 
cumhurbaşkanlığına takıp da bütün 
hesaplarını kendi kişisel ikbaline göre 
biçimlemeye başlayınca bu talihsiz yol
culuğa çıktı.

Büyük siyasi kaymaların yanı sıra 
küçük kurnazlıklara da tevessül ediyor..

Namık Kemâl Zeybek, dertsiz başına 
dert alıyordu.

Çünkü ahi gitmiş, vahi kalmış bir par
tiydi DP.

2007 seçimlerinde yüzde 5.4 alabilen 
DP'nin oyları, geçen üç buçuk yıl içinde 
daha da düşmüştü.

Medya ne yazık ki DP kongresini analiz 
edememiştir.

Meseleyi sadece Namık Kemal Zeybek 
bağlamında ele almaktadır.

O da yüzeyseldir:
Kimi cezaevi arkadaşlığından bahset- ■ 

mektedir kimi de "öküz altında eşek" 
aramaktadır:

Kongreden çık onuçlar şunlardır: 
Süleyman Demire itmiştir.
Merkez sağı toparla^ amamış ve ayağa 

kaldıramamıştır.
Artık Türk siyasetinde Demirel olgusu 

yoktur.
Mesut Yılmaz siyasete son noktayı 

koymuştur.
Bir daha ne milletvekili adayı olacaktır 

ne de seçilecektir.
Tansu Çiller'in politikaya şoyunması 

sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın ken
disini AKP'ye davet etmesiyle 
mümkündür.

Hüsamettin Cindoruk artık solcu 
olduğunu ve son seçimde CHP'ye oy 
verdiğini açıklamalıdır.

Cemaat kongrede Namık Kemal 
Zeybek'i desteklemiştir.

Zeybek, Cemaat karşıtı yazılar kaleme 
alırken 2009'da büyük bir dönüşüm yap
mış Fethullah Gülen'in elini öperek, 
himayesine girmiştir.

Önümüzdeki seçimde DP'yi AKP ile 
ittifaka götürecektir.

DP bitmiştir.
DP mirasını iki parti bölecektir: 
Muhafazakarlar AKP'ye gidecektir. 
Merkez sağ CHP'ye kayacaktır.
Ve tarih gösterdi ki; her daim biteceği 

yok olacağı söylenen, üzerinden darbe 
silindirleri geçen CHP her seferinde 
küllerinden doğup ayağa kalkmıştır.

Ve DP tarih olmuştur.

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

AKP’li Gökay Bilir sorularıma 
Meclis’te cevap verdi

Gökay Bilir sevdiğim bir arkadaşımızdır. 
Genç bir siyasetçidir.
Siyasette bir yerlere gelme çabası 

içinde olduğunu seziyorum.
Bunu da doğal olarak görüyorum.
Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 Nisan 

ayından 2011 Şubat ayına kadar yaptıkla 
nnı anlatırken, tümünü not alamadıysam 
da temel olanları yazdığımı sanıyorum.

Dikkat ettiğim konuların başında Büyük 
şehir Belediyesi’nin asfalt çalışmaları ön 
planda tutuluyor. Bunların önemli bir bölü 
mü ise Narh, Karacaali, Yeniköy gibi köy 
kapsamındaki yerleşim birimlerine yapıl 
mış olmasıdır.

Örneğin, Narh Köyü’ndeki Bayındırlık 
Müdürlüğü’nün sosyal tesisleri söylenme
di.

Ama tapusunu bile almadıkları o tesis 
lere neredeyse 500 bin lira masraf yaptık
tan sonra bir de baktılar ki Maliye 
Bakanlığı bu tesisi satışa çıkmış.

Olacak iş mi demeyin.!
Oldu.
İhele tarihini bir kez ertelettiler.
Sonun da tesisi Büyükşehire devrettiler. 
Bu tesisten halk yararlanacakmış!
Nasıl yararlandığını hep birlikte göre- * 

ceğiz.
Köy statüsündeki yerlere yardım yapıl

masın demiyorum.
Ama önce, Gemlik’e hizmet yapılmalı 

diyorum.
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Özel 

İdare ve YSİ bu hizmetler için kurulmuş 
kurumlar. Unutmayalım.

Bence yapılanlar yeterli değil.
Meydan projesi büyük bir projedir, belki 

5 yıllık süreçleri buna yetmez.
Ama başlaması bile önemlidir.
Gökay Bilir’in yazılarımıza verdiği önemi 

gördüm. Bunları Meclis’te açıklamak zorun 
da kalması da güzel.

Bize de anlatabilirlerdi.
Basın toplantısı şeklinde hizmetler anla 

tılır, karşılıklı soru cevaplar verilebilirdi. 
Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısın

da, Serbest Bölge civarlarındaki Depola 
ma Alanlarıyla ilgili planlara yapılan itiraz 
lar konuşulurken, 18 uygulamalannda 
esas alınan 5 bin metrekare parsel alan
larının 3 bin metreye düşürülmesi konuşu 
nun ele alınması için Sah günü yeni bir 
toplantı önerisi dikkat çekiciydi.

Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, geçtiğimiz günlerde 
AKP’lilerin Odalarını ziyaretinde, konuyu 
yüksek sesle dile getirmişti.

Bir 18 uygulamasının parsellerin 5 bin 
metrekare ile yüksek sınırlı tutulduğunu, 
düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

Akıt, bu konuda ayrıca “kardeş kardeşle 
anlaşamıyor. Milleti birbirine hasım yapa 
caklar” da demişti.

Meclis şimdi bu sesin doğrultusunda 
yeni bir çalışmaya doğru yelken açacağa 
benziyor.

Sah günü nelerin olacağını hep birlikte 
göreceğiz.

Gemlik Belediye Mec 
lisi, Şubat ayı olağan 
toplantısını yaptı. 
CHP’li Mahir Gencer 
ve AKP’li Refik 
Yılmaz’ın mazeretleri 
nedeniyle katliama 
dığı toplantıya, 23 
meclis üyesi katıldı. 
Meclis gündeminin 
daire müdürlerinden 
gelen tekliflerin ilk 
maddesi olan insan 
Kaynakları Müdürlü 
ğü’nün 1 adet sözleş 
meii mimar çalıştırıl
ması ile ilgili yazısı oy 
birliği ile kabul edildi, 
imarla ilgili ikinci 
madde imar ve Plan 
Bütçe Komisyonu’na 
havale edildi.
3-4-5. maddeler direk 
olarak İmar Komisyo 
nu’na havale edilirken, 
6.ncı madde olan 
Manastır Cumhuriyet 
Mahallesi İlköğretim 
Okulu yanında bulu
nan ve Belediye’ye ait 
çocuk oyun alanına 
emekli öğretmen 
Tuncay Bulut’un 
isminin verilmesi 
ise Çevre Sağlık 
Komisyonu’na 
oy birliği ile havale 
edilirken, Denetim 
Komisyonu’na bilir 
kişi görevlendirilmesi 
ile ilgili Yazı işleri 
Müdürlüğü yazısı oy 
birliği ile kabul edildi. 
Komisyonlarda 
görüşülerek meclise 
gelen ilk madde olan 
Gemlik ilçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 562 
ada 94, 229, 230 ve 
231 nolu parsellerin 
bulunduğu alanın 
Resmi Kurum Alanı 
olarak düzeltilmesi 
talebi İmar Komisyo 
nu tarafında tekrar 
görüşülmek üzere 
geri çekildi.
Komisyonlardan gelen 
3/2 ve 3/3 maddeleri 
imar Komisyonu’nun 
raporu doğrultusunda 
oy birliği ile kabul 
görürken, 3/4 maddesi 
MHP grubunun 
maddesi çekimser 
oyuna karşılık oy çok
luğu ile kabul edildi. 
Gündemi 3/5 mad
desinde Çevre Sağlık 
ve Sosyal İşler Ko 
misyonu’nun Resmi 
tatil ve hafta tatili 
(Pazar) günlerinde 
inşaat, tadilat ve haf 
riyat çalışmalarının 
saat lO.oo’dan sonra 
yapılması ile ilgili 
yazısı, Kurşunlu 
Atatürk Mahallesi 
Gündoğdu Köyü yolu 
üzerinde bulunan ve

Kurşunlu Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 
tarafından havuzunun 
onarılarak sulama 
deposu olarak kullanıl 
ması istenen Miskine 
Çeşmesi’nin onanla 
rak kullanım hakkının 
bakımı yapılmak üzere 
tahsis edilmesi oy bir
liği ile kabul edildi. 
Gündemin 3/7 madde
si olan Kumla gece pa 
zarı ve Gemlik Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Merkezi’ne yer tahsisi 
de oy birliği ile kabul 
edildi.

BİLİR, BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN 
YAPTIĞI İSLERİ 
ANLATTI
Gündem maddeleri 
nin görüşülmesinden 
sonra gündem dışı 
konuşmak için söz 
alan AKP Grup 
Sözcüsü Gökay Bilir, 
son günlerde kamuda 
ve basında Büyükşe 
hir Belediyesi’nin hiz 
metleri ile ilgili olarak 
eleştirilere cevap 
verdi. Gazetemiz baş 
yazarı Kadri Güler’in 
iki gün Büyükşehir ko 
nusunda yazdığı yazı 
ya cevap veren Bilir, 
Ahmet Dural Meyda 
nı’nda 15 milyar liralık 
kamulaştırma kararı 
alındığını, Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesi 
bahçesine asfalt 
kaplatıldığını, Umur 
bey’de Muratoba yolu
nun açılıp asfaltlandı 
ğım, Kurşunlu sahil
lerinin asfaltlandığını, 
Narlı ve Karacaali, 
Yeniköy’ün yollarında 
asfalt çalışması 
yapıldığını, Kalealtı

Sokak’ta evleri kayan 
ailelere kira yardımın
da bulunulduğunu, 
Gemlik mezarlığı için 
yeni yer kamulaştırma 
sının yapıldığını söyle
di. Bilir, 201İ yılında 
yapılacak çalışmaları 
da anlattı. Çarşı Mey 
dam ile ilgili olarak 
çalışmaların devam 
ettiğini, Kapalı Pazar 
yeri ve Belediye Hiz 
met binasının yapıl
ması ile ilgili olarak da 
Büyükşehir Belediyesi 
ile ortaklaşa çalışma 
yapılabileceğini söyle
di. Bilir şöyle konuştu: 
“Gemlik Belediyesi ile 
Büyükşehir Belediye 
si’nin ortaklaşa çalış
maları konusunda 
bizler de yardımcı ola 
hm. Gemlik Belediyesi 
hassas bir dönemden 
geçiyor. Biz, AKP 
olarak, belediye çalış
maları konusunda 
uyarı ve muhalefet 
görevlerimizi seviyeli 
bir şekilde yaptık.
Meclis Araştırma rapo 
runun hazırlanması 
sırasında arkadaşları 
mızın tesbit ettiği uy 
gunsuzluklar var de 
dik. Bunların takipçisi 
olacağımızı söyledik. 
Konular hukuka intikal 
etti. Konuyu suistimal 
etmedik, siyasi maize 
me yapmadık. Düzeyli, 
sabırlı olarak süreci 
takip ettik. Partimize 
karşı yapılan konuşma 
lan psikolojik haldir 
diyerek kişiler 
etkilenmiştir dedik.” 
Gökay Bilir, Ahmet 
Dural Meydam’na 
belediye tarafından 
asılan pankartta yazan 
“Biz, Gemlik’iz tüm 

engellere karşın 
yaparız” şeklindeki 
yazıyı kastederek, 
“Sizi, kim engelliyor? 
Bu sözün muhatabı 
kimdir? Müesseseler 
kirletilmemeli, bunlar 
kimse açıklanmahdır" 
şeklinde konuştu. 
MHP’den istifa ettiği 
öğrenilen, meclis 
üyesi Mehmet Çelik 
ise söz alarak mezar 
hk konusunda büyük 
sıkıntı yaşandığını, 
vatandaşın muhatap 
bulamadığını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Güler ise, bu 
konuda Büyükşehir 
Belediyesi 5 yazı 
yazıldığını, Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
ile bizzat görüştüğünü 
ancak, bir masaya 
oturularak protokole 
gelmediklerini söyledi. 
Büyükşehir ile birlikte 
işler yapılabileceğini 
de belirten Güler, 
“Ata Mahallesi’nde 
Sosyal Tesisler 
konusu olabilir.
Bizi erin de hoşumuza, 
gitmeyen o kadar 
çok şeyler duyuyoruz 
ki şaşarsınız.
Bunları geleneksel 
siyasetin gereği olarak 
kabul ediyoruz, 
önümüzdeki günlerde 
26 Şubat günü 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okul un un. 
Manastır İlköğretim 
Okulu ve Balıkçı 
Barınağı’nın Mart ayın
da temel atma tören
lerini sizleri davet 
ediyorum. Engelleme 
leri orada yapacağım 
konuşmamda 
açıklayacağım. ” dedi. 
Belediye Başkanı 
Güler, meclisin 18 
uygulamalarıyla ilgili 
olarak parsellerde 5 
bin metrekarelik plan
ların 3 bin metrekare 
olmasını isteyen 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yazısının 
görüşülmesi ve imarla 
ilgi diğer konuların 
görüşülmesi için Salı 
günü toplanmasını 
istedi karar oy birliği 
ile kabul edildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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3i Serbest Kürsü
İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

HlIlfltimBllllllllIlMlt
ILICAMIZ VARDL.I2]

tenekelerle evlere su 
getirip satarlardı. 
Sudan yazın sıcağın
da bile sigara 
dumanı gibi buhar 
tüterdi. (Şu anda kış 
mevsimi olmasına 
karşın aynı buharın 
tüttüğünü göremed
im.) Ilıca sahiplerine 
çarşıdan alınacak 
ihtiyaçlar için 
yardımcı olduğum
dan sıklıkla havuzda 
yüzerdim. Çocuklar 
sıcaktan bunaldık
larında serinlemek 
için dışarıya çıkardı.

Yaşlılar, ayvaların 
çiçek açtıklarında 
alınan banyo kür
lerinden sağlık 
yönünden fayda 
gördüklerini anlatır
lardı. Emekli 
olduğum 1978 son
baharında Ilıcaya git
tim. Banyo alırken 
üşüdüğümden bir 
daha gitmedim. 
Halbuki, ilkbaharın 
ilk günlerinden, son 
baharın son günle 
rine kadar çift atlı iki 
fayton Ilıcaya müş
teri taşır, ev 
geçindirirlerdi.

Dünden devam 
llıca’nın yanından 
geçen dere eskiden 
kuru idi. işlevi, bir 
değirmeni rahatlıkla 
çevirebilecek debiye 
sahip Ilıcanın 
suyunu denize 
boşaltmak ve kışın 
aşırı yağışlarda 
taşkını önlemekti. 
Derenin üzerinde 
taştan yapılmış 
küçük bir köprü 
vardı. Ilıcanın kirli ve 
fazla suyu 25 - 30 
cm çapında yan 
yana iki ayrı boru ile 
köprünün ayağında 
dereyle buluşurdu. 
Kirli su borusu, 
temiz su borusun
dan bir buçuk metre 
kadar uzundu, temiz 
su boşaldığı yerde 
bir metre kadar temi
zliğini korurdu. 
Birçok insanlar 
oradan su alıp soğu
tarak içtikleri gibi, 
hayvanlı sakalar 
(Sucu Ali Aga ve 
zamanın belediye 
temizlik işçisi 
Şaban’ın oğlu Yaşar) 
Gemlik’in suyunu 
beğenmeyenlere

O çınarların altı 
etraftaki çimenler, 
banyodan sonra 
piknik yapanlarla 
cıvıl cıvıl olurdu.

Bir gün kadın kız 
çoluk çocuk, on 
kişiye yakın topluluk 
otların üzerine yay
dıkları sofra bezinin 
etrafını çevrelemiş 
lerdi. Banyodan 
sonra evden getir 
dikleri börek, çörek, 
dolma gibi yiyecek
lerle karınlarını 
doyuruyorlardı. 
Meydanın az ilerisin 
de bağları bulunan 
Yasin ve Tahsin adlı 
iki kardeş ile akıl 
özürlü Abdullah 
isimli dayıları vardı. 
Abdullah, bakımsız 
üstü başı perişandı. 
Ara sıra llıcahın 
önündeki meydana 
gelir insanlardan 
sigara isterdi. 
Yaptığı bilinçsiz 
hareketlerle çocuk
ların gülmelerine 
vesile olurdu. O gün 
yemek yiyenler, yiye
ceklerinden O’na da 
verdiler.

Devamı yarin

2000 yılından beri 
Gemlik girişi Dörtyol 
mevkiinde akaryakıt 
hizmetleri veren 
Akcan Petrol Oto 
Gaz satışlarına da 
başladı.
Benzin, mazot gibi 
araç yakıtı satışı 
yanında artık oto 
gaz satışlarına da, 
başladıklarını 
söyleyen Akcan 
Petrol sahibi 
Alaattin Akcan, 
gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: > 
"Bir süredir tesisle 
fimizde araçlara 
oto gaz yakıtı 
hizmeti vermek 
için çalışmalarımızı 
sürdürüyorduk. 
Bu çalışmaların

sonucunu alarak, 
geçtiğimiz hafta 
sonundan itibaren 
oto gaz satışlarını 
başlattık. Akcan 
Petrol olarak

amacımız Gemlik 
lilere akaryakıt 
istasyonu olarak 
kaliteli hizmet . 
-anmaktır. Bunun 

ısındayız.”

USTABAŞI ABANIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 

40 kişilik atölye yönetebilecek 
Makine bilgisi olan

Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.

0 533 217 20 96

ORTAK ARANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : (0.2241 513 96 83

SATIUK OllİRE 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.

0 532 583 56 61

MUHASEBECİ ARANIYOR

35 yaşını geçmemiş 
muhasebe tecrübesi olan 

ELEMAN ARANIYOR 
YILDIRIM TUZ SAN. A Ş. 

TEL:5131173 
GSM: 0.532 616 0182

TFMAâ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

fflM ABONE OLDUNUZ Mü?
«ııiriı iıı tiıılı ılıul luırnl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Internet siteminenllenıli www.gemtii(koftezgazetesi.conı
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Sum nıııiı Wat »m
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı ziyaretleri
ni sürdürüyor.
İlçe Başkanı Sedat 
özmen ve Gençlik 
Kolları üyeleri 
Katırh Köyü’nü 
ziyaret etti. 
Katırlı Köyü’ndeki 
gençlerin daveti 
üzerine köye giden 
İlçe Başkanı Özmen 
ve Gençlik Kolan 
üyelerini, Katırlı 
Köyü’nden kalabalık 
bir genç topluluğu 
karşıladı.
Özmen'in gençlere 
kendilerini davetin 
den dolayı teşekkür 
etmesiyle başlayan 
sohbet geç saatlere 
kadar devam etti. 
Sohbete Saadet 
Partisi’nin siyasi 
arenada yapmış 
olduğu mücadelenin 
temel esaslarını 
anlatarak, başlayan 
İlçe Başkanı Özmen, 
bu seçimlerin Kurtu 
luş Şavaşı kadar 
önemli olduğunu 
belirttikten sonra 
şunları söyledi: 
“Lozan anlaşması 

ile bu milleti savaşla 
yenemeyeceğini 
anlayan emperyalist 
işgalci güçler, taktik 
değiştirerek ‘Hayım 
Naum’ planını uygu
lamaya koydular.” 
dedi.
Gençlerin bu planı 
sormaları üzerine 
Özmen şöyle 
konuştu: “Bu 
plan 7 maddelik bir 
plandır. Biz, günde
lik meşelerle lider
lerin horoz döğü 
şüyle uğraşırken, 
adamlar adım adım 
bunu uyguluyorlar. 
Bu milleti
1- Aç bırakacağız, 
2- Borçlandıracağız, 
3- İşsiz bırakacağız, 
4- İnancından uzak
laştıracağız,
5- Etnik olarak böle
ceğiz,
6- Böldüğümüz par 
çaları savaştıracağız 
ve son olarakta 
yumuşak lokma 
olarak yutacağız.” 
Özmen, daha sonra 
gençlere dönerek 
bunlar uygulanıyor 
mu uygulanmıyor 

mu? sorusundan 
sonra “işte lider
lerin asıl konuş
maları gereken 
konular bunlar. 
Milleti oyalayıp oy 
almak için incir 
çekirdeğini doldur
maz konularla 
insanlarımızı kutup 
lara ayırarak oy 
devşirildiğini, bu 
oyunu ancak ve 
ancak yıllardan beri 
bu mücadeleyi 
veren Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan'ın "Bilgi, 
Tecrübe ve Dirayeti" 
ile çözüleceğini 
söyledi.
"Usta varken 
çırağa itibar olun
maz" diyen Özmen, 
AKP'yi cilalamaya 
çalışan güçlerede * 
Su geldi teyemmüm 
bozuldu" mesajını 
da göndermeyi 
unutmadı.
Katırlılı gençler 
SP’lilere verdikileri 
bilgilereden 
dolayı teşekkür 
etti.

ff miı tiH ııııı MU ı
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Haziran ayında 
yapılacak olan 
milletvekili genel 
seçimleri için 
start verdi.
Yeni yönetime atanan 
ilçe yöneticileri ile TP 
Merkez Karar Yöne 
tim Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Çetin Volkan 
Akyol, Sah Pazarı’n 
da esnaf ve vatan
daşlarla buluştu. 
Türkiye Partisi’nin 
siyasette yeni bir 
dönem başlattığını 
söyleyen MKYK 
üyesi Akyol, 
Genel başkanları 
Abdüllatif Şener’in 
siyasette lekesiz 
tek lider olduğunu 
söyledi.
Yeni Türkiye Partisi 
ile ilgili bilgilendirme 
broşürlerini vatan
daşlara dağıtan 
Akyol, kendilerine 
destek istedi. 
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı

Mehmet Onur da 
vatandaşlarla 
konuşarak, Türkiye 
Partisi’nin Türiyenin

yeni yüzü olduğunu, 
dürüst ve güçlü 
kadrosunun bulun
duğunu söyledi.

KREŞLERİ

GEHLİK'İNİLKÖZtL 
OtUL ÖKESİ KİIİH 

lUBUMUvı ı 
(GIIMVIl
“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 BİNAMIZI* *T*TÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

517 19 67 telefonya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac îde 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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında
J . 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında _______

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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Mıı Mimli ıM acıilandı
Adalet Bakanlığı 
"yargıda reform" 
için ikinci bir yasa 
tasarısı hazırladı. 
Adalet Bakanlığı 
nın hazırladığı 
yargıda reformun 
ikinci ayağını oluş
turan yasa tasarısı, 
24 maddeden 
oluşuyor. 
Tasarıdaki 
yenilikler şunlar: 
Yeni düzenleme, 
bazı hafif suçlar 
için "idari para 
cezası” öngörüyor. 
Böyiece çok sayıda 
dosyanın mahke 
melere ve yüksek 
yargıya taşınması 
nın önüne geçilme
si hedefleniyor. 
Danıştay'ın üstlen 
diği dosyaların 
önemli bir bölümü, 
bölge idare mahke 
melerinin yetkisine 
bırakılıyor.
Düzenleme, 2010 
yılı rakamları dikka 
te alınarak yapılan 
hesaplamaya göre 
tam 1 milyon 260 
bine yakın dosya 
nın adliyelere 
gelişini önleyecek. 
Tasarıdaki diğer 
yenilikler ise 
şunlar: "Askerlik 
yoklama" kaçağı ve 
"bakaya" suçları,

”kabahat"e çevrili 
yor ve mahkeme 
lerin görev alanı 
dışına çıkarılıyor. 
Bu suçlar için 
askerlik şubeleri, 
idari para cezası 
kesecek.
İcra suçları da 
mahkeme önüne 
gelmeyecek. Bu z 
tür suçlar için de 
para cezası 
uygulanacak. 
Pasaportsuz yurda 
giriş ve çıkış, basit 
orman suçları için 
de idari para 
cezası getiriliyor. 
Ceza davalarında 
"davayı uzatma" 
amaçlı temyiz 
başvurularının 
engellenmesi 
amacıyla "harç" 
alınması usulü 
getiriliyor.
Böyiece, 2010 
yılında bu kapsam

da Yargıtay'a 
giden 270 bin, 
ağır ceza 
mahkemelerine 
giden 38 bin 
dosyanın 
önlenmesi 
planlanıyor. 
İdare mahkeme 
terinin verdiği ve 
temyiz için 
Danıştay'a gelen 
bazı kararlar, 
bölge idare 
mahkemelerine 
bırakılıyor. 
Bakanlıkların "imar 
planı" uygulamaları 
da Danıştay'a 
gitmeyecek. Bu 
dosyalar, idare 
mahkemelerinde 
görülecek. 
Belediyelerin 
ulaşım ve toplu 
taşımaya yönelik 
kararları da 
Danıştay'a 
gitmeyecek.

Sermaye Piyasası 
Kurulunun (SPK) 
Ocak Ayı Beklenti 
Anketi sonuçlarına 
göre, önümüzdeki 
ay sermaye 
piyasası gösterge 
Iprinde önemli bir 
değişim beklen 
miyor.
SPK tarafından 
düzenlenen Beklen 
ti Anketi'nin Ocak 
ayı sonuçları 
açıklandı.
Ocak 2011 anketine 
309 üst düzey 
yönetici katılırken, 
sonuçlar incelen 
diğinde, sermaye 
piyasası gösterge 
lerinin geneline 
yönelik olarak 
katılımcıların önü 
müzdeki ay için 
mevcut durumda 
bir değişiklik 
beklemedikleri 
görüldü.
Katılımcılar 6 aylık 
ve yıllık dönemde 
ise daha iyi bir 
performans bek
lediklerini belirtti. 
Aylık ve 6 aylık 
beklentilerde 
katılımcıların 
çoğunluğu göster 
ge bono faiz oranı
na ilişkin değişim 
yaşanmayacağı 
yönünde görüş

bildirirken, yıllık 
dönemde faiz 
oranında artış 
yaşanacağı beklen
tisinin ağırlıkta 
olduğu gözlendi. 
Katılımcıların yüzde 
64'ü gelecek ay 
gösterge bono faiz 
oranında değişiklik 
olmayacağı 
yönünde görüş 
bildirirken, 6 aylık 
süreçte değişiklik 
beklemeyenlerin 
oranı da yüzde 51 
oldu. Katılımcıların 
yüzde 52'si yıllık 
beklentilerde artış 
olacağı yönünde 
görüş belirtti.
Katılımcıların yüzde 
51 'i önümüzdeki ay 
doların aynı kala
cağı, yüzde 13'ü 
azalacağı, yüzde 
35,5'i ise artacağı 
yönünde görüş 
bildirdi. 6 aylık bek
lentilerde katılım
cıların yüzde 40'ı 
bir değişim bekle
mezken, yıllık bek

lentilerde ABD 
dolarında artış 
yaşanacağı görüşü 
hakim oldu. Bu 
yönde görüş 
bildiren katılım
cıların oranı yüzde 
44 oldu. Avroya 
ilişkin olarak 
katılımcıların yüzde 
59'u önümüzdeki 
ay değişiklik bek
lemediğini belir
tirken, 6 aylık bek
lentilerde değişiklik 
beklemeyenlerin 
oranı yüzde 48, yıl
lık beklentilerde 
değişiklik olmaya
cağı yönünde 
görüş bildirenlerin 
oranı da yüzde 37 
olarak gerçekleşti. 
Artış bekleyen 
katılımcıların oranı 
aylık ve 6 aylık bek
lentilerde yüzde 29 
civarında seyred
erken, yıllık dönem 
de avroda yükseliş 
bekleyen katılım
cıların oranı yüzde 
38'e yükseldi.

BCKIM VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

GemlikK&fez
' CISlil'll İLİ İtildi IİT1II llitnil '
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ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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ÖZLEM ECZANESİ
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 5-13 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513'13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (2-12) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BütOnler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88-70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 313 ao S3
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol S13 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
M.r.SaŞ.OcaÇı 513 10 M
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 İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3885 
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)

iMniltMI
VMS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11M.OO-16.5O> 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-16.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(Telî5l3352l)
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Yurdun büyük hölümiinde yağış bekleniyor Bursa’da Fransız
Yapılan son değer
lendirmelere göre; 
yurdun büyük bir 
bölümünde yağış 
bekleniyor 
Sıcaklıklar, kuzeybatı 
kesimlerde 2 ila 4 
derece azalacak, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz'de 2 ila 4 
derece artacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğü'nün son verileri 
ne göre, bu akşam 
saatlerinde Orta ve 
Doğu Karadeniz 
(Samsun, Amasya, 
Tokat, Ordu, Gire 
sun, Trabzon, Rize, 
Artvinjile Yozgat, 
Sivas ve Ardahan 
çevrelerinin yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışlar 
Samsun, Trabzon, 
Ordu ve Giresun'da 
yağmur, Rize ve 
Hopa'da karla karışık 
yağmur, Amasya, 
Tokat, Gümüşhane, 
Bayburt, Artvin, 
Yozgat, Sivas ve 
Ardahan çevrele 
rinde kar şeklinde 
olacak. Bu .sabah

yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette

saatlerinde Trakya ile 
iç ve doğu bölgel
erde sis, sabah ve 
gece saatlerinde iç 
ve doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek.
Sıcaklıklar, kuzeybatı 
kesimlerde 2 ila 4 
derece azalacak, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz'de 2 ila 4 
derece artacak, 
diğer yerlerde 
Önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgar güney ve 
güneybatı, Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da kuzey ve 
kuzeydoğu, zamanla 
kuzeybatı kesimlerde 
kuzey ve kuzeybatı 

-SİS, BUZLANMA VE 
DON OLAYI UYARISI- 
Kuzey, iç ve doğu 
bölgelerde sabah ve 
gece saatlerinde yer 
yer kuvvetli olmak 
üzere buzlanma ve 
don olayı ile birlikte 
sis hadisesi bek
lendiğinden, yaşan
abilecek olumsuzluk
lara karşı (Tarımsal 
ürünlerde zarar, 
ulaşımda aksamalar 
vs.) dikkatli ve ted
birli olunması 
gerekiyor.
-ÇIĞ TEHLİKESİ- 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu

Anadolu'da eğimin 
fazla olduğu dik 
yamaçlarda çığ riski 
olduğundan yaşan
abilecek olumsuzluk
lara karşı (Ulaşımda 
aksamalar, mal ve 
can kaybı vs.) 
dikkatli ve tedbirli 
olunması gerekiyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre bazı 
illerde hava durumu 
şöyle olacak: 
İSTANBUL: Parçalı 
ve az bulutlu, bu 
sabah saatlerinde 
çevreleri hafif 
sisli.(12) 
İZMİR: Az bulutlu ve 
açık.(17) 
ANTALYA: Az bulutlu 
ve açık.(19) 
SAMSUN: Parçalı 
bulutlu, akşam saat
lerinden itibren hafif 
yağmurlu.(14) 
ERZURUM: Parçalı 
bulutlu geçecek. 
Sabah ve gece saat
lerinde il genelinde 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayı bek- 
leniyor.(1)

Filmleri Haftası haşlıyor

14-15-16 Şubat 
tarihleri arasında, 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
gösterime girecek 
3 film, 3 gün 
boyunca sinema
severlerle 
buluşacak. 
Biyografik 
özellikteki COCO 
CHANEL’DEN 
ÖNCE, Michael 
Haneke’nin yönet
menliğini yaptığı 
ve başyapıtlarından 
biri sayılan SAKLI 
ve kanatları olan bir 
bebeğin hikayesini 
anlatan RICKY; 
gösterilecek 
olan 3 film.

Tam bilet fiyatları 
2TL, öğrenci bileti 
fiyatları ise 1TL. 
Biletler, 14-16 
Şubat tarihleri 
arasında Tayyare 
Kültür Merkezi 
gişesinden temin 
edilebilir.
Etkinlik, Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) organiza
syonunda, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Türk - Fransız 
Kültür Derneği ve 
Fransa Fahri 
Konsolosluğu 
işbirliği ile gerçek- 
leştirilmektedir.

OMİLT0N
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 
^?rez. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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"Hah yıkamak bir sanattır” 

ÜCRETSİZ SGRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovşrlok işleri yapılır 

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

Tel : 514 57 37 GEMLİK

M Mfti İt iti WiMlll
Gemlik’in en işlek caddelerinden 
olan İstiklal Caddesi’nin kaldırımları 
yenile niyor. Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Başkan Yardımcıları, 
İl Genel Meclis ve Belediye Meclis 
üyeleriyle birlikte kaldırıma ilk taşları 
koyarak çalışmayı dün başlattılar.
Gemlik’te ilk kez yapılan ve görme 
engelli vatandaşların da kaldırımda 
yürürken yollarını takip edebilmeleri 
için özel tırtıklı taşların döşendiği 
kaldırımlar vatandaşların ilgisini 
çekiyor. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kaldırımlar...
İstiklal Caddesindeki kaldırımların 

halini hiç yazmadıysam 13 yılda 20 kez 
yazmışımdır.

Eski Belediye Başkanlarından 
Nurettin Avcı zamanında yenilenen 
İstiklal Caddesi kaldırımları, daha sonra 
bir daha ellenmedi.
Nurettin Avcidan sonra Başkan 

seçilen Mehmet Turgut 10 yıl belediye 
başkanlığı yaptı.

Bu dönemde kaldırım taşları oynadı, 
kimi çöktü, kimi kırıldı.

Kaldırımlarda yağmurlu havalarda 
yürümek bir faciaya dönüştü.

Buna kşrşın parke taşları üzerine 17 
milyon liralık asfalt döküldü ama 
kaldırımlar yapılmadı. Devamı 4 de

Bursa’da araçların 
yüzde 39.8 kusurlu

TÜVTURK tarafından Bursa’da yapılan 
kontroller de araçların yaklaşık yüzde 
39,8’i ağır kusurlu ya da emniyetsiz bulun
du. Araç muayene istasyonlarının devreye 
girdiği Ocak 2008’den 31 Ocak 2011e 
kadar Türkiye genelinde 12 milyon 27 bin 
939, Bursa bölgesinde ise 493 bin 618 
aracın periyodik muayenesi yapıldı. 7’de

Masiala Kemal İlköğretim 
Okulu alamntla zemin 
düzenlemesi haslaılı

Manastır Mus tafa 
Kemal İlköğretim 
Okulu inşaat 
alanının zemin 
düzeltme çalışması 
başladı.
Manastır bölgesinde 
sıkıntısı yaşanan 
derslik ihtiyacını bü 
yük ölçüde karşıla 
yacak olan okul için 
Gemlik Belediyesi 
olarak her türlü

imkanların zorlana 
cağını söyleyen 
Başkan Güler, 26 
Mart 2011 günü 
temelini atacakları 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu 
nun tamamlandığın
da Gemlik’te bulu
nan en iyi okul 
olarak gösterileceği
ni söyledi.
Haberi sayfa 4’de

Mali polisten kacak 
iphone operasyonu
Bursa’da, mali polis tarafından gerçekleştir! 
len operasyonda, yüzlerce kaçak cep tele
fonu ile iphone ele geçirilirken, 2 kişi 
gözaltına alındı. Çin ve Malezya’dan kaçak 
olarak yurda sokulan 214 adet klonlanmış 
telefon ele geçirdi. Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Keser, sap, hesap!
Yerel ölçekte de ulusal ölçekte de 

gerginlikler, itişmeler, kakışmalar... Varsa 
ben... Yoksa ben...

Biz diyen yok...
Toplumsal çıkarları öne alan yok.
Nereye varacak bu işin sonu...
Testinin biri kırılacak ama hangisi...
Hangisi olursa olsun zararı kim görecek 

bu ülke halkı...
Bağımsızlık Savaşı...
Ardından Cumhuriyet’in ilanı...
Lozan antlaşması...

' Aydınlanma Devrimler!...
Devrim yasaları...
Bir gün saltanat yeniden kurulsun diye 

mi yapıldı?
OsmanlInın ekonomik ve siyasal anlam

da bağımsızlığını yitirmesinin ardından 
bu ülkenin insanları çok çile çekti...

Can Verdi...
Kan verdi...
Kayıplar verdi...
Sonunda muradına erdi...
Bağımsız oldu...
İşgalcileri geldikleri yere gönderdi... 
Sonra...
Gelinen nokta ortada...
Barış içinde yaşamak yok.
Lozan la geri püskürtülenler intikam 

ateşiyle yanıyor.
Sarışın Kurt’un bozduğu planları 

yeniden çizmek istiyorlar.
İsteklerine erişmek için her türlü oyuna, 

hileye başvuruyorlar.
Hadi onların intikam hırsı var. 
içeridekilere ne oluyor? 
işbirliği ilişkilerine giriyorlar. 
Merak ediyorum ellerine ne geçecek? 
Bilgisayarlarının tuşlarına dokunup tari

he şöyle bir göz atsalar.
Çok uzağa değil yakın geçmişe bak- 

salar.. İran’ın şahdan şıha geçiş döne- 
I minde ve ön cesinde yaşananları bir göz
den geçirseler.

Ellerine hiçbir şey geçmediğini, 
yalakalıklarının karşılığını başlarıyla 
ödeyenleri görecekler.

Küçük hesapların başlarına büyük 
hesaplar açabileceğine gözleriyle tanıklık 
edecekler.

Ama nafile.
Hala Cumhuriyet’in kurum ve kurallarıy

la oynuyorlar.
Başkanlık sistemine geçmek isteyen

lerin değirmenine su taşıyorlar.
İyi bir iş değil bu.
Size yaramayacak, sadece payanda 

görevi yapacaksınız...
İşbirlikçiler;
Gelin vazgeçin bu sevdadan...
Sonunuz hüsran olacak...
Demirel’in bir deyimi vardı...
Onu anımsatarak yazıya son verelim...

। “Keser döner sap döner...
Bir gün gelir hesap döner..”

ABONE OLDUNUZ MU?
GemlikKsrfez
MiJJIIIUIIIIIJIIIIIIIiyMWWIWI

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

İnternetSİteniİlVenİleilllİ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemiik’in en büyük 
caddelerinden olan 
İstiklal Caddesi’nin 
kaldırımları 
yenileniyor.
1998 yılında yap
tırılan ve bugüne 
kadar yenilenmeyen 
İstiklal Caddesi’nin 
eskiyen ve vatan
daşların büyük tep
kisini çeken kırmızı 
taşları sökülerek 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yeniden 
yaptırılıyor.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcıları, 
il Genel Meclis ve 
Belediye Meclis 
üyeleriyle birlikte 
kaldırıma ilk taşları 
koyarak çalışmayı 
başlattılar. 
Ahmet Dural 
Meydanı Pak Otel 
önünden başlayan 
taş döşeme çalış
malarında İstiklal 
Caddesi’nin her iki 
yanında bulunan 
kaldırımlar Gemlik 
girişi Karsak Deresi 
köprüsüne kadar 
yenilenecek. 
Gemlik’te ilk kez 
yapılan ve görme 
engelli vatandaşların 
da kaldırımda yürür 
ken yollarını takip 
edebilmeleri için 
özel tırtıklı taşların 
döşendiği kaldırım
lar vatandaşların bü 
yük ilgisini çekiyor. 
Wash Beton Plak 
kaplama ile döşenen 
kaldırımların 
kenarlanna yapılan 
bordür taşları ve 
yağmur olukları 
sayesinde vatan
daşlar daha rahat 
yürüyebilecekler. 
Ahmet Dural

Meydanı ile İstiklal 
Caddesi’nin Gemlik 
çıkış köprüsüne 
kadar olan kısmında 
yapılacak yenileme 
çalışmalarında 6 bin 
metrekare malzeme 
kullanılacak. 
Daha önce ilçenin 
barlar sokağında 
kullanılan ver dar
belere dayanıklı 
olarak bilinen 
Wash Beton

‘c-r-KUK«MS**

taşlarının döşendiği 
istiklal Caddesi

kaldırımları özellikle tepkilere yol 
yağışlı havalarda açmayacak.

mof sim vok
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)5133595]

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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tamdan tatarken ? mtM köorifei iiiîtii YazıYORUM
Bursa'da kavga ettiği 
şahıslardan kaçan 
bir kişi, 7 metrelik 
köprülü kavşak 
duvarından atlayınca 
ayağını kırdı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Merinos batçığı 
çıkışında meydana

Malı Bolısien kagak ıphone operasyonu
Bursa'da, mali polis 
tarafından gerçek
leştirilen operasyon
da, yüzlerce kaçak 
cep telefonu ile 
ıphone ele geçir
ilirken, 2 kişi gözaltı
na alındı. 

Bursa ıla trafik kazaları: 3 yaralı
Bursa'da meydana kazasında 3 kişi
gelen 2 ayrı trafik yaralandı.

geldi. İddiaya göre 
C.N.K. (32) isimli 
şahıs, kimliği belirsiz 
kişilerle kavga ettik
ten sonra kaçmaya 
başladı. Kaçtığı 
şahısların kendisini 
batçık girişinde 
kıstırması üzerine 
korkuya kapılan 
C.N.K., yaklaşık 7

Edinilen bilgiye göre, 
155 polis imdat tele
fonunu yapılan bir 
ihbar üzerine 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi Mali bürosu 
ekipleri harekete 

metrelik yükseklik
ten atladı.
Vatandaşlar tarafın
dan yapılan ihbar 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
ilk önce şahsın inti
har etmiş olabile
ceğini düşündü. 
Olay yerinde bulu
nan kanlı bir bıçak 

geçti. Kestel polis 
ekipleriyle birlikte 
ortak operasyon 
düzenleyen mali 
polis, durdurulan 
otomobilde yaptıkları 
aramada, Çin ve 
Malezya'dan kaçak

Alınan bilgiye göre, 
İnegöl ilçesinde, 

kafaları karıştırırken, 
görçek kısa sürede 
ortaya çıktı.
112 görevlileri 
tarafından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan C.N.K.'nın 
sağ bacağını^ 
kırıldığı öğrenildi. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Bizleri enayi mi sanıyorsunuz ?...

olarak yurda sokulan 
214 adet klonlanmış 
telefon ele geçirdi. 
Aralarında son 
iphone ve blackberry 
modellerinin de 
bulunduğu telefon
lara el konuldu.

Muhittin Okumuş'un 
(41) kullandığı 16 Y 
3231 plakalı otomo
bil, Kemalpaşa , 
Mahallesi Mahmut 
Esatbey 
Caddesi'nde, İsmail 
Yıldız (22) idaresin
deki plakasız moto
sikletle çarpıştı. 
Kazada, İsmail Yıldız 
ile motosiklette yol
culuk eden bulunan 
Özcan Gün (30) yara
landı.
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralılar
dan İsmail Yıldız'ın 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi.
Bursa'da, Naci 
Balpınar (44) yöneti
mindeki 16 BMD 28 
plakalı otomobil, Çır
pan Mahallesi 
Darmstad 
Caddesi'nde yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Fatma 
Güney'e (81) 
çarparak, yaralan
masına yol açtı.
Fatma Güney, Bursa 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.

ABONE 

OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Cumhuriyeti kuran CHP'yi, felç ettiler 
el birliğiyle.

Partisiyle, Belediyesiyle., laf laf, başka 
bir şey yok...

Beyler, bayanlar CHP'yi,babadan 
miras kalmış gibi, parça parça parçala- 
maktalar.

Gandi Kemal, devlet adamı görünü 
şüyle, namuslu müfettiş gülüşüyle ,halk 
adamlıyla ve tüm sevimliliğiyle tek 
başına kaldı bence..
Ama o da biçare görünümünde.

Şaşkın...
Halbuki siyaset yapmak için iktidar, 
CHP’nin önüne her türlü fırsatı sunu 

yor..
İktidar hata üzerine hata yapıyor.
Başbakanın sinir sistemi yıprandı, 

kendini kontrol edemiyor.
Görüyorsunuz halk, kendi kendine ve 

kendiliğinden göstermeye başladı tep
kilerini.

CHP'de ise hala sen ban kavgası var...
Bursa İl Teşkilatı'nda yaşanan saç

malıkları, okuyorsunuz..
Bursa’daki yerel gazetelerin dört bir 

köşesinde konu bu..
Parti Meclisindeki Bursah siyasetçiler

den, İl Başkanına İlçe başkanla rından, 
belediye meclis üyelerine kadar, hepsi 
girmiş durumda birbirine...

Koltuk kavgası...
Vatandaş, gafil davranıp bunları seç 

meye kalksa da bunların seçilmeye 
niyeti hiç yok aslında.

İç kavgalardan kendini kaybetmiş, 
gözü dönmüş olanlar, kendi partilerini 
kemirip bitirmekteler...

Bir kısmı da fırsat bulduk soyalım 
diye belediyeleri soymakla meşgul. 
Gemlik’te ki gibi..
iktidar ise; Anayasayı tümden 

değiştirecek, Recep Tayyip Erdoğan 
Saltanatını getirmek peşinde.

Böyle bir CHP’yle seçimleri kazanmak 
hayal oluyor.

Hukuk, tarumar...
Guguklaşıyor günden güne.
CHP seyretmekte. Tv. ye çıkıp biri laf o 

kadar.
Okullarda, hastanelerde vatandaş 

sömürülüyor, inim inim iriliyor.
Hayatta karşılığı olmayan CHP 

siyaseti, toplumda desteğirii bulmuyor..
Halkın dertlerinden uzak, ne yapması 

gerektiğini bilmeyen bilinçsiz bir 
muhalefet..

Üniversitelerde birileri yerleşirken 
emeklilik ve sosyal güvenlik haklarımız 
yok edilirken, CHP'de uyuyanlar, güven 
vermiyor millete.

Kemal Kılıçdaroğlu ise tek başına 
başından beri.

Gittikçe de daha yalnız görünüyor 
bana.
Yüreğim hak veriyor ona ama yüreğim 

isyan ediyor,
EY.. Kişisel hırsları uğruna, toplumsal 

muhalefeti tıkayanlar..
5 ay kaldı seçime.
Yeter be yeter artık...
Artık bitsin bu dedikodular, 

kulisler,alavere dalavereler...
Bizteri apdal, enayi mi sanıyorsunuz ?

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

İstiklal Caddesinin Kaldırımları..
CHP belediyede göreve geldikten sonra 

İstiklal Caddesindeki kaldırımlarının peri 
şan haline yazmaYa devam ettim.

İki yıldır ilgililerle karşılaştığımızda şah
sen de söylemelerimi Sürdürdüm.

Kaldırımlarda alt yapı çalışmaları yapıla
cağını söylediler.

Geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi kaldırım
larının altına Telekom, Gemdaş hat döşedi.

Son olarak da bugünlerde BUSKİ evsel 
su bağlantıları için kaldırımları yardı.

Belediye alt yapı çalışmalarının sürer 
ken, düğmeye bastı ve İstiklal Caddesi’nin 
kaldırımlarını ihale etti.

Dün, saat 10.30 da Belediye Başkanının 
katılımıyla kaldırımlara ilk parke taşı kona 
çaktı.

O saatlerde, olay yerinde işçiler çalışı 
yordu. Müteahhit ise işçilerin başında tali
matlar veriyordu.

Sembolik tören biraz sonra yapılacak 
dendi.

Belediye’ye gittiğimde başkanın konuk
ları vardı.

Onlar gittikten sonra Manastır da yapıla
cak olan Mustafa Kemal İlköğretim Oku 
lu’nu görmeye bir grup ile birlikte gittiler. 
Biz belediyede bekledik,.

Bursa da işim olduğu için daha sonra 
belediyeden ayrıldım.

Dönüşte baktımki, bordürler döşenmiş, 
kaldırım törene hazır hale getirilmişti.

Bu sırada cep telefonum çaldı.
Arayan Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Basın bürosundan bir arkadaş..
Benim birkaç gündür Büyükşehir Beledi 

yesi üzerine yazdığım yazılar üzerine bana 
Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e yaptığı 
■ve yapacağı hizmetleri göndermek iste- 
duğini söyledi.

Bende elektronik posta adresimi 
verdim. Bursa dönüşü, kaldırımlara ilk taş 
konmuş buldum.

Bu arada bir dosya kağıdına faksla 
gelen Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet
lerini içeren bilgiler önüme sunuldu.

Burada hemen belirteyim.
Büyükşehir Yasası, ilçe belediyelerinin 

birçok görevlerini elinden aldı.
Gemlik’te son alınanlardan biri mezarlık 

lardır.
Bu konuda geçtiğimiz gün yapılan mec 

lis toplantısında, mezarlıklarla ilgili belirsiz 
likten söz edildi.

Büyükşehir Belediyesi’ne 5 kez yazı ya 
zıldığı halde, devir protokolü yapılması 
için Gemlik’e Büyükşehirden gelen olma 
mış. Vatandaş mezar satın almak istiyor. 
Muhatap bulamıyor!

Olacak iş mi bu. Görülmüş şey mi bu?
Sevgili okurlarım.
Ana yollar, meydanlara hizmet vermek 

Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasın
dadır.

Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu bir 
şirket İstiklal Caddesi’hde oto parkçıhk ya 
pıyor. Bu yöntemle yolları devletleştirdiler..

Ben bir yazımda, AKP’nin bu eylemine 
“Sizi gidi özelleştirmeciler sizi” demiştim.

İstiklal Caddesi’nde kaldırım yapmak gö 
reyi Gemlik Belediyesinin mi? yoksa Bü 
yükşehir Belediyesinin mi?

Büyükşehir otopark parası topluyor, 
Gemlik Belediyesi kaldın m yapıyor.

Olay bu.

Mil ttllMlMlftllIı
Belediye Başkam : 
Fatih Mehmet 
Güler’in “Yüzümüzü 
ağartacak bir proje” 
dediği Manastır Mus 
tafa Kemal İlköğretim 
Okulu inşaat alanının 
zemin düzeltme çalış
ması başladı.
Başkan Güler, hafri 
yat ve zemin düzenle 
me çalışması devam 
eden Manastır Muşta 
fa Kemâl İlköğretim 
Oku lu alanında 
incelemede bulundu. 
Manastır bölgesinde 
sıkıntısı yaşanan 
derslik ihtiyacını bü 
yük ölçüde karşılaya
cak olan okul için 
Gemlik Belediyesi 
olarak her türlü 
imkanların zorlana 
cağını ve bittiğinde 
“Yüzümüzü ağarta
cak bir proje olacak” 
diyen Başkan 
Güler, 26 Mart 2011 
günü temelini 
atacakları Mustafa 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nun tamam
landığında Gemlik’te 
bulunan en iyi okul 
olarak gösterileceğini 
söyledi.
Yapılacak okul hakkın 
da bilgi veren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
5907 metrekare alan 
üzerinde 1370 metre 
taban alana 4 
kat+çatı katı yapıla
cak olan yeni okulda 
29 derslik bulunaca 
ğını, ayrıca 3 labora 
tuar, 1 kantin, 1 
kütüphane, 1 kapalı 
spor salonu ile 1 adet 
çok amaçlı salonu ile

çatı katında hobi ve 
zümre odasının yer 
aldığını söyleyerek, 
“Bu okul Gemlik’in 
gördüğü en iyi okul 
olacak, öğrenime 
açılmasından sonra 
Manastır bölgesinde 
büyük bir rahatlama 
yaşanacak ve

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nun 
öğrenci sıkışıklığı 
giderilecek” 
şeklinde konuştu. 
19 Ocak 2009 tarihin 
de Vali Şahabettin 
Harput ile birlikte 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler arasında 
protokol imzalanan 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu’nun 
projesini CHP 
Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi Mimar Arzu 
Karataş ücretsiz 
olarak hazırladı.

Bursa’da ulaşım 
sorununu raylı sis
tem, yeni yollar ve 
kavşaklar yaparak 
ortadan kaldırmayı 
amaçlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi kent 
merkezindeki trafik 
yükünü ortadan 
kaldıracak olan 
Heykel-Garaj tram
vay hattı projesi 
çalışmalarına da hız 
verdi. Başkan 
Altepe, bu yıl içinde 
rayları döşeyip, 
önümüzdeki yil 
deneme seferlerini

başlatmak istedik
lerini söyledi.
Kent içi tramvay hat
ları konusunda, bu 
alanda uzman kuru
luş haline gelen 
İstanbul Ulaşım A.Ş. 
ile birlikte çalışan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 1 numa

rail hat olan Heykel- 
Garaj tramvay hattı 
projesi çalışmalarına 
hız verdi. Projeyi 
hazırlayan İstanbul 
Ulaşım A.Ş yetk
ilileriyle bir araya 
gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, pro

jede gelinen noktajd 
hakkında bilgiler ■ 
aldı. Büyükşehir 
Belediyesi Genel nî 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın ve 
ulaşımla ilgili tüm 
birim amirlerinin 
katıldığı toplantıda, 
yaklaşık 6 kilometre
lik güzergahta 
kullanılacak tramvay 
sayısı, tramvayların 
geçiş zamanları 
ve durakların kon- J 
umları gibi bir çok 
konu ele alındı. *

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Serbest Kürsü MHP'den Dağ-Dcr'e wet
Dünden devam 

Zavallının kamı 
doyunca, vücuduna 
canlılık gelmiş olacak. 
Kadınlann az ötesinde
ki, altında kamını 
doyurduğu ayva ağacı
na sıçradı, kalın dalına 
tutunup sarkıldı. 
Sarkılınca göbeği içine 
çekildi, beli inceldi. Beli 
incelince pantolonu 
ayak bileklerine kaydı. 
Fakirin kıçında don 
yokmuş meğer. 
Pantolonu düşünce 
erkeklik organları mey
dana çıktı. Kadınlar 
“ay ay ayyyy” sesleri 
arasında, sırtlarını 
döndüler gülüştüler. 
Biz çocuklar ise kahka
hadan yerlere yat
mıştık.

Yukarıda, Ilıca 
deresinin Orhangazi 
tarafının kuru olduğun
dan bahsetmiştim. Bu 
gün ilçemizin en büyük 
deresi olması göz Önün 
de tutulursa, gülümse
meyle karşılayan ola
bilir Ancak 1938-1939 
yıllarında Gemlik’in 
nufusu dokuz onbin 
arasındaydı. Sosyal 
yerleşme, yüksek 
semtlerde biraz derinlik 
bulabilmiş, sahil 
boyunda iki üç sıra

ILICAMIZ VARDI..
evle körfezi çevrelemiş 
gerdanlık gibiydi. 
Bahçeler, yeşillikler 
hemen evlerin arkasın
dan başlıyordu. Bağ 
bahçe ile uğraşanlar, 
emeklerinin karşılığını 
aldıklarından hayât
larından memnundu. 
Sah günü kurulan 
pazarda üreticilerin 
yüzde ellisi, belki de 
fazlası, Gemlikli idi. Biz 
dahi her hafta bir eşek 
yükü, beş-altı çeşit 
sebzeyi götürüp pazar
da satardık. Yetiştirilen 
ürünler İçin (su) dere 
bulunmaz bir nimetti. 
İnsanlar İznik deresinin 
karsak boğazından 
itibaren yatağını kendi
leri çizmişti. Cihatlı 
köyünün altından 
itibaren derenin suyu 
yamaca tırmandırılmış, 
yoluna dizilmiş dört 
değirmenin çark ve 
taşlarını döndürürdü. 
Değirmenlerde en az 
dört beş gün sıra bek
lenirdi. Getirilen tahıl 
tartılır, değirmenciye 
teslim edilir, söylenen 
günde gelip öğütülmüş 
olarak alınırdı. Daha 
sonra ovanın ortasın
dan yoluna devam 
eden dere yirmi beş 
otuz metrede bir

..13]
bentlerle önü kesilerek 
iki yakadaki bitkilere 
can suyu verilirdi. 
Bentlerin gerisinde 
biriken sularda gezinen 
balıklar acaba rüyamda 
mıydı? Bazı kimseler 
bentleri zamanında yık
mayınca dereden 
sapan sular tarlalara 
zarar veriyordu.
Yapılan başvuru üze 
rine altmışlı yıllarda 
DSİ’ce dere yatağı 
genişletilmiş, çıkan 
topraklarla kenarları 
yükseltilmişti. Bent 
kurulması da yasaklan
mıştı. Aynı çalışma 
içinde Ilıca deresi de 
ıslah edilmiş suyu yön
lendirmek için başına 
demir kapak konulmuş
tu. Daha sonra ovanın 
kuzeyinden Karsak 
boğazından mezarlık 
altına kadar uzanan 
sulama kanaleti yapıldı. 
Sekiz on sene kul
lanıldı.

Ova ilerleyen yıllarda 
beton istilasına 
uğrayınca ne ova kaldı, 
ne kanalet...

Gördüğünüz gibi 
elde bir deremiz kaldı, 
o da bugün denize 
zehir, çöp, pislik taşı
maktan başka bir işe 
yaramıyor.

MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı Dağ- 
Der’in yeni seçilen 
Başkan Cemil 
Yılmaz ve yönetim 
kurulunu ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
“Osmanh 200 çadır
dan dünyayı yöne 
ten bir imparatorlu 
ğa ulaşmış bunu 
idrak eden bir der 
neksiniz bugünkü 
durum ise 2. bayrak
tan bahsedilir olan 
bir ülke ile karşı 
karşıyayız. AKP ve 
kadrolarının Ülke 
mizi getirdikleri 
durum ortada biz 
bunlann yaptıklarına 
şaşırmıyoruz çünkü 
Başbakan’ın defalar
ca söylediği Biz 
büyük Ortadoğu 
Projesinin Eş 
başkanıyız sözün
den yola çıkarak o 
üzerine düşen göre
vi yapıyor. Onları tek 
başına iktidar yapan 
milletimizin bu 
konuyu idrak etmesi 
hali ile aynı şekilde 
iktidardan indire
ceğine eminiz ne 
kendimizden ne de 
milletimizden şüphe 
miz yok." dedi.
Kayaoğlu, “Belediye 
konusunda ise 
devam eden hukuki

bir süreç var 
sonuçlanmadan ne 
kimseyi hırsız ilan 
eder ne iftira atarız 
ama ortada bir 
sorun var Belediye 
Başkanı kendisi 1.3 
milyon lira kayıp 
diyor. Bunu sen 
çaldın çalmadın 
kohusunda değiliz 
ama birileri çalmış. 
Sen Belediye 
Başkanı olarak 
Gemlik Halkının 
emanetine sahip 
çıkamadın o zaman 
bunlar olurken sen 
ne yapıyordun Tek 
gerçek bunlar 
Sınıfta kalmıştır. 
Buna da aklı ve vic
danı olan kimse iti
raz edemez." dedi. 
Ardından gelen bir 
soruda taşeron 
çalışma sistemi 
hakkında tutumunuz 
ne olacak denmesi 
üzerine Kayaoğlu, 
“Seçim beyanname 
mizde de belirt

tiğimiz gibi 
Kamu istihdamı göz
den geçirilerek aynı 
ya da benzer işi 
yapmakla birlikte 
sözleşmeli, geçici, 
taşeron elamanı, 
4/B'li, 4/C'li, Vekil ve 
benzeri adlar altında 
istihdam edilenlerin 
tamamının kadrolu 
istihdamını sağlaya
cak düzenlemeler 
yapılacak, bu alan
daki karmaşa ve 
mağduriyetler 
giderilecek, 
eşitlikçi, adaletli ve 
hakkaniyetli bir 
istihdam düzeni 
oluş turulacaktır. 
Seçim beyannamesi 
bir partinin namus 
sözüdür biz bu 
şekilde yaklaşı 
yoruz” denileli. 
Gelenekle Geleceğe 
sloganı ile faaliyet
lerini sürdüren 
Dağ-Der’e çalış
maları nedeniyle 
teşekkür edildi.

USTABAŞI ARANIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 
40 kişilik atölye yönetebilecek 

Makine bilgisi olan
Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.

0 533 217 20 96

ORTAK ABANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 

Cafe’ye devren satılık ya da 
ortak aranıyor.

Tel : (0.2241 513 96 83

SATILIK DAİRE 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 Market’in 

köşesinde 140 m2 yeni dükkan 
sahibinden 145.ooo TL’ye 

satılıktır.

0 532 583 56 61

MUHASEBECİ ARANIYOR
35 yaşını geçmemiş 

muhasebe tecrübesi olan 
ELEMAN ARANIYOR

YILDIRIM TUZ SAN. AŞ. 
TEL: 5131173 

GSM: 0.5326160182

Yeşil kartımı kaybettim. Yenisi 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

LEMAN ÜNLÜYAYLA

WTOI ABONE OLDUNUZ MU?
CElllrlI İli Çilim Iİ1UİİUHEIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İnteiîieisitemizyenilenıli www.genıiiW(urtenazeteslcom

■ GÜRAŞ1SİTESİCBL0KTADENİZMANZARAU

TJÜ7 İÇİ MODE Will (M) 7.KATDAİRE 
UAInc SAHİBİNDEN SATILIKT1R.05326682299
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Muılanııa'ııa islıele müjdesi Bursa'nın Mâl yenileniyor

Bursa'nın Mudanya 
ilçesine yeni tahmil 
ve tahliye iskelesi 
yapılacağı bildirildi. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk, Ankara'da 
yapılan görüşmeler 
neticesinde, Devlet 
Bakanı Faruk 
Çelik'in direktifi ve 
desteği ile ilçeye 
yeni bir iskele 
yapılacağını açık
ladı. Zeytinbağı 
Belediye Başkanı 
Ali Turan ile 
Ankara'da yaptıkları 
temaslardan 
Mudanya'ya yeni 
bir iskele müjdesi 
ile döndüklerini 
belirten Aktürk, yeni 

iskele için DLH 
yetkililerinin 
Mudanya'ya 
keşif için geleceğini 
bildirdi.
Aktürk, "Mudanya 
tahmil tahliye iske
lesinin bulunduğu 
bölgede verimli 
olmadığını daha 
önce dile getir
miştik. Orada 
çalışan Mudanya 
hları mağdur etme 
yeceğimize dair 
verdiğimiz sözü 
tutuyoruz. Tekno 
lojik açıdan daha 
modern, iş hacmi 
bakımından daha 
verimli bir iskele 
yapacağız" dedi. 
Zeytinbağı

Belediyesinin 
Ketendere bölgesi 
ile ilgili şubat 
meclisinde aldığı 
kararı da hatırlatan 
Aktürk, "Mudanya 
sahil şeridi projesi 
çerçevesinde tur
izme açacağımız 
mevcut iskelenin 
yerine Ketendere 
bölgesine yenisi 
yapılacak. 
1/100Ö00'lik 
planlara işlenen 
iskele için yakında 
DLH yetkilileri 
Ketendere bölge
sine gelip keşif 
yapacak. İskele 
şimdiden Mudan 
ya'ya hayırlı olsun" 
diye konuştu.

Cumalıkızık köyünün 
Bursa'nın kimliği 
olduğunu ve çalış
maları çok beğen 
diğini belirten Vali 
Harput çalışmalar ile 
ilgili yetkililerden 
bilgi aldı. 307 evin 
restorasyonunun 
yapılacağı cumalı 
kızık köyünde 15 
evin dış cephe kapla
ma çalışmaları bitmiş 
durumda. İl özel 
İdaresi Genel Sekre 
teri Kemal Demire), 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Yıldırım 
Kaymakamı Mehmet 
Yapıcı ve ilgili diğer 
kurum müdürleri ile 
restorasyonu tamam
lanan evlerde 
incelemede bulunan 
Vali Harput, projede 
gelinen son nokta ve 
yaşanan aksaklıkları 
dinledi. Restorasyon 
çalışmalarının daha 
da hızlandırılacağını 
belirten Vali Harput 
cumalıkızık'ın tümüy 
le restore edileceğini 
belirtti. Cumalıkızık 
köyünün Bursa'nın 

en iyi kimliği 
olduğunu belirten 
Vali Harput 
"Cumalıkızık 
köyümüz Bursa'nın 
gözünün bebeği, bir 
yerin kimliğini 
belirleyen özellikler 
vardır Cumalıkızık 
bizim kimliğimizdir. 
Uzun süreden beri 
Valiliğimizin koordi
nesinde mimarlar 
odasının desteğinde 
yıldırım belediyem
izin yürüttüğü çok 
muhteşem bir 
faaliyet var. 700 yıldır 
yaşanan bir köyü 
tamamı ile restore 
etmek dünyada ilk 
kez gerçekleştiriliyor. 
Bu projeyi çok önem
siyoruz" dedi. 
Yapılan restorasyon 
çalışmalarının daha 
da hızlandırılması 
yönünde değer
lendirme toplantısı 
yapan Vali Harput" 
Yapılan çalışmaları 
yerinde inceledik çok 
güzel çalışmalar 
olmuş, cumalıkızık 
tarihi dokusuna zarar 
verilmeden resmen 

yeniden yaratılıyor 
Bu işi nasıl çabuk 
laştırabilîriz, daha 
hızlı bitirebiliriz 
konularına çözüm 
aramak için bir araya 
geldik. Cumalıkızıkta 
bulunan 307 evin 
restorasyonunu en 
kısa zamanda 
bitirmek istiyoruz şü 
ana kadar 7 etaptan 
oluşan planın 5.
Etabı bitmiş durumda I 
daha sonraki plana 
göre 1. ve 2. Etap 
çalışmalarına 
geçilecek" 
şeklinde belirtti.
Daha önceki yıllarda 
cumalıkızık ile ilgili 
restorasyon çalış
malarının yapılmak 
istendiğini fakat bir 
türlü çalışmaların 
başlatılmadığını 
belirten Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Keskin " Biz yedi 
sene önce 
cumalıkızık köyünü 
masaya yatırdık daha 
sonra sayın Valimizin 
destekleriyle proje 
mize hız kazandır 
dik." dedi.

ÖZCİ ® A B

elmfc sekeri
GEHlirlN İH ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 
KUBUNU

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

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

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

517 1967 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira ■ 5. kat daire satılık 67 bin lira 

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre * 5760 m2 (Kumla yolu) 
__________________Manastırda 800 m2 imarlı arsa)___________________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol'da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
_________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında _____

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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TÜVTURK tarafın
dan Bursa’da 
yapılan kontroller 
de araçların yak
laşık yüzde 39,8’i 
ağır kusurlu ya da 
emniyetsiz bulun
du. Araç muayene 
istasyonlarının 
devreye girdiği 
Ocak 2008’den 31 
Ocak 2011e kadar 
Türkiye genelinde 
12 milyon 27 bin 
939, Bursa böl
gesinde ise 493 bin 
618 aracın periyo
dik muayenesi 
yapıldı. TÜVSÜD 
Bursa Taşıt Mua 
yene İstasyonları 
İşletim AŞ Genel 
Müdürü Hakan 
Özsezer, Bursa’nın 
taşıt muayene 
sonuçlarının Türki 
ye geneli ile nere 
deyse paralel oldu 
ğunu dile getirdi. 
3 yılda Türkiye 
genelinde yapılan 
kontrollerde 4 mily
on 895 bin 102 taşıt 
ilk muayeneyi 
geçemediğini hatır
latan Özsezer, bu 
rakamın Bursa’da 
196 bin 601 
olduğunu söyledi. 
Ülke genelinde 
muayene edilen 
taşıtların 622 bin 
832'sinin kusursuz, 
6 milyon 510 bin 
5‘inin hafif kusurlu 
bulunarak muayene 
eden geçtiğine 
dikkat çeken Özse 
zer, araçların 4 
milyon 244 bin 
818'inin ağır kusur 
lu ve 650 bin 
28'ünün emniyetsiz 
bulunarak tekrar 
muayeneye

çağrıldığını ifade 
etti.
Aynı dönemde 
Bursa’da yapılan 
muayeneler sonu
cunda 46 bin 503 
aracın kusursuz, 
250 bin 514 aracın 
hafif kusurlu bulu
narak muayeneyi 
geçtiğine dikkat 
çeken Özsezer, 177 
bin 929 aracı ağır 
kusurlu, 18 bin 672 
aracı emniyetsiz 
bulup yeniden 
muayeneye çağır 
dıklarım dile getirdi. 
Ocak 2008’den 
şubat ayının başına 
kadar Türkiye’de 
muayene edilen 
araçların yüzde 
5’inin kusursuz, 
yüzde 54’ünün hafif 
kusurlu, yüzde 
41’inin ağır kusurlu 
ya da emniyetsiz 
bulunduğunu hatır
latan Özsezer, Bur 
sa’da ağır kusurlu 
ya da emniyetsiz 
olarak tespit edilen 
araç sayısının 196 
bin 601 ile yüzde 
39,8 oranında 
olduğunu açıkladı. 
Özsezer, şu bilgileri 
verdi: "İlk muayene 
den kalan araçların 
186 bin 651 adedi 

tekrar muayeneden 
geçmiş, bunlardan 
29 bin 504 adedi 
kusursuz olarak 
muayeneden 
geçmiş, 157 bin 147 
adedi hafif kusurlu 
olarak muayeneyi 
tamamlamıştır.
Tekrar muayeneden 
de kalan 5 bin 916 
aracın 182'si 
emniyetsiz, 5 bin 
734'ü ağır kusurlu 
bulunmuştur. 
Kusurlar, hafif ve 
ağır kusur olarak 
ikiye ayrılır. 
Muayenede ağır 
kusur barındırdığı 
tespit edilen 
araçlar muayene 
tekrarına kalır.
Araçta hafif 
kusur grubuna 
giren kusurlar 
tespit edilmesi, 
muayeneden 
kalmaya 
sebep olmaz ancak 
bunlar yürürlükte 
olan trafik kanunu 
gereğince uygun
suzluktur. Dolayısı 
ile bir trafik deneti
mi esnasında trafik 
polisi tarafından 
tespit edilmesi 
durumunda aracın 
ceza yeme riski 
söz konusudur."

IMWMllIilll
Türkiye'de e- 
ticaretin yaygınlaş
ması, pazarın hızla 
büyümesi ülke 
ekonomisine katkı 
sağlarken bazı 
sorunları da 
beraberinde 
getiriyor. Yetkililer 
tüketicileri e- 
ticarette mağdur 
olmamaları için 
uyarıyor. 
Sayısı gittikçe 
artan e-ticaret 
siteleri ile birlikte 
başta güvenlik 
sorunları olmak 
üzere pek çok 
konuda tüketicinin 
yaşadığı sıkıntılara 
her gün yenileri 
ekleniyor.
Pazar hacminin 
büyük bir hızla 
büyümesiyle birlik
te ön plana çıkan 
vergi kaçağını önle
mek için maliye 
denetimlerini sık
laştırırken, yetkili 
ler, tüketicileri de 
belge konusunda 
uyarıyor.
Konuyla ilgili açık
lama yapan 
www.binbirurun.co 
m sahibi Hasan 
Coşkun, tüketicileri 
özellikle faturasız 
mal almamaları

GemiikKErfez
- .tiKirtoiu Îİmuiimii

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

konusunda 
uyarıyor.
Coşkun yaptığı 
açıklamada özellik
le internet ortamın
da faturasız satılan 
malların tüketicinin 
başını ağrıttığına 
dikkat çekti ve 
tüketicileri şöyle 
uyardı:
“E-ticaret ülkem
izde son yıllarda 
oldukça yaygın
laştı. Yıllık 15 mil
yar liraya kadar 
yükselen bu büyük 
pazardan pay 
almak isteyen 
satıcılar son kul
lanıcıya faturasız 
mal satarak haksız 
rekabete neden 

11 Şubat 2011 Cuma 
AHSEN ECZANESİ

oluyorlar. 
Durumdan habersiz 
olan tüketici ise fat- 
urasız aldıkları 
ürünlerde özellikle 
garanti konusunda 
sıkıntılar yaşıyor. 
İnternetten alışveriş 
yapan tüketicilere, 
gelecekte sıkıntı 
yaşamamaları için, 
yasal yollarla yurda 
getirilen ve garanti 
şartları belli olan 
faturalı ürünleri ter
cih etmelerini öner
iyoruz." 
Coşkun, ayrıca e- 
ticaretin belgelen
mesi ülke ekono 
misi için büyük 
önem taşıdığını da 
altını çiziyor..

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
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
ilçs Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.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 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

E 
H

GEMOAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş. 513 16 37
Mogaz 5İ3 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

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M.rSag.Ocaftı 513 10 68
I om okay Tomografi 513 85 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 $13 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

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

I;
==

Akçen Petrol o ,
MAR-PET
Tuncay Otogaz 513 14 29
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3886 
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)

INIİIMIIİİI
VENÜS SİNEM 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.50- 
19.00-21.15

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-l6.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(Td: 513 33 21)

http://www.binbirurun.co
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Ordu ilinde yapılan 
Ümitler Türkiye 
Judo 
Şampiyonası’nda 
başarılı olan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
sporcuları altınla 
ödüllendirildiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
48 kilo Ümit 
Bayanlarda Türkiye 
Şampiyonu olan 
Nazlı Karakaya’yı 
1 Cumhuriyet 
altını, yine Ümit 
Bayanlarda +70 
kiloda Türkiye 
Üçüncüsü olan 
Sebile Akbulut’ı ise 
1 Çeyrek altınla 
ödüllendirdi. 
Sporcularıyla gurur 
duyduğunu ifade 
eden Başkan Güler, 
kendilerini spora 
teşvik eden aileleri 
ile hocaları İsmail 
Yıldız’a da teşekkür 
etti.

Yakalarına ödülleri 
olan altınları takan 
Başkan Güler, 
hedefleri Avrupa’da 
ve Dünya’da 
başarılı olmak olan 
2 sporcuyla her 
zaman gurur 
duyduğunu 

söyleyerek 
“Kızlarımız ülkemiz 
için faydalı oldukları 
kadar toplum içinde 
örnek kişiler oldular. 
Bu kızlarımızı 
yetiştiren aileleri ile 
hocalarına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Hafta sonu oyna 
nacak olan 
Eskişehirspor, 
Bursaspor maçının 
bilet fiyatları 
açıklandı. 
Geçtiğimiz haftaki 
Konyaspor maçında 
bilet fiyatlarını açık 
tribün İ 5 TL, kapalı

Deyleı liyairoları lurnelerini sümiiriiyıır
Devlet Tiyatrolan 
kötü hava koşulları
na rağmen turneler
ine devam ediyor. 
Şubat ayında turne 
programı devam 
eden Oyunlardan 
Ankara Devlet 
Tiyatrosu yapımı, 
Hatice Meryem'in 
yazdığı, Funda 
Mete'nin derleyip 
yönettiği ''Sinek 
Kadar Kocam Olsun 
Başımda Bulunsun", 
15 Şubat'ta 
PolatlI'da, 17 
Şubat'ta Uşak'ta, 18 
Şubat'ta Kütahya'da, 

tribün 30 TL ve VIP 
tribünü de 50 TL 
olarak belirleyen 
Eskişehirspor yöne
timinin Pazar günkü 
Bursaspor maçının 
bilet fiyatlarını iki 
katına çıkartması 
dikkat çekti. 
Eskişehirspor

19 Şubat'ta Afyon'da, 
26, 27 Şubat'ta 
Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Büyük 
Sahne'de temsil 
edilecek.
Erzurum Devlet 
Tiyatrosu Dersu 
Yavuz Altun'un 
yazdığı, Serkan 
Kunter'in yönettiği 
çocuk Oyunu 
"BENİM GÜZEL 
PABUÇLARIMI, .14 
Şubat'ta Erzin can'- 
da, Vasıf Öngörenin 
yazdığı, M.Doğan 
Yağcı'nın yönettiği 
"Asiye Nasıl Kurtu 

yönetiminin 
kulübün resmi 
internet sitesinden 
yaptığı açıklamaya 
göre, açık tribün 
30 TL, kapalı 
tribün 50 TL ve 
VIP tribünü de 
100 TL olarak 
belirlendi.

Iur"u, 14 Şubat'ta 
Erzin can'da, 21 
Şubat'ta Gümüşha 
ne'de, 22 Şubat'ta 
Bayburt'ta izleyenleri 
ile buluşturacak. 
Diyarbakır Devlet 
Tiyatrosu Orhan 
Asena'nın yazdığı, 
Tamer Levent'in 
yönettiği "ölümü 
YaşamaK” adlı 
Oyunu 14 Şubat'ta 
Viranşehir'de, Habib 
Bektaş'ın yazdığı, 
özlem Gür'ün yönet
tiği "Titil ile Bibil"i, 
16 Şubat'ta Şive 
rek'te sahneleyecek.

^>MİITON
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: miltongazînosu@windowslive.com

mailto:nosu@windowslive.com


E3 AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO GAZ SATIŞLARI BAŞLAMIŞTIR
Tel: 0.224 513 10 79

Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

Kuruluş:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

12 Şubat 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MİHia
Dünyanın en büyük sofralık 
zeytin üreticisi Marmarabirlik, 
Irak’a da kapı açtı. Şimdiye 
kadar 26 ülkeye ihracat yapan 
Marmarabirlik, Irak’la birlikte 
ulaştığı dış pazar sayısını 27’ye 
çıkardı. Haberi sayfa 4’de

D llMli IIHİ1IIİIİIII
Gemlik Belediyesi temizlik çalışmalarında 
teknolojik yenilikleri takip ediyor. Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, çöp konteyner 
lerini yer altına aldıkları ve bu sayede Gem 
Hk’i çöp poşetlerinin oluşturduğu ve göze 
hoş gelmeyen kötü kokulardan ve çirkin 
görüntülerden kurtarmak istediklerini söyle 
di. Çöpler, yeni kullanılan sistemle toprak 
altına yerleştirilen yeraltı çöp konteynerleri 
ile toplanıyor. Uygulama ile koku ve çevre 
kirliliği en aza inerken, atık toplayıcıların 
konteynerleri dağıtmalarının da önüne 
geçilecek. Haberi sayfa 2’de

Mısır halkı sonunda 
Mübarek’! devirdi

Cezayir’de başlayan ve 
Arap ülkelerini de etki 
si altına alan halk hare 
ketleri içinde en uzun 
direnişi.gösteren Mısır 
halkı, 30 yıllık Hüsnü 
Mübarek dönemini bir 
daha geri gelmemek 
üzere kapadı. 
Mısır’ın Kahire ve İs 
kenderiye gibi büyük 
kentlerinde gençlerin 
internet üzerinden 
başlattıkları başkaldırış 
hareketi sonuç 
verdi.

30 yıldır Mısır’ı 
despotizmle yöneten 
Hüsnü Mübarek’İn 
görevden çekilmesini 
isteyen milyonların, 
18 gün sürdürdükleri 
kansız eylemleri 
sonücu dün yaptıkları 
en büyük gösteriden 
sonra Mübarek görevi 
bıraktığını açıkladı. 
Mısır’da 30 yılık 
Hüsnü Mübarek 
döneminin sona 
ermesi halk tarafından 
coşkuyla kutlanıyor.

Güne Bakış ARZUM KONUTLARI

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halkın direnci 
Mübarek’i yendi

Mısır halkının 18 gündür Devlet Başkanı 
Hüsnü Mübarek’İn görevini bırakması için 
başlattığı gösteriler zaferle sonuçlardı.

30 yıldır totaliter bir rejimle, Mısır’ı 
yöneten Mübarek, günlerdir başlayan halk 
ayaklanmasına direndi.

Hükümette değişiklikler yaptı.
Başbakanlığa eski istihbarat müdürünü 

getirdi ve yetkilerinin bazılarını ona devret
ti. Ama, bunlar Mısırlıları meydanlardan 
çekmedi.

Dün gösterilerin en büyüğü yapıldı.
ABD ve AB’de Mübarek’i gözden çıkann- 

ca dün 30 yıllık Mübarek saltanatı sona 
erdi. Devamı sayfa 4’de

%

LÜKS DAİRG VG DÜKKANLAR
O DEPREME DAYANIKLI 
O RADYAL TEMEL 
o KOMBİLİ (DOĞALGAZ) 
O UYDU ANTENLİ 
O KAPI GÜVENLİK 
O MODERN BANYO 
O ANKASTRE MUTFAK 
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK 

02245132888 - 05323032222-.05322825575 
Enver ŞAHİN-Fazh AYDIN-I brahim ADA

ınsr

http://www.aakcan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çekirge iki kez zıplar 
İnsanlar hata yapabilirler. Önemli olan 

hatalardan ders çıkarabilmek. 
Bir de önerilenleri dikkate almak... 
Kaldı ki insanoğlu sürekli kendisini 

geliştirecek.
Bilgiden yoksun kalmayacak.
Aşağıdaki fıkra almasını bilene ders 

niteliğinde.
Sözü döndürüp dolandırıp seçene seçi

lene getirmeden fıkraya geçelim.
Yorumu da size bırakalım.
Bir adam hileyle kuşun birini tuzağa 

düşürerek yakalamış.
Kuş dile gelmiş yalvarmış;
"Ey ulu insan, sen koyunları, öküzleri 

yedin, birçok deveyi kurban ettin. Bu 
dünyada onlarla bile doymadın, benimle 
mi doyacaksın? Eğer beni bırakırsan ben 
sana üç öğüt vereceğim. Bunlara 
uyarsan her müşkülün hallolur.

Birincisini, elindeyken vereyim, eğer 
beğenirsen beni bırakırsın. İkincisini şu 
dama konarken, üçüncüsünü de şu ulu 
ağaçta söylerim" der.

Adam kuşu sıkı sıkıya tutarak: 
"Haydi söyle bakalım, eğer beğenirsem 

seni bırakırım"
Kuşcağız ilk öğüdünü söyler: 
"Olmayacak sözü kim söylerse 

söylesin, inanma".
Adam öğüdünü beğenerek kuşu bırakır 

kuş uçarak damın saçağına konar ve 
ikinci öğüdünü söyler:

"Geçmiş gitmiş şeylere* kaçmış fırsat
lara ah vah etme" der.

Sonra biraz geriye çekilerek orada bulu
nan ulu ağaca konar:

"Benim karnımda on bir dirhem ağır
lığında paha biçilmez bir inci vardı. Eğer 
beni kaçırmasaydın o şimdi senin ola
caktı".

Bunu duyan adam ağlayıp inlemeye, 
saçını başını yolmaya başlar. Bunu gören 
kuş seslenir:

"Ben sana geçmiş gitmiş fırsatlar için 
ah vah edip üzülme demedim mi? 
Madem fırsatı kaçırdın, neden üzülüp 
duruyorsun?

Ya öğüdümü dinlemedin yahut da 
sağırsın.

Ayrıca sana olmayacak şeye inanma 
demedim mi?

Benim bütün ağırlığım üç dirhem, 
karnımda nasıl on bir dirhem ağırlığında 
inci bulunabilir?"

Bunun üzerine adam kendi kendine: 
"Şimdi söylediklerini daha iyi anladım. 

Haydi şimdi de üçüncü öğüdünü söyle 
bakayım" der.

Kuş:
"Allah için o iki öğüdü güzelce tuttun 

da benden üçüncüsünü mü istiyorsun? 
Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt ver
mek, çorak toprağa tohum atmak gibidir. 
Aptallık ve bilgisizlik yırtığı, yama tut
maz." diyerek uçup gider.

Bir de kuşa beyinsiz derler. 
Kimmiş kuş beyinli? 
Siz siz olun öğütlere kulak verin. 
Bir de insanları asla “kuş beyinli" diye 

niteleyerek kuşun günahını almayın.

liimtmııiııi imim lılııı
Gemlik Belediyesi 
temizlik çalışmaların 
da teknolojik yenilik
leri takip ediyor.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
çöp konteynerlerini 
yer altına aldıkları ve 
bu sayede Gemlik’! 
çöp poşetlerinin 
oluşturduğu ve göze 
hoş gelmeyen kötü 
kokulardan ve 
çirkin görüntülerden 
kurtarmak istedik
lerini söyledi.
Normal konteyner- 
lerle alınan çöpler, 
yeni kullanılan sis
temle toprak altına 
yerleştirilen yeraltı 
çöp konteynerleri 
ile toplanıyor. 
Uygulama ile koku 
ve çevre kirliliği en 
aza inerken, atık 
toplayıcıların 
konteynerleri dağıt
malarının önüne 
geçilecek. Gemlik’te 
temizlik alanında ilk 
kez uygulanan sis
temle çöp toplama 
sorun olmaktan 
çıkıyor. Çöpler, pilot 
bölge olarak seçilen 
noktalarda toprak 
altına yerleştirilen 
yeraltı çöp kontey

nerleri ile 
toplanacak. Yeni 
uygulama ile hem 
maliyet düşüyor, 
hem de çöpler daha 
sağlıklı koşullarda 
toplanıyor.

ÇİRKİN GÖRÜNTÜ 
OLMAYACAK 
Vatandaşların en 
çok şikayet ettiği 
konuların başında 
çöp meselesinin 
geldiği, bu problemi 
yer altı konteyner 
sistemi ile çözmeyi 
hedeflediklerini 
belirten Gemlik

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
"Öncelikle vatan
daşımız evinde top 
ladığı çöpü poşete 
koyarak buraya 
gelecek ve çöpünü 
kapaktan içeri ata
cak. Kapağında çok 
sert ve yaylı bir sis
tem var. Bu kapak 
sayesinde hayvanlar 
konteynerın içine 
giremeyecek, etrafa 
kötü koku saçmaya
cak. Hatta sinek ve 
sivrisinek dahi gire
meyecek. Her gün 
çöp toplama kam

yonumuz buraya 
geldiği zaman 
görevli arkadaşımız 
elindeki kumanda 
ile ilgili butona 
bastığı zaman 
çöp konteynırı 
yukarıya çıkacak. 
Konteyneri 
alıp kamyona 
boşaltacak. 
Sonra tekrar sis
temin olduğu yere 
konteynırı koyacak. 
Butona bastıktan 
sonra da konteyner 
tekrar yerin altına 
inecek" diye 
konuştu.

Kumla yol» kenarlan temizleniyof
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
şehir içinde olduğu 
gibi anayol 
kenarlarında da 
temizlik seferberliği
ni sürdürüyor. 
Süpürgeci tabir 
edilen temizlik 
işçilerinin Gemlik 
ile Kumla arasında 
yol boylarına atılan 
çöpleri toplamaya 
başladı.
Özellikle araçlardan 
atılan ya da çevrede 
bulunan binalardan 
getirilerek atılan çöp 
ve atıkların çirkin 
görüntü yaratması 
üzerine Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri yol boyunda 
bulunan tüp atık ve 
çöpleri topluyor.

Gözden uzakta 
olması nedeniyle 
yolculuk yapan 
araçlardan atılan 
atıklar adeta çöp

yığını haline 
dönüşüyor. İlçe 
dışında kalan böl
gelere de dağılan 
Temizlik işleri

birimleri her türlü 
atık ve çöpü topla
yarak yol 
kenarlarının temiz 
olmasını sağlıyorlar.
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Mateni »ilan atanrakıtılhfe samlar
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde madeni 
yağları mazot diye 
sattıkları belirlenen 2 
kişi hakkında işlem 
yapıldı. Ucuz mazot 
satışı yapan fir
maların akaryakıt 
lisansı olmadığı 
belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa-İzmir karayol
unun 54. kilome
tresinde M.K. ve I.K.

isimli şahsın madeni 
yağ işletmesine 
operasyon yapan 
jandarma ekipleri, 
özel düzenekler 
buldu. Lisansı

olmadığı halde 
akaryakıt satışı yap
tığı belirlenen şahıs
ların, madeni yağları 
akaryakıt diye sattık
ları tespit edildi.

Operasyonda 3 adet 
merdivenli huni 
düzeneği, 3 adet 
plastik dolum hortu
mu, 9 adet filtreli yağ 
hunisi ele geçirildi. 
Ayrıca bir çekiye 
bağlı dorseye de 
yakıt olarak kullanıl
mak üzere madeni 
yağ doldurulduğu 
belirlendi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Marketleri soyan hiTSizlık şehekesine sok haskın
İstanbul, Bursa, 

Balıkesir Yalova ve 
Kütahya'da organize 
olarak hırsızlık yap
tıkları iddia edilen bir 
şebekeye yönelik eş 
zamanlı şok baskın
larda 10 kişi gözaltı
na alındı.
Şebeke üyeleri, 
İnegöl'de bir market
ten hırsızlık yapar 
ken güvenlik kam

erasına yakalanmıştı. 
Edinilen bilgiye göre 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
istihbarat çalışmaları 
sonucu bir hırsızlık 
çetesinin çökertilme
si amacıyla soruştur
ma başlattı.
Şüphelilerin; İnegöl, 
Gemlik, İznik, Nilüfer 
ve Karacabey 
ilçelerinde 16,

Kütahya'nın Tavşanlı 
ilçesinde 4, Bahke 
sir'in Gönen ilçesin 
de 1, Yalova'nın 
Çınarcık ilçesinde 3 
iş yerinin soyulması 
olaylarının yanı sıra 
Bursa, İstanbul, 
Kütahya'dan 3 oto
mobil hırsızlığı ile 
birlikte toplam 27 
ayrı olaya karıştığı 
tespit edildi.

Ekiplerin 5 ayrı ilde 
gerçekleştirdiği eş 
zamanlı şok baskın
larda; Ş.A., H.D., 
T.D., M.K., E.O., M.T., 
E.A., O.A., N.T. ve 
S.A. gözaltına alındı. 
Örgüt üyelerinden 
M.T ve R.A.'nın daha 
önceden tutuk
landığı, S.T. isimli 
şüphelinin ise 
arandığı ifade edildi.

öztlifek
"SiMjiedt b'w jdajdc

TEK SEFERDE TAPACAĞINIZ 50 TIKE ÜZERİ 
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAİılHIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZOA 

.-2^. 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 aynca 
bu tutann 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 kuponlan birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponlan paket servislerde geçerli değildir.
* indirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Salalı «akil 
uyuşturucu 
baskını
Bursa'da şafak vakti 
narkotik köpekleri 
Alfa ve Çikolata ile 
evlere baskın 
düzenleyen polis, 
aynı aileden 9 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, son zamanlar
da uyuşturucu 
satışıyla ilgili yoğun 
ihbar alan narkotik 
polisi, Soğanlı 
Mahallesi'nde takip 
başlattı. Ekipler, 3 
aylık incelemenin 
ardından bu sabah 
saatlerinde mahall
eye baskın düzenle
di. Yaklaşık 100 
polisin görev yaptığı 
operasyona narkotik 
köpekleri Alfa ve 
Çikolata da katıldı. 3 
eve yapılan şok 
baskında, aynı aile
den 2'si çocuk 9 kişi 
gözaltına alındı.
Evlerde yapılan ara
malar sırasında, bir 
adet ruhsatsız taban
ca ile 19 fişeğe de el 
koyuldu.

“Yaralı kaplan”....
Peki, sîzler söyleyin asker, CHP’li 

Süheyl Batum’un dediği gibi gerçekten 
"kâğıttan kaplan” mı?..

Bana kalırsa asla. ASLA...
TSK, dünyanın örnek gösterdiği bir 

ordudur.
Eski bir asker (1953 ) Harp okullu 

olmakla hayatım boyunca gurur
landığım, benden öncekilerin ve son- 
radakilerin bu ülkenin has evlatları 
olduklarını her zaman söylediğim bu 
büyük ordu, öyleyse neden son yıllarda 
çok fazla eleştiriliyor.

Bugüne dek herkesin gözü gibi baktığı 
TSK’ya ne oldu da^ hangi siyasi parti 
temsilcisi daha çok sataşırsa 

kamuoyundan daha fazla alkış alır 
duruma geldi ?....

Bu husus da daha fazla yazamıyorum.. 
Çünkü yasalar nerede başlar nerede 

biter bilemiyorum.
Onun için Emekli Or.gen. Çetin 

Doğan'ın gazete yazılarını sîzlere arz 
ediyorum.. Okuyup, değerlendirin.. 
DİYOR Kİ; “Bu açıdan bakıldığında 
Sayın Süheyl Batum'un "Kağıttan 
Kaplanmış!" benzetmesiniz asıl 
hedefinin TSK olmadığı, yakın geçmişte 
TSK'ın sorumlu makamlarını işgal eden
leri kastettiğidir... Bu açıktır.. Ve bu 
nedenle TSK mensuplarını yapılan ben
zetmenin incitmediği inancındayım.

Son dönemde Türk Toplumunu ve 
TSK'yı derinden sarşan; haksız, 

hukuksuz gelişmelere, mensuplarının 
meşru temeli bulunmayan davalarla 
hapse atılmalarına, mağdur edilmelerine 
karşın, çeşitli mülahazalarla kılını kıpır
datmayan, konuşmaktan köşe bucak 
kaçan, yakın geçmişte TSK'nın sorumlu 
mevkilerinde bulunan emekli "zevatın", 
"kağıttan kaplan" yakıştırmasını hak 
ettiklerini düşünüyorum.

TSK'nın zirvesinde bir zamanlar 
"Kağıttan Kaplanların" olması elbette 
kuruma zarar vermiştir ama, meydana 
gelen hasar kalıcı olamaz.

TSK'nın iç dinamiği, bu zevatın sis
teme verdiği hasarı süratle giderme 
yetisine sahiptir.TSK kağıttan bir kaplan 
değildir ama, ille de "kaplana" ben
zetmek gerekirse "yaralı bir kaplana" 
benzetilebilir.
Avcılar çok iyi bilirler ki; yaralı bir 

kaplan daha da kahredicidir.
Bu nedenle kimsenin TSK üzerinden 

politika üretmeye kalkışmaması en 
doğru yoldur.

TSK Demokrasiye, insan haklarına 
hukuka bağlıdır ama, bu kavramlara 
herkesin bağlı olmasını doğal olarak 
istemek hakkına da sahiptir.

Kurum olarak TSK'ne ve mensuplarına 
karşı yapılan haksız, hukuksuz tertip ve 
müdahalelere karşı, suskunlukla 
geçiştirilmeye çalışılmasını, halkımızın 
basiretli bir davranış olarak görmediği 
de açıktır.

TSK, kaynağı olan "Turk Ulusu" ile 
bağları koparılmadıkça,

Yeniçeri Ocağına dönüşmedikçe, 
Atatürk Devrimleri'ne, laik, demokratik 

Cumhuriyet'e bağlılığının, sarsılmaz bir 
inançla devam edeceğinden, hiç kimse 
nin kuşkusu olmasın!

Emekli Or.gen. Çetin Doğan

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Marmarabirlik Irak'a kapı açlı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halkın direnci
Mübarek’i yendi

Mısır halkı kansız bir darbe yaptı.
Ulusal gelirden belli bir azınlığın kay

mak payını aldığı Mısır’da, işsizlik oranı 
yüzde 20’leri aşmıştı.

Mısırlı işsiz gençler Cezayir’de yöneti 
me karşı başlayan halk ayaklanması son
rasında onlardan aldıkları cesaretle 30 yıl 
hk Mübarek zülmüne karşı meydanlara 
doldu.

En büyük gösteriler Kahire’de bulunan 
Tahrir Meydam’nda meydana geldi.

Bu meydanında toplanan her görüşten 
halk, tam 18 gündür Hüsnü Mübarek’in ik 
ti d a rd an çekilmesini istedi.

Mübarek’in ekimlerde seçim yapı laca 
ğını, kendisinin de aday olmayacağını 
açıklaması da yeterli gelmedi.

İlk günlerde halk ile polis karşı karşıya 
gelince ölümler gerçekleşti.

Araya ordu girdi.
Mısır da otoriteyi elinde tutan ordu, 

halk ile karşı karşıya gelmedi.
Gelmemeye çalıştı.
Halk da ordu millet el ele diyerek ordu 

ya güvendiğini dile getirdi.
Mübarek ve ailesi, can güvenliği gü 

vencesini alınca, yapılan pazarlıklar so 
nucu görevi bırakmak zorunda kaldı.

Kim ne derse desin, bu bir halk devrim 
dir.

Mısır’da düzen değişecektir.
Artık Mısır, Mübarek’in dönemindeki 

gibi yönetilmeyecektir.
Demokratik bir Mısır olabilecek mi ? 

sorusu akıllara takılıyor.
Bundan sonra Mısır’daki gelişmeler ne 

olacak.
Mısırda halk ayaklanmasında etkili 

olan Müslüman Kardeşler örgütü, siyasi 
bir parti olarak demokrasinin kurallarına 
uyacak mı?

ABD’nin Ortadoğuya getirmek istediği 
’Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulanma 
sındaki gibi ılımlı islami bir demokratik 
dönem mi başlatılacaktır?

Mısır, Iran devrimindeki gibi halkın her 
kesimiyle yaptığı devrimi zaman içinde 
radikal bir islami düzene dönüşücek mi?

Mısır’ı iyi analiz edenler Mısır’ın bir 
Iran olmadığını söylüyorlar..

Bence demokrasiyi bir sandık olarak 
görmemek gerekir.

Demokraside sandığın önemi büyüktür 
ama asıl olan, parlamentoda kuvvetler 
dengesinin ve demokrasinin sivil örgüt
lerinin kurulup işlemesidir.

Bütün dünya Mısır’ı gözlüyor.
ABD ve AB bu değişimin zorunlu 

olduğunu gördüğü için Mübarek’in çekil 
meşini istedi.

Yoksa daha kötü şeyler olabilirdi.
Dileğimiz, Mısır halkını refaha götüre

cek gerçek demokratik bir yapının kurul
masıdır.

Mısırda mevcut burjuvazi dururken 
halka yönelik gerçek bir demokrasi kuru
labilirini o da ayrı bir sorun.

Herşey yaşanarak görülür.

Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, 
Irak’a da kapı açtı. 
Şimdiye kadar 
26 ülkeye 
ihracat yapan 
Marmarabirlik, 
Irak’la birlikte 
ulaştığı dış 
pazar sayısını 
27’ye çıkardı. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, satış odaklı 
yeni stratejisiyle 
Marmarabirlik’in 
şimdiye kadar ulaşıl
mamış pazarları 
zorladığını söyledi. 
İhracat atağını 
sürdüren 
Marmarabirlik, 
geçtiğimiz yıl 5 bin 
374 ton sofralık 
zeytin ihracatı 
gerçekleştirdi ve 
karşılığında 21 
milyon 355 
bin dolar döviz 
girdisi sağladı. 
Şimdiye kadar 
Amerika’dan Yeni 
Zelanda’ya, 
Güney Afrika’dan 
Finlandiya’ya kadar 
dünyanın dört bir 
yanına zeytin 
ihracatı yapan 
Marmarabirlik’in,

Gemlik’te çeşitli 
emek örgütlerinin 
oluşturduğu Emek 
Platformu, İş Banka 
sı’na bağlı Nemtrans 
tan çıkartılan işçi
lerin işyeri önünde 
kurdukları çadırı 
ziyaret ederek, müca 
delelerine destek 
verdiler. Önceki gün, 
bir gurup Emek 
Platformu Sözcüsü 
Nemtrans işyeri 
önünde çadır kuran 
eylemci işçileri 
ziyaret ederek, 
kendilerini sendikal 
mücadelede göster
dikleri direnişten 
dolayı kutladılar, 
işçiler, Gemlik’ten 
başlayarak İstanbul’
da İş Bankası Genel 
Müdürlüğü önüne 
kadar yaptıkları 
yürüyüş sonrası

yeni pazar 
arayışları da sonuç 
veriyor. En son

kapısının açılmış 
olmasıdır. Yeniden 
organize ettiğimiz

Fransa, Belçika, 
Avusturya, 
Lüksemburg,

Irak’la yapılan 
görüşmeler olumlu 
sonuçlandı ve 
Erbil’e 20 bin 
dolar tutarında 
ürün gönderildi. 
İhraç ürünleri 
yüklemesini bizzât 
takip eden 
Marmarabirlik
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Irak’a ilk 
aşamada 
gönderdiğimiz 
ürün miktarı çok 
olmasa da, önemli 
olan yeni pazarın

Genel Müdürlük 
yetkilileri ile sendika 
arasında görüşmele 
rin devam ettiğini, 45 
günden beri devam 
eden eylemin bir an 
önce sonuçlandı 
rılarak, işverenin 

satış ve pazarlama 
birimimiz, hem 
yurt içi, hem de 
yurt dışında pazar 
arayışlarını 
sürdürüyor. 
Japonya, Ukrayna 
ve Suudi Arabis 
tan’la görüşmeleri 
miz var. İhracat yap
tığımız ülkeler 
listesine yakında 
bunları da ekleye
ceğiz” dedi. 
Marmarabirlik’in 
ihracat yaptığı 
ülkeler şunlar: 
Almanya, Hollanda, 

işçilerin sendikalı 
olma taleplerine 
olumlu cevap ver
melerini bekledikleri
ni söylediler.
Nemtrans işçilerine 
seslenen Emek 
Platformu sözcüleri

ABD, Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, 
İsviçre, Avustralya, 
KKTC, Ingiltere,
Norveç, Gürcistan, 
Kanada, Rusya, 
Azerbaycan, 
Türkmenistan, 
Bulgaristan, 
Romanya,
Macaristan, Yeni 
Zelanda, Dubai, 
Güney Afrika, 
Irak... Görüşmelerin 
sürdüğü ülkeler: 
Japonya, Belarus, 
Ukrayna, Suudi 
Arabistan, Kuveyt...

ise uzun süredir 
yürüttükleri haklı 
mücadelelerini 
sonuna kadar destek 
■ediklerini ve bunun 
takipçisi olmaya 
devam edeceklerini 
bildirdiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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imıMiaıaüıimtıi
ierkesi partimize lıazaıtlııacanız"

Cem fiiiltt hu iez a Mi
Gemlik Giresunlular 
Derneği’ni ziyaret 
eden MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, bir soru 
üzerine “Hizmeti 
dokunacak herkesi 
partimize kazandıra
cağız.” dedi. 
Kayaoğlu, geçtiği 
miz akşam, parti ilçe 
yöneticileri ile birlik
te seçim gezilerini 
bu kez Giresunlular 
Derneği’ne yaptı. 
Dernek Başkanı 
Durmuş Uslu, önü 
müzdeki milletvekil 
leri seçimlerin de 
seçime katılacak 
ülkemizin yararı için 
çalışacak tüm par
tilere başarılar dile
di. Ziyarette 
konuşan Mehmet 
Kayaoğlu; “Gerek 
sosyal etkinlikleri ile 
gerek spora verdik
leri önem ile genç
lerimize sosyal alan
lar açan beraberinde 
geleceğimiz olan 
gençlerimizi kahve 
köşelerinden kur
taran Derneğinize 
ne kadar teşekkür 
etsek azdır. Ülkemiz 
deki tablo gösteril 
diği gibi pembe 
değil, Toplumumu 
zun Tüm kesimleri 8 
yıl öncesinden daha 
kötü durumdadır. 
2002’de bitmiş bir 
terör ile teslim aldık
ları ülkemiz şimdi 
terör kıskacında 
Habur da yaşanan
lar ortada. Giresunlu 
Milli kahramanımız 
Topal Osman “onca 
eziyeti bunlar olsun 
diye mi çekti” sade

USTABAŞI ARANIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 

40 kişilik atölye yönetebilecek 
Makine bilgisi olan

Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.
0 533 217 20 96

ce Giresun bölge 
sinde değil Afyon’da 
dahi Giresunlu şehit 
ler vermiş bir savun
mayı yapmışlardır. 
İslam dünyasında 
kahraman gibi gös
terilen bir Başbakan 
var. İslam da faiz ha 
ram değil mi? Baş 
bakanın oğlu Dünya 
Bankası’nda, yani 
faizin kabe sin de 
çalışıyor hala müs- 
lümanlıktan bahse 
debiliyorlar. Seçim 
beyanname lerinde 
dedikleri hangi sözü 
tutmuş şimdiki ikti
dar? Biz, seçim 
beyanna memizi 
hazırladık 100 mad 
deden oluşan bir 
Bayannamemiz var. 
Kaynağı nereden 
bulacaksınız diyene 
de ‘benim adım 
Kemal’ diyenler gibi 
olmadık kalem ka 
lem yazdık hangi 
kaynaktan nasıl 
bulacağımızı. 
Önümüzdeki seçim 
Milletvekili seçmek 
dışında ülkemizin 
kaderini belirleyecek 
ya Irak gibi olacak 
ülkemiz veya hür bir 
millet olarak yaşaya
cağız.” dedi. 
Çotanak Spor Başka 
m Cemil Karataş,

“MHP Genel Başka 
nı Devlet Bahçeli 
küskün tabir edilen 
kişiler tekrar parti 
mize kazandırılacak 
dedilçemizde böyle 
bir girişim olacak 
mı?” diye sordu. 
Mehmet Kayaoğlu 
bu soruyu şöyle 
cevapladı.
“Genel Başkanı mı 
zın dediği gibi İl Baş 
kanımızda ziyaretle 
rinde bunu bizlere 
talimat olarak 
vermiştir.
Biz de İlçe olarak 
bu çalışmaları 
başlattık. Kişisel 
problemleri miz, 
ülke meselelerinden 
daha mühim 
değil kritik bir 
virajdayız. Hizmeti 
dokunacak 
herkesi partimize 
kazandıracağız. ” 
şeklinde konuştu.

SATIIIK DAİRE WEİŞYEBİ
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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
Hiıiriı iıı coııoı unu emmi

CHP Bursa Milletve 
kili Aday Adayı Cem 
Güler CHP İznik İlçe 
Örgütü'nü ziyaret 
ederek ilçe lokalin 
de partililerle 
biraraya geldi. 
Özgeçmişinden bah 
seden Cem Güler, 
üniversite mezunu 
olduğunu, 17 yıldır 
çalışma yaşamının 
içinde olduğunu, 
zeytinci bir ailenin 
çocuğu olması ve 
halen zeytin üreticil
iği yapması nedeniy 
le bir ayağının tarım 
da olduğunu, 20 yıla 
yakın amatör futbol 
oynadığını, CHP'ye 
de 1994 yılında üye 
olduğunu 1,5 yıl 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolu Başkanlığı 
yaptığını, üç ayrı 
dönem ilçe yöneti
ciliği yaptığını, 2007 
Kasım ayından itiba 
ren yaklaşık 3 yıl 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı görevini 
yürüttüğünü, görev 
süresi içerisinde 
CHP'nin Bursa'da 
belediyeyi kazanan 
iki ilçeden biri olan 
Gemlik'te 20 yıl 
aradan sonra beledi 
yeyi kazanmanın 
onuru ve mutlulu 
ğunu yaşadıklarını, 
partiye örneğine

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

pek çok ilde bile 
rastlanmayan bir 
bina kazandırdık
larını, üç yıl içinde 
üye sayısını 4 kat 
artırdıklarını, son üç 
yıl içinde üç kez 
CHP Genel Başkanı 
nı Gemlik'te ağırla 
dıklarını, önceki 
Genel Başkan Deniz 
Baykal'ı Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi'nin 
açılışı dolayısıyla 5 
bin kişiyle, CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu'nu ise 12 Eylül 
referandumu çalış
maları kapsamında 
geldiği Gemlik'te 
yaklaşık 10 bin kişi
lik Gemlik siyasi tar
ihinin en görkemli 
mitingiyle ağırladık
larını söyleyerek, 
görev süresi boyun
ca gündelik çekiş 
meler ve kısır tart’

MUHASEBECİ ARANIYOR
35 yaşını geçmemiş 

muhasebe tecrübesi olan 
ELEMAN ARANIYOR 

YILDIRIM TÜZ SAN. A.Ş. 
TEL 5131173 

GSM: 0.532 616 0182

$IU GÖRAŞ1SİTESİCBL0KTADENİZMANZARALI 
TüZT İÇİIIODERNYAPILIH 7.KATDAİRE 
■ SAHİBİNDEN SATILIICTIR.0532 668 22 99

maların tarafı olmak 
yerine partiye yarar
lı olacak kalıcı çalış
malar yapmayı 
amaç edindiğini, 
son olarak Gem 
lik'te sokak temsil
ciliği modelini yü 
rüttüklerini ve hede
flerinin Gemlik'in 
her sokağında 
belirledikleri birer 
CHP sokak temsil
cisi aracılığıyla 
Gemlik'te ulaşıb 
mayan seçmen 
bırakmamak 
olduğunu söyledi. 
Ülkenin 2011 Hazi 
ran <yında çok kritik 
bir seçim yapacağı 
m belirten Cem 
Güler, arka planında 
eyaletler mi, fede 
rasyonlar mı, özerk
lik mi ne olduğu 
gizlenen bir başkan
lık sistemine geçişin 
zemininin hazır- 

ğını söyledi.

Internet sitemiz yenilendi www gemlikkorfezgazetesl.com

gemlikkorfezgazetesl.com
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“Faiısh ekonmnik sisiemi kuracağız" MÜDÜR ARANIYOR

Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyeleri 
ziyaretlerine 
devam etti. 
Ziyaretler esnasında 
Gemlik'lilere 
geçmiş dönemde 
yapılan hizmetlerin 
hatırlatıp "Ayinesi 
iştir kişinin lafa 
bakılmaz" diyen 
özmen, 
Sanayileşmek, 
manevi kalkınma 
hamlesi ve yeni adil 
değerler üzerine 
kurulu bir dünya 
için Farklı olanı 
Saadet Partisinin 
milletimizin tek 
çıkış yolu olduğunu 
söyledi.
Özmen, konuş
masının devamında 
ülkemizde ve 
dünyada sömürü 
ve yoksulluğun

temelinde faizci Özmen, “İktidar ve
kapitalist sistemin 
yattığını bu sömürü 
düzeni değişmeden 
başbakanları 
değiştirmenin 
pek birşey ifade 
etmediğini söyledi. 
Saadet Partisi 
oyuncuyu değil 
ülkemizde oynanan 
sömürü sistemini 
değiştirerek 
senaryoyu değiştire
ceğini ifade etti.

ana muhalefet parti
lerinin medya ve 
etkili güçlerin 
desteği ile oylan 
çantada keklik 
gördüklerini, böyle 
düşünürken birşeyi 
gözden kaçınyorlar 
Milli Görüşçüler 
oyunu bozmak 
destanlar yazmak 
için tüm gücü ile 
çalışıyor.” dedi. 
1974-1978 

dönemlerinde 
koalisyon iktidar
larımızda 24-40 
milletvekili ile 
Ağır sanayi-Kıbrıs 
barış harekatı ve 
manevi kalkınma 
hamlesi,1996-1997 
54. Refahyol 
dönemindede 
150 milletvekili ile 
Havuz sistemi* 
Denk bütçe ve 
İslam birliğinin 
temeli olan D-8 
gibi dev hizmetler 
ortaya koyduklarını 
bildirdi.
“Genel Başkanımız 
Prof.Dr Necmettin 
Erbakan az adam ve 
az zamanda çok 
işler yapmanın 
ustasıdır" diyen 
Özmen, "Usta 
varken çırağa 
itibar olmaz" 
diyerek sözlerini 
tamamladı.

Yeni kurulan şirketimize, 
2 yıllık aktüerlik, pazarlama, 
risk yönetimi ve sigortacılık 

bölümünden mezun veya 
4 yıllık üniversite mezunu 
sigortacılık konusunda fiili 

2 yıl çalışmış müdür aranmaktadır. 
Müracaatların aşağıdaki cep 

telefonuna yapılması rica olunur 
MUSTAFA ENGİN KOÇ 

0 533 64312 55
TFMlâ “SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez9 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

elmıb «sekeri
KREŞLERİ

GENlIrİHİLtOZEL 
OKUL ÖNCESİ LGİTİM 

KUBUNU
U| | 
(GIW
“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 YE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Ma elde 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 

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3*1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkan Yardımcısı 
Fatih Acar, sadece 
2010 yılında 16 bin 
386 iş yeri ve 358 
bin 540 çalışanın 
kayıt altına 
alındığını söyledi. 
Acar, AB tarafından 
ortak finanse edilen 
ve SGK tarafından 
hayata geçirilen 
Yenilikçi Yöntemler 
ile Kayıtlı İstih
damın Teşvik 
Edilmesi Projesi 
kapsamında 
Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen "Türkiye'de 
Kayıtlı İstihdam" 
konulu panele 
konuşmacı olarak 
katıldı.
SGK’nın etkili, 
verimli, şeffaf ve 
vatandaş odaklı 
bir hizmeti hede
flediğinin altını 
çizen Acar, merkez 
teşkilatları ve taşra
da hizmet veren 
il müdürlükleri ile 
SGK'nın vatandaşın 
ayağına hizmeti 
götürmek için 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
anlattı.
Kurum olarak kayıt 
dışı ekonomi ile 
mücadele stratejisi

yaptıklarını 
söyleyen Acar, "Her 
ilde Kayıt Dışı ile 
Mücadele Servisleri 
(KADİM) kurduk. 
Kayıt Dışı ile 
Mücadele Servisle 
rine her gün bin
lerce bilgi geliyor" 
diye konuştu.
Acar. Alo 170 Kayıt 
Dışı İhbar Hattını 
devreye soktukları
na da işaret ederek, 
şunları söyledi: 
"Bu hattı biraz daha 
geliştirdik. 2008 
Mayıs ayından 2010 
yılı Aralık ayına 
kadar gelen İhbar 
ve şikayetlerden 21 
bin 769 kişi kayıt 
altına alınmış, bin 
894 iş yerinin 
tescilsiz olduğu 
tespit edilmiştir. 
Tüm bu faaliyetler 
sonucunda 2008-

2010 Eylül döne
minde 879 bin 855 
çalışan ile 43 bin 
750 iş yerinin kayıt 
dışı olduğu tespit 
edilmiş, gerekli 
işlem yapılmıştır. 
Sadece 2010 yılında 
16 bin 386 iş yeri 
ve 358 bin 540 
çalışan kayıt altına 
alınmıştır." 
Kayıt dışı istihdam 
ve kayıt dışı 
ekonomiyle 
mücadelenin 
ülkenin geleceği 
açısından büyük 
önem taşıdığını 
kaydeden Acar, 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
sanayici ve iş 
adamlarına bu 
konuda büyük 
sorumluklar 
düştüğünü ifade 
etti.

Fransa Maliye 
Bakanı Christine 
Lagarde, Almanya 
ve Fransa tarafın
dan hazırlanan 
Avro Bölgesi reka
bet gücünün artırıl
ması tasarısının 
Mart ayına kadar 
tamamlanarak lid
erler tarafından ele 
alınacağını belirtti. 
Lagarde, Almanya 
Maliye Bakanı 
Wolfgang 
Schaeuble ile 
görüşmesinin 
ardından yaptığı 
açıklamada, Avro 
Bölgesi'nin borç 
krizine karşı küre
sel bir yanıt aran
ması gerektiğini 
vurgulayarak, 
Almanya tarafından 
önerilen Avro 
Bölgesi rekabet 
gücünün artırılması 
tasarısını bölgenin 
bütünü için destek
lediklerini ifade etti. 
Almanya Mâliye 
Bakanı Wolfgang 
Schaeuble ise 
Avro'nun istikrarlı 
bir para birimi 
olarak kalacağını

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

değinen Schaeuble, 
Almanya için hiçbir 
zaman ECB

edeceklerinin altını 
çizdi 
Schaeuble, Fransa
ve Almanya'da 
ekonomik toparlan
manın doğru yolda 
olduğuna işaret 
ederek, Avro 
Bölgesi'nin krize 
karşı hazırlayacağı 
önlem paketinin 
Mart ayında hazır 
olacağını ifade etti. 
Son dönemde 
yaşanan Avrupa 
Merkez Bankası

Başkanının 
Alman olması 
yönünde 
bir ısrarlarının 
olmadığını vurgula
yarak, Avro Bölgesi 
kurallarındaki 
reformların öncelik
leri öldüğünü, 
ECB Başkanlığı 
konusuna bunun 
ardından bakacak
larını söyledi.

KAŞEDE B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

(Hill'll 111 t11IIiIIİTIIİ tUlTHl

MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 S3
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa&.Ocagı 513 10 «8
Tomokay Tomografi S13 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 so 40

TAKSİLER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel 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

RELEDİYE

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

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

VAPUR-FERİBOT

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29 
51312 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Oto gaz 
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3887 

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)

HilıslnnMI
VEINÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30- 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-l6.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(îd:5U5J2l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com )

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat gaten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilere 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^^fl

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


El AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSITIVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO GAZ SATI^dl BAŞUMIŞT1I 
Tel: 0.224 513 10 79

Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 

Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 
www.aakcan.com

IWlMtllilMIII
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İslam aleminin kutsal günlerinden 
olan Mevlid Kandili bu akşam kut
lanıyor. Peygamberimiz Hz. Mu 
hammed’in doğum günü olan Mev 
lid Kandili nedeniyle bugün tüm 
İslam aleminde kuran okunarak, 
dualar edilecek.

Ocak ayında yapılacak ihale iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik Belediyesi’ne rakip oldu

KMisunlu Balıktı larınağı itin temlilı WimiM
«e Biiniiksebir Beletivesi tekisecek
Kurşunlu Belediyesi’nin kapatılmasından sonra Gem 
lik Belediyesi tarafından bir süre işletilen Kurşunlu 
Balıkçı Barınağı, şikayetler üzerine Tarım Bakanlığına 
devredilmişti. Geçen yaz işletme sorunu nedeniyle 
büyük sıkıntılar yaşanan Barınak, Mal Müdürlüğü’nce 
ihaleye çıkarıldı. Balıkçı Kooperatifleri ihaleye katıla- 
mayınca, yönetmelik gereği Gemlik Belediyesi ihaleye 
davet edildi, ihale günü, Büyükşehir Belediyesi’nin de 
ihaleye katılmak istemesiyle ihale ikinci kez ertelendi. 
9 veya 11 Mart günü yapılacak olan kira ihalesinde 
Gemlik ve Büyükşehir Belediyesi çekişecekler. 4’de

İş Bankası iştiraklarından olan Gemlik Nemtrans 
firmasında çalışan işçilerin sendikalaşması 
üzerine, işverenin 45 işçiyi işten çıkarması ile 
başlayan direniş işçilerin zaferi ile sonuçlandı. 
İşten çıkarılan işçiler, İş Bankası’nın GEMPORT 
şirketinde Nakliye - İş Sendikasına üye olarak 
çalışmaya başladılar. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kurşunlu Balıkçı Bannağı 
ihalesinde belediyeler karşı karşıya

Sevgili okurlarım, geçtiğimiz hafta 
Büyükşehir Belediyesi ile ilgi yazılarımdan 
sonra, hafta sonunda ilginç bir durumu 
daha fark ettim.

Gemlik’te Belediyenin muhalefet parti 
sinin elinde olmasından mıdır, yoksa ger 
çekten beceriksizlikten midir bilmiyorum, 
sürekli iki belediye karşı karşıya geliyor.

İkinci hizmet yılını sona ermesine bir ay 
kala, Gemlik Belediyesi ile Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 9-11 Mart 2011 gün
leri yapılacak olan Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı ihalesinde karşı karşıya gelecek
ler. Devamı sayfa 4’de

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

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nm 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

İşten atılan işçiler, GEMPORT’ta sendikalı olarak çalışacaklar^

lımıı iw mili luııi
flcMsiemuapeolan 
Hattı Mıtplı

Acil sağlık hizmet
leri konusunda 
Başbakanlık tara 
fından yayımlanan 
genelge gereği, 
bundan sonra has
tanelerin acil servis 
terinde muayene 
olan hastalar ücret 
ödemeyecek. 
Ücret alan has
taneler hakkında 
işlem yapılacak. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayım
lanan genelgeye 
göre, kamu ve özel 
sektör ayrımı yapıl
maksızın bütün 
hastaneler, sosyal 
güvencesi olsun 
veya olmasın, has
tanelerin acil 
servislerine müra
caat eden hasta
ların acil tıbbi ve 
cerrahi müda
halelerini acilen ve 
ön şartsız yapacak. 
Bazı hastanelerin 
acil servislerinde 
veznelerin bulun
duğu ve bu vezne 
ler vasıtasıyla para 
tahsilatı yapıldığını 
tespit edep Sağlık 
Bakanlığı, hasta 
refakatçilerinden, 
refakat ücreti alın 
dığı ve hastalara 
senet imzalatıldığı 
nın görülmesi üze 
rine, söz konusu 

ABONE OLDUNUZ MU?
- - - - - - - - - - - - 1 ABONE OLUN
— OKUYUN OKUTUNIGemlik Körfez

İilMSMpM www.gemlikkorfezgazetesi.com

hastaneler hakkın
da işlem başlattı. 
Bakanlığın genel
gesinde, "Acil 
servislere müracaat 
eden, ancak her
hangi bir sebeple 
geçerli kimlik bel
gesi, sağlık karnesi 
veya hasta sevk 
evrakı ibraz ede
meyen hastaların 
kimlik bilgilerinin 
ve adresinin belir
lenmesi, hasta ve 
yakınlarının bil
gilendirilmesi için 
hasta bilgilendirme 
formu doldurula
cak. Bu hastalar
dan hiçbir surette 
senet veya taahhüt
name alınmayacak, 
hasta veya hasta 
yakınlarına senet 
ya da bu anlama 
gelebilecek herhan
gi bir evrak imza
latılmayacak" 
denildi.
Sağlık Bakanlığı'nın 
genelgesi doğrul
tusunda hastane 
acil servislerinde 
bulunan veznelerin 
kaldırılması ve bu 
alanların ihtiyaç 
doğrultusunda 
düzenlenerek 
hastaların 
istifadesine 
tahsis edilmesi 
planlanıyor.

İş Bankası’nın işti
ralarından olan 
Nemtrans Lojistik 
Hizmetleri ve Petrol 
Ürünleri Ticaret A.Ş. 
de çalışan işçilerin 
sendikalaşması 
üzerine işten çıkarıl
ması ile başlayan 
direniş, işçilerin 
zaferi ile sonuçlandı. 
Nemtrans’ta çalışan 
işçilerin Disk’e 
bağlı Nakliyat İş 
sendikasına üye 
olmasıyla başlayan 
süreçte, Nakliyat İş 
Sendikası’nın işye 
rinde yetki istemesi 
üzerine, Nemtrans 
Öz-mal araçlarıyla 
nakliye ve taşıma 
işlerine son verdiği
ni belirterek, işçi
lerin bir kısmını 
işten çıkarmış, 
bazılarını da yine İş 
Bankası kuruluşu 
olan GEMPORT A.Ş. 
firmasında çalış
malarını istemişti. 
Bunun üzerine, 45 
sendika üyesi işçi 
işten çıkarılmıştı.
İşyerinde örgütlenen 
işçiler de işverenin 
bu tutumu üzerine 
direnmişlerdi.
İşyerinden Gemlik’e 
yürüyen Nemtrans 
işçileri, buradan 
Orhangazi’ye ve 
oradan da Yalova’ya 
kadar yürüdükten 
sonra feribotla 
İstanbul’a geçmişler, 
bir gece Nakliyat İş 
Sendikası’nda misa 
fir edildikten sonra 
ertesi gün İş Ban 
kası Genel Müdür 
lüğü önüne 
kadar yürüyerek 
eylemlerini

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 35 95

Nakliyat İş 
Sendikasının 
Bakanlıktan 
işyerinde toplu 
sözleşme yetkisini 
almasından sonra 
yapılan girişimler 
sonucu, 27 Aralık 
2010 tarihinden 
beri direnişte 
olan işçilerin 
GEMPORT A.Ş. 
bünyesinde 
Nakliyat İş 
Sendikası üyesi 
olarak çalışması 
konusunda 
tarafların anlaşmaya 

vardıkları açıklandı. 
Nakliyat İş üyesi 
işçiler. Cumartesi 
günü iskele 
Meydanı’nda 
yaptıkları basın 
toplantısı ile 
durumu Gemlik 

kamuoyuna 
duyurdular ve 
kendilerini 
destekleyen sivil 
toplum kuruluşları
na, siyasi partilere 
ve basına teşekkür 
ettiler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da 32 kilo esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'dan polise 

yakalanmamak için 
eskort eşliğinde 32 
kilo esrar getirdikleri 
iddia edilen 3 şüphe
li, narkotik dedekti
flerinin nefes kesen 
operasyonuyla yaka
landı.
Edinilen bilgiye göre, 
3 kişinin yüklü mik
tarda uyuşturucuyu 
Bursa'ya getirdiği 
istihbaratını alan 
polis harekete geçti. 
Şanlıurfa'dan 
Bursa'ya kadar gelen 
şüphelilerin polise 
yakalanmamak için 
eskort eşliğinde 
hareket ettiği tespit

edildi. Zanlılar, şehir 
merkezinde kalacak
ları otelin önüne 
gelirken, polis de 
teslimatın yapılması 
için beklemeye 
koyuldu. Fakat uyuş
turucuyu almak için 
kimsenin gelmemesi 
üzerine polis 
operasyona start

verdi. İki araç içinde 
bulunan 3 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Otomobilde yapılan 
aramada 32 kilo 645 
gram esrar ele geçir
ildi. Araçları didik 
didik eden ekipler, 
otomobillerin 
birinden yavru bir 
köpek çıkmasının

şaşkınlığını yaşadı. 
Gözaltına alınan zan
lılardan Halil Y.'nin, 
"uyuşturucu ve 
Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet", Şahin A.'nın ise 
yine uyuşturucu ve 
elektrik hırsızlığı" 
suçlarından sabıkalı 
olduğu belirlendi. 
"Uyuşturucu ticareti 
yapmak" suçundan 
adliyeye sevk edilen 
Halil Y. (37), Nuri Ç. 
(46) ve Şahin A. (32) 
tutuklandı. Polisin 
kurtardığı yavru 
köpek ise belediye 
ekiplerine teslim 
edilecek.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Arabasının lastiğini şişirirken soyuldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, otomobilinin inen 
lastiğini şişirmek 
için benzinliğe giren 
vatandaşın çantasın
daki 5 bin lira parası

kimliği henüz kişi 
veya kişelerce 
çalındı. Soğanlı 
Mahallesi Yeni Yalo 
va Yolu üzerinde hiz 
met veren bir akar 
yakıt istasyonunda

meydana gelen olay
da Cem A.A. (46), 
otomobilinin lastiği 
nin indiğini fark ede 
rek, hava basmak 
için petrol istasyo 
nuna girdi. Sürücü

nün otomobilden 
inmesini fırsat bilen 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler bond tipi 
çanta içerisindeki 5 
bin TL parayı alarak 
kayıplara karıştı.

ÖzdiVek
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 H VE ÜZERİ 

MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPOHU İLE RESTAURANTIMIZDA 

IZGARA KÜFTE

2.90 n

İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve özeri alışverişlerde geçerli olup ayrıca 
bu tutann 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.

Orhangazi’de 
yangın: 1 ölü
Orhangazi’ye bağlı 
Yenigürle köyünde, 
iki katlı kerpiç evde 
meydana gelen 
yangında 87 yaşın
daki kadın hayatını 
kaybetti, 2 itfaiye eri 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Hanife Fidan'ın (87) 
yalnız yaşadığı iki 
katlı kerpiç evden 
duman yükseldiğini 
gören köylüler, 
yangına müdahale 
etmek istedi.
Yangının, kısa 
sürede büyümesi ve 
bitişikteki Mehmet 
Emin Doğan'a ait 
eve de sıçraması 
üzerine, Orhangazi 
ve Gemlik 
belediyelerine ait 
itfaiye ekipleriyle 
Asil Çelik fabrikasın
dan kurtarma ekip
leri çağrıldı. Yangını 
kontrol altına alarak 
söndüren itfaiye 
ekipleri, bir süre 
sonra yaşlı kadının 
yanmış cesedini 
buldu. Hanife Fi 
dan'ın cenazesi, 
Devlet Hastanesi 
Morguna, kaldırıldı.

Kes kurdelayı açılsın!...
Son günlerde televizyonlarda açılışlar 

seyrediyorsunuz.
Tayyip Erdoğan bir ile gidiyor.
Devletin uçağını, helikopterlerini, oto

büs ve araçlarını kullanıyor.
Yani devletin parası senin benim 

paramla..
Oysa Başbakan oralarda toplu açılışlar 

adı altında partisinin mitinglerini yapı 
yor. Seçim yaklaştı ya..

Örneğin son olarak gittiği Ardahan ve 
Batman'da toplam 56 tesisin açılışlarını 
yaptı.

Sayın okurlarım; Ama bu tesisleri 
kimse göremedi.

Mitingin yapıldığı alanda dev bir sahne 
kuruluyor, meydan yığma kalabalıklarla 
dolduruluyor.

Başbakan çıkıyor kürsüye önce 
hükümetinin ve partisinin başarılarını 
anlatıyor.

Sonra sahneye gerilen kurdela büyük 
bir gösteri ile bakanları ve ilin valisi ile 
birlikte kesiyor.

Böylece bir makas darbesiyle iki ilde 
56 tesis açılmış oluyor.

Açıl susam açıl.. Ne kolay değil mi ?..
Bu tesisler nerede, ne üretirler kimse 

görmüyor bilmiyor.
Görüyorsunuz-hikaye güzel değil mi ?. 

İnandınız mı ?..
Başbakan'ın bu açılışları bana hep 

Hocası Necmettin Erbakan'ın yıllar önce 
sahneye koyduğu Ağır Sanayi 
Hamlesi'ni anımsatır.

Erbakan her gittiği İlde boş bir alan 
bulunca hemen oraya hayali bir temel 
atıyordu.

Temeli atılan fabrikanın ne projesi, ne 
de adı sanı vardı..

Doğal olarak attığı yüzlerce uyduruk 
temel kısa bir süre sonra yağmur suları 
ile dolan çukurlar haline geliyordu.

Hoca bu temellerini attığı tesislerin 
yakında tamamlanacağını ve yılda yüz 
bin tank ve top üretileceğini iddia eder 
dururdu.

Ama yıllar geçti ne o temel atılan yer
lerde ne fabrikalar yükseldi ne de 
Türkiye yılda yüz binlerce tank ve top 
üretebildi.

Bir de Adil Düzen hikayesi vardı ve 
onun gömleği..

Adil Düzen memleket evlatlarına refah 
getirecekti.

O yıllarda Tayyip Erdoğan Hoca ‘nın 
dizinin dibinde bu günler için yetiştin 
liyordu.

Başbakan'ın gittiği illerdeki “Toplu 
açılışlar" da Erbakan'ın temellerini 
andırıyor. Ondan esinleşmiş..

Bir kurdeleye attığı bir makas darbe
siyle hizmete sokuveriyor.

Kimse de yahu bu tesisler nerede, ne 
üretirler, ne kadar istihdam yaratıyorlar 
diye sormuyor. Bir görelim demiyor.

Bu konularda meraklı bir millet değiliz.
Ayakta uyuyoruz,uyutuluyoruz.
Çünkü hayal aleminde körü körüne 

yaşamak, uyu - uyut yöntemlerine 
inanmak kolayımıza geliyor.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Ocak ayında yapılacak ihale iptal edildi. Bursa 

Büyükşehir Belediyesi Gemlik Belediyesi’ne rakip oldu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurşunlu Balıkçı Bannağı 
ihalesinde belediyeler karşı karşıya 
Konuya kısaca değinmek istiyorum.
DYP’ıi eski Bakan Cavit Çağlar döneminde, 

Kurşunlu Beldesi’ne bir Balıkçı Barınağı yapıldı.
Aslınca Kurşunlu Köyü’nde ekonomik bir balıkçılık 

yok. Köyün büyük nüfusu zeytinci...
Buna karşın. Barınak tamamlanınca, işletmesini 

yıllarca Kurşunlu Belediyesi yaptı.
Oysa, Balıkçılık faaliyetleri, Tarım Bakanlığı kap

samında olup, Balıkçı Barınaklarının isletilmesi yönet
meliğine göre, burasını yerel Balıkçı Kooperatiflerinin 
işletmesi gerekiyor.

Kurşunlu Belediyesi, beş kuruş ödemeden, bu 
Barınağı yıllarca işletti.

Beldedeki üç-oeş balıkçıdan çok, yatları ve büyük 
tekneleri olan zenginlere yat limanı görevi yaptı 
burası. Çünkü, Bursa’daki yatları olanların etkisiyle 
yapılmıştı Barınak.

Devlet, küçük bir kasabada yat limanı yapamazdı, 
buna kılıf olarak ise Balıkçı Barınağı formülü bulun
du.

Belde belediyelerinin kapanması üzerine, Kurşunlu 
Belediyesi’nin Gemlik Belediyesi’ne bağlanması üzeri 
ne, Balıkçı Barınağını işletmek görevi de Gemlik 
Belediyesi’ne geçti.

Gemlik Belediyesi, Barınağı aldı ama, buradaki yat 
sahiplerinden alınan elektrik ve su paralarının TED AŞ 
ve BUSKT ye yatmadığı görüldü.

Öyle az buz bir para da değil.
TED AŞ bu paralar nedeniyle kısa bir süre sonra 

Gemlik Belediyesi’ni icraya verdi. Bankadaki paraları
na el koydu. Gemlik Belediyesi Kurşunlu Belediye 
sinden kalan Barınak ve Halk Pazarı elektrik paralarını 
taksitlere bölüp ödedi.

Barınağın çevresini tel çitle çevirdi, güvenlik karne 
ra sistemiKurdu. Her teknenin önüne elektrik saati ile 
su saati kondu, özel Güvenlik birimi oluşturuldu.

Bu arada, Uman içindeki gazinoların geliri de eiden 
gitti. Hazine, ‘buralar beninvdedi ve belediyeden geri 
aldı.

Gemlik Belediyesi Kurşunlu Balıkçı Barınağına 
hizmeti kaliteli olarak vermeye başlamasından bir 
süre sonra ise AKP Yalova milletvekili ile Kurşunlu’da 
birkaç balıkçı, “Burayı Gemlik Belediyesi işletemez, 
yönetmelik gereği yerel balıkçı Kooperatif ince 
işletilmeli’’ dedi. Bir kooperatif kuruldu. Kaymakamh 
ga ve Valiliğe başvurdular.

Bu başvuru sonucu, Balıkçı Barınağı İl Tarım 
Müdürlüğü sorumluluğuna geçti.

Geçen yaz, İl Tarım Müdürlüğü, Gemlik İlçe Tarım 
Müdünüğü’nü bu konuda görevlendirdi.

Ama. bütçesi olmayan İlçe Tarım Müdürlüğü, 
buraya hiçbir hizmeti veremedi.

Tekne sahipleri ne su alabildiler, ne güvenlik 
hizmeti, ne de elektrik.

Tüm şikayetler Gemlik Belediyesi’ne yansıdı.
Birçok yazışmalardan ve yaz bittikten sonra, 

Gemlik Belediyesi yeniden geçici olarak buraya 
hizmet verdi.

Bu arada Mal Müdürlüğü de, Barınak işletmesini 
yıllık 96 bin liradan ihaleye çıkardı.

Ifk ihaleye yönetmelik gereği yalnız S.S. Kurşunlu 
Su Ürünleri Kalkınma Kooperatifi girdi. Kooperatif 
yönetimi; geçici teminatı yatıramadığı için ihale düştü.

İkinci ihaleye, yönetmelik gereği çevredeki yerel 
belediye girebiliyordu.

Mal Müdürlüğü, 27 Ocak günü ikinci ihaleyi 
yapacaktı.

Gemlik Belediyesi geçici teminatı yatırdı.
Ama, Milli Emlak Müdürlüğü’nden gelen bir tele

fonla, ihalenin ikinci kez iptaı edildiği duyuruldu.
Sevgili okurlarım, ikinci ihale neden iptal edildi 

biliyor musunuz?
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘ihaleye ben de 

katılacağım’ demiş ve ihaleyi iptal ettirmiş.
Bu tur ihaleler resmi ilan sonucu yapılır.
Gemlik Belediyesi, Kurşunlu da para kazanmadan 

bir hizmeti yerine getirmeye çalışırken, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, bu hizmeti yavru belediyenin elinden 
almak istiyor. Bu nasıl bir zihniyettir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, neye hizmet etmek 
istiyor? Gemlik Belediyesi’nin buraya 140 bin lira 
yatırım yaptığını bilmiyor mu?

Gemlik’te bu konuda Büyükşehir Belediyesi’ne 
bilgi verecek kimse yok mu? Olmaz olur mu?

Büyükşehir Belediye Başkanvekili, Gemlik AKP 
Belediye Meclis üyesi Refik Yılmaz!

Neden iki belediyeyi basit bir ihalede karşı karşıya 
getiriyorlar? Bu belediyeler arasından koordinasyon 
neden kurulmuyor?

Kurşunlu Balıkçı Barınağı çok büyük bir pasta mı 
ki? Yoksa sorun, Gemlik Belediyesine hizmet yaptır- 
mamak mı? Bunun yanıtını sizlere bırakıyorum,

Kurşunlu Balıkçı Barınağı için Gemlik 
ne Büküksehir Belediyesi cekisecek
Kurşunlu’da 
bulunan Balıkçı 
Barınağı’nın kim 
tarafından işletile
ceği sorunu devam 
ederken, Mal 
Müdürlüğü tarafın
dan yönetmelik 
gereği, yerel balıkçı 
kooperatiflerinin 
işletmesi gereken 
barınağın katılım 
olmaması nedeniyle 
yerel belediyelerce 
işletileceği hükmü 
yerine getirilmesi 
için Mal Müdürlüğü 
yeni bir ihale açtı. 
Yapıldığı yıldan beri 
Kurşunlu Belediyesi 
tarafından işletilen 
Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı, Kurşunlu 
Belediyesi’nin 
kapatılmasından 
sonra Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan işletilmeye 
başlanmıştı. 
Gemlik Belediyesi, 
barınakta bulunan 
teknelere su ve elek
trik bağladıktan son 
ra, eski elektrik ve 
su borçlarını da 
ödedi. Balıkçı Barına 
ğı’nın çevresini çitle 
çevirerek güvenlik

bandı oluşturdu. 
Daha sonra özel gü 
venlik birimi kurdu. 
Bu da yetmedi 
güvenlik kameraları 
ile barınak güven 
ceye alındı.

İHALE MART 
AYINDA 
Geçtiğimiz aylarda 
Balıkçı Koopera 
tifleri arasında 
yapılan ihaleye 
Kurşunlu Balıkçı 
Kooperatifi katıldı. 
Ancak, ihale temi
natı bedelini getire
meyen kooperatif 
ihaleye sokulmadı. 
Mal Müdürlüğü 
geçtiğimiz Ocak ayı 
içinde Gemlik 
Belediyesi’ne Balıkçı 
Barınağı’nı yönet
melik gereği kirala
maya davet etti.

Gemlik Belediyesi 
teminat bedelini 
yatırdı.
Ancak, ihale günü 
Milli Emlak Müdür 
lüğü ihalenin erte
lendiğini açıkladı. 
Neden olarak da 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 
ihaleye girmek 
istemesi gösterildi. 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü yeniden 
bir ihale takvimi 
belirledi.
Buna göre, devletin 
hüküm ve tasarru
funda olan 22 bin 
90 metrekare yüz 
ölçümlü Kurşunlu 
Balıkçı Barınağı, 
Balıkçı Barınakları 
yönetmeliğinin 
8. maddesinin 3. 
fıkrasına göre 
9 Mart 2011 Çarşam

ba günü saât 10.oo 
da toplanacak 
komisyon huzurun
da kiralama ihale
sine çıkarıldı. 
Belirlenen günde 
istekli çıkmaması 
halinde Devlet İhale 
Yasası’nın 51/g 
maddesine göre 
11 Mart 2011 tari
hinde 5 yıllığına 
yıllığı 96 bin liradan 
ihaleye çıkarıldı.
9 veya 11 Mart 2011 
günü yapılacak olan 
Kurşunlu Köyü 
Balıkçı Barınağı’nın 
kiralanması 
ihalesinde Gemlik 
Belediyesi ile Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi çekişecek. 
Gemlik Belediye 
sınırları içinde olan 
ve daha önce 
Gemlik Belediyesi 
tarafından hizmet 
vermeye çalışılan 
Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı’na Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin de istekli 
olması ilginç karşı
landı. Bölgemizde 
ilk kez iki belediye 
bir ihalede karşı 
karşıya geliyor.

IMlİMW!Wlllllftllllltlİ!ll
Prof. Dr. Mete Cengiz'in yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 
ölümünden sonra 6 ay içinde yapılacak olan rektörlük seçimleri için Rektör 
Vekili Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadık 
Kılıçturgay, Prof. Dr. Mahmut Yavuz son olarak da Nefroloji Bilim Dalı Öğre
tim üyesi Prof. Dr. Kamil Dilek’in rektör seçimlerinde aday olduğu açıklandı.
Prof. Dr. Mete 
Cengiz'in yaşamını 
yitirmesinin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi'nin 
yeni rektörünü 
belirleyecek 
seçim için geri 
sayım başladı.
4 Mart 2011 tari
hinde yapılacak 
seçim öncesinde

4 ismin rektörlüğe 
aday olduğunu 
açıkladı. Rektör 
Vekili Prof. Dr. 
Ali Yaşar Sarıbay 
ile Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Sadık Kılıçturgay'ın 
ardından, önceki 
gün de Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mahmut

Yavuz aday 
olduklarını 
açıklamıştı. 
Rektör adaylarına 
bir yenisi 
daha eklendi. 
Tıp Fakültesi 
Nefroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek de 4 Mart 
2011’de yapılacak

seçimlerde rektör 
adayı olduğunu 
duyurdu.
4 Mart'ta yapılacak 
seçimde ilk üç 
sırayı alacak isim 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'e 
bildirilecek.
Gül de, bu üç isim
den birini rektör 
olarak atayacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kamuoyunda 
Torba Yasası diye 
bilinen ve TBMM 
görüşülerek kabul 
edilen tasarı üzerine 
yazılı bir basın 
açıklaması yapan 
Gemlik Emek 
Platformu sözcüleri, 
iktidarın işçilerin ve 
memurların alın 
terine göz diktiğini 
söylediler.
Gemlik Emek Platfor 
mu sözcülerinden 
Erol Coşkun, açıkla
masında Torba 
Yasası’nın Maliye 
Bakanlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı, İl Özel 
İdareleri, Büyükşe 
hir ve belediyelerin, 
TEDAŞ, TRT, SSK, 
KOSGEB, TOBB, 
OSS ile Yurt-Kur’un 
alacaklarının tahsili 
için yapılan bir 
kanun olduğunu ve 
kamu alacaklarına 
düzenlemeler 
getirdiğini belirte 
rek, “Bu yasa ile 
işsizlik fonunda 
biriken paraların 
yüzde 50 si istih
damı arttırmak için 
kullanılacak. Ülkede
ki genel ekonomik 
krizin dışında iş 
verenlerin krizdeyim 
talepleri kısa işsizlik 
ödeneği, işsizlik

fonundan ödenecek. 
31.12.2015 tarihine 
kadar işveren işe 
aldığı işçilerin SSK 
primlerini devlet 
işsizlik fonundan 
ödeyecektir. Evde 
çalışma uzaktan 
çalışma kavramları 
iş kanununa yer
leştirilmektedir.
4 ay çalıştığın fazla 
mesai çalışmadığın 
sürelere yayarak 
çalışmış gibi göste 
riliyor. Ayrıca, 
düşük asgari ücret 
16 yaş ifadesi, 18 
yaş olarak değiştiri 
liyor. Stajyer olarak 
çalışanlara asgari 
ücretin 3/2 si ödenir 
ifadesinin yerine 
3/1 i ödenecek 
ifadesi yer alıyor. 
İl Özel idaresi ve 
Belediyelerde 
çalışanları Emniyet 
ve Milli Eğitim 
bünyesine verile 
biliyor, emekçilerin 
hizmetleri taşeron- 
laştırılıyor.
Görevlerine 5 gün 
gelmeyenlerin iş 
haklan fesh edili 
yor. İşveren tarafın
dan verilen 1 ayı 
aşkın ücretsiz izin 
süresinde işçilerin 
genel sağlık 
sigortasından 

yararlanma! hakları 
kaldırıh yor. Kamu 
emekçileri rızaları 
dışında kurum için 
ve dışında kurumlar- 
da 1 yıldan 6 aya 
kadar yerleri değiş 
tirilebiliyor.” dedi. 
Coşkun, işçilerin, 
memurların ve tüm 
çalışanların hak- 
larının ellerinden 
alınmakta 
olduğunu, 
Türkiye’de hangi 
hükümet iktidara 
gelirse gelsin, dışa 
bağımlı olduğumuz 
sürece Uluslararası 
Tekelci sermayenin 
ve onların ülkemiz 
deki temsilcilerinin 
ortak çıkarları 
doğrultusunda 
yasalar çıkardıkları
na dikkat çekti.
Bu uygulamalardan 
kurtulmanın tek yo 
lunun tam bağımsız 
ve demokratik bir 
Türkiye’den geçe
ceğini söyleyen 
Erol Coşkun, 
‘‘Gemlik Emek 
Platformu olarak 
bu yasalann geri 
alınması, işçi, 
memur ve çalışan
ların mağdur 
edilmemesi 
gerekiyor” şeklinde 
konuştu.

Gemlik Belediyesi 
çevre köylere 
verdiği desteğini 
sürdürüyor.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
makamında ziyaret 
eden İznik 
Müşküle Köyü 
Muhtarı Şemsettin 
Talan, Başkan 
Güler’in köyüne 
verdiği destek 
nedeniyle teşekkür 
etti.
Beraberinde Köy 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Serkan 
Türkmen ve 
Müşküle Köyü’nden 
olan Gemlikli

SATILIK 
DAİRE

GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA DENİZ MANZARALI 
İÇİ MODERN YAPILI (3+1) 7. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 0 532 668 22 99

işadamı Erdinç 
Çatak’la birlikte 
Gemlik Belediyesini 
ziyaret eden 
Muhtar Şemsettin 
Talan, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
İdari Başkan Cemil 
Acar ve Teknik 
Başkan Özkan 
Ateşli’ye İznik Çinisi 
tabak hediye etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in, 
Müşküle Köyünde 
bulunan okulun 
ihtiyacı için gön
derdiği 2 adet 
kepçeyle sorunlarını 
giderdiklerini 

söyleyen Muhtar 
Şemsettin Talan, 
“Başkanlarımıza 
nezaket ziyaretinde 
bulunuyoruz. 
Kendisine bize 
verdiği destekten 
dolayı köyüm 
adına teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Başkan Güler’de 
nezaket 
ziyaretinden mutlu
luk duyduğunu 
belirterek Gemlik 
Belediyesi’nin 
bölgede liderlik 
konumunu devam 
ettireceğini ve bu 
tür hizmet destek
lerinin süreceğini 
kaydetti.

ORTflKARAHIYOB
Gazhane Caddesi’nde internet 

Cafe’ye devren satılık ya da 
ortak aranıyor.

Tel : (0.224i 513 96 83

USTABAŞI aRftNIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 
40 kişilik atölye yönetebilecek 

Makine bilgisi olan
Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.

0 533 217 20 96

SATILIK MİRE WEİŞYEBİ
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

BW ABONE OLDUNUZ MU?
■mm ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MÜHASEBECİARANIYOR
35 yaşını geçmemiş 

muhasebe tecrübesi olan
ELEMAN ARANIYOR

YILDIRIM TUZ SAN. A.Ş. 
TEL: 5131173

GSM: 0.5326160182

Tfflââ “SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

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

İnternet sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik halkının Mevlid kandilini 
kutlar, sağlık ve huzur dolu 

günler dileriz

ÖztüVck u C i t. / »»
“Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun ”

Hisar Mahallesi Ilıca altı Mevki Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 0 224 513 68 00-513 32 46 GEMLİK

elmte .sekeri
-KREŞLERİ

GEHLk’İNİLüöZEL 
OÜULÖNCESİEĞİÎİM 

IUM

“Kaliteli bir okul öncesi eğilim 
çocuğunuzun hayatında
önemli bir fark yaratır’’

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

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

5I7 19 67 telefon ya da 5I71912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire & 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-Vılla -Daire bulunur.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında_______ _

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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II V İla

W mağdurlarına müjde!
Türkiye'deki 18 
serbest bölgede, 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre, toplam 
ticaret hacmi yüzde 
4,59 artış gösterdi. 
Serbest bölgeler 
arasında, 2010 yılı 
ticaret hacminde en 
fazla artışı yüzde 
149,45 ile Samsun 
Serbest Bölgesi 
kaydetti.
Dış Ticaret Müste 
şarlığı verilerinden 
edinilen bilgiye 
göre, 2009'da ser 
best bölgelerde 
toplam 17 milyar 
756 milyon 882 bin 
dolar düzeyinde 
gerçekleşen ticaret 
hacmi, geçen yıl 
yüzde 4,59 artışla 
18 milyar 572 mil 
yon 206 bin dolara 
yükseldi.
Serbest bölgeler 
arasında geçen yıl 
en yüksek artış bir 
önceki yıla göre 
yüzde 149,45 ile 
Samsun Serbest 
Bölgesinde gerçek
leşti. Samsun 
Serbest Bölgesi'n 
de, 2009'da 37 mil 
yon 290 bin dolar 
olan ticaret hacmi, 
geçen yıl 93 milyon 
21 bin dolara yük
seldi.
Samsun Serbest 
Bölgesi'ni sırasıyla 
yüzde 87,58 artışla 
Denizli, yüzde 40,54 
artışla Tübitak-Mam 
Teknoloji Serbest 
Bölgesi ve yüzde 
26,93 artışla Adana- 
Yumurtalık Serbest 
Bölgeleri izledi.
Denizli Serbest böl
gesinde 2009'da 33 
milyon 79 bin dolar

tutarında ticaret 
yapılırken bu rakam 
geçen yıl 62 milyon 
48 bin dolara yük
seldi. Tübitak-Mam 
Teknoloji Serbest 
Bölgesi'nde 
2009'da 164 milyon 
828 bin dolar olan 
ticaret hacmi geçen 
yıl 231 milyon 643 
bin dolara, Adana- 
Yumurtahk Serbest 
Bölgesinde 2009'da 
172 milyon 937 bin 
dolar olan ticaret 
hacmi de 2010'da 
219 milyon 516 bin 
dolara yükseldi. 
Geçen yıl ticaret 
hacmi bir önceki 
yıla göre en fazla 
daralan serbest 
bölge ise yüzde 
52,15 ile Kocaeli 
Serbest Bölgesi 
oldu. Kocaeli'nde 
2009 yılında 810 
milyon 654 bin 
dolar olan ticaret 
hacmi, 2010'da 387 
milyon 919 bin 
dolara çıktı. 
Kocaeli'nden sonra 
ticaret hacminde en 
fazla düşüş Rize 
Serbest Bölgesi'n şöyle oldu:

İSTANBUL DERİ 3.867.187 4.270.831 10,44
■EGE 2.658.772 2.502.919 •5,86
■İSTATATÜRK 2.954.765 2.718.109 •8,01
■MERSİN 1.918.637 2.227.309 16,09
■İSTANBUL TRAKYA 1.190.035 1.480.979 24,45
-BURSA 1.279.473 1.352.280 5,69
•AVRUPA 1.180.940 1.288.563 9,11
•ANTALYA 605.927 716.721 18,29
•KOCAELİ 810.654 387.919 •52,15
•KAYSERİ 442.397 525.028 18,68
•MENEMEN DERİ 280.040 307.913 9,95
•SAMSUN 37.290 93.021 149,45
ADANA-YUMURTALIK 172.937 219.516 26,93
■GAZİANTEP 110.740 128.338 15,89
■TÜBİTAK-MAM TEK 164.020 231.643 40,54

de gerçekleşti. Söz 
konusu bölgede 
2009'de 6 milyon 
507 bin dolar olan 
ticaret hacmi, 
geçen yıl yüzde 
43,12 gerilemeyle 3 
milyon 701 bin 
dolara düşerken, 
İstanbul Atatürk 
Havalimanı Serbest 
Bölgesi'nde 
2009'da 2 milyar 
954 milyon 765 bin 
dolar olan ticaret 
hacmi, yüzde 8 ger
ilemeyle, 2 milyar 
718 bin 109 dolara 
indi. Ege Serbest 
Bölgesi'ndeki 
ticaret hacminde de 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 
5,86 azalma sap
tandı. Bu bölgede 
2009'da 2 milyar 
658 milyon 772 bin 
dolar olan ticaret 
hacmi, geçen yıl 2 
milyar 502 milyon 
919 bin dolara 
düştü. 2009 ile 2010 
yıllarında serbest 
bölgelerde gerçek
leşen Ticaret hacım'ı 
ve değişim oranları

Tüketici kredi
lerinde KKDF'nin 
yüzde 10'dan yüzde 
15'e yükseltilmesi 
ile ilgili önemli 
gelişme Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı 
hakem heyetlerine 
yayınladığı genelge 
ile tüketici kredi
lerinde kaynak kul
lanımı destekleme 
fonu oranı yüzde 
10'dan yüzde 15'e 
yükseltilmesinde 
tüketici lehine karar 
verilmesini istedi. 
Bilindiği gibi 
28.10.2010 tarih ve 
27743 sayılı resmi 
gazete'de yayım
lanan 2010/974 
sayılı bakanlar 
kurulu kararı ile 
bankalar ve finans
man şirketlerince 
kullandırılan tüketi
ci kredilerinde 
Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu 
oranı yüzde 10'dan 
yüzde 15'e yük
seltilmiş ve bu 
karar yayımı tari
hinde yürürlüğe 
girmişti.
Bakanlar kurulu'- 
nun söz konusu 
kararında yeni

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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«tllll'll lu liıllûl lİTMltlriTtlI

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

oranın mevcut 
kredilere uygu
lanacağı konusun
da herhangi bir 
ibareye yer ver
ilmemesine rağmen 
Maliye 
Bakanlığı'nca 
Türkiye Bankalar 
Birliği'ne gönder
ilen 28.10.2010 
tarih ve 97121 
sayılı yazıda, yeni 
oranın kredi kul
lanım tarihine bakıl
maksızın 
28.10.2010 tarihin
den itibaren 
tahakkuk ettirilecek 
faizler için uygulan
ması gerektiği 
belirtilmişti.
Bakanlık, gelen tep
kiler üzerine 

NÖBETÇİ ECZANE
14 Şubat 2011 Pazartesi 

ELİF ECZANESİ

sonunda bu konu
da tüketiciyi haklı 
bulan bir genelge 
yayınladı. Genelge 
ile alınan kararı 
tüketici lehine 
işlemesine karar 
verilerek geriye 
dönük işletilen 
yüzde 15'lik KKDF 
oranının tükecilere 
geri ödenmesine 
kararlaştırıldı. 
Sanayi Bakanlığı 
Türkiye çapında 
tüketici hakem 
heyetlerine gön
derdiği genelgede 
bankaların geriye 
dönük KKDF uygu
lamaların yönelik 
tüketici şikayetleri
ni kabul etmelerini 
istedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye t10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

^tro' »13 10 re
MAR-PET »13 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 2»
Beyza Petrol »13 Ol 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaŞ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mili. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Takei 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
itfaiye 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: 3888 
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)

iMltllM
VETO SİNEMASI 

KURTLAR VADİSİ 
ll.3044.00-l6.30- 

19.00*21.15
EYVAH EYVAH 2 

Il.45-l4.l5-l6.45- 
18.45-20.45 

Rezervasyon 
(Tel: 513 53 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


—------ --- ---------- temmaffgı _—-- ------------

MUM SUN
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®pez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT

OTO GAZ SATIŞLARI BAŞUMipi
Tel: 0.224 51310 79

©WINCE
Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Şubat 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Hıilırtlmıırtii
S.S. Umurbey Kalkındırma Kooperatifi ortak 
larına organik gübre dağıtıyor. Kooperatifin 
kayıtlı 375 ortağının ihtiyacının karşılanması 
için 250 ton leonardit organik gübre getirildi 
ğini söyleyen Kooperatif Başkanı Faruk Bes 
li, gübre dağıtımına Şubat ayı sonuna kadar 
devam edileceğini söyledi. Haberi syf2’de

BORÇELİK, GEMLİK ŞAHİNYURDU KÖYÜ’NDE 160 HEKTARLIK ALANDA, 
ÜRETTİĞİ HER BİR BOBİN İÇİN DOĞAYA BİR AĞAÇ HEDİYE EDİYOR

Doğa dostu fabrika
Borçelik, Bursa Orman Böl 
ge Müdürlüğü tarafından 
yürütülen, Gemlik Şahin 
yurdu Köyü’ndeki 160 hek
tar alanın ağaçlandırılması 
projesinin protokolünü 
imzaladı. Borçelik, ürettiği 
her bobin için Şahinyurdu 
Köyü’ne bir ağaç dikerken, 
projede toplam 500.000 
adet fidan dikimi gerçek
leştirilecek. Haberi syf2’de

1 çiftin nikahını Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler kıydı

7 CiftSevgililer 
fiini'ııle evlenii
14 Şubat Sevgililer 
Günü’nü mutlu 
gün olarak seçen 
çiftlerin nikahlarını 
Bele diye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler kıydı. 
Gemlik Belediyesi

Sosyal Yaşam Mer 
kezi Nikah Salo 
nu’nda gün alan 7 
çiftin nikahlarını 
kıyan Başkan 
Güler, yeni çiftlere 
mutluluklar diledi. 
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ODATV. izleyenlerden misiniz?

Dün sabah gazeteye geldikten bir süre 
sonra internet gazetesi ODATV’nin binasın
da ve yöneticilerin evlerinde arama yapıl 
dığını öğrenince “tamam” dedim.

Bir muhalif ve etkili gazeteci grubu daha 
susturuluyor.

ODATV. izleyen müdavimlerdenim.
ODATV.’yi izlemiş olsanız, bugün bize 

sunulan birçok olayın gerçek yüzünü öğren 
miş olurdunuz.

ODATV.’nin sahibi araştırmacı yazar, 
Soner Yalçın.

ODATV. bu sabah kapalıydı.
Daha sonralan açıldı. Devamı sayfa 4’de

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

Denizler durulmazmış 
dalgalanmadan 

Uzlaşmadan yaşamak olanaklıdır. 
Ağaçları keserek, kuşları öldürerek, 

toprağı yok ederek de yaşanabilir. 
Ne var ki giderek yaşamı anlamlı kılan 

değerler yok olur.
। Üstün Dökmen’in bir saptaması var;. 

“İnsanlar birbirleriyle ve doğayla uzlaş
madan da var olabilirler; ancak bir gün 
kaybolan türler arasına girme olasılığını 
göze alırlarsa” diye...

CHP... -
Bir süredir yaşanan iç çekişmelerden 

sıyrılarak uzlaştılar ve iktidar 
yürüyüşünde önemli bir engeli aştılar.

Dün...
Duygularla akılın harmanlandığı toplantı 

sonunda il yeni bir yörüngeye girdi.
İtişip kakışmanın kişilere ve topluma 

zarar vereceğinin farkına varanlar 
uzlaşarak

anlamlı ya da anlamsız bir yığın tartış
mayı da ardında bıraktı.

CHP şimdi yelkenlerini Genel Başkan 
Yardımcısı Sena Kaleli ve Bursa İl 
Başkanı Gürhan Akdoğan’ın iyi niyet ve 
hoşgörü içeren söylemleriyle şişirerek 
iktidara açılıyor.

Görünen o ki;
CHP yerelde de genelde de iktidara 

odaklanmış.
Bilişim teknolojilerinin sağladığı tüm 

olanaklar en ince detayına dek partinin 
tüm hücrelerine işlenecek...

İşsizliğin en aza indirilebilmesi için 
yoğun çaba harcanacak.

Aile sigortası ile Türk Cumhuriyet 
Tarihinde aydınlanma devrimlerinden bu 
yana insanin mutluluğunu öne alan bir 
devrimi daha gerçekleştirecek CHP... .

Türk halkı "Aile Sigortası" ve 
"Vatandaşlık Hakkı Ödemesi" uygula
malarıyla yaşamları boyunca, "özürlülük, 
işsizlik, hastalık, yaşlılık, maluliyet, ölüm, 
iş kazası ve meslek hastalığı, bakıma ve 
korunmaya muhtaçlık" gibi risklere karşı 
Sosyal Güvenliğe kavuşturulacak.

Doğaldır ki...
Bu söylemlerin ve projelerin yaşama 

geçmesi ancak bir ülkü etrafında toplan
mış iyi niyetli insanlarla olanaklı...

İşte dün....
Verilen fotoğrafta ki “elele duruş”u 

gözlerdeki gülümseme de destekliyordu.
Kaleli de...
Akdoğan da...
Geçmişi tüm gerçekliğiyle yaşanmışlığı

na karşın geride bırakmak için yürekten 
davranarak elsele veriyorlar.

Bu aşamadan sonra;
Solduyulu tüm partililerin gerilimden 

nema ummayı bırakarak geleceğe bak
maları ön koşul.

Kaldı ki...
Genel Başkan Yardımcısı Kaleli zaman 

zaman sesine anlamlı vurgular katarak 
partililere şu mesajı verdi;

“Bizim tek seçeneğimiz iktidar 
olmak.yoksulluğu,yolsuzluğu ,işsizliği 
ortadan kaldırmak “

Yarınlara bir ve bütün olarak ulaşılıyor. 
Hedefler ancak birlik ve bütünlük sağ

landığında gerçekleşiyor.

BORÇELİK, GEMLİK ŞAHİNYURDU KÖYÜ’NDE 160 HEKTARLIK ALANDA, 
ÜRETTİĞİ HER BİR BOBİN İÇİN DOĞAYA BİR AĞAÇ HEDİYE EDİYOR 

Doğa dostu fahrika

Türkiye’nin önemli 
yassı çelik üreticisi 
Borçelik, ürettiği 
her bobin için 
Şahinyurdu 
Köyü’ne bir 
ağaç dikecek. 
Borçelik, Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen, 
Gemlik Şahinyurdu 
Köyü’ndeki 160 
hektar alanın 
ağaçlandırılması 
projesinin pro
tokolünü imzaladı. 
Dün, Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü’nde 
düzenlenen protokol 
imza törenine 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin ve 
Borçelik A.Ş. Genel 
Müdürü Erkan

Kafadar, Genel 
Müdür Yardımcıları 
Mesut Güney, 
Okan Aydıngün ile 
Borçelik idari 
personeli katıldı. 
Toplam 500.000 adet 
fidan dikimini ve 
bakımını kapsaya
cak bu projeye 
sponsor olan 
Borçelik’in, çevre 
duyarlılığını farklı 
projelerle hayata 
geçirmeye devam 
ettiğini söyleyen 
Borçelik Genel 
Müdürü Erkan 
Kafadar, Bursa 
Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin 
ise bu projenin 
müdürlüğünün 
yaptığı en büyük 
proje olduğunu, 
sponsor firma

Borçelik’i doğaya duyarlılıktan dolayı
karşı gösterdikleri teşekkür etti.

II V

S.S. Umurbey 
Kalkındırma 
Kooperatifi ortak
larına organik 
gübre dağıtıyor. 
Kooperatifin kayıtlı 
375 ortağının ihti 
yacının karşılan
ması için 250 ton 
leonardit organik 
gübre getirildiğini 
söyleyen 
Kooperatif Başkanı 
Faruk Beşli, 
gübre dağıtımına 
Şubat ayı sonuna 
kadar devam 
edileceğini söyledi. 
Belli, dağıtılan 
gübrelerin bedel
lerini 2011-2012

iş yılında ortakların 
kooperatife teslim 
edeceği ürün 
bedellerinden 
tahsil edileceğini 
de belirtti.
Umurbey 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanı Faruk 
Belli açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Kooperatif 
ortaklarımızın 
2011 yılında daha 
kaliteli ürün ala
bilmesi için zirai 
ilaç ve yaprak 
gübresi dağıtımı 
içinde çalışmalara 
başladık.”

Umurbey Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanı Faruk 
Belli, ortaklara 
dağıtılan gübre 
jlerin incelerken 
^görülüyor
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Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, servis 
minibüsünden 
düşen bir kadın 
ağır yaralandı. 
Gedelek köyündeki 
bir turşu 
imalathanesinde 
çalışan kadın işçileri 
mesai bitiminde 
evlerine götürmek 
için yola çıkan 
Zeynullah Korde 
(35) idaresindeki 
servis minibüsü, 
eski Coşkunlar 
Petrol girişinde

yolcu indirmek için motik kapıdan inmek 
durdu. Açılan oto- isteyen Hatice Hasar

(45), dengesini 
kaybederek yere 
düştü. Kafasını 
asfalta çarpan kadın 
ağır yaralandı. Olay 
yerine çağrılan 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Hasar, 
burada yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan hayati tehlike 
kaydı ile Bursa'ya 
sevk edildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Dürüstçe söylemeliyim !..

Alkol yüzünden kavga çıktı
Bursa'da, iki grup 
arasında alkol 
isteme gerekçesiyle 
çıkan kavgada 3 kişi 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Osman 
gazi ilçesi Çarşamba 
Meydanı üzerinde

meydana geldi. İddi
aya göre, evlerine 
giden Rasim M. (21), 
Mehmet S. (18) ve 
Kenan E.'den (18) 
tanımadığı 2 kişi bira 
istedi. 3 gençten 
olumsuz yanıt alan 2 
zanlı, şahıslarla

tartışmaya başladı. 
Cadde üzerinde genç 
lerin peşini bırak
mayan kimliği belir
siz 2 zanlı, yanların
da getirdikleri bıçak
larla bir lokantada 
garson olarak 
çalışan Rasim M.'yi

sol bacağından, 
Mehmet S.'yi göğsün 
den, Kenan E.'yi ise 
kalçasından bıçak
landı. Bıçakla yarala
ma olayına karışan 2 
kişi, olay yerinden 
kaçarak kayıplara 
karıştı.

Öztlilck
bin tefende

TEKSEFERDEYAPACAĞINIZ 50 HVEÜZERİ 

MARKET AIIŞVERİŞIERİNİZDEAEACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPOHU İLE RESTAURANTİMIZDA 

IZGARA KÖFTE

2JMR
İNDİRİM KUPONU KULLANIM KOŞULLARI:
* Bu kampanya 22 Ocak -12 Şubat tarihleri arasında Gemlik 
Hipermarketten yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup aynca 
bu tutann 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.
* indirim kuponu son sudanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Kaçalım 
düzenleyenlere 
Rai hapis
Bursa'da faaliyet gös 
teren turizm acenteleri 
ve rehberler denetlendi. 
Kaçak acente ve rehber
lere 6 aya kadar hapis 
ve bin 780 lira para 
cezası verildiği bildirildi. 
Bursa Valiliği, İl Kul tur 
ve Turizm Mü dürlüğü, 
TURSAB ve TUREB iş 
birliğiyle Bursa ve 
çevresinde 3 gün süren 
denetimlerde Yeşil 
Cami, Ulucami, Uludağ 
yolu ve çevresinde kon
troller yapıldı. Denetle 
melere ilgili kuramların 
haricinde İstanbul 
Rehberler Odası'ndan 
da görevliler katıldı. 
Kurallara uymadan tur
izm faaliyeti ya pan kişi 
ve acenteler tespit edil
erek haklarında zabıt 
tutuldu. Belgesi olmak- 
sizin kacak acentecilik 
faaliye tinde bulunan iki 
kişi, düzenlediği turda 
rehber bulundurmayan 
4 acente, kacak rehber
lik yapan bir kişi, 
yanıltıcı rehberlik belge
si tanzim eden bir kişi, 
ayrıca evrakları eksik 3 
kişi hakkında zabıt 
tutuldu.

Kesinlikle, uluslararası gururumuz Prof. 
Dr. Mehmet Haberal* dan, tazminata 
mahkum ettirdiği dokuz hakimin öcü alın
makta...

Bugün 649. gün ve hala tutuklu.
Suçu ne?..
Birileri çıkıp anlatsın, bizler de bilelim... 
İşin ayrıca hekimlik yönü de var.. 
Televizyonlarda İzmirli bir babanın fer

yadını izledik;
'Haberal, tutuklanmasa, oğlumun böbrek 

naklini gerçekleştirecekti.
Onu bu yüzden kaybettik'”
Başta Adalet Bakanı olmak üzere tüm 

özel görevlilere sesleniyoruz.
Bir gün bu yasadışı uygulamaların hesabı 

sorulmayacak mı?..
Bu nasıl'Demokratik açılım?'...
Mehmet Haberal'dan sonra Kardiyoloji 

Enstitüsü Müdürü'nü de içeri tıkmanın 
kime yararı oldu?..

Orada bulunan bir vatandaş İstanbul 
Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ndeki 
aramadan çıkanlara seslendi; 'Hayatınızda 
böyle zor görev yaptınız mı?'

Aralarında Adalet Bakanlığı müfettiş
lerinin de bulunduğu gruptan biri cevap 
vermiş...

“Çoook*... Dalga geçen yüz ifadesiyle 
verilen cevabın yorumu net; Biz sadece 
verilen emri değil, ideolojik yapımızın 
gereğini de yerine getiriyoruz.

Ben hukukçu değilim ama bildiğim 
kadarıyla;

Ortada böylesi arama taramayı gerektire
cek unsur yok.

Kaçmaya uygun zanlı mı var ?.v
Sabaha karşı, kalp hastasının hayatım 

tehlikeye sokmanın anlamı ne?
03.00'te başlayıp, tam 6 saat durumu kri

tik birini riske sokmanın manası nedir?.. 
Şimdi geçmişte olanları düşünüyorum..

Biliyorsunuz 12 Eylül İhtilal ‘in de çocuk
larının, sokaklarının, okullarının adını 
Kenan Evren koyanlar, son 12 Eylül 
Referandumu'ndan sonra değiştirmeye 
başladılar.

Bu yetmezmiş gibi; Evren Paşa hakkında 
(Sanki sonuç alacaklarmış gibi) şikayette 
bulunmaya başladılar. Bunlardan biri de, 
Bülent Arınç'ın 'Ordu'nun paşalarına* hava 
basması böyle.

Dahası 28 Şubat döneminde Osman 
Özbek Paşa, Başbakan Erbakan'a hakaret 
ettiğinde; Necmettin Erbakan *a “Osman 
Özbek Paşa'ya bir uygulama yapacak 
mısınız?” sorusuna 'Herkesin ağzına fer
muar çekemeyiz* cevabını verdiğinde ve 
daha sonra Erbakan istifa etmek zorunda 
kaldığında, Sayın Arınç, Erbakan'ın Refah 
Partisi'nde milletvekili değil miydi?

Bülent Arınç; Şimdi söylediği “Otur otur
duğun yerde. Sen benim emrimde memur
sun” sözlerini neden o zaman dillendi- 
remedi acaba? ..

Sayın Bülent Arınç, büyük söz! 
söylerken, 28 Şubat döneminde iktidarın 
milletvekili olduğunu da unutmamalı.

Meydan boş olduğunda gazel okumak 
kolaydır..

Dürüst ve asil olanı zamanında okuya
bilmektir.

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


15 Şubat 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ODATV. izleyenlerden misiniz?

Soner Yalçın’ın daha sonraki saatlerde gözaltına 
alındığı haberleri geldi.

Avukatının basına yaptığı açıklama söyleydi:
“Soner Bey kendisinin tv kanalı kurma çalış

maları sebebiyle gözaltına alınmış olabileceği kanı 
sında.

Evde kitap yazarken tuttuğu notları, birçok 
kitabı, cd’yi ve şu an içerde bulunan Ergenekon 
sanıklarının kendisine imzalayarak hediye ettikleri 
kitaplara el koydular.”

Soner Yalçın, büyük ihtimal tutuklama istemiyle 
Ergenekon bağlantısı kurularak yargıç karşısına 
çıkarılacak.

Tutuklanırsa, diğer gazeteciler gibi aylar ve yıl
larca içeride yattıktan sonra mahkeme karşısına 
çıkacak.

Bu arada internet gazetesi AKP iktidarına 
muhalefet edemeyecek.

ODATV. de önemli yazarlar var.
Her biri de AKP muhalifi, ulusalcı, Mustafa 

Kemalçi.
Bilindiği gibi günümüzde ulusalcılık giderek 

daha büyük suç unsuru olmaya başladı.
Ulusunu sevmek, Atatürk devrim ve ilkelerini 

savunmak, AKP’nin ABD’nin ılımlı İslam projesi 
için kurdurulmuş bir parti olduğu, bu konuda ABD 
yönetiminden büyük destek gördüğününü savunan 
tüm yazarlar ya içeri tıkılıyor, ya da işlerinden 
ediliyor.

ODATV. yazarları arasında Bekir Coşkun var, 
Mümtaz Idil, İklim Bayraktar ve Yusuf Yavuz var..

Geçenlerde Ergenekon davasının bir numaralı 
sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan ODATV.nin 
konuğuydu.

Hürriyet’te yazarken fazla muhalif bulunup 
kovulan, oradan Haber Türk’e geçen oradan da 
kovulan şimdi Cumhuriyette Ilhan Selçuk’un 
köşesinde yazan Bekir Coşkun ile yapılan son 
söyleşide Coşkun kendisinin Başbakan tarafından 
hedef gösterildiğini söylüyor.

Bekir Coşkun’a sorulan Mısır konulu soruya o 
şöyle yanıt veriyor:

“Türkiye’nin kurtuluşu, Mısır’dan daha zordur. 
Çünkü, Mısır’daki yönetim, demokrasiden bir zırnık 
nasip almamış, ucube bir yönetim. Ama Türkiye'de 
tam demokrasiye oynayan bir ikiyüzlülük var.”

Demokrasiye oynayan bir ikiyüzlülük!...
ODATV. böyle AKP’yi sert eleştiriler yapan bir 

internet gazetesi.
Gün geçtikçe okurları çoğalıyor..
Olayların arkasındaki gerçeklerin ne olduğunu 

açıklıyor.
Çok önemli belgeleri ifşa ediyor.
Onun için tehlikeli..
Internet değip geçmeyin.
Mısır’da Mübarek rejimini yıkan en önemli 

iletişim aracı olduğunu gördük.
Onun için bazılarının ileri demokrasi sözlerine 

bakmayın siz.
Kendilerine karşı çıkan her görüşü bir şekilde 

yok etmenin yolunu buluyorlar.
Doğan Grubuna kestikleri faturayı unutmadık.
Dünyada bir iş grubunu kesilen belki en yüksek 

cezalardan biriydi verdikleri para cezası.
Amaçları Doğan Holding bünyesindeki muhalif 

yazarları susturmak..
Biat eden yandaş gazeteler arasına aldırmak..
Bir bakıma bunu da gerçekleştirdiler.
Ne diyelim gün birlik beraberlik günü. 
Dayanışma günü..
Halka gerçekleri daha sesli anlatma günü.
Eğer bunlar bir dönem daha başımızda kalır

larsa çekilecek çok şeyler var demektir.

7 çiftin nikahını Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler kıydı

7 cifi Sevgililer Giinii'nıle evlenıli

dünyada kutlanan 
Sevgililer Günü’nde 
Gemlik’te 7 çift 
evlendi.
14 Şubat Sevgililer 
Günü’nü mutlu gün 
olarak seçen çiftle 
rin nikahlarını Bele 
diye Başkanı Fatih
Mehmet Güler kıydı. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Nikah 
Salonu’nda gün alan 
7 çiftin nikahlarını 
kıyan Başkan Güler, 
yeni çiftlere mutlu
luklar diledi. 
Sevgililer Günü 
nikah kıydıran Özge 
Deliçam-Ertuğrul

Zeynep Ayyıldız- 
Suat Ökcü çifti, 
Öznur Tunç-Ömer 
Erol çifti, Tuğba 
Demir-Ali Osman 
Yorulmaz çifti, 
Başak Özgül- 
Gökhan Ulutaş 
çifti, Funda Yıldırım-
Futuk Mahmat çifti, 
Gülşu Mahmat- 
Harun Eren çiftini 
kutlayan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, mut
luluk temellerini 
böyle güzel ve 
anlamlı bir günde 
attıkları için çiftleri 
kutlayarak nikah 
cüzdanlarını verdi.

MP yönelimi Kaymalanıı ziyaret etti
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve ilçe 
yönetimi, yurt 
dışından dönen İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik'i ziyaret etti. 
AKP İlçe Başkanı 
ve yönetiminin 
atanması sırasında 
Amerika’da bulunan 
Kaymakam Bilal 
Çelik’e hem 
hoşgeldin, hem de 
nezaket ziyaretinde 
bulundular.
Yaklaşık bir saat
devam eden 
ziyaret sıcak bir

ortamda geçti. ortak sorunları
Ziyarette Gemlik’in ile ilgli görüş

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

alış verişinde 
bulunuldu.

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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MiıııHMıl nlıft
CHP Gençlik Kolları 
Başkanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamada, AKP 
iktidarı döneminde 
Milli Eğitim’de 
eğitim sisteminin 
özel okullara ve 
cemaatçi dersha 
nelere havale 
edildiği iddia edildi. 
CHP Gençlik Kolları 
Başkanı Gökçe Çipli 
imzalı açıklamada, 
şu görüşlere yer 
verildi:
“CHP Gençlik Kolu 
üyeleri olarak, en 
önemlisi eğitim öğre 
timini sürdüren, ha 
yata atılmaya adım 
adım yaklaşan genç 
ler olarak ülkemizde 
son yıllarda yaşam 
lan sınav sistemin 
deki olumsuzlukları 
titizlikle izliyoruz. 
Görüyoruz ki; 8 yıl
lık AKP iktidarı, başı 
nı biraz bize çevirip 
eğitim öğretim ha 
yatımızdaki yaşadığı 
mız sıkıntılara çare 
olmak bir yana, eğ i 
tim sistemindeki 
sorunları daha da 
kangren haline 
getirdi. Geçtiğimiz 
aylarda üniversite 
lerde gençlerin 
“Heri demokrasi” 

sonucu coplanması, 
biber gazı ile 
dövülmekten beter 
edilmesi ve protesto 
haklarının orantısız 
güç ile ellerinden 
alındığını üzülerek 
gördük. Şimdi ise 
lise öğrenimini ta 
marnlamış genç ar 
kadaşlanmızı geçen 
yıl yürürlüğe giren 
ve birçok sınavdan 
oluşan üniversite 
sınavının ilk aşa
masına yaklaşırken 
yaşadıkları sıkıntıları 
görüyoruz. Sınav 
sistemimizi bir dene 
me tahtası olarak gö 
ren AKP iktidarı, üni 
versiteye gitmeye 
hazırlanan gençleri, 
6 farklı sınava ve sı 
nav başına 35 lira 
gibi bir ücret ödeme 
ye mahkûm etti. Milli 
Eğitim Sistemimizi 
getirdikleri nokta He 
dershanelere gidip 
binlerce lirayı oraya 
dökmeyi zorunlu 
kılan iktidarın YÖK 
Başkanı da parası 
olmayan okumasın 
demekten kendisini 
alamıyor. Ne yazık 
ki. Bu arada KPSS 
ve Polis Okulu sınav 
sorularının iktidara 
yakın tarikat ve

cemaat dershaneleri 
ne sızdınlması 
skandalini da hatır
latmadan edemeye
ceğiz. Kopya olayla 
n ile çatırdayan 
KPSS sonucu yüzler 
ce “sınav birincisi” 
ortaya çıkarken ne 
yazık ki atama bek
lerken intihar eden 
öğretmen adayı sayı 
sı da 20'ye yükseldi. 
Öğretmenlik gibi 
yüce bir meslekte 
iktidarın mağduru 
20 genç öğretmen 
adayı intihar ederek 
yaşamlarına son 
verdiler. Genç kar 
döşlerimiz ise deli 
gibi ders çalışıyor, 
test çözüyor, aileleri 
bir çoğu tarikat ve 
cemaatlerin eline 
geçen dershanelere 
paralar döker ken 
birileri önceden 
çıkıp dershanele 
rinde soruları dağıtı 
yor, sınav sistemi 
miz çatırdıyor ve 
olan ne yazık ki 
öğrencilere oluyor. 
YGS’nin ardından 
Haziranda tekrar 
sınava girecek 
arkadaşlara “ikti
dara ve bu çarpık 
sisteme rağmen” 
başarılar diliyoruz. "

Gücümsporlu bas- 
ketçiler çıktıkları 
maçlarda rakiplerine 
meydan okuyor. 
C grubunda 
mücadele veren 
Gücümspor minik 
erkek basketbol 
takımı, birinci sırada 
bulunan Final 
Okullarını 29-26 
yenmeyi başardı. 
Pazar günü 
Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılan karşılaşma 
başından sonuna 

SATILIK GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA DENİZ MANZARALI 
nıl|pg İÇİ MODERN YAPILI (3+1) 7. KAT DAİRE 
UflIKt SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 0 532 668 22 99

kadar heyecan 
içinde geçti. 
Gücümspor-Final 
Okulları karşılaş
masının birinci 
periyodu 3-6, ikinci 
periyodu 5-7, 
üçüncü periyodu 
14-5, dördüncü 
periyodu 7-8 oldu. 
Gücümspor Kulübü 
Başkanı Tugan 
Büyükbaşaran, 
basketçilerin 9 
maçtan 8 inde 
galibiyet sağladığı 
m, play of yolunda 

önümüzdeki 
bir maçı da aldıkları 
takdirde üst 
turda rakiplerini 
beklediklerini 
söyledi.
Gurupta liderliği 
garantilediklerini 
söyleyen 
Büyükbaşaran, 
Gücümsporlu bas- 
ketçilere ve kulübe 
maddi ve manevi 
desteklerini esirge
meyen Doğukan 
Paşahoğlu’na 
teşekkür etti.

ORTAK ARANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 

Cafe’ye devren satılık ya da 
ortak aranıyor.

Tel : (0.224) 513 96 83

USTABAŞIİBAHIYOB
Tekstil Firmamızda çalışacak 

40 kişilik atölye yönetebilecek 
Makine bilgisi olan

Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.
0 533 217 20 96

SATILIK DAİRE VE İSTERİ
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

BTO! ABONE OLDUNUZ MU?
CEILİI’İI İH Ctlllll IİHIİ «METHİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MUHASEBECİ ARANIYOR
35 yaşını geçmemiş 

muhasebe tecrübesi olan 
ELEMAN ARANIYOR

YILDIRIM TUZ SAN. A.Ş. 
TEL: 5131173 

GSM: 0.5326160182
TEMA A “suyunubo$a ■r 

W HARCAMA” ET
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” ■>
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın BHMLjA

İnternet sitemiz yenilendi www.gemllkkorfezgazetesl.com

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
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Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü, 
12 Şubat 2011 
Cumartesi günü 
İstanbul beyler
beyinde düzenlenen 
4. geleneksel 
ASKE karate 
turnuvasına katıldı. 
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Karate do takımı 
İstanbul’da 
düzenlenen 
4.geleneksel 
karate turnuvasında

8 altın, 6 gümüş ve 
4 bronz madalya 
alarak Gemlik’i 
temsil ettiler. 
Her yıl düzenlenen 
Geleneksel ASKE 
Karate Turnuvasına 
Bursa’dan Gemlik ve 
Orhangazi ilçeleri 
katılarak turnuvanın 
madalyalarını 
ilçelerine kazandırdı. 
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Karate Antrenörü 
Murat Yaşar Önal

II II

sporcuların Türkiye 
şampiyonasına 
hazırlık maçları 
olarak çevre illerdeki 
tüm karate turnu
valarına katıldık
larını, sporcular ne 
karda çok sık maç 
yaparlarsa maç 
heyecanını yendik
lerini ve her maçta 
yeni tecrübeler 
kazandıklarını 
söyledi.
Antrenmanlarda 
öğrendikleri teknik 

bilgileri sık sık 
maç yaparak taktik 
geliştirdiklerini 
bu sayede sporcu
ların gelişimini 
hızlandırdıklarını 
sözlerine ekledi. 
İlçemizde karate 
eğitimini en iyi 
şekilde verebilmek, 
başarılı sporcular 
çıkarıp kulübümüzü 
ve ilçemizi gururla 
temsil etmek için 
çalışmalarımızı 
sponsorlarımız

GEMPORT ve 
BORUSAN LOJİSTİK 
firmalarıyla birlikte 
sürdürüyoruz dedi 
Antrenör Önal Salı' 
-Perşembe ve Cu 
martesi günleri saat 
18.00-20.30 arası 
ilçe kapalı spor salo
nunda antrenman 
yaptıklarını, 1 Mart 
2011 tarihinden 
itibaren 6. dö nem 
karate kursla rıhın 
kayıtlarının başlaya
cağını söyledi.

Gelinlik 
Tarihi 
Görücüye 
Çıktı
Bursa'da açılan 
'Dünden Bugüne 
Bursa'da Gelinlik' 
sergisi, her genç 
kızın hayalini 
süsleyen gelinliğin 
tarihsel sürecine ışık 
tutuyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin somut 
olmayan kültürel 
miras çalışmaları 
kapsamında düzen
lendiği 'Dünden 
Bugüne Bursa'da 
Gelinlik* sergisi, Bur 
sa Kent Müzesi'nde 
düzenlenen törenle 
ziyarete açıldı. Kent 
Müzesi Koordina 
törü Ahmet Erdön 
mez'in koleksiyonu 
nun yanında müzeye 
bağışlanan 47 gelin
liğin yer aldığı sergi 
de, 1960 yılına kadar 
olan gelinliklerin 
hikayeleri de düzen
lenen panolarla 
ziyaretçilerle pay
laşılıyor.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac/de ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRG6 (İROKER'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 3. kat daire 67 bin lira • 5. tat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF), 16 Şubatta 
17 adet markayı 
toplu halde 142 bin 
TL muhammen 
bedelle satışa 
çıkaracak. 
TMSF’den yapılana 
açıklamada 
muhammen bedel
leri toplamı 142 bin 
TL olan 17 adet 
markayı toplu halde 
satışa çıkaracak. 
Açıklamaya göre 
markaların ihalesi, 
16 Şubat 2011 
Çarşamba günü 
saat 14.30’da, 
TMSF Binası’nda 
yer alan Konferans 
Salonu’nda düzen
lenecek. Markalar, 
birinci satışlarında 
muhammen 
değerin yüzde 
75’ini ve rüçhanlı 
alacaklar varsa ala
cakları mecmuunu 
ve satış mas
raflarını geçmesi 
şartıyla en çok 
artırana ihale edile
cek. Böyle bir 
bedelle alıcı çık
mazsa en çok 
artıranın teklifi 
kalıcı olmak kaydıy-

la, ikinci satış 18 
Şubat 2011 Cuma 
günü,aynı yerde ve 
saatte gerçekleştir
ilecek. İkinci artır
mada ise markalar, 
rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları 
mecmuunu ve satış 
masraflarını geçme
si şartıyla en çok 
artırana satılacak. 
İkinci açık arttırma
da da alıcı çık
madığı takdirde 
markalar 6 ay 
içinde pazarlık yön
temi ile satışa 
sunulacak.
ihaleye katılabilmek 
için teminat bedeli 
olarak markaların 

muhammen 
değerinin yüzde 
7.5’i olan 10 
bin 650 TL tutarın
da teminat 
isteniyor. Nakit 
teminatlar, T.C. 
Vakıfbank 
Avrupa Kurumsal 
Şubesindeki 
TR63000150015800 
7294368253 numa 
ralı TL hesap 
numarasına yatırıla- 
bilecek. Ya da ihale 
saatine kadar nakit 
veya kesin ve süre
siz teminat mek
tubunun, satış 
komisyonuna 
teslim edilmesi 
gerekiyor.

Piyasada, değişim 
süresi 31 Aralık 
2010 tarihinde sona 
eren 208 milyon 
899 bin 126 lira 
tutarında 1 milyar 
87 milyon 52 bin 
136 adet YKr 
madeni para bulun
duğu bildirildi. 
Merkez Bankası 
Kamuoyu ile İlişkil
er Müdürlüğü 
İletişim ve Dış ilişk
iler Genel 
Müdürlüğü yetk
ililerinden alınan 
bilgilere göre, 31 
Aralık 2010 tarihi 
itibariyle emisyon 
hacmi tutar olarak 
48 milyar 937 mil 
yon 559 bin 941 
liraya ulaştı. 
Emisyon hacmi 
içinde 355 milyon 
10 bin 623 lira 
değerinde 25 mily
on 327 bin 137 adet 
YTL banknot bulun
duğu kaydedildi. 
YTL banknotların 
payının tutar olarak 
yüzde 0,73'e, adet 
olarak da yüzde 
2,38'e gerilediği 
belirtildi. 
Tedavülden 
kaldırılan YTL

banknotların 31 Buna göre, 31
Aralık 2019 tarihine 
kadar Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası ve Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 
şubelerinde 
değiştirilmeye 
devam edileceği 
hatırlatıldı.
MADENİ PARALAR 
Bu arada, 31 Aralık 
2010 tarihinde 
piyasada 946 mily
on 768 bin 207 TL 
tutarında 3 milyar 
65 milyon 581 bin 
784 adet YKr ve Kr 
madeni para bulun
duğu vurgulandı. 
Bunun 208 milyon 
899 bin 126 TL 
tutarında 1 milyar 
87 milyon 52 bin 
136 adedinin 31 
Aralık 2010 tarihin
den sonra geçersiz 
olan YKr madeni 
paralardan oluş
tuğu ifade edildi.

Aralık 2010 tarihi 
itibarıyla dolaşım
daki madeni par
aların tutar olarak 
yüzde 22,06'sı, adet 
olarak yüzde 35,46' 
sı YKr madeni par
alar olduğu vurgu
landı.
YTL VE YKR 
SÜRECİ 
2004 yılında Türk 
Lirasından 6 sıfırın 
atılmasıyla belir
lenen geçiş 
dönemi sonucu 
Yeni Türk Lirası 
(YTL) ve Yeni 
Kuruş (YKr) 1 
Ocak 2005 tarihi 
itibariyle tedavüle 
çıkarılmıştı. 4 Nisan 
2007 tarihli Bakan 
lar Kurulu Kararı ile 
de 2 yıl süren geçiş 
döneminden sonra 
para birimindeki 
"yeni" ibaresi 1 
Ocak 2009'da 
kaldırılmıştı.

np imim tok
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
1ATBMCU-VAUNM-MCIUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0J24) 513 35 95

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları . 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

। jB

ıl

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262)655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 51312 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 617 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.SaÇ.OcaA* 513 10 SS
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrfc. 513 SO 40

BELEDİYE

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

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—__

Akçen Petrol 313 ,o
MAR-PET »13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 O1 03

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
15 Şubat 2011 Salı 

MANASTIR ECZANESİ

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3889 
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)

tuniısmuM
VEIWS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 
ll.30-imi6> 

l9.00-2l.I5
EYVAHEYVAH2 

Il.45-l4.l5-l6.45-
18.45-20.45
Rezervasyon 

(Td :513 33 2i)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik KHrfez

çatı mûzfâln ksyfN Blzta YaşaYü.
Cuma Udi Şevket Hoca

Cumartesi günleri Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu 5aat ZO.oo

ffiiiiMWiin
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 
Çşrsz Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteril^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlamr^^^l

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Şubat 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlikli planlamacı 
roman namı

GEMPORT’ta Planlama Uzmanlı 
ğı yapan Ümit Murat’ın “ESA 
RET / Artık Yarın Yok” adlı 
romanı Siyah Beyaz Yayınevi 
tarafından yayınlandı. Syf4’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantıları sona erdi.

kRlisıWıı!lıilhıMıııııM
Belediye Meclisi’nin dün ya 
pılan toplantısında, Serbest Böl 
ge ve Engürücük civarındaki 
depolama alanlarının 18 uygu 
lamasında baz alınan 5 bin met 
rekarelik parsel planlaması 2 
bin 500 metrekareye düşürül 
dü. İdari Başkan Cemil Acar, 
Kurşunlu Köyü Kalkınma Koo 
pera 11 fi ’ne kullanım hakkı veri 
len ancak abonesi beledi yeye 
ait olan kuyunun su borcunun 
ödenmediğini, bu borcun ken 
dilerine kaldığını ve TEDAŞ’ın 
44 bin 878 lira olan bu borç 
nedeniyle kuyunun elektriğini 
kestiğini söyledi. Sayfa 2’de

»fan 
toplamışı 

yapılılı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşki 
latı Şubat Ayı 
İlçe Divan Toplan 
tısı Seçim Koordi 
nasyon Merke 
zi’nde GİK Üyesi 
Mehmet Aras’ın 
katılımıyla yapıl 
dı. Haberi 6’da

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış e ı— ARZUM KONUTLARI

Acı tablo
Dün toplanan Belediye Medisi’nde, yakın

malara konu olan depolama alanlarında 
İmar Yasası’nın 18. maddesinin uygula
maları sırasında belirlenen 5 bin metre 
karelik hisse alanları, 2 bin 500 metreye 
indirildi.

Bu ne getirecek.
Bu, Belediyenin DOP (Belediye payı) 

uygulama sırasında, alanın büyüklüğü 
nedeniyle hisselere başkasının ortak edil 
meşini azaltacak.

Plana yapılan itirazlar üzerine Komisyon 
Başkanı Arzu Karataş, yakınmaların yüzde 
50 azalacağını söyledi. Devamı sayfa 4’de

LÜKS DAİRE VE DÜKKANLAR
O DEPREME DAYANIKLI
O RADYAL TEMEL
O KOMBİLİ (DOĞALGAZ)
O UYDU ANTENLİ 
O KAPI GÜVENLİK 
B MODERN BANYO

ANKASTRE MUTFAK
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

tfOİflI

bt

I- 02245132888
Enver ŞAHİN-Fazlı AYDIN-İ

■05322825575
brahim ADA

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

Buluşma
Mısır’ı bırak... İçeri bak...

Gazeteler Mısır’ı yazıyor. TV’lerde Mısır 
odaklı yorumlar...

Başbakan her zaman her yerde Mısır 
diyor...

Mısır’da ABD’nin talimatıyla Mübarek’in 
yerini alan askere desteğini açıklıyor.

Ama içerde; İşçiler coplanıyor.
Askerler içeri tıkılıyor.
Yoksulluk yolsuzluk diz boyu...
Cari açık ekonomiyi ciddi biçimde 

tehdit ediyor.
Söz eden yok.
Sadece;
Bir iki gazete, bir iki TV duruma dikkati 

çekiyor. Onlar da çok satışh ve yüksek 
reytingli olmadığı için etkili olamıyor.

Türkiye’de... Üç bir yanı denizlerle çev 
rili güzel ülkemizde iyi şeyler olmuyor.

Giderek daralıyoruz.
Hal ve gidişat kötü.
Ticaret zayıf.
Siyaset zayıf.
Dış siyaset zayıf.
Demokrasi zayıf.
Yurttaşlık Bilgisi zayıf...
İyi olan ne?
Kayırma...
Götürme...
Suiistimal...
Arkadan dolanma...
Kandırma Pek iyi...

*****

Dünden bugüne gelinmedi bu sonuca.
Uzun soluklu bir süreç;
Kurtuluş Savaşı.
Türkiye’nin Bağımsızlık Mücadelesi...
Türklerin köklerinden yeniden doğuşu

nun dünyaya dikte ettirildiği büyük zafer.
1923; Cumhuriyet’in ilanı...
1923-1938 ;Aydınlanma Devrimleri...
1946;Türkiye Cumhuriyeti’nde taşların 

yerinden oynatılmaya başladığı yıllar...
Marshall Yardımı boyun eğişin ilk 

adımı...Toplumsal atılımlarda geriye 
dönüş, ekonomik teslimiyet..

1980’li yıllar;
Cumhuriyet Devrimlerinden ödünler.
Eğitimde fırsat eşitliğinin rafa kalktığı 

yıllar. Parası olanın daha iyi koşullarda 
öğrenim gördüğü dönemler.

Hızla bireysel çıkarcılığa yöneliş...
Kültürel Emperyalizm...
Tarımdan kaçış...
Verimli toprakların ranta terki...
Üretmeden tüketme alışkanlığının 

kazanılması...
2000’li yıllar;
ithal otomobiller Türk galerilerinde hem 

de yaygın bir biçimde...
Dışarıya akan dövizler...
Market raflarında rokfor peyniri...
Lüks tüketim çılgınlığı...
Özel televizyonlardan halka yayılan kirli 

propagandalar...
Özenti,ballı kaymaklı yaşamlar...
Krema tabakaları...
Ahlaki çöküntü...
Krizler...
İrticai tehditler...
Bölücülerin başkaldırıları...

*****

Çıkış noktası;
Köklere sahip çıkmak...
Cumhuriyetin kazanımlarına tutunarak 

okumak, çalışmak, üretmek...

Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan toplan
tısında, Serbest Bölge 
ve Engürücük civarın
daki depolama alan
larının 18 uygula
masında baz alınan 5 
bin metrekarelik parsel 
planlaması 2 bin 
500 metrekareye 
düşürüldü.
Dün, Belediye İdari 
Başkanı Cemil Acar 
başkanlığında topla 
nan Belediye Meclisi, 
gündeminde bulunan 
maddeleri ele aldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Ankara’da olması ne 
deniyle meclis toplan
tısına katılamadı. 
AKP’li Refik Yılmaz’ın 
da bulunmadığı 
toplantıda, Küçük 
Sanayi Sitesi Engürü - 
Kurtul Köyü civarında
ki depolama alanları 
mn imar adalarının 18 
uygulaması sırasında 
baz alınan en küçük 
imar adasının 
5 bin metrekareden 
büyüklükte olması 
konusunda yapılan 
itirazlar üzerine, 
İmar Komisyonu bü 
sınırın 2 bin 500 
metrekareye düşürü 
lerek teklifini oy bir
liğiyle kabul edildi. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu Karataş, 
yaptığı konuşmada 
bu uygulamayla 
şikayet sözkonusu 
olan müşterek 
kullanım alanlarının 
yüzde 50 ye 
düşeceğini, kalan 
yüzde 50 sinin 
ise 20 kişiye ait 
olduğunu söyledi. 
Gündemin 2/2 mad
desinde yer alan 
İslamköy yerleşim 
alanlarındaki konut
ların planlarda ticari 
ve depolama tesisleri 
olarak görüldüğü, bu 
konuda İslamköy’de 
oturan 290 vatandaşın 
Belediyeye başvura 
rak, planların değişti 
rilerek, konut olarak 
işlenmesi istemine 
komisyon vatandaşla 
rın isteği doğrultusun
da değişiklik yapıl
masını meclise sundu. 
Meclis, komisyon 
raporunu oy 
birliğiyle kabul etti. 
Komisyondan gelen 
2/3 sayılı raporda 
Borusan Lojistik’in 
trafo merkeziyle ilgili 
istemi komisyonun 
raporu şeklinde 
meclisten geçti. 
KURŞUNLU 
MAHALLESİNİN 
SU BORCU

TARTIŞMAYA 
NEDEN OLDU 
Gündemdeki mad
delerin görüşülmesin
den sonra söz alan 
Meclis Başkanı Cemil 
Acar, meclis üyesi 
Mehmet Çelik’in daha 
önceki meclis toplan
tılarında verdiği soru 
önergesine yaptığı 
konuşmaya cevap 
verdi. Cemil Acar, 
konuşmasında 
Kurşunlu Belediyesi 
döneminde, Belediye 
tarafından Kurşunlu 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifı’ne kul
lanım hakkı verilen 
ancak abonesi beledi 
yeye ait olan kuyunun 
su borcunun öden
mediğini, bu borcun 
kendilerine kaldığını 
ve TEDAŞ’ın 44 bin 
878 lira olan bu borç 
nedeniyle kuyunun 
elektriğini kestiğini 
söyledi.
Acar, şöyle konuştu: 
"Kurşunlu Beledi 
yesi’nin borcu otoma 
tik olarak Gemlik 
Belediyesinin oldu. 
Gemlik, Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
Belediyelerinden 707 
bin lira elektrik su 
borcu devraldık. Bu 
borç, abone Gemlik 
Belediyesine ait 
olduğu için bizimdir. 
Benim yaptığım 
başkalarının kullandığı 
ama parasını 
ödemediği 44 bin 878 
lirayı tahsil etmektir. 
Kurşunlu Kooperatifi 
suyun kullanmak iste
diklerini bize söyledik
lerinde borcunuzu 
ödeyin, elektriği 
açtıralım dedik. Onlar 
da bunu kabul etti. 
Aramızda protokol 
yapıp borcu taksitten 
dirdik. 5 taksit olan 24 
bin 830 lirayı ödediler. 
15.02.2011 tarihinde 7 
bin 152 lira daha yatır 
dılar. Kalan borçlarını 
da ödeyecekler. Yanlış 
bilgiler ile bizleri 
suçluyorsunuz. Ben, 
yanlış bilgilerin bedeli
ni ödedim, ödemeye 
de hazırım. Gelsinler 
sorsunlar, verilmeye
cek hesabımız yoktur." 
Mehmet Çelik söz ala 
rak 6 ay önce verdiği 
önergenin cevabını 
alamadıklarını, kamu 
alacaklarının tahsilinin 
belli olduğunu, 
Kurşunlu’da belediye 
alacağını tahsil için 
alacağı belli olmayan 
senetler yapıldığını, 
kamu alacağının böyle 
toplanamayacağını 
söylemesi üzerine

Cemil Acar, yeniden 
söz alarak, şunları 
söyledi:
“Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi ortakları 
nın bize olan borçlarını 
kendi aralarında 
toplamak için isimsiz 
senet yapmaları bizi 
ilgilendirmez. O, 
onların sorunudur. 
Burada sözünü 
ettiğiniz senetler ile 
bizim bir ilgimiz yok
tur. Biz, belediyeyi 
zarara uğratmadık. 
Belediyenin ödemesi 
gereken elektrik para 
larını belediye kasası
na su kullananlardan 
hibe olarak girmesini 
sağladık.”
Ak Partili üye Turan 
Alkış’ın Kurşunlu 
Belediyesi’nin ne 
kadar borcu olduğunu 
sorması üzerine 
yeniden söz alan 
Cemil Acar, 707 bin 
lira eski belediyeler
den kalan borçlarla 
ilgili şu açıklamayı 
yaptı.
“Gemlik Belediyesi’nin 
212 bin 241 lira, Küçük 
Kumla Belediyesi’nin 
155 bin 265 lira, Kur 
şunlu Belediyesi’nin 
ise 333 bin 118 lira su 
ve elektrik borçları 
bize geçmiştir.” dedi. 
Yeniden söz alan 
Alkış, yat limanında ve 
diğer atıl durumdaki 
kuyudan belediyenin 
alacaklarına neden 
aynı işlemin yapılma
ması sorusu üzerine 
Acar, “Atıl durumda 
olan diğer kuyudan 83 
bin liralık su kullanıl 
mış. Bu kuyu elektriği 
kesik kullanılmıyor. 
Kurşunlu Belediyesi 
neredeyse kurulduğu 
1993 yılından beri bir 
tek elektrik faturası 
bile ödememiş.
Belediye bize devre 
dilince sıkıştırılmaya 
başlandık. O güne 
kadar bir kez bile 
elektrikleri kesilme 
yen Kurşunlu Bele 
diyesi’nin bize devre 
dilmesinden sonra 
elektriklerimiz kesilm
eye başlandı. 
Kurşunlu Belediye 
si’nin 93 den beri olan 
borcu kamu borcu 
değil miydi?" dedi 
Turan Alkış yeniden 
söz alarak, “Belediye 
başkanları üzerinde 
neden kanuni işlem 
yapmadınız? Yat 
limanındaki yatlardan 
alınmayan ne kadar 
borç kaldı bunlara ne 
yaptınız?" diye sordu. 
Acar, “Yat limanından 
bize devreden 100 bin 

küsür lira borç vardı. 
Yat limanındaki tekne 
lerden kira ve elektrik 
ve su paraları toplan
mış ancak elektrik ve 
su paraları ödenme 
mişti. Bölge Müdürlü 
ğünü komşu kapısı 
yapıp, borcu 18 taksite 
böldürdük. Bunları 
ödüyoruz. Ancak, 
Torba Yasası 
nedeniyle kalan 
borçları yeniden 
değerlendirmek için 
dondurduk." dedi. 
Alkış, yeniden söz 
alarak “Yat limanında
ki 100 bin lira elektrik 
borcu tahsil yönünde 
hiç bir emek vermedi 
ğiniz görülüyor 
Neden? Bu şekildeki 
bağlantıyı içime sindi
remiyorum6 dedi. 
Acar, yeniden söz 
alarak “Geçmişte 
yapılması gerekenlerin 
hesabını bizden 
soruyorsunuz” dedi. 
Belediyeler elektrik ve 
su abonelerini kendi 
üzerinde tutarak 
kullananlara devret
memişler. Kullananlara 
devretmediğini borcun 
ise belediyenin borcu 
olarak karşılarına çık
tığını, kendilerinin ise 
bu tip uygulamalarda 
elektrik ve su 
aboneliğini kullanan
ların üzerine açtırdık
larını söyledi.
CHP'li üye Necdet 
Ersoy ise kapanan 
belediyelerin 
borçlarının bağlandık
ları belediyeye yasal 
olarak kaldığını 
belirterek, “Kurşun 
lu’da aboneler kalkın
ma kooperatifinin 
üzerine yapılmadığı 
için borç belediyeye 
kalmış. Gemlik 
Belediyesi ise suyu 
kullananlardan bunun 
tahsil yoluna gitmiş. 
Barınaktaki durumda 
aynı. Belediye abone 
yapılmış, borcu da 
belediyeye çıkmış. 
1993 yılından beri 
elektrik borcu olan 
Kurşunlu Belediye 
si’nin neden elektrik-. 
leri hiç kesilmemiş, 
parası tahsil edilme 
miş. Alacak tahsil 
edilmemiş. Kurşunlu 
kooperatif üyeleri 
kendi aralarında kul
landıkları suyun 
parasını toplamak için 
senet yapmışlarsa bu 
bizi ilgilendirmez.” 
şeklinde konuştu.
Gündem dışı konuş
maların bitiminden 
sonra Belediye 
Meclisi’nin Şubat ayı 
toplantıları sona erdi.
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V
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Merkez Osmangazi 
ilçesinde bir genç, 
çaldığı cep telefo
nunu satmak 
isterken yakalandı. 
Alınan bilgiye göre,

Yeşilova Mahallesi 
Kemerçeşme 
Caddesi'ndeki bir 
kahvehanede mey
dana gelen cep tele
fonu hırsızlığıyla

ilgili çevrede araştır
ma başlatan polis 
ekibi, B.Y'yi (17), 
söz konusu telefonu 
satmak isterken 
suçüstü yakaladı

Gözaltına alınan zan
lının, sorgulamasının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

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

B u r$ a'ta evden r inn et esnası ki rs ıziMi
Merkez Nilüfer 
ilçesinde, bir evden 
ziynet eşyası çalındı. 
Alınan bilgiye göre,

Cemal Turan'ın (31) 
Beşevler Mahallesi 
Güneş Sokak'taki 
evine giren,

kimlikleri henüz 
belirlenemeyen kişi 
veya kişiler yatak 
odasındaki ziynet

eşyalarını 
çalarak kaçtı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Bankanın güvenlik kameraları calindi
Merkez Osmangazi henüz belirlene şubesinin dış banka içindeki
ilçesinde bir meyen kişi veya güvenlik karne güvenlik kamerası
bankanın kişiler Santral ralarını çalarak kayıtlarını
güvenlik karne Garaj Mahallesi kayıplara karıştı. inceledi.
raları çalındı. Kıbrıs Şehitleri İhbar üzerine Olayla ilgili
Alınan bilgiye Caddesi'nde faaliyet olay yerine gelen soruşturma
göre, kimlikleri gösteren bir banka polis ekipleri, sürdürülüyor.

Ozdilek
beldende

TEK SEFERDE YftPACflÖlNIZ 50 Tl VE ÖZERİ 

MARKET ALIŞVERİŞLERİHİZDEUACAĞINIZ 
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 geçeriidir.
* Bu indirim kuponu ile gelen müşteriye 1 porsiyon 

ızgara köfte porsiyonu 2.90 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponlan birleştirilemez, para üstü verilmez.
* Bu indirim kuponlan paket servislerde geçerli değildir.
* İndirim kuponu son sullanım tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Maça giderilen 
yarımsaaite 
iki eıri şovdu 
Eskişehirspor-Bursa 
spor maçına giden Bur 
sah bir şahsın, Bilecik'in 
Bozüyük ilçesinde yak
laşık yarım saat içinde 2 
ayrı eve girerek hırsızlık 
yaptığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 
hafta sonu Bursa'dan 
maç için Eskişehir'e 
giden Atilla A. (24), 
Bozüyük Yeni Mahal 
le'de 2 ayrı eve girerek 
hırsızlık yaptı. Şahısın 2. 
girdiği evin Bozüyük 
Emniyet Müdürlüğü'nün 
üst sokağında bulun
ması yakalanmasını 
kolaylaştırdı. 155 hattı
na gelen ihbar üzerine 
harekete geçen polis, 
zanlı Atilla A'yı kısa 
sürede yakalandı.
Uyuşturucu kullandığı 
belirlenen şahsın 
üzerinden 5 gram esrar, 
2 adet hap, 2 yüzük, 1 
kolye, 3 cep telefonu, 
bir miktar para ve 
Eskişehirspor- 
Bursaspor maç bileti 
çıktı. Zanlı, çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.

SEILİI'İI İH tOllÛI İlmi (IEETEIİ

Küçük insanlar; YALAKA’lar!...
Yalakalık tarihten günümüze kadar gelen 

ve insan yaşamı boyunca da sürecek olan 
bir yaşam biçimidir...

Gittikçede artmaktadır..
Bir yaşam biçimi ve meslek haline 

gelmiştir.
Sayın okurlarım;
Tabii bu mesleği herkes beceremez, 

yürütemez, yüzüne gözüne bulaştırır.
Ben yapamıyorum.
Ama günümüz dünyasında gerek özel ve 

gerekse kamu alanında gün gittikçe de 
revaçta bir meslek haline gelmiş bulun
maktadır.

Bu mesleği icra etmek için yüksek tah
sil görmeye gerek yok.

Bu ufak kişi kıvırmayı becerdiğinde 
patronun gözüne girer,

Yağlı ballı bir makama getirilir, fakir 
fukaranın parasını yemek için.

Bu insanlar efendisine karşı secdeye 
durur gibi, çok güzel bir duruş sergileyip 
iyi bir dil de kullanabilmektedirler.

Sahibi “Ucube “diye televizyonlarda 
bağırır, kölesi böyle söylemedi diye 
kıvırdıkça kıvırır..

Patron fakir fukaranın parasını yemiştir, 
bu mahkeme kararlarıyla tescil edilmiştir, 
bizim yalaka hala dürüstlükten bahsedip, 
efendisi yüceltmeye çalışır.

Adeta bu alanda uzmanlaşmışlardır.
Kendi menfaatini kişisel çıkarlarını her 

şeyden önce düşünürler.
Tek amaçları hayal ettikleri paralı yere 

ulaşmaktır...
Bu kişiler, aynı zamanda güncel tartış

malarda haksızlığa ve yalakalığa karşı 
olduklarını da gözlerinin içine baka baka 
çok güzel bir şekilde söyleyebilmekte
dirler.

Hele siz bazı haksızlıklara karşı muhalif 
iseniz, o zaman karşı cepheden oluşan 
ekip çalışması devreye girer ki akla haya 
le gelmez iftira ve karalama senaryolarına 
konu olursun.

Pirim üzerine pirim yapan bu kişilere 
karşı Dimdik yürüsen de, yalanlarını yüz
lerine vursan da pek başarı sağlaya
mazsın.

Bunlar utanmaz adamlardır, yüzleri 
kızarmayı unutmuştur.

Hayatın her alanında bu böyledir..
Onurları olmadığı için, binlerine yağ 

çekip yalakalık yapacaklardır.
Ben derim ki; İnsan yaşamında kişiliğin 

büyük bir önemi vardır.
Bence insan için en acı şey kişiliğinin, 

onurunun başkaları tarafından kullanıp 
masıdır.

Meşhur bir söz geldi aklıma; “Dalkavuk 
luğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün 
kazandırdığı faydadan daha fazla olursa o 
ülke batar.”

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Gemlikli planlamacı roman nazili
Acı tablo

Belediye Meclisi dün Başkansız toplandı.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

Ankara’da iş takibinde..
CHP Genel Merkezi’ne uğrayıp, 26 Şubat 

günü yapılacak Balıkçı Barınağı Temel Atma 
törenlerinin davetiyelerini dağıtacakmış.

Bu nedenle Meclisi Cemil Acar yönetti.
Şubat ayı ikinci toplantısının gündeminde 

Kurtul ve Azot yolundaki depolama alanları 
nın 1/1000’lik imar uygulamalarında, 5 bin 
metrekare olan hisse alanlarının azaltılması 
ile Islamköylülerin imar uygulamalarına yap
tığı itiraz ele alındı.

Islamköy, 1/1000’lik planlarda ticari ve 
depolama alanı olarak işlenmiş.

Köylüler bu alanların konut alanına dönüş 
türülmesini istediler.

Bu istek de Meclisçe yerine getirildi.
Depolama alanları 5 bin metreden, 2 bin 

500 metrekareye düşürüldü.
Böylece mülklerine başkalarının 18 uygula

ması nedeniyle girmesi kısmen de olsa ön 
lendi.

Böylece çıkacak “Husumetler!”in de önüne 
geçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden 
sonra Meclis Başkanı Cemil Acar, Kurşunlu 
Mahallesi’nde usulsuz para toplatıldığı 
yönünde bir meclis önce yapılan bir konuş
maya açıklık getirdi.

Konu şu:
Kurşunlu Belediye iken, S.S. Kalkınma 

Kooperatifi’ne belediyenin abone olduğu bir 
kuyudan su verilmiş.

Kurşunlu Belediyesi bu suyun parasını 
kooperatiften alamamış. Kuyunun kullandığı 
elektrik borcunu da ödememişler.

44 bin 878 lira borç, abone sahibi (Kur şun 
lu) Gemlik Belediyesine kalmış.

Kurşunlu Belediyesi, 1993 yılından beri 
TEDAŞ’a bir kuruş para ödememiş.

TEDAŞ buna karşın elektrikleri kesmemiş.
Borç, Gemlik Belediyesi’ne geçince, elek

trikler kesilmiş, Belediye icraya verilmiş.
Kurşunlu Belediyesi’nin iki sulama kuyusu 

ve Barınak ile Tahtalı Çarşı’dan ve diğerle 
rinden elektrik borcu bununla kalmıyor.

Kurşunlu Belediyesi’nin borç toplamı 333 
bin 118 lira. Kumla Belediyesi’nin 155 bin 265 
bin, Gemlik Belediyesi’nin 212 bin 241 lira...

Kurşunlu Kooperatifi zeytinliklerin sulan
maması üzerine Belediyeye geliyor ve elek
triğin açılmasını istiyor.

Cemil Acar da, “Sizin kullandığınız sudan 
44 bin 878 lira borcunuz var, bunu ödeyin’’ 
diyor.

Kooperatif ile protokol yapılıyor ve borç 
takside bağlanıyor. Ödemeler devam eder 
ken, Belediye TEDAŞ’la anlaşıp, toplam 707 
bin lira borcu 18 aylık takside bağlıyor.

Mehmet Çelik, kooperatif ortaklarının kendi 
aralarında isimsiz senet yaparak para top la 
malarının usulsüz olduğunu söyleyip Be 
lediye’yi eleştirince, Acar da ipler kopuyor.

Acar bunun üzerine, “Ben bedel ödedim, 
verilmeyecek hesabım yok’’ diyor.

Gemlik Belediyesi bugüne kadar kapatılan 
belediyelerle ilgili hiç açıklama yapmadı.

Ama haksız ve araştırılmadan yapılan suç 
lamalar üzerine görüyoruz ki, 707 bin lira gibi 
büyük bir elektrik ve su parası borcu bulun
duğu ortaya çıkıyor.

Bu acı bir tablo değil mi?

GEMPORT’ta Planlama Uzmanlığı yapan Ümit 
Murat’ın “ESARET/Artık Yarın Yok” adlı romanı 

Siyah Beyaz Yayınevi tarafından yayınlandı
Gemport’ta, 
Planlama Uzmanı 
olarak görev yapan 
Ümit Murat (32)’ın 
ilk romanı “Esaret / 
Artık Yarın Yok” 
kitapçılarda satıl
maya başladı. 
Siyah bayaz 
Kitapevi tarafından 
bastırılan Esaret / 
Artık Yarın Yok adlı 
romanı 4 buçuk 
yılda yazdığını 
söyleyen yazar 
Ümit Murat, 
gazetemizi 
ziyaret etti.
1979 yılında Ağrı’da 
doğan, 1996 yılında 
Gemlik’e yerleşen 
Ümit Murat, ilçemiz 
de 6 yıl kuaförlük 
yaptı. Daha sonra 
GEMPORT A.Ş. 
işletmesinde 
Planlama Uzmanı 
olan Ümit, bir 
yandan da roman

denemeleri 
yapmaya başladı. 
İlk romanı Esaret / 
Artık Yarın Yok’u 
Gemlik ve Mardin’in 
Savur ilçesinde 
geçen iki ayrı olayı 
anlatıyor.
Esaret / Artık Yarın 
Yok’un ilk romanı 
olduğunu söyleyen 
Ümit Murat, oku
mayı çok sevdiğini

ve aklında oluştur
duğu kurguları 
kağıda dökerek 
roman yazmaya 
başladığını söyledi. 
Romanının bit- 
tidiğinde Gemlikli 
Romancı Zafer Köse 
ile tanışmasından 
sonra romanın 
müsveddelerini 
Köse’nin kitaplarını 
basan Siyah Beyaz

yayınevine verdik
lerini ve romanının 
beğenilerek 
basıldığını söyledi. 
Gemlikli roman 
yazarları Zebercet 
Coşkun, Zafer 
Köse’ye Ümit 
Murat’ın da eklen
mesi Gemlikli 
edebiyatçılar 
çevresinde mem
nunluk yarattı.

Zeyiipci Nezir M kıırianlamaılı
Bayrak Zeytincilik 
sahiplerinden Nezir 
Bayrak (67) tedavi 
gördüğü Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde 
yaşama veda etti. 
15 gün önce iç kana
ma şüphesiyle ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Nezir 
Bayrak, oradan da 
Tıp Fakültesi’ne 
sevk edildi. 
Fakültenin Yoğun 
Bakım Bölümü’nde 
tedavisi süren 
Bayrak’ın aort 
damarı yırtıldığı 
belirlendi.
Bayrak’ın yapılan 
müdahalelere karşın

kurtarılamadığı 
öğrenildi.
Pazartesi günü vefat 
eden Nezir Bayrak, 
dün öğle namazın
dan sonra Merkez

Solaksubaşı 
Caminde kılınan 
cenaze namazından 
sonra Adliye 
Köyü’ndeki aile 
mezarlığında

toprağa verildi. 
Nezir Bayrak, eski 
Belediye Meclis 
üyelerinden 
Nazım Bayrak’ın 
ağabeyi idi.

KAŞ6DC B€KL€M€K 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Şirin Şahinyurdu Köyümüz Üzerine...
Şahinyurdu Köyümüz; 

ilçemizin en yüksek rakımlı 
bir yerleşim yeridir.

Yüksek rakımlı köyleri 
mizden Gemlik’e en yakın 
olanıdır.

İstanbul-lzmir otoban 
karayolu Cihath Köyü altın
dan geçtiğinde Şahinyurdu 
Köyümüzün cazibesi daha 
da artacaktır.

Son yıllarda toplumu- 
muzda dağ turizmine büyük 
bir yöneliş var.

Şahinyurdu Köyümüz, 
oteller, moteller ve villalarla 
tam bir turizm cennetine 
dönüşmeye adaydır.

Şahinyurdu’ndan 
bakıldığında İznik Gölü ve 
Gemlik Körfezi’nin seyrine 
doyum olmaz.

Hele mehtaplı gecelerde.
Tüm doğal güzellikler 

ayaklar altındadır. Bu 
bulunmaz doğal güzellik
lerin yanında temiz hava, 
bol oksijen, erken başlayıp 
uzun süre kalan kar zengin
liği ile yaz ve kış turizminin 
cenneti olabilecek bir 
köyümüzdür Şahinyurdu.

Bu gerçeklerin anlaşıl
maya başlandığı Borçelik’ 
in köye 500.000 ağaç dikme 
kararıyla görülmektedir. 
Böylece köyün gelişimini 
sağlayacak ilk adımı atmış 
bulunmaktadır.

Borusan’ın bir yan kuru
luşu olan Borçelik’in bu 
önemli davranışını

gönülden kutluyorum.
Gerek ilçemizde gerek 

yurt sathında her hayırlı 
işte Borusan camiası var, 
Sn. Asım Kocabıyık 
hemşehrimiz var. Sağ 
olsunlar, var olsunlar.

Şahinyurdu Köyümüz 
sağlık tesisleri için de ideal 
bir yerleşim yeridir.

Özellikle de senatoryum 
için.

Mis gibi tertemiz bir 
hava, gürültü yok, hava 
kirliliği yok.

Köylere Hizmet Birliği, 
bu gerçekleri dikkate alarak 
gereğini yapmak için 
harekete geçmeli, ilgililerle 
temaslara başlamalıdır.

İl Genel Meclisi’miz de 
konunun üzerine süratle 
eğilmeli, köyün sağlıklı 
olarak gelişmesini sağla
malı, gelişigüzel yapılaş
masını şimdiden önleyici 
tedbirleri almalıdır.

Şahinyurdu Köyü 
muhtarımız Sayın Hüseyin 
Meriç, aydın ve çalışkan bir 
kişidir. Köyün bugünkü 
konumuna gelmesinde 
önemli katkıları vardır. 
Yazdıklarımı dikkate almalı, 
Ya Allah, Bismillah! diyerek 
bu doğrultuda çalışmalara 
şimdiden hızla başlamalıdır.

Havası temiz, insanı 
temiz bu köyümüzü idare
cisiyle, halkıyla elbirliği ile 
geliştirmeli, yardımcı 
olmalıyız.

SATIUKDAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

16 GUI 63 plakalı aracımın taşıt kartı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

BORUSANLOJ.DAĞ.DEP.TAŞ.veTİCAŞ.

Özdilek, 9 çifti Sevgililer 
Günü nde yemekte ağırladı
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi, 
14 Şubat Sevgililer 
Günü nedeniyle 
geleneksel olarak 
başlattığı evlilikte 
35 yılını tamamlayan 
çiftlere yemekte 
ağırlamayı bu yıl da 
sürdürdü.
Sevgililer Günü 
nedeniyle 35 yıl ve 
daha uzun süreli evli 
olan çiftler arasında en 
uzun süreli seçilen 
9 çift Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi 
Restaurantında akşam 
yemeği verildi. 
Başvuranlar arasında 
evlilikte 53 yılını 
dolduran gazetemiz 
köşe yazarı Özcan 
Vural ve eşi Nurten 
Vural da bulundu.
Yemekte konuşan 
Özdilek Gemlik Alış 
veriş Merkezi İşletme 
Müdürü Erkan Ubay, 
çiftlere sağlık ve mut
luluk dolu uzun ömür
ler diledi. Ubay tarafın
dan çiftlere Özdilek 
tarafından armağanlar 
ve güller sunulurken, 
2012 yılında da kendi
lerini geleneksel 
Sevgililer Günü 
yemeğinde görmek 
istediğini söyledi. 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
Müşteri Danışmanı 
Arzu Dayanışh 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, geceye 
katılanlar arasında

USTABAŞI RRftHIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 

40 kişilik atölye yönetebilecek 
Makine bilgisi olan

Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.
0533 21720 96

1968 yılında evlenen 
Müşerref - Abdullah 
Bilgi çifti, 1966 yılında 
evlenen Necla - Tuğrul 
Muhsin Soyak çifti, 
1958 yılında evlenen 
Nurten - Özcan Vural 
çifti, 1959 yılında evle
nen Gülen - Alişan 
Özer çifti, 1968 yılında

evlenen Gülsüm - 
Cemal Kahraman çifti, 
1956 yılında evlenen 
Halise - Ali Aydın çifti, 
1969 yılında evlenen 
Şerife-Kadir Dural çifti, 
1966 yılında Hayriye - 
Ali Orhan Erdemir 
çiftinin bulunduğunu 
söyledi.

snnuK GÖRAŞ1SİTESİCBL0KTADENİZMANZARALI
T7ÜT İÇİIIOOERNYAPILI(M} LKffDAİRE

UAIHE ■niMH

SATIIIKDAİREVEİŞYEBİ
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
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SF ilçe divan toplamışı yapılılı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Şubat Ayı İlçe Divan 
Toplantısı Seçim 
Koordinasyon 
Merkezi’nde 
GİK Üyesi Mehmet 
Aras’ın katılımıyla 
yapıldı.
Toplantıda Birim 
Başkan lan ve 
Mahalle Temsilcileri 
geçen bir ay içersin 
de yaptıkları 
çalışmaların 
raporlarını divana 
sunarak faaliyetleri 
hakkında açıklama 
lar yaptılar.
Raporları değerlen 
diren İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
teşkilat mensupları
na gösterdikleri 
üstün gayretlerden 
dolayı teşekkür 
ederek, seçimlere 
kalan dört aylık 
sürede daha da fazla 
çalışarak Gemlik’te 
en iyi neticeyi 
alacaklarını belirtti.

Rahatsız olduğu hal 
de İlçe Divan Toplan 
tısı’na katılarak bir 
selamlama konuşma 
sı yapan İl müfettişi 
Recep Aygün; 
“Seçimlere kadar hiç 
bir mazeret üretme 
den var gücümüzle 
çalışmamız gereki 
yor. "dedi.
Onur konuğu olarak 
İlçe Divan Toplantısı’ 
na katılan GİK Üyesi 
Mehmet Araş, partili 
lere yaptığı konuş 
mada şunları

söyledi.
“Dünya’da zulmün 
saltanatı sallanmaya 
başlamıştır. Ürdün, 
Tunus ve ar dından 
Mısır’da diktatörlük 
rejimleri bir bir yıkıl
maktadır. Halka 
rağmen devlet idare 
edilmesi ve zulüm 
ile hüküm verilmesi 
dönemi son ermek
tedir. Amerika ve 
İsrail destekli işbir
likçi iktidarların 
sonu Saddam 
gibi Mübarek

gibi olacaktır. 
Amerika’dan Siy o 
nist lobilerden vize 
alarak onların des 
tek ve himayelerinde 
iktidara gelenler 
son olaylara bakarak 
sonlarını görüp 
ibret almalıdırlar. 
Faiz dünyanın ger 
çeği diyerek AB’nin 
kapısından ayrılma 
yanlar, İncirlik Üs 
sü’nü hava ve deniz 
limanlarını ABD 
filolarına açanlar, 
domuz etini kasaplık 

et statüsüne sokan
lar, zinayı suç 
olmak tan çıkaranlar, 
Siyonist lobilerden 
üstün cesaret 
ödülü alanlar, 
yarın ne hale 
geleceklerini 
Mübarek’e bakarak 
görebilirler.
Milli Görüş olarak 
69 yılından beri 
dünya egemen
lerinin işbirlikçiliği 
tekliflerini reddettiği 
için partileri 
kapatılmış, lider 
kadrosuna siyasi 
yasaklar getirilmiş, 
medya da ambargo 
konmuş, çeşitli 
iftira kampanya 
larıyla yıpratılmak 
istenmiştir. Zaman 
her şeyin ilacıdır. 
Işbirlikçiliğe sırt 
çevirip yüzünü 
halka ve Hakka 
dönenler yakın 
gelecekte iktidarın 
yegane sahibi 
olacaktır.”

Uludağ 
Oteller 
Bölgesinde 
Denetim
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Bursa il Müdürlü 
ğü, ekipleri Ulu 
dağdaki işyerleri 
ve otellere yönelik 
denetim yaptı. 
Sgk İl Müdürü 
Ramazan Yıldız, 7 
Şubattan beri 
sürdürülen dene
timlerde tespit 
edilen tescilsiz 
işyerleri ile sigor
tasız işçi çalıştıran 
iyerler hakkında 
işlem yaptıklarını 
bildirdi.
Denetimlerin, kayıt 
dışı istihdamla 
mücadele çalış
maları çerçevesin 
de süreceğini kay 
deden Yıldız, "Tür 
kiye'de yüzde 43,2 
sevi yesinde bulu
nan kayıt dişilik 
oranı Bursa'da 
yüzde 35 seviye 
sinde.” dedi.

elm# «sekeri
- - - - - - - - - - -  KREŞLERİ - - - - - - - - - - -

CENLİrİl İLtÖZEl 
OM ÖNCESİ EĞİIİN 

MUMU

»(12. fil
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır1'

KREŞ IE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) NEN YAŞ İÇ İN AYNI SINIFLAN İM İZ YE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3*1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Serbest Kürsü

Başarısız insanlar !...

MwaMliiiiiiliiiUi
Hayatta hiçbir 

şeyi başaramamış 
insandan korkarım 
hep.

Ya diliyle, ya 
yaptıklarıyla ya da 
kalemiyle alır 
hıncını hayattan.

Dikkat çekmek, 
konuşulmak ister 
çünkü.

Tehlikeli olduğu 
kadar zavallıdır 
da..

Bu adam kimdir, 
nedir? Siz 
bilirsiniz.

Neyi başarmıştır 
hayatta?

Başarılı bir 
evlilik mi? Baba 
olmayı mı?

Medya may
munu olmak bir 
başarı mı acaba?

Tamam iyi bir 
doktor olma, iyi bir 
mühendis olma, iyi 
bir yazar olma

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224)5139683 Fax: (0.224)513 35 35

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ama...
Hadi o kadar 

vasıfsızsın da 
insan ol bari!

İnsan ol ki böyle 
alma hıncını hayat
tan.

Yarın hayat 
senden daha beter 
alır sonra...

Senin kalbin de 
duracak herkes 
gibi...

Öyle boş boş 
gideceksin hayata 
katamadıklarınla.

Kim bilir sen 
nasıl gireceksin 
toprağa?

Senin arkandan 
kaç kişi ağlayacak?

Kaç kişi gerçek
ten sevmiş olacak 
seni?

Kaç kişinin içini 
ısıtmış, yüzünü 
güldürmüş olacak
sın?..

Hiç düşündün

mü bunları?..
Hayatta bırak

tığın imzalara 
dikkat edeceksin 
daima.

Bir şey 
düşünürken, 
cebindeki geçmişi
ni unutmayacaksın.

Hadi her şeyi 
unuttun, insanlığını 
unutmayacaksın.

İnsan yaş
landıkça düşünce 
kontrolünü kaybe
diyor galiba.

Yaşlandıkça 
insan olmaktan çık
maz insan ya?..

İnsanlık ya 
vardır ya yoktur.

Namus insanın 
aklında, kalbinde, 
vicdanındadır.

Beynin ve dilin 
kadar kalemin de 
çürümüş !

Yazık yazdıkları
na..

Bursa İdare 
Mahkemesi, kendi 
mesleği ile ilgili üst 
öğrenimine devam 
edebilmek için tayin 
isteyen sözleşmeli 
personeli haklı 
buldu.
Sözleşmeli çalışan
lar bundan böyle 
eğitim nedeniyle 
tayin talebinde 
bulunabilecek.
Sağlık-Sen'in üyesi 
adına açtığı davada 
mahkeme, üst 
öğreniminin bulun
duğu ile tayin 
isteyen ortopedi 

;siı sanısı 459 hin Msi aıaMı
işsizlikte düşüş 
devam ediyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, işsizlik 
oranı Kasım ayında 
yüzde 11'e geriledi. 
İşsizlik oranı önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 2.1 puan, bir 
önceki aya göre 
yüzde 0.2 azaldı. 
Kentsel yerlerde

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

teknisyeninin talebi
ni, sözleşmeli per
sonel çalıştırma 
esâslarında olmadığı 
için reddeden 
idarenin işlemini 
iptal etti. Mahkeme 
iptal kararında, 
yükseköğrenimin 
teşvik edilmesi ve 
sunulan hizmetin 
daha kaliteli hale 
getirilmesinin idare 
açısından anayasal 
bir zorunluluk 
olduğuna dikkat 
çekti.
Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Mahmut 

işsizlik oranı 2.1 
puanlık azalışla 
yüzde 13,2, kırsal 
yerlerde ise 2.2 
puanlık azalışla 
yüzde 6.5 oldu.
Genç nüfusta işsizlik 
oranı 3.6 puanlık 
düşüşle yüzde 20.8'e 
geriledi.
Tarım dışı işsizlik 
oranı Kasım'da 2.5 
puanlık azalışla

NÖBETÇİ ECZANE
16 Şubat 2011 Çarşamba 

NEŞE ECZANESİ

Kaçar, mahkemenin 
üst öğrenim 
nedeniyle tayin 
talebinde bulun
abileceği yönündeki 
kararının önemli 
olduğunu 
belirterek, 
"Kadrolu-sözleşmeli 
ayrımını ortadan 
kaldırmak amacıyla 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazır
lanan Sözleşmeli 
Personel Yasa 
Taslağında bu ve 
benzeri yargı karar
ları dikkate alın
malıdır" dedi.

yüzde 13.7 
düzeyine indi. 
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 459 bin kişi 
azalarak 2 milvon 
811 bin kişiye düştü. 
Mevcut işsizlerin 
yüzde 15’ini (421 
bin kişi) bu 
dönemde işten 
ayrılanlar oluşturdu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye t10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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 61210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513.75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

£îtro1 »i» 10 t»
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol »13 01 03

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaÇ.OceOı 913 10 08
Tomokay Tomografi 513 95 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gsmlik 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 Anza Yalnız 185i

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3890 

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)

tllMlIUlMI
VETCÜS SİFİEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-ll00-l6.30-
19.00-21.15 

EYVAH EYVAH 2 
Il.4544.l5l6.45-

18.45-20.45
Rezervasyon 

(îel :515532i)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sumerhankve 
Bagkur Müdürlüğü 
tjinaları satışa çıktı 
Bursa Özel İdaresi İl Encümeni 
oy birliği SGK’dan Özel İdare 
Kurumuna geçen Sümerbank 
binası ve Bağ-Kur İl binasını 
satma kararı aldı. Haberi 4’de

Kaymakam Bilal Çelik başkanlığında  ̂Ik Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde toplanıldı

Hayal Boku Öğrenme «e 
Planlama toplantısı yanıldı
Hayat Boyu öğrenme Planla 
ma ve İşbirliği toplantısı yapıl 
dı. Kaymakam Bilal Çelik’in 
Başkanlığında Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü’nde 
yapılan toplantıda konuşan 
Kaymakam Çelik, mesleki 
kurslara önem verilmesini, 
kursların hedefinin istihdama 
yönelik olması gerektiğini 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kahveciden ilıinci Hi ri ncil ik
AKP’nin düzenlemiş olduğu 6. Dönem 
Siyaset Akademisi kurslarına katılan 
eski İlçe Başkanı Oktay Kahveci, Bursa 
birincisi oldu. Siyaset Bilimi, Uluslar 
arası ilişkiler, Demokratikleşme ve 
ekonomi alanlarında uzman kişiler ve 
akademisyenler tarafından verilen ders 
lerde kişisel gelişim ve beden dili konu
larının da ele alındığını söyleyen Kah 
veci, “2010 yılının Kasım ayında başla 
yan kurslar 3 ay devam etti.
Yapılan sınavların sonuçları açık
landığında birinci olduğumu öğrenerek 
mutluluk duydum. Bursa birincisi, 
Türkiye genelinde de sekizinci oldum, 
daha önce de birinciliğim vardı” dedi.
Siyaset Okullarında dereceye girenler, 
18 Şubat 2011 Cuma gğünü AKP Genel 
Merkezi’nde düzenlenecek törende, bel
gelerini Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden alacaklar.

Ok 1.1, Kahveci, 2008 yılında 
yapılan Siyaset Akademisi 

Yerel Yönetimler programın
da Türkiye birincisi olmuştu.

Güne Bakış

500 Bin Ağaç..
Geçtiğimiz günlerde Bursa Orman 

Müdürlüğü’nde anlamlı bir protokol 
imzalandı.

Borusan Holding kuruluşlarından olan 
Borçelik A.Ş. fabrikasında üretilen her 
bobin ürün için Şahinyurdu Köyü’ne bir 
fidan dikecek. Hedef toplam 500 bin 
fidanın dikilmesi...

500 bin fidan büyük bir orman demek
tir.

Gemlik’ten Şahinyurdu Köyü’ne doğru 
baktığımızda ya makilikler, ya da çıplak 
tepeler görürüz.

Bu çıplaklıkların ağaçlarla dolmasını 
görmek sizleri sevindirmez mi?

Devamı sayfa 4’de

& EFİSAN
İnşaat lt®. ştI.

LÜKS DAİRE VE DÜKKANLAR

O DEPREME DAYANIKLI 
r> RADYAL TEMEL 
O KOMBİLİ (DOĞALGAZ) 
r> UYDU ANTENLİ 
O KAPI GÜVENLİK 
O MODERN BANYO 
r> ANKASTRE MUTFAK 
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

0224 51328 88E -.05322825575
Enver ŞAHİN-Fazh AYDIN-Ibrahim ADA

ARZUM KONUTLARI

Mit
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Kaymakam Bilal Çe^ başkanlığındaHalk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde toplantı yapıldı

Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazışı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

Mıı M, kuruluş 
yıldöniimii kullanıli

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi, 
kurumun 86. kuru
luş yıldönümünü 
kutladı.
Atatürk Anıtı 
önünde toplanan 
kurum yetkilileri, 
THK’nın 86. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle çelenk 
sunarak, saygı 
duruşunda 
bulundular.

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Besim 
Uzunoğlu ile 
Başkan Yardımcısı 
Necati Turanh, 
Sayman Aylin 
Çelik ile birlikte 
her yıl kuruluş 
yıldönümlerinde 
biraraya gelerek, 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunduklarını 
söyledi.

İlçe Hayat Boyu 
Öğrenme Planlama 
ve İşbirliği 
toplantısı yapıldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in 
Başkanlığında 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
yapılan toplantıda 
konuşan Kaymakam 
Çelik, mesleki 
kurslara önem ve 
rilmesini, kursların 
hedefinin İstihdama 
yönelik olması 
gerektiğini söyledi. 
Kaymakam Çelik, 
“Okuma yazma 
kurslarının sonunda 
okumayı öğrenen 
kişilerin hayata 
daha iyi hazırlan
ması, okumayı 
araç, istihdam ve 
topluma uyum 
sağlamayı amaç 
edinmeli” dedi. 
Gemlik’te ilk defa 
açılan Amatör 
Denizci kursunun 
önemine vurgu 
yapan Kaymakam 
Çelik, daha sonra 
açılacak Gemi 
Adamı Yetiştirme 
kursuna katılanların 
çoğunun iş 
bulabileceklerini 
belirtti.
Çelik, “Gemlik’in 
liman şehri olduğun
dan bu alanda açıla
cak kursların Gemlik 
halkının bu alanda 
işe girmesine 
vesile olacaktır.”

şeklinde konuştu. 
Halk Eğitimi Merkez 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar ise 2010- 
2011 eğitim öğretim 
yılı Halk Eğitim 
Merkezi’nin yapmış 
olduğu kurslar, 
faaliyetler ve 

okuma yazma 
kursları hakkında 
sunum yaptı.
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
velilere yönelik 
aile içi iletişim 
seminerleri 
verilmesi, 

kitap okuma 
alışkanlıklarının 
artırılmasına yönelik 
çalışmaların yapıl
masını gerektiğini 
söyledi.
Toplantıya sivil 
toplum kuruluşları 
da katıldı.

KAŞCDC IMKICMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Bu yıl 18 ncisi 
Antalya da 
açılacak olan “18. 
Uluslararası Yiyecek 
İçecek İhtisas 
Fuarı” na Gemlik 
Ticaret Borsası da 
katılıyor.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ilhan Acar ve heyeti 
16-19 Şubat 2011 
tarihleri arasında 
Antalya da düzen

lenecek olan 
“18. Uluslararası 
Yiyecek & İçecek 
İhtisas Fuarı” 
katılmak için dün 
Gemlik’ten Antalya 

ya hareket ettiler. 
Acar ve Gemlik 
heyeti, bu yıl da 
Yiyecek ve İçeçek 
İhtisas Fuarına 
Gemlik ürünlerini

açılacak Ticaret 
Borsası standında 
fuara katılanlara 
sunacak. 
Geçtiğimiz yıl 
yapılan 17. 
Uluslararası 
Yiyecek ve İçecek 
İhtisas Fuan’na 
Gemlik Ticaret 
Borsası ile birlikte 
eski Gemlik 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül de 
katılmıştı.

İnternet Sitemiz yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bölücü başının avukatları 
hava muhalefetine takıldı

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Bölücü başı Abdul 
lah Öcalan'ın 3 avuka 
tı, hava muhalefeti 
sebebiyle müvekkil
leriyle görüşmek için 
İmralı'ya gidemedi.
Sabah 08.00 
sıralarında İmralı'ya

Dolandırıcılar nihayet yargıda
Ev sahibi olma 
hayaliyle 112 kişiyi 
dolandırdıkları 
iddiasıyla haklarında 
7 bin yıla kadar 
hapis talebiyle dava 
açan 10 sanığın 
yargılanmasına 
başlandı.
1. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde, 112 ayrı 
dolandırıcılık suçun
dan 784'er yıla kadar 
hapisleri istenen A.T. 
(42), A.K. (29), E.K. 
(30), R.T. (33), N.Y. 
(52), S.Ö. (29), Z.Ş. 
(25), A.Ş. (28), M.K. 
(28) ve U.P. (23) ilk 
duruşmaya katıl

132 gün boş vere hapis vattı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, 2 kişinin 
pompalı tüfekle 
öldürüldüğü cinaye 
tin faili olarak tutuk
lanıp 132 gün ceza
evinde yattıktan 
sonra suçsuz olduğu 
anlaşılıp beraat eden 
adama 7 bin 444 lira 
tazminat ödenecek. 
Cezaevindeki kabus 
dolu günlerin ardın
dan, "Pardon" 
denilip salıverilen 2 
çocuk babası, hiçbir 
suçu yokken yattığı 
hapis için hükmedi 
len tazminatın çok az 
olduğunu ifade ede 
rek gerekirse 
AİHM'ye gideceğini 
söyledi.
20 Kasım 2008 tari
hinde Karacabey 
deki bir akaryakıt 
istasyo nunda 2 kişi 
pompalı tüfekle vuru

geçişin sağlandığı 
Gemlik İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığına gelen 
avukatlar Muharrem 
Şahin, Asya Ülker ve 
Şakir Demiş, yak
laşık bir saat kimlik

madı. Mahkeme 
salonunun dinleyici 
bölümüne sığmayan 
mağdurlar, davayı 
dinleyici bölümüne 
oturarak takip etti.

larak öldürüldü. 
Maktullerden, daha 
önceden tanıdığı 
Hasan Inecikli'yi 
arayan Bülent 
Köseoğlu, telefonu 
açan maktulün eşine 
geçmiş olsun temen
nisinde bulundu. Bu 
sırada polisin teknik 
tâki bine takılan 2 
çocuk babası 
Bülent Köseoğlu, 
cinayetle alakalı 
bilgisine başvurul
mak için emniyete 
çağrıldı, ifadesinde, 
olay günü kayınpe 

kontrolü ve hava 
muhalefetinin 
geçmesi için bekledi. 
Ancak yetkililer, 
havanın fırtınalı 
olması sebebiyle 
avukatların adaya 
gidemeyeceğini

Uludağ İnşaat fir
masının Ankara, 
Bursa, İzmir, 
Eskişehir, Denizli ve 
Gebze'de, 'kira öder 
gibi ev sahibi olmak' 

derinin köyünde 
olduğunu, o 
saatlerde 
kıraathanede 
oturduğunu belirten 
Köseoğlu, el svapları 
alındıktan sonra 
salıverildi. Yaklaşık 
3 ay sonra kriminal 
laboratuvarından 
gelen raporda, 
Köseoğlu'nun avuç 
içinde barut izi 
olduğu bildirildi. 
Raporla birlikte 
polis, Köseoğlu'nu 
çifte cinayetin faili 
olarak tutukladı. 

söyledi. Avukatlar 
İstanbul'a dönerken, 
yanlarında getirdik
leri gazete ve kitaplar 
bölücü başına ve 
rilmek üzere jandar
ma yetkililerine 
teslim edildi.

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

sloganıyla birçok 
konut projesi başlat
tığını söyleyen 
mağdurlar, ev sahibi 
olmak umuduyla 
ortalama 30 bin lirayı 
firmaya yatırdıklarını 
belirtti. Mağdurlar, 
kendilerini 
dolandıran 
şüphelilerin en 
ağır cezaya çarptırıl
masını istedi.
Duruşmaya katılan 
onlarca müşteki, 
sanıklar hakkında 
açılan davalarının 
2 yıldır karara 
bağlanmamasına 
tepki gösterdi.

"Adam öldürmek" 
suçundan çıktığı 
mahkemede 
masum olduğunu 
söyleyen Köseoğlu 
için hakim bir 
bilirkişi görevlendir
di. Duruşmada 
dinlenen uzman, 
av tüfeğiyle ateş 
eden bir kişinin 
avucunda barut izi 
olmayacağını, ayrıca 
barutta bulunan 
antiminon mad
desinin demire 
temas ve tokalaş
mayla da elden ele 
geçebileceğini bil 
dirdi. Bunun üzerine, 
132 gün hapis yatan 
Bülent Köseoğlu 
tahliye edildi. Bir 
sonraki duruşmada 
suçsuz olduğu 
kesinleşen Köseoğ 
lu'nun beraatı ne 
karar verildi.

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Neler oluyor?
Prof. Faruk Birtek sadece Türkiye’nin 

değil tüm dünyanın saygınlığını kazanmış 
Sosyologlardan biridir.

Kendisi Amerika’da, Avusturya’da dersler 
vermektedir.

İlk kurulduğu yıllarda AKP’yi açıkça 
destekleyen Prof. Birtek bakın bugün AKP 
yönetimi için neler söylüyor;
“Ben bu ülkeye hizmet etmek istiyorum 

ama benim karım başını örtmeyi reddetti. 
Bu sebeple benim Türkiye’de idari bir 
mevkide yerim olmasına imkan yok.

İktidar, “Başını Örtenler Kulübü’’ haline 
geldi.

Erdoğan’ın son zamanlardaki icraatları 
beni korkutuyor.’’

Dünyanın saygısını kazanmış ve 
dünyanın en iyi üniversitelerinde ders 
veren bir bilim adamı böyle söylüyorsa bu 
devlet, kelimenin tam anlamıyla “Korku 
Devleti’’ haline gelmiştir.

Prof. Birtek devam ediyor ve diyor ki;
“Bilhassa beni rahatsız eden, Polislerin 

yetkilerinin fevkalade arttırılması. Açıkçası 
ben bu beyanatı verirken korku yorum.

Çünkü ne olacağını bilemiyorum. Polis 
gelip evimi basabilir, evde kendi kafasına 
uygun bir şey bulabilir.

Hakikaten korkuyorum, endişeliyim, 
güvenmiyorum.

Ben bugün korkan bir modern oldum. 
Başta asla böyle düşünmüyordum. 

Erdoğan’dan katiyen bu kadarını beklemiy
ordum.”

Her biri kurşun ağırlığında olan sözler.
Sayın okurlar; Bakın neler oluyora bir 

örnek...
Ergenekon Davası sanıklarından Teğmen 

Sayın Mehmet Erçelebi gözaltına alınır ve 
aynı anda telefonuna da el konur.

El konulan telefonun İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde görevli Polislere tutanakla 
teslim edildiği tarih 19 Eylül saat:17.50 dir.

Mahkeme esnasında, telefon kayıtların
dan Teğmen Mehmet Ali Çelebi “Hizbul 
Tahrir” örgütü ile ilişkilendirilmek istenir.

Kanıt ise Teğmen’in telefonunda kayıtlı 
139 adet telefon numarasıdır.
Avukatları TİB (Türkiye İletişim 

Başkanlığı) na müracaat ederler, aldıkları 
rapor, telefonun Polis tarafından el konul
masından sonra, 1 dakika 22 saniye süre 
ile açıldığı ve bu numaraların yüklendiği 
yönündedir!...

Bunu yapanlar, yani yasaların kendileri 
ne verdiği yetkiyi, kendi vatandaşına tuzak 
kurmak için kullananlar bu cesareti kim
den ve nereden almaktadırlar?

Belli bir cemaate mensup bu polislerin 
güvendiği makam hangisidir?

Emniyet Müdürlüğü mü, Emniyet Genel 
Müdürlüğü mü, İçişleri Bakanlığı mı, 
Başbakanlık mı, yoksa Okyanus ötesi mi?

Haydi yasalardan korkmayacak kadar 
gözleri döndü diyelim peki,

Allahtan da korkmaz mı bunlar? ..
Vatandaşından aldığı güçle, vatandaşına 

tuzak kuran bir yönetim demokratik bir 
yönetim midir?..

Ey Cumhuriyeti kumak için binlerce şehit 
vermiş neslin evlatları, Demokrasinin 
olmadığı, kişi hak ve özgürlüklerinin 
olmadığı faşizm benzeri bir rejimde yaşa
mak ister misiniz?..

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


17 Şubat 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Ankara’da yapılan ADD Gençlik Kurultayı katılan gençler Gemlik’e döndü

1 Men meydanlara inilmelitlir"Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

500 Bin Ağaç
Bu konuda İnan Tamer ağabeyim güzel 

bir yazı yazdı.
Bu proje ile Şahinyurdu Köyü’ne hayat 

getireceğini söylüyor.
Ben de katılıyorum.
Şahinyurdu Köyü, ilçenin en yüksek nok 

tasında olan bir köydür.
Gemlik Körfezi’ne, İznik Gölü’ne ve Or 

hangazi İstanbul yoluna hakim bir yerde 
d ir.

Bir çeşit Uludağ yakasındaki bir köy 
gibidir.

Gelecekte, kent gürültüsünden kaçanlar 
sakin köy yaşantısına yönelecektir..

Dört yıl öğretmenlik yaptığım Haydariye 
Köyü’ne gittiğinizde, burasının kente göç 
etmiş köylüler ve bazı yabancılar tarafın
dan tercih edilen ve konut yapılan bir yer 
olduğunu görürsünüz.

Temiz doğaya olan hasret, oksijeni bol 
olan dağ köylerine kentli çekiyor.

Borçelik, bir yandan isşsizlik için çö 
zum olurken, bir yandan da topluma dö 
nük projelere imza atıyor.

Bu konuda emeği geçenleri kutluyorum.
Ne demeli...
Hangimiz, yaşamımızın yarısına geldiğin 

de bile kaç ağaç dikebiTmfştlr.
500 bin fidan...
Bu çok önemli bir sayı...
Yıllar sonra Şahinyurdu Köyü’nün çevre

si, ağaç dikilen alanlar yemyeşil olacak.
Geleceğin piknik alanlanndan bir yerini 

daha görür gibi oluyorum.
Bizler, yaşadığımız doğayı katledenlerde. 

niz.
Yukarıda da yazdığım gibi 4 yıl Hayda 

riye Köyü’nde öğretmenlik yaptım.
Haydariye Köyü bir orman köyüdür.
Tek geçim kaynağı ise orman ürünleridir.
Yani odunculuk yaparlar.
Orman İşletmesinin planladığı alanlarda, 

evsel yakıt ve satılacak yakıt olarak köy 
lüye belirli alanda kesim yaptırılır.

Ama o yıllarda Gemlik’e getirilen pa 
zarlık odunun yarısından çoğu kaçak ola 
rak getirildi.

Bunun yolu belliydi.
Görevliler köylüden rüşvet alır, kamyon

la gelen odunlar, Gemlik’teki odun tüccar
ları ile Bursa’daki tüccarlara.giderdi.

Rüşvet her kamyon için üçe bölünürdü.
Tüccar kaçak odunu normalin yarı fiyatı

na alır, köylüye de kış mevsimi kredi açar 
dı.

Yani onları borçlandırırdı.
Haydariyeli artık köy çevresinden odun 

kesemiyor.
Eskisi gibi kaçakçılığın olmadığını öğre 

niyorum.
Avrupa ülkelerine göre, Türkiye orman 

alanlan açından çok gerilerde bir ülke.
Özel sektörün ülkenin yeşillenmesine 

katkısını önemsiyorum.
Bu konuda devletin teşvik ve özendirme 

getirmesi ve ödüllendirmesi gerektiğine 
inanıyorum.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gençlik 
Kolları Çalıştayı 
12 Şubat 2011 
Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. 
ADD Gemlik 
Şubesi’ni temsilen 
Caner Karcı ve 
Sedat Özer’in 
katıldığı ve Ankara 
Ahmet Taner Kışlalı 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen çalış 
tayda birlik ve bütün 
lük mesajı verildi. 
Çalıştay Sonuç 
Bildirgesinde iktidar 
partisine yüklenildi. 
“Atatürk önderliğin 
de dünyada eşine 
rastlanmayan bir ba 
ğımsızhk mücadele
si ile kazandığımız 
ve devrimler ile 
yücelttiğimiz 
aziz vatanımızın 
bağımsızlığı ve mil
letimizin bölünmez 
bütünlüğü tehdit 
altındadır.” şeklinde

Sünertankve Ba^Kii İ MSMte
Bursa Özel İdaresi İl 
Encümeni 15 Şubat 
2011 Tarihinde ola 
ğan toplantısında oy 
birliği ile aldığı karar 
da takas usulü ola 
rak SGK’dan Özel 
İdare Kurumuna ge 
çen Atatürk cadde 
sinde bulunan 
Sümerbank binası 
ve Fevzi Çakmak 
Caddesi’nde bulu
nan Bağ-Kur İl 
bina sim satma 
kararı aldı.

başlayan sonuç 
bildirgesine göre 
“Antidemokratik bir 
seçim sistemiyfe 
gelen iktidar, türlü 
baskılarla kamu oyu 
nu, halkımızı, yargı 
yı, orduyu etkisiz bir 
konuma getirmeye 
çalışıyor.” denildi. 
Çalıştay sonucunda 
şu saptamalar yapıl 
dı: “-Sahte bilgi ve 
belgelere dayalı 
iddianamelerle 
açılan Ergenekon 
türü davalar, Türk

İl Özel İdaresi 
Encümen toplan
tısında oy birliği ile 
alınan satış kararla 
rında Atatürk 
Caddesi’nde bulu
nan Sümerbank 
binası için muam
man bedel olarak 
7 milyon 500 bin lira 
olarak belirlenirken, 
Fevzi Çakmak 
Caddesi’nde bulu
nan Bağ-Kur İl 
Müdürlüğü binası 
için 3 milyon 500 bin 

milletini sindirmek 
için emperyalizmin 
yerli iş birlikçileri 
aracılığıyla son 
oyunudur!
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, gerek kuru 
cularımız ve devrim 
şehitlerimiz, gerekse 
de kuruluş amaçlan 
mız açısından son 
derece önemli bir 
ilerici kitle örgütü 
dür. ADD’nin önder
liğin de Cumhuriyet 
mitinglerinden 
deneyimlerinden 

lira olarak belirlendi. 
İl Özel İdaresi Genel 
sekreteri Kemal 
Demirel Encümen 
toplantısında 
konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamasın
da “Bu iki binamız 
kurumumu za SGK 
ile yapmış ol düğü
müz takas sonrasın
da geçmiştir. 
Bu binalardan elde 
edilecek gelirle 2011 
yılı içerisinde daha 
önce açıklamış oldu 

esin alınarak 
yeniden meydanlara 
inilmelidir.” denildi. 
“Yaklaşan seçimler 
öncesinde ülkemizin 
tam bağımsızlığı 
konusunda ödün ver 
meyecek tüm parti 
ve demokratik kitle 
örgütlerini birliğe 
davet ediyoruz.” şek 
ünde çağrı yapılan 
çahştayın sonunda 
Atatürk’ün 1921’de 
İrade-i Milliye Gaze 
tesi’nde yazdığı 
“Kendi kişisel çıkar
ları için yabancılarla 
iş birliğine giren ve 
gücünü halktan al 
mayan küçük bir 
azınlığın dışındaki 
tüm güçler, araların
daki etnik, dini ve 
siyasi ayrımları 
erteleyerek Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi 
yolunda birleşme
lidir.” sözleri 
hatırlatılarak birlik 
çağrısı tekrarlandı.

ğumuz hizmetleri 
gerçekleştirmek 
için çalışacağız. 
Önceliğimiz eğitim 
ve tarım projeleri 
olacaktır, satış karan 
daha önce İl Genel 
Meclisimizden 
geçmiş ve 
Encümenimizde oy 
birliği ile alınmıştır, 
Devlet İhale Yasası 
na göre satış işlemi 
için ihaleye önümüz 
deki günlerde çıkıla
caktır” dedi.

m
 Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 10160400EX076968 tescilli ve 

17.12.2010 tarihli Gümrük Çıkış Beyannamemize ait E 0003262 
numaralı EUR 1 belgemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

UTHOSERADIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

m
 Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 11/06/2009 tarih 

ve A0267565 numaralı Menkul Kıymetler ahndısı zayi olmuştur. 
, Hükümsüzdür. GÜLİPEK KUMAŞ VE İPLİK TİC.VE SAN.A.Ş."

I/RVID F'rrnamız adına Gemlik Gümrük Müdürlüğü veznesine yatırılan 04.02.2011 Kl|I İr tarih ve 0402682 nolu Vezne Alındı Belgesi zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 
lım" TOYOTO TSUSHO EUROPE S.A. TÜRKİYE GEBZE ŞUBESİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Serbest Kürsü

Sevgili okuyucu
larım bu gün 
siziere memleketin 
üzüntü veren, sinir
leri geren siyasi 
çekişmelerinden 
uzaklaştırıp hoşu 
nuza gideceğini 
tahmin ettiğim bir 
anımı anlatacağım.

Bir gün Ilıcanın 
yanındaki tarlamız
da, götürdüğümüz 
iki işçi orak ile buğ
day biçiyor, 
Mehmet ağabeyim 
biçilen ekini demet 
yapıyor, Ihcacımn 
sürü halini almış 
tavuklarının 
zararını önlemek 
için, başakları 
ortaya gelecek 
şekilde yuvarlak 
yığın yapıyordu. 
Ben de elimden 
geldiği kadar 
yardımcı olmağa 
çalışıyordum.

İşçiler çalışır
larken ekinin içinde 
yuvasından 
düşmüş bir üveyik 
kuşu yavrusu bul
dular. Tabiat ana 
henüz tüylerden 
elbisesini giy- 
dirmemişti. Göğüs 
tarafı, kanatların 
altı çıplaktı. Yer yer 
etleri görünüyordu. 
Uçmak bir yana 
dursun, yerde bile 
zor yürüyordu. 
Yerden aldık, 
yuvasını aradık ve 
az ileride karaçalı 
denilen dikenli 
çalıların üzerinde

GARİP... (il
yuvasını bulduk. 
Yuvada başka 
yavru yoktu.

İki defa yuvasına 
koyduğumuz halde 
kendini yere atıyor
du. Yavrunun tek 
olamayacağını 
düşündük. Etrafta 
başka yavru aradık 
ama bulamadık. 
Ana kuşlarda hiç 
gözümüze çarp- 
mamıştı. 
Ağabeyim, “Bunlar 
herhalde yuvada 
yılan veya başka 
bir hayvanın 
saldırısına uğra 
mış. Belki diğerleri
ni yemiştir. Bu da 
kendini yere atarak 
kurtulmuş.
Geçirdiği şoktan 
kendisini yuvadan 
atıyor” dedi.

Dönüş saatimiz 
de, burada yerde 
bırakırsak, onu 
hayvanlar yer. En 
iyisi alalım götüre
lim düşüncesinde 
birleştik.

Biz o sıralar, 
Ihcaksu mevkiinde- 
ki tarlalarımızda 
sazdan yapılmış 
kulübemizde kalı 
yorduk.

Paydos olduğun
da, yavruyu 
eşeğimizin yem tor
basına koyduk. 
Sallantıdan 
semerin ağaç kıs
mına çarpıp hır
palanmasın diye 
torbayı semere 
asmayıp ağabeyim 

elinde tutuyordu. 
Ağabeyim eşeğin 
semerinde, ben 
kıçında, kulübem
ize yaklaşırken 
annem eldeki tor
bayı gördü.
Meraktan irileşmiş 
gözleriyle “torbada 
ne var?” diye 
sordu.

Ağabeyim yavru 
kuşu gösterince 
yeni bir şey bul
muş gibi sevindi.

İlk başta yavruyu 
beslemeye 
çalışırken parmak
larımızla gagasını 
açıp içine buğday 
koyuyorduk.
Kursağındakileri 
yutuyordu ama 
gagasını tutup 
açtığımızda, elimiz
den kurtarmak için 
başını sağa sola 
çeviriyor, tepinip 
duruyor, kendini 
heder ediyordu.

Bu da bizi çok 
üzüyordu.

Önüne kapla su 
koyduğumuz halde 
su içtiğini görmü 
yorduk. Annem, 
böyle devam eder
se ölür bu dedi. 
Düşündü, ağzına 
su doldurdu.
Gagasını dudakları 
arasından ağzına 
aldı. Bir çırpıda 
ağzını açıp suyu 
yuttuğunun ayırtına 
vardı. Annem, bu 
defa ağzına buğday 
ve su aldı.

Devamı yarın.... !

Halk Eğitini Herteâ nde 
İnaft DemHan Mili

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
Denizcilik 
Müsteşarlığı ile 
Haziran 2010’da 
imzalamış olduğu 
protokole istinaden 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
Amatör Denizci 
yetiştirme kursları 
mn ilki başladı. 
14 Şubat 2011 
Pazartesi akşamı 
başlayan ve 
80 kişinin kayıt 
yaptırdığı kurslar

20’şer kişilik gruplar 
halinde 40 saat ve 
iki hafta süreli 
yapılacak.
Kursun sonunda 
Denizcilik 
Müsteşarlığının 
İnternet üzerinden 
yapacağı sınav da 
başarılı olanlar 
Amatör Denizci 
Belgesi’ne sahip 
olacaklar.
Bu belge ile de 2,5 
m’ den küçük 24 m’ 
den büyük olmayan 
Tekne ve Yatları 

kullanabilecek. 
Bu kursların 
devamında da Halk 
Eğitimi Merkezi, 
Uluslararası Sularda 
geçerliliği olan 
Gemi Adamı Yetiştir 
me (STCW) kursları 
açma hazırlıklarını 
yapabilecekler. 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
Amatör Denizci 
yetiştirme kursların
da Şemşettin Aydın 
usta öğreticilik 
yapıyor.

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

OBTflK ABANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : (0.2 24J5139 6 8 3

»STfiBflSI ftRflNIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 
40 kişilik atölye yönetebilecek 

Makine bilgisi olan
Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.

0 533 217 20 96

smıiK GÖRAŞ1SİTESİCBL0KTADENİZMANZARALI 
TZT İÇİMODERNYAPILIM) 7.KATDAİRE 

UAIHE ■HMKUiiasn

SATILIKDftİREVEİSYERİ
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
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Üretmek ve Mutlu Olmak
Yaşımız kaç olur

sa olsun bizi ha 
yata bağlayan ve 
mutlu olmamızı 
sağlayan tek şey 
üretme eylemidir. 
Gücümüz yet
tiğince, aklımız 
erdiğince hangi 
alanda olursa 
olsun, mutlaka 
kalıcı değerler 
ortaya koymak en 
büyük amacımız 
olmalıdır.

Toplum olarak 
tembelliği oldum 
olası severiz. 
Geceleri televizyon 
karşısında ya 
uyuklarız ya da 
kahvelerde pişpirik 
oynarız. Bununla 
da yetinmeyip 
gündüz kaldığımız 
yerden oynamaya 
devam ederiz.

Her insanın

olanakları ve 
yaşıyla ilgili mutla
ka yapacağı bir
takım işler vardır; 
ama bu saatten 
sonra hiçbiriyle 
uğraşmam der 
kestirip atarız. 
Neden? Bir 
amacımız yok da 
ondan.

Muazzez Hilmiye 
Çığ bakınız bu 
konuda neler 
söylüyor: 
“Yazmak, okumak 
beni canlı tutuyor 
sanırım. Biraz da 
sağlığımın iyi 
olması tabii. Artık 
yeter diyemiyo
rum. Kafam işliyor, 

İmkanım var. Boş 
vakit geçirmek 
istemiyorum. Bu 
yaştan sonra ne 
yapabilirim ki? Bir 

şey yapmadan da 
rahat edemiyorum. 
Masamın her tarafı 
kitaplarla, yazılarla 
dolu. Aynı anda 
birkaç kitap oku 
yorum, yazıyo
rum.”

Bunları söyleyen 
kişinin yaşını hiç 
düşündünüz mü? 
Biliyorsunuzdur, 
yine de belirtelim 
97 yaşında bir 
bilim insanı. Bu 
yaşında bile hâlâ 
üretme sevdasın
da. Bu insana 
saygı duyulmaz 
mı?

Günümüzün 
önemli tarihçi
lerinden Halil İnal
cık, “Hâlâ üretme 
ye devam ediyor
sunuz, üretim 
gücünüzü ne diri 
tutuyor?

Sorusuna karşılık 
olarak şunları 
söylüyor: “Yaşım 
93, bütün kaygım 
hazırladığım yedi, 
sekiz eseri bitirip 
yayınlamak. 
Yaşamımın amacı 
bu, bu bir ödev 
gibi. Onun için 
uykuma, yiye
ceğime, temasları
ma dikkat ediyor, 
düzenli yaşamaya 
çalışıyorum.” 

Acaba sizin de 
böylesine ulvi 
göreviniz ve 
sorumluluklarınız 
var mı? Yapmak 
zorunda 
olduğunuz işleri 
bitirebilmek için 
sağlığınıza özen 
gösterdiğiniz 
olmuş mudur? 93 
yaşında bir yazarın 
sözlerinden çıkara
cağımız ne büyük 
dersler var. Yoksa 
bu sözlere gülüp 
geçer misiniz?

Yaşarken bir 
amacımızın olması 
bizi hayata daha 
sıkı bağlamaz mı? 
Bize yaşama 
sevinci verip ha 
yatımıza bir renk 
katmaz mı?

Sabahleyin kalk
tığımızda ben şu 
işi yapacaktım 
dememiz bize 
insan olduğumuzu 
anımsatmaz mı?

Atatürk çağına 
tanıklık etmiş Halet 
Çambel’e bazı 
sorular soruluyor 
ve şu yanıtları 
veriyor:

-Hâlâ üretmeye 
devam ediyor
sunuz, bu gücü 
nereden alıyor
sunuz?

-Çalışmaktan!
-Nerdeyse bir 

asra tanıklık yap
tınız. Baktığınızda 
nasıl bir değişim 
görüyorsunuz?

- Dolu dizgin, baş 
aşağı, uçuruma 
doğru, yuvarlanı 
yoruz.

-Bugüne dair sizi 
en çok ne şaşırtı 
yor

-Artık hiçbir şey 
şaşırtmıyor. 95 
yaşında yıllanmış 
bir çınarın söz
leri,nasıl isterseniz 
öyle algılayın..

Edebiyatımızın 
renkli simalarından 

90 yaşındaki Aydın 
Boysan üretmek 
ve yaratmak 
konusunda bakınız 
neler söylüyor: 

“Çocukluğumda 
bana öğretilenler, 
durmadan çalışma 
dersi, hâlâ üretme
mi sağlıyor. 
İlkokulda bir öğret
menim vardı, öte 
kilere ders olsun 
diye sınıfta ilk beni 
döverdi. Annemdi 
o öğretmen. Çok 
iyi etmiş. Tembellik 
etme korkusu 
bana bütün 
ömrümce ölçüsüz 
çalışma hırsı verdi. 
Hâlâ da öyle.
Yaratmaya 

düşkün olduğum 
için 61 yaşından 
sonra gazetede 
yazmaya, 63’ten 
sonra da kitap yaz
maya başladım. 
Programımda dur
mak diye bir şey 
yok, ölene kadar.” 

90 yaşını devir
miş insanların 
üretme ve yaratma 
isteklerini görüp 
öğrendikçe eğitimli 
bir insan olarak 
kendimden utanı 
yorum.

özel * m -elm# sekeri
- - - - - - - - - -  KREŞLERÎ -- - - - - - - - - -

GEHLİdNİLEÖZn. 
okul öncesî eğİtİm 

KURUMU
VI I
mu

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

KREŞ VE HIZI RLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

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

517 19 67 telefonya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE 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 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3*1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
____ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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Deıılete horcu olanlar diWiat!
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile 
"Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan (SPK) 
izin almaksızın, 
yurt dışında bir 
anonim şirket kuran 
veya sermayeyi 
artırmak için 
halktan izinsiz 
para toplayanlara 
hapis cezası 
getirildiğini açıkladı. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile "çaycı ve 
muhasebeciden 
denetim kurulu 
üyesi atama dönemi
nin" kapandığını, 
ayrıca Sermaye 
Piyasası 
Kurulu’ndan (SPK) 
izin almaksızın, yurt 
dışında bir anonim 
şirket kuran veya 
sermayeyi artırmak 
için halktan izinsiz 
para toplayanlara 
hapis cezası 
getirildiğini açıkladı.

KP MM YOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
IMW’WnMIUUIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel :P) 513 36 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

"Kimsenin kandırıl- söyleyen Ergün,
masına izin ver- Yeni Türk Ticaret
meyeceğiz" diyen 
Bakan Ergün, 
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları 
Derneği'nin 
(TÜSİAD) düzen
lediği, "Türk Ticaret 
Kanun'u Seminer 
Programı"nın 
açılışında konuştu. 
2011 yılına, çok 
önemli yasal 
düzenlemelerle 
başladıklarını, önce 
ticaret ve borçlar 
gibi iki temel 
kanunu, ardından da 
torba tasarıyı kanun
laştırdıklarını

Kanunu'nun, dün 
itibariyle Resmi 
Gazete’de yayım
landığını hatırlattı. 
Eski TTK’nın yürür
lüğe girdiği 1956 
yılından bu güne, 
birçok alanda önemli 
gelişmeler 
yaşandığına dikkati 
çeken Ergün, geçen 
süreçte TTK’nın 
yaşanan gelişme 
lerin gerisinde 
kaldığını, yeni 
TTK’nın hazırlan
masının zorunlu 
hale geldiğini 
vurguladı.

Cumhuriyet tarihinin 
en büyük “borç 
kolaylığı”nı içeren 
Torba Yasa'da mil 
yonlarca kişiyi 
ilgilendiren düzen
lemeler var. Bunların 
en önemlilerinden 
birisi de yaklaşık 
300 kalemdeki vergi 
ve borçların yeniden 
yapılandırılması. 
Devlet Torba Yasa ile 
gecikme zammı ala
caklarından 
vazgeçiyor. Bunun 
yerine, sigorta 
primi, emeklilik 
keseneği ve kurum 
karşılığı, işsizlik sig
ortası primi, sosyal 
güvenlik destek 
primi, isteğe bağlı 
sigorta primi ve 
topluluk sigortası 
primi, damga ver
gisi, özel işlem 
vergisi ve eğitime 
katkı payı borç 
aşıtları 
ile bu alacaklara 
ödeme sürelerinin 
bitiminden itibaren 
TEFE/ÜFE avhk 
değişim oranları 
esas alınarak hesa
planacak tutar esas 
alınacak. Borçlu kişi
lerin bu tutarı 
ödemesi halinde

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

devlet alacaklara 
uyguladığı gecikme 
cezası ve gecikme 
zammı alacakların
dan vazgeçecek. 
Kanun kapsamına 
giren alacaklar, 
31.12.2010 tarihin
den önce tahakkuk 
eden ve kesinleşen 
alacakları kapsıyor. 
Herkes yasadan 
yararlanıyor mu? 
Torba Yasa’nın 
sağladığı aftan 
yararlanmak isteyen
lerin borca ilişkin 
dava açmamaları, 
açılmış davalardan 
vazgeçmeleri ve 
kanun yollarına 
başvurmamaları 
gerekiyor.
Hangi borçlar kap
samda?
31 Aralık 2010 tari
hine kadar öden
memiş vergiler ile 
bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme 
faizleri, gecikme 
zamları, idari para 
cezaları, gümrük 
vergileri, 
belediyelerin beyan
namelere ilişkin 
vergileri, 2010’da 
tahakkuk eden vergi
leri, ödenmemiş 
ücret, su kullanım, 

NÖBETÇİ ECZANE
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TUGBA ECZANESİ

büyükşehir 
belediyelerinin su 
ve atık su bedeli 
alacakları yeniden 
yapılandırma 
kapsamında yer 
alıyor.

BORÇLAR NASIL 
YAPILANACAK? 
Uygulamadan yarar
lanmak isteyen 
devlete borçlu olan 
bir vatandaşın, 
düzenlemenin 
Resmi Gazete’de 
yayınından itibaren 
2 ay içinde ilgili 
idarelere başvuru 
yapması gerekiyor. 
Başvuruyu yapıp 
borçlarını yeniden 
yapılandırmayı talep 
ettiğinde önünde 
birkaç yol olacak. 
Örneğin 2005 yılında 
50 bin lira borçlu 
olan bir vatandaşın 
uygulamadan 
yararlanmak iste
diğinde, borç tarihin* 
den bugüne kadar 
olan dönemdeki 
gecikme zammı ala
cakları silinecek, 
onun yerine ana 
para borcuna 5 yıllık 
TEFE ve ÜFE artışı 
ilave edilip yeni 
borç bulunacak.

G 
E 
M 
L 
1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 1° 2»

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol Ms 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 as
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

METRO 5131212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

H 
B 
E 
R 
I

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEILİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3891 

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)

mıiısiHiM
VEHÜS «NEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11.30-14.00*16.30- 
19.00-21.15

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(Tel! 51333211

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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^RESTAURANT
& CAFE

BaaS caii müzlĞln xeYflnl slzlmte YaşaYın...
Cuma Udi Şevket Hoca

Cumartesi günleri Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu 5aat ZO.oo

Reşide Bayar Caddesi Umurbey / GEMLİK
Tel: O 224 525 07 70 GSM : O 532 784 40 50

MLİK’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 gösteril^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^^M

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


El AKCAN PETROL
KALİTELİ Hİ7MFT - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA La» I5£a2 «-JÎ1KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET
POSITIVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO6AZSATi;URIBAŞUMIŞTIR 
Tel: 0.224 51310 79

İB

AKARYAKITTA GÜVENCE
Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

MhalMS
staiaciaimwaiii

18 şu pat zuıı cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kestel Ziraat Odası Başkanı 
Fevzi Fırtına tarafından Gem 
lik Belediyesi’ne 150 adet yetiş 
miş çam armağan edildi.

Haberi sayfa 2’de

laımanleıin tarihi evi satılrtı
Bahkpazan Mahallesi 1 Nolu 
Caddede bulunan içinde uzun yıllar 
Merhum Hamdi Tangün ailesinin 
yaşadığı tarihi bina, yıkık haliyle 
satıldı. Gemlik’in eski eserleri 
arasında bulunan özgün evlerinden 
biri olan Tangünlere ait olan evi 
Bursah Ahmet Terzi adlı bir şahsın 
aldığı öğrenildi.
Tabiat Varlıkları ve Koruma Kurulu 
tarafından tescilli olan ev eskisi gibi 
aynen yapılarak kullanılabilecek. 
Tarihi evin Atatürk Kordonu’na 
bakan kısmı sağanak yağışlardan 
sonra yıkılmış, 1 Nolu Caddeye 
bakan bölümü ise yıkılmak üzere.

Bursa sıadı ihalesi vamldı
Sözüneri Mimarlık 
tarafından projelendi 
rilen UEFA standart
larına uygun olarak 
yapılacak olan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Stadyumunun 
dün ihalesi yapıldı. 
Büyükşehir Acemler
Yerleşkesi’ndeki des 
tek hizmetleri Daire 
Başkanlığında başla 
yan ihaleye 31 firma 
temsilcisi katıldı. 
İhale Komisyonu 
başkanlığını Bayram 
Vardar’ın yaptığı 
ihaleyi kazanan 
firma 450 gün içinde 
inşaatı tamamlayacak

Yerli ve yabancı 
firmalara açık olan 
ihalede yerli istekliler 
lehine fiyat avantajı 
uygulanacak.
Dün firmaların verdik
leri teklifler alındıktan 
sonra, dosyalar 
incelenecek. Sonucu 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe duyuracak. 
Stadyum 45 bin kişi 
kapasiteli olup, 
207 engelli koltuğu, 
70 loca, 851 kişilik 
tuvalet, 85 kapı, 
96 turnike, otopark 
ve yeşil alanlardan 
oluşuyor. Stadyum 
64 bin metrekare 
alanda kuruluyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bahkpazan Hamamı 
Bekçeferin ve 

Tangünlerin evleri
Gemlik’in dününü bugüne taşıyacak 

eski kültür değerlerimizden çok az ör 
nekler kaldı.

Zaman zaman bu köşeden, beni üzen 
bu konuyu dile getiriyorum.

Ben yaştakiler, müslüman Rumlann 
Kurtuluş Savaşı sonrası bırakarak kaç 
tığı eski Gemlik’te büyüdük.

Hafızam, nüfusun 5 bin olduğu
Gemlik’ten bügünkü Gemlik’e kadar olan 
gelişmeleri bellediğinde tutuyor.

İstiyorum ki biraz kültür değeri olan 
bazı eski yapılan bizden sonraki kuşak
lara bırakalım. Devamı sayfa 4’de

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

Girdilerdeki aşırı 
yüke dikkat!

Ekonomi olumsuz sinyaller veriyor. 
Her ne kadar iktidar kanadı dikkatleri 

ekonominin dışına kaydırsa da “iş 
dünyası” gelişmeleri yakından izliyor.

Ekonominin karın ağrısı cari açık artık 
vücuda yayılmaya başladı.

Ekonomiyi yönetenler “seçim telaşı 
içine düşerek” gerekli tedaviyi yapmaz 
lar ise operasyon da yetmeyecek ve 
ekonomik ölüm kaçınılmaz olacak.

Cari açıkla ilgili..
BursalI yerel örgütler çekincelerini dile 

getirdiler...
Ancak iktidar sadece dinledi.
Hal ve hazırda çözüme dair izler 

görülmüyor.
Şimdi de...
Yerel örgütler girdi maliyetlerindeki 

aşırı yüke dikkat çekiyorlar.
Altında ezildiklerini, dış pazarlarla reka

bet edemediklerini seslendiriyorlar.
Yıllardır süren sorun hız kesmeden 

büyüyor.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 

İşadamları Derneği (DOSABSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Özüm, 
ekonomide artan girdi maliyetlerinin en 
az kur kadar sorun oluşturduğunu ve 
yurtiçi maliyet kalemlerindeki artışların 
ihracatçının belini büktüğünü söylüyor 
ve “Hesaplamalara göre son dönemde 
mazotta yüzde 35, benzinde yüzde 28, 
LPG de yüzde 19, elektrikte yüzde 40 ve 
su da yüzde 15 artış yaşandı. İhracatçı 
ayağındaki bu prangayla rakipleriyle 
nasıl rekabet edebilir ?” diye soruyor.

Özüm; dünya ülkelerinin 2 yıldır devam 
eden krizin yaralarını sarmak için canla 
başla çalıştığını ve sonuçta bugün dip 
noktadan yukarıya çıkışın başladığını, 
ülkemizin de dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden birisi olduğunu anım
satıyor.

Son dönemde yakalanan performansın 
özel sektörün başarısı olduğunu ancak, 
girdi maliyetlerindeki artışların bu 
başarıyı gölgelediğinin de altını çiziyor.

Özüm ulusal kalkınmanın sağlanması 
için devletin rakip ülkelerle eşit koşulları 
oluşturmasının gerekliliğini vurguladık
tan sonra sözlerini şöyle bitiriyor;

“Artan girdi maliyetleri yüzünden ihra
catçının kâr marjı sürekli geriliyor..

Yani, ihracatçımız sadece uluslararası 
pazarlarla rekabet etmiyor, yurtiçi 
maliyet enflasyonu ile de mücadele 
etmek zorunda kalıyor” .

DOSABSİAD, kent ve ülke sorunlarına 
duyarlı bir dernek.

Duyarlı olduğu kadar sosyo-ekonomik 
açıdan güçlü de bir yapıya sahip.

Aralarında ülke ekonomisine yön veren 
şirketlerin de yer aldığı derneğin üyeleri 
kent ve ülke istihdamına da önemli katkı 
sağlıyor.

Bir de DOSABSİAD üyeleri ciddi 
düzeyde vergi üretiyor.

Onun için vurguladıkları konular 
toplumsal gelişmeyi çok ama çok yakın
dan ilgilendiriyor.

Kestel Ziraat 
Odası Gemlik 
Belediyesi’ne 
150 adet yetişmiş 
çam armağan etti. 
Bahar aylarının 
yaklaşması 
nedeniyle Kent 
çevresinde ağaç 
dikme çalışırlarını 
hızlandıran Gemlik 
Belediyesi’ne Bursa 
merkez ilçelerinden 
Kestel Ziraat 
Odası tarafından 
yetiştirilen ve 
15 yaşında değerli 
sedir ağacı hediye 
edildi.
Gemlik Belediyesi 
İdari Başkanı Cemil 
Acar, geçtiğimiz 
aylarda Gemlik 
Belediyesi’nin eski 
itfaiye binası yerine 
yapılan Gemlik 
Ziraat Odası’nın 
açılışına katılan 
Kestel Ziraat Odası 
Başkanı Fevzi 
Fırtına ile tanıştık
larını, bu tanışıklığın 
sonunda Kestel 
Ziraat Odası’nın 
arsasında diktiği 
15 yaşındaki 150 
adet sedir ağacını 
bulunduğu alanın 
DOSEB tarafından 
inşaat yapılacağı 
için bu ağaçları 
sökerek, Gemlik

Belediyesi’ne 
armağan ettiklerini 
söyledi.
Önceki gün ilçemize 
getirilen 150 adet 
sedir ağacı Bursa 
Yalova asfaltından 
Gemlik’e giriş

kavşağına dikilmeye 
başladığını 
söyleyen Belediye 
İdari Başkanı Cemil 
Acar, “Kestel Ziraat 
Odası Başkanı 
arkadaşımıza gös
terdiği bu ilgiden

dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bize 
armağan ettikleri 
ağaçları en güzel 
yerlere dikerek, 
Gemlik halkı 
orada bunları 
büyütecektir” dedi.

Ali Çelik, yeniden Gemlik Ziraat Odası Başkanlığına getirildi.ıimı Mm uro mw wm
Bir süre önce 
yapılan Gemlik 
Ziraat Odası genel 
kurulunda Oda 
meclisine seçilen 
20 kişi aralarında 
yaptığı görev 
bölümünde 
Ali Çelik’i yeniden 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanlığı’na 
seçtiler.
6 Şubat 2011 
tarihinde Gemlik 
Ticaret Borsası 
Salonu’nda yapılan 
Ziraat Odası meclis 
seçimlerinde Oda 
Meclisine Ali Çelik, 
Hasan Parlak, Refik 
Malatya, Idris Kurt,

Mustafa Gürpınar, Hüsamettin Sevim,
Mahmut Başaran, Ferdi Keskin, Ahmet
Nuri Bayrak, Cihat Yavuz, Abdullah

Demir, Metin öztürk, 
İbrahim Tutar, Ali 
Aykut Türe, Mustafa 
Karaoğlu, Osman 
Palabıyık, Türker 
Göral seçildiler. 
Oda Meclisi kendi 
aralarında yaptığı.. 
toplantıda ise 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Ali 
Çelik’i getirirken, 
Oda Yönetim 
Kurulu üyeliklerine 
ise Mustafa 
Karaoğlu, Metin 
öztürk, Hasan 
Parlak, Osman 
Palabıyık, İbrahim 
Tutar ve Ferdi 
Keskin’i getirdi.
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YazıYORUM
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde fuhuş yap* 
mak için gittiği evde 
odaları karıştırınca 
genç kadın yerine 
onun 76 yaşında 
konuşamayan yata* 
lak annesinin ırzına 
geçtiği iddia edilen 
55 yaşındaki sanığın 
duruşması karara 
kaldı. Savcı, müta
laasında sanığın 18 
yıla kadar hapsini 
istedi. Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkeme

Yamın iki katlı evi kül etti
Bursa'da gece 
saatlerinde 2 katlı 
bir evde çıkan 
yangın, korku dolu 
dakikaların yaşan
masına sebep oldu. 
Edinilen bilgiye göre 
yangın, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahallesi 
Biladi Yunus Cadde 
si'nde 2 katlı bir evde 
meydana geldi. İddi

Bursa’da bir saatte 4 silahlı olay
Bursa'da bir saat 
içinde meydana 
gelen 2 ayrı 
olayda 4 kişi 
silahla yaralandı. 
Ofisine giren otobüs 
işletmecisi, kimliği 
belirsiz zanlı tarafın
dan bacağından 
vurulurken, pankart 
asma yüzünden 
çıkan kavgada ise 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre ilk olay, 
Gülbahçe Mahalle 
si'nde Uzunoğlu İş 
Merkezi'nde mey
dana geldi. Otobüs 
işletme firması bulu

Aceleci çırak az daha canından oluyordu
Bursa'da bir atölye 
de çırak olarak çalı 
şan 15 yaşındaki 
Recep Engin, ustası 
nın verdiği siparişi 
almak için karşıdan 
karşıya geçerken 
minibüsün altında 
kaldı. Çarpmanın 
etkisiyle 10 metre 

si'nde, "mağdurun 
beden ve ruh 
sağlığını bozacak 
şekilde nitelikli cin
sel saldırı" suçundan 
18 yıla kadar hapsi 
talep edilen tutuksuz 
sanık A.Y. (55), tekrar 
hakim karşısına çıktı. 
"Cinsel saldırı suçu
na iştirak" ile 
suçlanan mağ- 
durenin kızı G.Ç. (32) 
ve komşusu M.T. (38) 
ise bu celseye katıl
madı. Fuhuş yapmak 

aya göre, ev sahibi 
A.K. ve ailesi 
uyudukları esnada 
salonda yangın çıktı. 
Alevleri fark eden 
A.K., eşi ve çocuk
larını uyandırarak 
evden çıkardı. 
Yangına müdahale 
edemeyen A.K., 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekiplerine haber

nan İbrahim Çalışkan 
(44), saat 10.00 
sıralarında ofisinin 
bulunduğu iş hanına 
geldi. Bu sırada kim
liği belirsiz bir kişi, 
elindeki silahla 
Çalışkan'ın bacağına 
tek el ateş etti. Sol 
bacağından yarala 
nan Çalışkan yere 
yığılırken, saldırgan 
olay yerinden kaçtı.

ileri fırlayan gencin 
ayağı kırıldı. Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Beşyol Kavşağı'nda 
bir cam atölyesinde 
çırak olarak çalışan 
Recep Engin, ustası 
Mustafa D. tarafın
dan yolun karşısın
daki işyerinden 

için gittiği evde 
odaları karıştırınca 
genç kadın yerine 
onun 76 yaşında 
konuşamayan yata
lak annesinin ırzına 
geçtiği öne sürülen 
sanık, hakkındaki 
iddiaları yalanladı. 
Mütalaasını veren 
savcı, olay sebebiyle 
bir süre tutuklu 
kaldıktan sonra 
tahliye edilen 
A.Y.'nin "cinsel 
saldırı" suçundan 18 

verdi. Giderek 
büyüyen yangına 
ihsaniye İtfaiye 
Grubu'na bağlı 5 
araç müdahale etti. 
Yangın, yaklaşık 
yarım saat sonra 
kontrol altına alın
abildi.
Yangın mahalline 
gelen polis ise 
yaralanma veya 
zehirlenme ihtimaline

Vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri, 
yaralı şahsı Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı.
İkinci olay ise, 
Yıldırım ilçesinde 
Eğitim Mahallesi 
Elmas Sokak'ta mey
dana geldi, iddiaya 
göre, düğün salonu 
sahibi T.K., binanın 

malzeme almaya 
gönderildi. Yolun 
karşısına geçip bir 
önce işini yapmak 
isteyen aceleci çırak, 
bir anda yola atladı. 
Recep Engin'i bir 
anda karşısında 
bulan 16 ASC 12 
plakalı minibüsün 

yıla kadar hapsini 
istedi. Savcı, diğer 
tutuksuz sanıklardan 
G.Ç. ve M.T.'nin ise 
"cinsel saldırıya 
yardım etmek" 
suçundan 9'ar yıla 
kadar hapsini talep 
etti. Bu arada yaşlı 
mağdure eceliyle 
hayatını kaybettiği 
için cinsel saldırı 
sebebiyle beden ve 
ruh sağlığının 
bozulup bozulmadığı 
tespit edilemedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Gazeteci!

karşı olay yerine 112 
Acil Sağlık ekiplerini 
çağırdı. Mahalle 
sakinleri sokağa 
dökülürken, yangın
da herhangi bir can 
kaybının olmaması 
sevindirdi. A.K. ve 
ailesinin bir yıldır 
evde kiracı olarak 
kaldığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruş
turma başlatıldı.

dışına reklam için 
pankart astı. T.K. ile 
binanın önünde 
inşaat malzemeleri 
satan M.K. ve M.K. 
arasında pankart 
yüzünden tartışma 
çıktı. Münakaşanın 
kavgaya dönüşme
siyle düğün salonu 
sahibi T.K. bıçak
lanırken, M.K. ve 
M.K. silahla yara
landı. Yaralılar olay 
yerine gelen ambu
lanslarla çeşitli has
tanelere kaldırıldı. 
Polis her iki olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

sürücüsü İrfan 
Şimşek, fren yap
masına rağmen 
çarpmaktan kurtula
madı. 10 metre ileri 
fırlayan gence, 
minibüs sürücüsü 
ile olay yerine 
gelen ustası ilk 
müdahaleyi yaptı.

AYNI fikirde olmadığımız kişiler bazen, 
eleştirilerimize öfkelenerek bize çatarlar.

Hoşgörü ile bakarız onlara...
Kızgınlıkları yersizdir.
Ülkede hepimizin aynı fikirde olması iyi 

bir şey değildir!
Çalışmayı ve gelişmeyi yaratan, insanlara 

yeni ufuklar açan fikir ayrılıklarıdır.
Hayat sınavını geçmek için bilgi, tedbir ve 

sabır gerekir.
Hayatta bir amacı olmayan insanlar, 

yalakalar bir ırmak üzerinde akıp giden 
saman çöplerine benzer ve akıntıda kay
bolup giderler!

Bizim bir amacımız, bir hedefimiz, bir 
rüyamız var!

Bu amaç, doğru olduğuna inandığımız 
fikirleri savunarak, dilimizin döndüğü, 
kalemimizin yettiği kadar insanlarımızı 
uyarmak,

Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulun
maktır.

"Dost acı söyler" misali, genellikle ülkem
izde gördüğümüz çarpıklıkları, olumsuzluk
ları, halkımızın çektiği sıkıntıları, yok
sulların ıstıraplarını dile getiririz.

Yakınlarımız, siyasal düşünce birlik
teliğimiz olsa bile...

Bunu yaparken, bazı kesimlerin şimşek
lerini üzerime çektiğimizin de bilincindeyiz 
tabii...

Dediğimiz gibi, amacımız, her şeyimizi 
borçlu olduğumuz ülkemize hizmettir.

Bunu yaparken kesinlikle hiçbir maddi 
ödül beklemeyiz..

Bir yalanı ciddiye alıp yanıt yazsanız, 
haber birden o küçük sitenin boyutlarını da 
aşıyor ve görmezden gelseniz hiç kim 
senin umursamayacağı bir haber haline 
geliyor.

Siyasette, ekonomide de bir delinin 
kuyuya taş atması misali bazı haberler 
yayılıyor, daha sonra gazeteler bunların 
üzerine gerçekmiş gibi atlıyor, sayfalarına 
koyuyor.

sayın okurlarım; Aslında gazeteler tarihe 
not düşer;

Gazeteciliğin krizde olduğuna dair tartış
maların yapıldığı günlerdeyiz.

Bu öyle bir konu ki; aynı zamanda ülkenin 
bütün demokratik yaşamını, siyasal ve 
ekonomik kültürünü,toplumsal dinamikleri
ni etkiliyor.

Zira gündem medya tarafından belirleni 
yor. Ama, Medya mensuplarının popüler ilgi 
yaratmak ve starlaşma çabaları artıyor.

Gazeteciliğin mesleki ilke ve kurallarının 
aşındığı bir süreçten geçiyoruz.

Türkiye de o döngünün dışında değil.
Gazetelerin haber yapmak yerine, kendi

lerinin haber malzemesi olması, yazarların 
'dünyayı okumaktansa* özel hayatlarını 
okuyucuya açmaları eğilimi güçleniyor.

Yeni tür bir gazetecilik tarzı gelişiyor.
Köşeler, adeta yazarın kendi hayatını 

kamuoyuyla paylaştığı birer günlüğe, hatıra 
defterine dönüşüyor..

Gazetecilik bir krizin içinde ama bir 
meslek olarak gazetecilik asla ölmeyecek.'

Çünkü insanın habere olan ihtiyacı daima 
yaşamsal değerde olacak.

Mesleğimizin bunalımı biraz da, halktan 
kopuk, ülke gündeminden uzak olmakla 
ilgili.

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

Balıkpazan Hamamı 
Bekçelerin ve Tangünlerin evleri

Bunlar için onlarca yazı yazdım bugüne 
kadar.

Gelmiş geçmiş belediyeler ve sivil top 
lum örgütleri bu konuda duyarlı olmadı.

Zaman içinde, birçok değerli yapı ya 
yakıldı, ya yıkıldı.

Bir tek eski Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Bahkpazarı’ndaki eski Kız İmam 
Hatip Okulu ile Atatürk İlkokulu’nu ele 
aldı. Kız İmam Hatip Okulu’nu yaptırarak 
teslim etti, Atatürk llkokulu’nun ihalesini 
yaptı.

Atatürk llkokulu’nun temelinin atması ise 
Fatih Mehmet Güler’e kısmet oldu.

O bina inşaatı tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi ise geçtiğimiz yıl 

Avcı ve Ailelerinin olan OsmanlI dönemi 
mimarisini içeren Balıkpazan Hamamını 
kamulaştırdı.

Kamulaştırma bedeli olan 360 bin liranın 
mal sahiplerini ödenmesinin başladığını 
öğrendim.

Ama Büyükşehir Belediyesi Bekçelerin 
evi için hala girişim başlatmadı.

O evin benim için önemi büyük.
Benim ve kardeşlerimin büyüdüğü evin 

tam karşısındaydı Bekçelerin görkemli 
evi.

30 yıl öncesi sap sağlam olan o güzelim 
konut, yıkıldı yıkılacak duruma geldi.

Gözümüzün içine baka baka elden gidi 
yor.

Bir diğeri ise 1 Nolu Cadde üzerinde 
Daniş Ekim Öğretmen Evi’nin hemen arka 
sındaki, bugün caddeye bakan, bir yüzü 
yana yatmış, dokunsan yıkılacak durum
daki Tangünlerin evi...

Bu ev için geçtiğimiz hafta “birinin başı
na yıkılacak” diye haber yapmıştım.

Dün, ise öğrendiğime göre, bu evi o 
haliyle BursalI işadamı Ahmet Terzi diye 
biri almış.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin 
de bu evi almak istediğini öğrendim.

Gemlik Temsilcisi Kenan Çakır, Anka 
ra’ya hizmet binası alınması için yazı yaz 
dıklarını, ancak yanıt gelmediğini söyledi.

Demek ki bugün kullanılamayacak duru
ma getirilen ve yıkılan o eski ev de sonun 
da eskisi gibi yapılacak.

Bu arada 2 Nolu Caddede bulunan Balcı 
ailesinin evi de içler acısı olduğunu duyu
rayım.

Bu küçücük OsmanlI mimarisi evin bir 
bölümü yan yattı tavanları çökmeye baş 
ladı.

Kurtarıcı bekliyor.
Yerel Belediye veya Büyükşehir Beledi 

yesi bu evi kamulaştırmak.
Büyük para isteyen bir kamulaştırma 

değil bu ev ama neden yıkılmasına kadar 
beklerler bilemem.

Ev mirasçılarından Osman Balcı bu evi 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte 
pe’ye Gemlik’e geldiğinde gösterdi. 
Büyükşehir düğmeye bastı.

Unutmayın bu ay Gemlik Belediyesi’n 
den Büyükşehir bütçesine 350 bin lira 
gitti. Bunun bir bölümü Gemlik’e dönmeli.

CHP Bursa 
Milletvekili Aday 
Adayı Cem Güler 
beraberinde 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanvekili Ayten 
Çipli ile kadın ve 
gençlik kollarıyla 
birlikte CHP Yıldırım 
İlçe Başkanı Ali 
Togan ve yönetimini 
ziyaret etti. 
Cem Güler'i CHP 
Yıldırım İlçe Binası'n 
da ağırlayan Ali 
Togan, Yıldırım'ın 
600 bin nüfusu ve 
430 bin seçmeniyle 
Bursa'nın en sorun* 
lu ilçesi olduğunu, 
çok yüksek oranda 
göç aldığını, kaçak 
yapılaşmanın % 90 
'lar oranında olduğu 
nu, Avrupa Kenti 
denilen Bursa'nın

Saadet Partisi teşkilatlar arası hizmet eğitimi yapıldı
V

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
13 Şubat günü 
düzenlediği 
teşkilat eğitimiyle 
seçim hazırlıklarına 
hız verdi.
Genel Merkezden 
Gemlik’e görevlen 
dirilen üç Genel 
İdare Kurulu üyesi 
nin Pazar günü 
09.00-17.00 saatleri 
arasında verdiği 
eğitime komşu 
ilçeler İznik ve 
Orhangazi teşkilat
ları da katıldı.
Üç ana bölümden 
oluşan eğitimin 
birinci bölümünde 
konuşan Genel 
Merkez Eğitim 
Başkanı Samsun 
eski Milletvekili 
Prof. Dr. Latif Öztek, 
“Siyasi Rakiplerin 
Taktikleri” konulu

ELEMAN ŞANTİYEDE TEMİZLİK VE 
ÇAY KAHVE İŞLERİNE

ARANIYOR BAKACAK BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Tel: 0 224 513 67 95

merkezi olan Yıldı 
rım'da hala foseptik 
çukurları olduğunu, 
kentsel dönüşüm 
adı altında rantsal 
paylaşımın hat 
safhada olduğunu 
ve Yıldırım Belediye 
Başkanı AKP'li 
Özgen Keskin'in 
geçen dönem yapı 
lan imar değişiklik
leriyle kendine ve 
yakınlarına çıkar 
sağladığı iddiasıyla 
halen yargılandığını 

bir konferans verdi. 
Konuşmasına eski 
ABD Devlet Başkanı 
Roosevelt'in meş 
hur sözü “Siyasette 
hiçbir şey tesadüf 
değildir” ile başla 
yan Öztek, “Bilgi 
sebepler âleminin 
en büyük gücüdür. 
Bilgi ahlak ve mane 
viyatla birleştirilince 
hak merkezli medeni 
yet doğar” dedi. 
Türkiye’nin 2010 
yılında her hafta bir 
milyar dolar faize 
ödediğini (yıllık 
toplam 49 milyar

söyledi.
Yıldırım'da CHP 
olarak yıllardır zor
landıklarını söyleyen 
Ali Togan, ancak bu 
dönem CHP Genel 
Merkezi'nin talima 
tıyla başlattıkları 
sokak temsilciliği 
çalışmasını yürüt
tüklerini ve şu anda 
15 bin sokak temsil
cisini belirlediklerini 
ve bu dönem Yıldı 
rım'da çok farklı bir 
siyasi tablo yarata 

dolar) bunun kabul 
edilebilir bir durum 
olmadığını söyledi. 
Medyanın gücüne de 
değinen Öztek 
1990’daki Körfez 
Savaşı’nı meşru 
göstermek için 
5 milyar dolar 
enformasyon 
bütçesi ayıran 
ABD’nin amacına 
ulaştığını belirtti. 
İkinci bölümde 
Tokat eski milletve 
kili ve Din-Bir-Der 
Genel Başkanı 
Abdullah Aslan, 
temel esaslar konu

rak, Cumhuriyet 
Halk Partisi'ni birinci 
parti yapmayı hedef 
■ediklerini söyledi. 
Cem Güler'in örgü 
tün içinden gelmiş 
ve Gemlik'teki 
başarılı çalışmaları 
sayesinde Gemlik 
Belediyesi'ni CHP’ye 
kazandırmış bir eki 
bin liderliğini yap
tığını ve çalışmala 
rım yakından izle 
yerek kendilerine 
örnek aldıklarını 
söyleyen Ali Toğan, 
“Milletvekilliği 
görevini de en iyi 
şekilde yapacağın
dan kuşku muz yok
tur, örgütün sorun
larını bilen birisi 
olarak kendisini 
destekliyoruz yolu 
açık olsun.” dedi.

lu bir sunum yaptı. 
Konuşmasına 
“Yarın mahşerde 
insanları omuz 
verdikleri, alkış 
tuttukları liderleriyle 
çağıracağız” 
ayetiyle başlayan 
Aslan, “Milli 
Görüşçüler ifsad 
(bozgunculuk) 
değil ıslah için 
çalışır. Islahın da 
üç şartı vardır. 
Birincisi Islamsız 
saadet olmaz, ıslah 
olmaz. İkincisi 
şuurlu müslüman 
olacağız. Yaptığımız 
her hare ketin hayra- 
mı şerre mi hizmet 
ettiğini bileceğiz. 
Islahın üçüncü şartı 
da iyiliklerin hâkim 
olması kötülüklerin 
ortadan kalkması 
için cihad ede
ceğiz.” dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü GARİP... (2)

Dünden devam 
Gagasını ağzına 

alıp açınca dili ile 
buğdayları kursağı* 
na itti, itilen buğday
ları kaz gibi yut
mağa başladı. 
Böylece besleme 
işinin kolayı bulun
muştu. Ben bile 
karnını doyuruyor
dum artık. Annem 
onu samanla 
yumuşaklık 
sağladığı bir sepetin 
içine koymuştu. 
Geceleri üzerini 
bezle örterek yanı 
başımızdaki tavuk
larımızın tünediği 
armut ağacına 
asardı. Zamanla 
gelişti, tüyleri güzel
liğini tamamladı. 
Kışa mesafeli 
uçuşlar yapmağa 
başladı. 
Birçoğumuzun 
omzuna konup 
gagasını yanağımız
da, kulaklarımızın alt 
tarafında gezdirerek, 
yiyecek bulmak için 
ağzımızı araştırırdı. 
Kolumuzu uzat
tığımızda kolumuza 
konar rahatlıkla 
ağzımızı bulurdu. 
Günler onu büyüt
müştü. Tavukları 
beslemek için yere 
serptiğimiz buğday
lardan su koyduğu
muz kaptan fay
dalanmağa 
başlamıştı.

Yalnız tavuklar, bil
hassa civcivleri 
bulunan gok (kuluç
ka) tavuk hiç rahat 
vermiyordu.

Annem ona GARİP 
adını takmıştı.

SATILIK DAİBE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SIIllll GÖRAŞ1SİTESİCBL0KTADENİZMANZARALI 
TZ7 İÇÎMODERNYAPİU(M| 7.KAT0AİRE 

HHt SAHİBİNDENSATOH0 532 6682299

Elinde sopayla 
“garibime dokun
mayın” der onu 
gazaplarından 
korurdu. Artık aile 
mizin uğuru gibi 
olmuştu. Ailemizin 
bütün fertlerinin 
omzunda, kolunda 
kucağında dolaşır 
arkadaşlık yapar, 
tüylerini okşa
mamıza müsaade 
ederdi. Elime konup 
avucumdan buğday 
yemesi bana inanıl
maz bir zevk verirdi. 
Yavaş yavaş gezinti 
alanını büyütüyordu. 
Ara sıra iki üç saat 
kayıplara karıştığı 
oluyordu. Bu gibi 
hallerde ismini yük
sek sesle çağırdı 
ğımızda, ismini bilir 
gibi yanımıza gelip 
konardı. Bir gece 
tünediği yere de 
gelmemişti. Ertesi 
gün sesimize 
çağrışlarımıza cevap 
alamamıştık.

Biz hürriyetini 
seçtiğine hükmet
miştik. Gelir diye 
gözlerimizi etrafta 
dolaştırıyor onu 
arıyorduk. Ne yazık 
ki bahçe komşu
larımızdan biri, uzak 
bahçe komşu
muzun, hendek tem
izliği yapar ken yanı
na bir kuşun kon
duğunu tutup 
kestiğini pişirip 
yediğinin naklen 
bize anlattı. 
Bahçesine gidip 
yolunmuş tüylerini 
hendekte görünce 
üzüntümüz 
yüreğimizde dağ

olmuştu.
Kabahat bizdeydi. 

Kendisine güveni, 
şefkati, sevgiyi, pay
laşmayı öğretmiştik 
ama bütün insanlara 
güvenilmeyeceğihi 
öğretememiştik. O 
da bunu hayatı ile 
ödemişti.

Öküzlerle harman 
dövmemiz iki aydan 
fazla zaman alıyor
du.

Ilıcanın yanındaki 
ekin yığınını öküz 
arabası ile harman 
alanına taşımak için 
yüklerken, Ilıca 
sahibinin tavukların
dan biri demetlerin 
arasında yuva yap
mış, içini yirmiye 
yakın yumurtayla 
doldurmuştu. 
Yaptıkları ziyanı 
(yedikleri ekini) 
ödedi demiştik. 
Yumurtaları yem 
torbasına koyduk. 
Akşamüzeri kulübe
mize yaklaşırken 
annem ağabeyimin 
elindeki torbayı fark 
edince, yüzünü 
kaplayan gülüş ve 
sevinçle “gene ne 
yakaladınız, ne 
yakaladınız?” 
diye soruyordu. 
Ağabeyim, eşekten 
inmeden torbayı 
anneme uzattı. 
Annem, torbaya 
bakıp yumurtaları 
görünce, evde 
zaten yumurta bol 
olduğu için, 
yüzünde ne gülüş 
kalmıştı.

Ne de sevinç.
Hoşça kalın değerli 

okurlarım.

SATILIK DflİBE 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.

0 532 583 56 61

ftykentli yüzücüler ödüllendirildi
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu, Bursa 
Yüzme İl temsilciliği 
minikler yüzme 
şampiyonasında 
birinci olan öğrenci
lerini ödüllendirdi. 
Gençlik Spor 
Müdürlüğü tarafın
dan Bursa Yüzme İl 
Temsilciliğine^ 
Bursa Yüzme II 
Temsilciliği ve 
G.G.G.M tarafından 
30 Ocak tarihinde 
yapılan Minikler 
yüzme şampiyona 
sında Bursa birin
cisi olan Çağan 
Öztürk ve Ezra Su 
Gür adlı öğrencileri
ni Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
salonunda düzenle

Bursa Büyükşehir 
Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret 
edekGemlik Yel 
ken Kulübü yöneti
cileri ve sporcuları, 
Bodrum’da düzen
lenen Amiral 
Turgut Reis 
Yelken Yarışları’n 
da Türki ye ikin 
ciliği kazanmanın 
sevincini Başkan 
Altepe ile 
paylaştılar.
Gemlik Yelken 
Kulübü üyeleri, 
Başkan Altepe’yi 
Acemler’deki 
makamında ziyaret 
ederek başarının 
haklı gururunu 
paylaştılar. Muğla 
Bodrum’da gerçek

nen törende 
armağanlar verdi, 
ödüllendirdi.
Aykent’te yapılan 
törende 25m 
serbestte yapılan 
törende 25m 
serbest 50 m 

leştirilen Amiral 
Turgut Reis Yelken 
Yarışları’nda takım
larından Hasan 
Sağ’ın Türkiye İkin
cisi olduğunu kay 
deden sporcular, 
Bursa’da yelken 
sporunun gelişmesi 
adına kendilerine 
destek veren Baş 
kan Altepe’ye 
teşekkür ettiler.
Başkan Altepe de 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nün başarısı 
nın Bursa’yı onur
landırdığını ifade 
ederek, “Bursa’nın 
denizini herkese 
göstermek bizler 
için çok önemli. 
Bursa dendiğinde 

serbestte Bursa 
şampiyonu olan 
Çağan Öztürk’e ve 
4x25 ‘de Bursa 1. 
olan Ezra Su 
Gür’e ödülleri sınıf 
öğretmenleri 
tarafından verildi.

sadece Uludağ 
değil aynı zamanda 
kıyı şeritleriyle de 
bilinen bir turizm 
kenti akla gelme
lidir. Bu anlamda 
Turgut Reis’te 
düzenlenen bu 
yarışlarda Bursa’yı 
gururla temsil 
eden Gemlik 
Yelken Kulübü’nü 
tebrik ediyorum” 
diye konuştu. 
Sporculara spor 
çantası hediye 
eden Başkan 
Altepe, diğer 
turnuvalarda da 
bu başarıların 
artarak devam ede
ceğine inandığını 
belirtti.

USTftBRSI RMNIYOR
Tekstil Firmamızda çalışacak 
40 kişilik atölye yönetebilecek 

Makine bilgisi olan
Bay Tekstil Ustabaşı aranıyor.

0 533 217 20 96
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Kız Meslek Lisesi Futnol 
Takımı rakibine fark attı 16-2
Genç Kızlar Futbol 
Müsabakalarında 
Gemlik Kız Meslek 
Lisesi rakibini ezdi 
geçti. 16 -2.
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi B 
Grubundaki son 
maçını da kazanarak 
gruptan çıkmaya 
hak kazandı.
Bursa Hüseyin 
Özdilek Tekstil 
Endüstri Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
oynayan Genç Kızlar 
Futsal il Birinciliği 
Müsabakalarında, 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi rakibi 
L. Dörtçelik Ticaret 
Meslek Lisesi’ni 
16-2 yendi.
Günnür Şahin 12 gol 
atarak yıldızlaştığı 
müsabakada 
Ecem Bayırlı 4 gol 
kaydetti.
Bir önceki müsa 
bakada ise; BTSO 
Hüseyin Sungur 
Lisesi’ni 5-0 yenen

TASf İYE İLANI
Tasfiye halinde G.Y.O Yapı Denetim 

Limited Şirketinin tasfiye işlemi 
09.02.2011 tarihi itibariyle başlamıştır.

Tasfiye Memurluğuna Hasan 
Hamaloğlu getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memurluğuna başvurmaları gerektiği 
duyurulur.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi
434 Sokak. Baytaş Zümrüt Sitesi C Blok 

No : 1 GEMLİK / BURSA
Tasfiye halinde
G.Y.O.Yapı Denetim Ltd.Şti.
Tasfiye Memuru Hasan Hamaloğlu

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
il birinciliği yolunda 
büyük avantaj elde 
etti. 28 Şubat 2011 
Pazartesi günü A 
grubu birincisi ile 
karşılacak olan 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi bu 
maçı kazandığı 
takdirde yarı finale 
çıkacak.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

sekeri
—KREŞLERİ

GENLİICİNİLKÖZEL 
OEUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUMU
VI |

KMK İl fil

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

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ} HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ BİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Mac/de ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3, kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin Bra 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
______________Manastır’da 800 m2 imarli arsa)___________________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindeJYeni 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
___________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında

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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PasaBort sahimeri dikkat
Yeni Türk Ticaret 
Kanunu'na göre 
internet sitesi 
olmayan şirket 
yöneticilerine hapis 
cezası geliyor. 
Kanunun 1524. mad
desinde öngörülen 
internet sitesini 
kanunun yürürlüğü 
için verilen süre va 
ayrıntılar şöyle: 
Marka ve Patent 
Uzmanı Avukat 
Murat Altındere, yeni 
Türk Ticaret 
Kanunu'nda ser
maye şirketleri için 
elektronik işlemlere 
yönelik önemli ve 
yaptırım getiren 
düzenlemelere yer 
verildiğini ifade 
ederek, internet 
sitesini kanunun 
yürürlüğe girme 
sinden itibaren 
3 ay içinde oluştur
mayan anonim 
şirket yönetim kuru
lu üyeleri, limited 
şirket müdürleri ve 
yöneticilerinin 6 aya 
kadar hapis ve 100 
günden 300 güne 
kadar adli para 
cezasıyla cezalan 
dırılacağını belirtti 
Marka ve Patent 
Uzmanı Avukat 
Murat Altındere, 
Türk Ticaret 
Kanununun 
"internet sitesi" 
kenar başlıklı 1524. 
maddenin ilk

m

fıkrasında, "her ser- toplumu hizmetle
maye şirketinin, 
bir internet sitesi 
açmaya mecbur 
olduğu"nun belir
tildiğini söyleyerek, 
"Buna göre, anonim, 
limited ve sermayesi 
paylara bölünmüş 
komandit şirketlerin 
bir internet 
sitesi açmaları 
gerekmektedir. 
Kanunun bu zorun
luluğu getiren 1524. 
maddesi, Kanun'un 
yürürlük tarihinden 
itibaren 1 yıl sonra 
yürürlüğe girecektir" 
dedi.
YÖNETİCİLERİN 
3 AY'I VAR 
Kanunun 1524. mad
desinde öngörülen 
internet sitesini 
kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren 
3 ay içinde oluştur
mayan veya internet 
sitesi mevcut ise 
aynı süre içinde 
internet sitesinin bir 
bölümünü bilgi 

Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı Seri A 21701 ■ 21750 
numaralı sevk irsaliyesi cildimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. SÜNDÜS CÜCÜK

rine özgülemeyen 
anonim şirket yöne
tim kurulu üyeleri, 
limited şirket müdür
leri ve sermayesi 
paylara bölünmüş 
komandit şirkette 
yönetici olan koman 
dite ortakların 6 aya 
kadar hapis ve 100 
günden 300 güne 
kadar adli para ceza 
sıyla ve aynı madde 
uyarınca internet 
sitesine konulması 
gereken içeriği 
usulüne uygun bir 
şekilde koymayan 
bu bentte sayılan 
faillerin 3 aya kadar 
hapis ve 100 güne 
kadar adli para ceza 
sıyla cezalandırıla
caklarını belirten
Altındere, "Yasaya 
göre sadece web 
sitesi kurmak yet
miyor ayrıca içeriği 
yabanın aradığı şart
lara uygun hale 
getirmek de gereki 
yor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, 
21 Şubattan itibaren 
e-pasaport randevu
larının sadece 
internet sitesi 
üzerinden alınması 
uygulamasına 
geçileceğini bildirdi. 
Dışişleri 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, yeni tip pas
aport işlemlerinin 
başlatılmasına para
lel olarak vatan
daşların bilgi talep
leri ve pasaport 
başvurusu randevu
larına yardımcı 
olmak amacıyla 
"www.epasaport.gov 
.tr" internet sitesi ve 
"00 90 216 444 30 
20" telefon numaralı 
e-Pasaport Çağrı 
Merkezi'nin hizmete 
sunulduğu hatır
latılarak, şunlar 
kaydedildi: 
"Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü 
tarafından alınan 
tavsiye kararı 
uyarınca ulus
lararası standartlar
da hazırlanan e-pas- 
aportlar 1 Haziran 
2010 tarihi itibarıyla 
vatandaşlarımızın 
kullanılımına sunul
muştur. Eski pa

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

saportların ita ve 
temdit işlemleri yurt- 
dışında 31 Aralık 
2010, yurtiçinde ise 
31 Ocak 2011 tari
hinde sona 
erdirilmiştir. Öte 
yandan geçerli sür
eye sahip olan eski 
tip pasaport hamili 
vatandaşlarımızın 
mevcut pasaport
larını 24 Kasım 2015 
tarihine kadar kul
lanmaları mümkün 
dür. Son dönemde 
e-Pasaport Çağrı 
Merkezi'ne yön
lendirilen randevu 
ve bilgi taleplerinde 
yaşanan çok ciddi 
boyutlardaki artış ve 
yoğunluk nedeniyle 
hizmet kalitesinin 
arttırılması amacıyla 
21 Şubat 2011 tari
hinden itibaren e- 
pasaport randevu
larının sadece 
internet sitesi 
üzerinden alınması 
uygulamasına

NÖBETÇİ ECZANE
18 Şubat 2011 Cuma 

MARMARA ECZANESİ

geçilmektedir. 
e-Pasaport Çağrı 
Merkezi belirtilen 
tarih itibarıyla yalnız
ca vatandaşlarımızın 
bilgi taleplerini 
karşılayarak hizmet 
vermeyi sürdürecek
tir. Özellikle yurtdışı 
e-pasaport başvuru
larında dış temsil 
elliklerimize başvu
rulmadan önce, 
www.epasaport.gov.t 
r adresinden başvu
ru randevusu alın
ması gerekmektedir. 
Vatandaşlarımızın 
pasaport başvuru
larında yaşanmakta 
olan yoğunluktan 
etkilenmemeleri 
amacıyla geçerlilik 
süresi 2012 ve daha 
sonraki yılları içeren 
pasaport hamil
lerinin kısa vadede 
yeni tip pasaport 
başvurusunda 
bulunmamaları 
şükranla 
karşılanacaktır."

G 
E 
M 
L 
i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 65
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

OLASIM

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

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 5İ3 10
MAR-PET s, 3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol S13 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm S1210 72
Kanberoğlu-Eeadeş 614 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

H HASTANELER

B 
E 
R
1 

■mİ

Cavlat Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Safi.Ocafii 513 10 M
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3892 
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)

lUUlISlHlIlllil
VMS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11.30-14.00-1630 
19.00-21.15

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(Td; 515 3321)

http://www.epasaport.gov
http://www.epasaport.gov.t
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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 gösterilebil 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır J|

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Odun toplarken 
kuyuya düştü
Bursa'da, odun toplarken 30 
metre derinliğinde çukura 
düşen 45 yaşındaki kadın, 
itfaiye ekiplerinin gayretiyle 
kurtarıldı. Haberi sayfa 3’de

WWlllBIIMlIll HalHğitimMerteıi'nden 
okul öncesi eğitim seiîiinefi

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik 
Gençlik Kolu, yaptığı toplantıda, 
gazetemiz eski Sorumlu Yazı İşle 
ri Müdürü Avukat Mehmet Cengiz 
Göral’ın hayatını anlatacak “De 
mokrasi Adına” adlı bir belgesel 
hazırlama kararı aldı. Gençlik Kolu 
Yönetimi, 1979 yılında ülkücü 
bir gencin silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitiren Gazeteci-Avukat 
M. Cengiz Göral’ın hayatını anlata
cak “Demokrasi Adına” isimli bel 
geselin çalışmaları tüm hızıyla 
sürüyor. Haberi sayfa 5’de

....

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış & EFİSAN
Yeni bir gazete 

“Gazete Gemlik”
Gemlik yaklaşık 100 bin nüfuslu bir 

kent.
Nüfusu kalabalık ama bu yüksek nüfu 

sa göre ilçede yayınlanan gazete sayısı 
olarak yetersiz bir ilçe.

Gemlik’te bugün Gemlik Körfez Gaze 
tesi (Haftada 6 gün), Gemlik Gündem 
Gazetesi (Haftada 5 gün) yayın yapıyor.

Bunun dışında 1957 yılından beri Haf 
talik olarak “Gemlik” Gazetesi yayın ya 
şamını sürdürüyor.

Gemlik Gazetesi ile bir süre yayınla 
nan Çağn Gazetesi sürekli çıkmıyor.

Oysa nüfusu Gemlik’ten küçük olan 
Orhangazi’de 4 günlük bir haftalık 
gazete yayınlar” '" syf 4’de

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, ‘Okul 
öncesi eğitim semi 
neri’ düzenliyor. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
her gün saat 
17.00-21.50 ve 
09.00-13.50 saatleri 
arasında düzen
lenecek olan 
okul öncesi eğitim

semineri 21 Şubat 
-4 Mart 2011 tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğünden yapılan 
açıklamada, istenen 
belgelerin bir 
telli dosya hazırla
narak müracaat 
edilmesi istendi.
Haberi sayfa 4’de

ARZUM KONUTLARI

W İNŞAAT LTS, ŞTl,
LÜKS DAİRG VG DÜKKANLAR

O DGPRGMG DAYANIKLI 
O RADYAL TEMEL 
O KOMBİLİ (DOĞALGAZ) 
:O UYDU ANTENLİ 
O KAPI GÜVENLİK 
O MODERN BANYO 

ANKASTRE MUTFAK
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

02245132888 L05322825575
Enver ŞAHİN-Fazlı AYDIN-I brahim ADA

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Susma!..

Orhangazi 3. Göz Gazetesi’nin düzenlediği Çevre Ödüllerini dağıtıldı.
ıı ıı ıiıiım MIH ■

Pablo Neruda’yı bilirsiniz...
Şair, diplomat...
O’nun Buğday’ın Türküsü diye bir şiiri 

var...
Siz onu da bilirsiniz.
"Halkım ben, parmakla sayılmayan 
Sesimde pırıl pırıl bir güç var 
Karanlıkta boy atmaya 
Şessizliği aşmaya yarayan 
Ölü, yiğit, gölge ve buz, ne varsa 
Tohuma dururlar yeniden 
Ve halk, toprağa gömülü 
Tohuma durur bir yerde 
Buğday nasıl filizini sürer de 
Çıkarsa toprağın üstüne 
Güzelim kızıl elleriyle 
Sessizliği burgu gibi deler de 
Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde." 
Son olarak Soner Yalçın, Barış Pehli 

van, Barış Terkoğlu ve Ayhan Boz 
kurt’u, “Ergenekon üyeliği ve halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla 
gözaltına alındı.

İki gün önce 163 general, amiral, subay, 
astsubay çıktıkları mahkemede özgürlük 
kısıtlamasına uğramışlardı.

Daha önce de Mustafa Balbay, Tuncay 
Özkan tutuklanmıştı.
Tehlike olarak görülen kim varsa aynı 

akıbete uğruyor.
Amaç belli...
Sessiz toplum yaratmak.
Aslında yıllardan beri uygulana gelen 

yöntemler başarılı oldu.
Eğitimle oynayarak...
Kültürel yozlaşmaya çanak tutularak... 
Tüketim güdüleri fazlasıyla motive edi 

lerek...
Yandaş kalemler ve yanlı medya “tesis” 

edilerek...
Tepkisiz bir toplum üretildi...
Şimdi aradan ayrık otu gibi sıyrılıp sesi

ni çıkaranların ümüğüne basılıyor.
Ki...
Başkalarına da örnek olsun diye... 
Gazeteciler...
Bilim insanları...
Askerler...
Eli kalem tutan, ağzı laf yapan herkes 

sırayla “denetim”altına alınıyor.
Ne ki...
Susturulamıyor.
Güneş...
Balçıkla sıvanır mı?
Düşünce tutsak edilebilir mi? 
Dolayısıyla;
Kim ya da kimlerse...
Toplumu şinikleştirmek ve korkutmak 

isteyen amacına erişemeyecek.
Pablo Neruda’yla başladığımız yazımızı 

Savaş Ezgi’yle bitirelim.
“Ölüm toplasa da çiçekleri / çiçekte 

tohum biter mi “?

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
çevre sorunlarının 
çözümü için 
yaptığı çalışmalar 
nedeniyle çevre 
ödülüne layık 
görüldü. 
Orhangazi merkezli 
bölgesel yayın 
yapan 3. Göz 
Gazetesi’nin bu yıl 
ilkini düzenlediği 
geleneksel Av. 
Cihan Eren Çevre 
Ödülleri, Orhangazi 
Çınar Restaurant’ta 
düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. 
Karadeniz Sahil 
yolunun çevre 
katliamına yol 
açacak şekilde 
deniz dolgusuyla 
yapılmaması için 
hukuk mücadelesi 
verirken, hain 
ellerce silahlı 
saldırıya uğrayıp 
hayatını kaybeden 
Av. Cihan Eren 
adına verilen 
çevre ödülleri, 
bölgemizdeki

Uludağ Hukuk Topluluğu öğrencileri Başkan Güler’den destek istedi

Diişiinceıniz Eeiîîlik'i ileri üoiiifmektir
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi öğrencileri 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, “Amacımız, 
düşünce 
anlamda Gemlik’! 
bir çizgide ileriye 
götürmektir” 
dedi.
Başkan Güler, 
öğrencilere kendi
sine ilettikleri talep
leri yerine getirmeke- 
den mutluluk duya
cağını söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

bundan sonra 
düzenlenecek 
sosyal aktivitelerde 
kendilerine destek

Öğrencilerle °!aca!c'ar,nı
yaşanan problemleri . söyleyen Başkan 
paylaştıklarını, Gemlik’te

çevreci kuruluşlar
dan oluşturulan 
komitenin titiz 
çalışmaları sonucu 
layık görülen kişi 
ve kurum temsilci
lerine verildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’de 
gece de ödüle layık 
görülen isimlerin 
arasında yer aldı. 
Düzenlenen gecede 
konuşan 3. Göz 
Gazetesi imtiyaz 
sahibi İrfan Aydın, 
“Çevre mücade
lesinde gazetemizin 
referans kaynakla 

rından olan Av. Ay 
şe Aydemir, Orhan 
gazi ve Yalova 
halkı, YAÇEP, 
OGED, DOĞADER, 
3. Göz Gazetesi ve 
ÇEVRECİ kuru
luşların tavsiyesi ve 
komisyonumuzun 
oy birliği kararıyla; 
Çevreye karşı duyar 
lıhğı konusunda 
ortaya koyduğunuz 
örnek çalışmalar, 
kamuoyu tarafından 
büyük takdir topla
maktadır. Bu alanda 
mücadele veren 
kurumların sizin 
gibi Belediye yöne- 

yerel kuruluşların 
yaptıkları katkının 
yanı sıra üniver
sitenin de katkısını 
beklediklerini 
söyledi.
Güler, “Çalışmalar 

timlerinden cesaret 
aldığı bir hakikattir. 
Bilhassa İstanbul - 
İzmir Otoyolunun 
bölgemize vereceği 
zararları engellemek 
için başlatmış oldu 
ğunuz çalışmalar ve 
de bu konudaki 
çalışmalarımıza 
verdiğiniz destekler
den dolayı sizlere 
şükran borçluyuz. 
Gemlik ve bölgesin 
deki çevreci çalış
malara verdiğiniz 
destek ve Gemlik’in 
daha yaşanabilir 
bir şehir olması 
için gösterdiğiniz 
gayretler, korniş 
yonumuzca 
yakından takip 
edilmektedir.
Bu vesileyle; 
Komisyonumuzca, 
2010 Yılı Av. 
Cihan Eren Çevre 
Ödülüne layık 
görüldünüz” dedi. 
Başkan Güler’e 
plaketini merhum 
Av. Cihan Eren’in 
kızı Zeliha Eren 
verdi.

düşünce anlamında 
Gemlik’! bir 
çizgide ileriye 
götürmektir. 
Biz bunun 
çizgisini halen 
koyamadık” dedi.

İnternet SİtemİZ yenilendi www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaçak sigara satarlıeınalıalandı
Bursa'da, kaçak 
sigara satarken 
suçüstü yakalanan 
kişi gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye

göre, Çirişhane 
Mahallesi 2. Kanal 
Caddesi'nde kaçak 
sigara satan F.Y. (49), 
bölgede devriye

gezen güvenlik 
güçlerince 
suçüstü yakalandı. 
Tezgahında 
26 paket sigara ele

geçirilen zanlı 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Dürüst olmak!...

kuyuya düştü
Bursa'da, odun 
toplarken 30 metre 
derinliğinde çukura 
düşen kadın, 
itfaiye ekibince 

kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 
odun toplamak 
amacıyla merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaş 
Mahallesi'ndeki bir 
tarlaya giden Fatma 
Çıldan (45), miktar 
su bulunan yaklaşık

30 metrelik kuyuya 
düştü.
Çıldan'ın yardım 
çağrısını duyan 
vatandaşlar, durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekibi, 
Çıldan'ı kuyudan 
çıkarmayı başardı. 
Bursa Devlet Hasta 
nesine kaldırılan 
Fatma Çıldan'ın, 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

Otomo Wine esrar bulundu
Bursa'da otomobil
lerinde esrar 
bulunan iki kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye

göre, İnkaya 
Mahallesi Uludağ 
yolunda devriye 
gezen 
polis ekipleri,

durumundan şüphe
lendikleri 16 BDM 90 
plakalı otomobilde 
yaptığı aramada 5,6 
gram esrar buldu.

Araçta bulunan U.K. 
(22) ile H.A. (20) 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.

Orhangazi'de şüpheli ölüm
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, boğazı 
kesilmiş halde bulu
nan kişi hastanade 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
bir ihbar üzerine 
Tekke Mahallesi 
Tekke Cami Sokak'ta

bulunan bir eve 
giden polis ekipleri, 
içeri girdiklerinde 
Atilla D'yi (50), yatak 
odasında boğazı 
kesik halde buldu. 
Ağır yaralı olarak 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine

kaldırılan Atilla D, 
müdahaleye 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Psikolojik sorunları 
bulunduğu öğre
nilen Atilla D'nin, 
bıçakla boğazını 
keserek intihar

ettiği olasılığı 
üzerinde duruluyor. 
Atilla D'nin cese
dinin Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldığı, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

Temizlediği silah ales aldı hasıldan naralanüı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde Orman iş 
letme Müdürlüğün 
de veznedar olarak 
görev yapan 47 
yaşındaki Numan 
Çelikkaya, temizle 
diği silahının aniden 
ateş alması sonucu 
tavandan seken 
kurşunla başından

yaralandı.
Olay İnegöl Orman 
İşletme Müdürlüğün 
de meydana geldi. 
Bankaya 30 bin TL 
yatırdıktan sonra 
işletmeye dönen 
Numan Çelikkaya, 
kuruma ait silahın 
namlusunda bulu
nan mermiyi çıkar-

mak istedi. Tabanca 
mn aniden ateş alma 
sı sonu tavandan 
seken mermi Çelik- 
ka ya’nın başına isa
bet etti. Silah sesini 
duyarak odaya 
gelen mesai arkadaş 
lan Çelikkaya’yı kan
lar içerisinde buldu. 
Olay yerine çağırılan

112 Acil ambulan
sında görevli sağlık 
personeli ilk 
müdahaleyi olay 
yerinde yaptı. 
Ağır yaralı olan 
Çelikkaya hemen 
ambulansa alınarak, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
servisine getirildi.

Bir siyaset adamı, göreve seçildiği gün, 
görevinin biteceği zamanı düşünüp öyle 
hareket etmelidir.

Her şeyin sonu olduğu gibi, iktidarların 
da sonu gelecektir.

insana Allah tarafından biçilen ömür 
bile, vadesi geldiğinde sona erdiğine göre 
bu tantanalı, cafcaflı, istediğine bağırma, 
ona karşı durmaya cesaret edebilenleri 
devlet gücünü kullanarak ekonomik 
olarak batırma, cemaat polislerinin insan
lara tuzak kurdurarak hapse attırmaları, 
dönemi de sona erecektir. Sayın 
okurlarım;

Bir göreve gelmek, seçilmek elbette ki 
önemlidir..

Fakat esas önemli olan, o görevden başı 
dik, alnı açık, hesabını vermiş bir şekilde, 
gönül huzuruyla ayrılabilmektir...

Bu nasihati ömrüm boyunca hatırladım 
ve geldiğim görevlerden başım dik olarak 
ayrılmayı ilke edindim..

Rahmetli sayın Bülent Ecevit gibi....
Bundan 15 gün önce Tunus 

Cumhurbaşkanı olan Zeynel Abidin Bin 
Ali ve eşi Leyla'nın durumuna kim 
düşmek ister?

Bu ikili önce insanlıklarını, geçmişlerini 
sonra da Tunusluları unuttular.

Ülkede yapılan her ihaleden pay aldılar. 
Servetleri dağlar gibi büyüdü, ama 

itibarları yerlerde sürünmeye başladı.
Şimdi tamamı haram olan servetlerini 

alıp
Suudi Kralının yanına sığındılar. Halkın 

parasını çaldılar..
Bundan böyle Suudi Kralının kölesi gibi 

yaşayıp, günah dolu ömürlerini tamam
layacaklar...

Mısır'da Hüsnü Mübarek için de durum 
aynı.

Önce oğlu ve eşi haram servetlerini alıp 
Mısır’ı terk ettiler.

Yakında o da Suudi Kralının yanına 
gidecektir.

Eğer buna yaşamak denirse, o da 
ömrünü, hırsız bir lider, tutsak bir köle 
olarak tamamlayacaktır...

Bu iki lider de yaklaşık 30 yıldır 
Amerika’ya hizmet ettiler.

Bu liderlerin yolsuzluklara bulaşması, 
halklarını soymaları herkese dürüstlük 
dersi veren Amerika’yı nedense hiç rahat
sız etmedi.

Ne zaman “kullanım sürelerini” doldur
dular, yerlerine yeni adamların oturtul
ması çalışmasına başladılar bile...

Bizde de, geçmişte ve şimdi “Yüzde 
onbeş” olarak tanınan siyasetçiler var.

Bunlar servetlerini çoğaltmak için akıl 
almaz işbirlikleri içine girerler.

Bu şaşkınlıkla haram servet, haram 
para,haram mal mülk esiri olurlar...

Ne yazık ki, başı dik, dürüst yaşamanın 
kıymetini, düştükten sonra anlatabiliyor
lar. Fakat iş işten geçmiş oluyor.

Siyaset adamlarının unutmamaları 
gereken en önemli gerçek budur..

Ne, oğlanın gemiciklerinin ne diğerinin 
pırlantalarının, ne damadın servetinin, ne 
havuzlu villaların, ne yurt dışındaki 
bankalardaki paraların bir nefeslik gönül 
huzuru kadar değeri yoktur.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Halk Eğilim MerKezi’nden 
okul öncesi eğitim semineri

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni bir gazete 
“Gazete Gemlik”

Görüldüğü gibi Orhangazi’de yerel basın 
Gemlik’ten daha etkin.

Gemlik’te yerel basın tarihini incelediği 
mizde OsmanlI döneminde bir yerel gazete 
çıktığına ait belge yok.

Cumhuriyetten sonra 1957 yılına kadar da 
benim bildiğim bir gazete yayınlanmamış.

1957 yılında Avni ve Doğan Malgil kardeş 
ler, "Gemlik” adlı bir gazete yayınlamaya 
başladılar.

Gemlik Gazetesi, o yıldan beri (son yıllar 
hariç) haftalık olarak yayın yaşamını sürdü 
rüyor.

Gemlik Körfez Gazetesi, 16 Haziran 1973 
tarihinde Erol Güler tarafından kuruldu.

Haftalık yayınlanan Gemlik Körfez üç or 
takları üç sayı sonra ayrıldı.

Gazete, Erol, Hüseyin, Kadri Güler tara 
tından çıkarılmaya başlandı.

Kadri Güler, 1977 yılında gazeteyi devral 
dı.

Gemlik Körfez, o tarihten beri Kadri Güler 
yönetiminde 2002 yılından beri günlük 
yayınlanıyor.

1980 ve 90’h yıllarda Mustafa Eren’in ya 
yınladığı haftalık "Çağrı” Gazetesi ise son 
el değiştirdikten sonra sürekli yayınlanma- 
maya başladı.

Arada ağabeyim Erol Güler’in çıkardığı 
"Gemlik Haber” Gazetesi ile Uludağ yolun
da ölü bulunan Bülent (soyadını anımsaya 
mıyorum) ın çıkardığı "Gemlik’e Bakış” ga 
zeteleri de az sayıda çıktı.

Son olarak haftalık gazeteler kervanına, 
Serhat Seferoğlu’nun çıkardığı "Gemlik Ha 
ber” gazetesi eklendi.

Bugünlerde idari binası kiralanan, yakın
da yayın yaşamına başlayacağı duyurulan 
"Gazete Gemlik” adlı bir yeni günlük 
gazete ile tanışacağız.

Benim öğrendiğime göre, bir tesadüfen 
biraraya gelen 12 AKP’li Gemlik’te bir gaze 
te çıkarılması konusunda anlaşmaya var 
mışlar.

Bunların adları bende saklı.
Ancak, bu gazetenin ticari bir getirisi ol 

mayacağı için, bir kısmı bu işten vazgeç 
mişler.

Kalanlardan AKP yönetim kurulu üyesi 
Zekeriya Çakır ve bir özel rehabilitasyon 
merkezi sahibi Sefahattin Ulaş, “Yola De 
vam” kararı almışlar...

Yerel seçimler döneminde AKP Belediye 
Başkan adayı Cemal Aydın Aybey’in basın 
danışmanlığı yaptığı için CHP disiplin kuru
luna verilen gazeteci Cemal Kırgız ise yazı 
işleri kadrosunu oluşturmak için göreve 
çağrılmış.

Bir de dün aldığım bilgilere göre, CHP 
eski İlçe Başkanı Mehmet Parlak da bu 
gazetenin idari işlerini yönetmek için 
göreve gelmiş.

Seçime doğru Gemlik yeni bir gazeteye 
kavuşuyor.

Gemlik basın yaşamına renk katacağı için 
hayırlı ve uğurlu ve daim olsun diyorum.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, ‘Okul 
öncesi eğitim 
semineri’ düzenliyor. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
her gün saat 17.00- 
21.50 ve 09.00-13.50 
saatleri arasında 
düzenlenecek olan 
okul öncesi eğitim 
semineri 21 Şubat 
-4 Mart tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada,

6. MaVa lailıht
Uludağ zirve

tırmanışı başladı
Uludağ 
Üniversitesi 
Dağcılık ve Doğa 
Sporları Topluluğu, 
"Ata'ya Bağlılık 
Uludağ Zirve 
Tırmanışının 
6. sim düzenledi. 
Dernekten yapılan 
açıklamada, 18-19- 
20 Şubat 2011 tar
ihleri arasında 
yapılan tırmanışa 
katılmak isteyen
lerin kazma ve 
krampon kullanımı 
eğitimlerini 
tamamlamış 
olmaları ve Gençlik 
Spor Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınmış dağcılık 
lisanslarının 

ELEMAN ŞANTİYEDE TEMİZLİK VE 
ÇAY KAHVE İŞLERİNE

ADAUlVftD BAKACAK BAYAN eleman araniyor flnflNIıUn Te|. 0 224 513 67 95

seminere başvura
caklar Kız Meslek 
Liseleri Çocuk 
Gelişimi Yüksek 
okul mezunu 
olmaları, halen 
ilköğretim okulların
da görevli norm 
kadrosu fazlası sınıf 
öğretmenliği alanına 
kaynak teşkil eden 
yüksek öğretim 
programlarından 
mezun olan kadrolu 
veya sözleşmeleri 
olarak atanmışlar ile 
7.7.2009 sayılı TTK 
kararında yer alan 
alanlardan mezun 
olan kadrolu veya 

bulunması 
gerektiğini ayrıca, 
tırmanış için 
gerekli ekipman
ların (krampon, 
kazma, kamp 
malzemeleri, 
kış koşullarına 
uygun ekipmanlar) 
katılımcılar tarafın
dan sağlanması 
gerektiğini 
hatırlatıldı.
Açıklama her 
üniversite toplu
luğu ve kulüpler 
için en fazla 
4 kontenjan 
ayrıldığı sporcu
ların Dernek 
yöneticilerini bilgi 
lendirmeleri 
istendi.

sözleşmeli olarak 
atanamamış 
olanların katılabile
ceği belirtildi.
İSTENEN 
BELGELER 
Seminer katılmak 
isteyenlerin öğrenim 
belgelerinin aslı ve 
fotokopileri, Kız 
Meslek Lisesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü 
mezuniyet diploması 
ve ön lisans - lisans 
mezuniyet diplo
ması, eğitim fakülte
si mezunları için 
yüksek öğrenim 
lisan mezuniyet 
diploması, pedagojik

Gazete Gemlik yayın
hayatına haşlıyor

Gemlik’te yayın 
hayatına yeni bir 
renk katacağı belir
tilen Gazete Gemlik 
adlı bir gazetenin 
çıkarılacağı 
duyuruldu.
Gemlik Belediyesi 
karşısında Şehit 
Mehmetçik Sokak 
Akıt Apartmanının 
birinci katını 
kiralayan gazete 
sahipleri dün kent 
merkezine astıkları 
bez afişlerle yakın
da yayın hayatına 
geçeceklerini 
duyurdular. 

formasyon belgesi, 
nüfus cüzdanı 
fotokopisi, norm 
kadro fazlası sınıf 
öğretmenlerinin 
hangi okulda 
çalıştıklarını 
belgeleyen yazı, 
merkez ilçeler 
dışında müracaat 
edenler, yolluk ve 
yevmiye istemedik
lerine dair dilekçe 
ile Vakıflar Bankası 
Gemlik Şubesi’ne 
100 lira yatırıldığına 
dair dekont ve 
bir telli dosya ile 
başvuracabilecekleri 
bildirildi.

Öğrenildiğine göre, 
Gazete Gemlik’in 
sahipleri AK Parti 
yönetim kurulu 
üyesi Zekeriya 
Çakır ile Müteahhit 
lik ve bir eğitim 
kurumunun sahibi 
olan Selahattin Ulaş 
tarafından çıkartıla
cak. Gazetenin idari 
kadrosunda ise eski 
CHP ilçe başkanla 
rından Mehmet Par 
lak’ın yapacağı, 
Yazı İşleri ve Haber 
Sorumluluğunu ise 
Cemal Kırgız’ın üst 
leneceği öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolu, 
yaptığı toplantıda, 
gazetemiz eski 
Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Avukat 
Mehmet Cengiz 
Göral’ın hayatını 
anlatacak “Demok 
rasi Adına” adlı bir 
belgesel hazırlama 
kararı aldı.
Gökçe Çipli başkan
lığında toplanan 
gençlik kolu 
yönetimi gelecek 
etkinlikler üzerine 
planlar yaptılar. 
Gençlik Kolu 
Yönetimi, 1979 
yılında ülkücü bir 
gepcin silahlı saldırı 
sonucu yaşamını 
yitiren Gazeteci-

Cem M w, inımumıi Mıliııı
CHP Belediye 
milletvekili aday 
adayı Cem Güler, 
tanıtım ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Osmangazi İlçe 
Merkezi’ni ziyaret 
eden Güler, burada 
özgeçmişini anlatttı 
ve güncel gelişme 
ler ile 2011 seçim
lerini değerlendirdi. 
CHP Osmangazi İlçe 
Başkanvekili Zeynel 
Kirte, ilk kez bir 
milletvekili aday 
adayının kendilerini 
ziyaret ettiğini ve 
bundan mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, tanıdık
ları, bildikleri, ulaşa
bilecekleri, örgütün 
içinden gelen, başa 
rıh olmuş ve Bursa 
ile Cumhuriyet Halk 
Partisi'ni TBMM'de 
en iyi temsil edecek 
adayların oraya 
gitmesi gerektiğini 
belirtip, bu özellik
lere sahip olanların 
başında Cem Gü 
ler'in geldiğini 
söyleyerek, başarı 
lar diledi. 2011 
seçimlerinin Türkiye 
için taşıdığı öneme 
değindi. Güler, 
örgütlü siyasetin

kayip Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesinden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. FAHRİ GÜNER

Avukat M. Cengiz 
Göral’ın hayatını 
anlatacak 
“Demokrasi Adına” 
isimli belgeselin 
çalışmalarının tüm 
hızıyla sürdüğünü, 
20 Mayıs 2011 
akşamı düzenlene 
cek Gençlik Gecesi 
için provaların 

çok önemli olduğu 
nu söyledi.
İlçe Yönetimlerinin 
mutlaka her mahalle 
ye etkin birer maha 
İle sorumlusu belir
lemeleri, onlar aracı 
lığıyla da o maha İle 
deki her sokağa 
birer sokak temsil
cisi belinlenmesinin 
önemli olduğunu, 
belirtti.
Sokak temsilci
lerinin o mahallenin 
CHP mikro yönetim 
kurulları olacağını 
ve parti içi eğitim ile 
desteklenen sokak, 
temsilcileri aracılığı 
yla tüm seçmenlere 
etkili biçimde ulaşı 
labileceğini söyledi. 
2011 seçiminin 
Türkiye için bir kırıl
ma seçimi olacağı 
nın altını çizen Cem 
Güler, 9 yıl önce 

devam ettiğin* ve 
önümüzdeki Kitap 
Fuarı’na partili 
gençler ile katılım 
sağlayacaklarını 
belirtirken, 
18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini de 
düzenleyecekleri 
etkinlik İle aama 
kararı aldılar.

AKP iktidarının 
Türkiye'yi 220 mil
yar dolar iç ve 
dış borç stoğuyla 
dev raldığını, 9 yıl 
boyun ca yaptıkları 
35 milyar 
dolarlık şaibeli 
özelleştirmelere 
karşın Türkiye'nin 
şu an iç ve dış borç 
stoğunun 500 mil
yar dolara yükseldi 
ğini kaydederek, 
“Ekonomi sıcak 
para spekülatörler
ine, eğitim tarikat 
cemaat özel okul 
ve yurtlarına, işçi 
ve memur köleliğe, 
emekliler sefalete 
ve açlığa, esnafın 
büyük marketlerin 
insafına, çiftçi 
kaderine terk 
edildi. Yoksullar 
sadakaya mahkum 
edildi.” dedi.

II

Türkiye Partisi yeni 
ilçe yöneticileri 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i ziyaret 
ederek, tamştıar. 
Geçtiğimiz aylarda 
Türkiye Partisi eski 
İlçe Başkanı Peyami 
Çağlar’ın görevi 
bırakmasından 
sonra bu göreve 
atanan Mehmet 
Onur ve onun oluş
turduğu yönetim 
kurulu, kurum, 
kuruluş ve sivil 
toplum örgütlerine 
olan ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Türkiye Partisi İlçe 
yöneticileri İlçe 
Başkanı Mehmet 
Onur başkanlığında 
Bilal Çelik’i maka 
mında ziyaret etti. 
Ziyarete ilçe Başkan 
Yardımcıları
Cemalettin Kuş, 
Barış Aksu, Recep 
Özdemir, Kadın 
kollarından Betül 
Onur, Gençlik 
kollarından Cihan 
Kuş katıldı.

mu
İNŞAAT 

TEKNİKERİ
İLE 

KAMYON 
VE TIR 

ŞÖFORÜ 
ARANIYOR 
519 0048 
5190049

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

Türkiye Partisi İlçe söyledi.
Başkanı Mehmet Kaymakam Bilal
Onur Kaymakam 
Çelik’e, TP nin 
Türkiye’de Haziran 
ayında yapılacak 
olan seçimlere katı 
lacağını ve temiz, 
kavgasız bir siyaset 
yaparak, halkla 
bütünleşeceklerini, 
insanları ayırmadan 
siyaset yapacak
larını söyledi.
Onur, parti kadın 
kollarını oluşturduk
tan sonra ihtiyaç 
sahibi çocuklarını 
giydireceklerini, 
bunun için kermes 
düzenleyeceklerini

SATILIK DAİM
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SATILIK DAİRE WElSYERl
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

Çelik ise kermesten 
sonra yardım yapıl
mak istendiğinde 
Kaymakamlığa 
başvurulmasını ve 
yardım yapılacak 
çocukları 
Kaymakamlığın 
belirlemesini 
isteyerek, “Bu tür 
toplumsal faaliyet
leri Kaymakamlık 
olarak her zaman 
destekliyoruz. 
Sizi ve çalışma 
arkadaşlarınızı kut
luyor, başarılı bir 
seçim dönemi 
diliyorum.” dedi.
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Büyükşetıir Meclisi yapıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Şubat ayı meclis 
toplantısında, 
İstanbul 2050 
Metropolitan Planı’ 
ile ilgili olarak, “Biz 
başkalarının bizim 
için yaptığı planları 
kabul etmeyiz. Bizim 
için önemli olan Bur 
sa. Her kent kendi 
sorunlannın çözümü 
nü kendi içinde bul
malı” dedi.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Şubat ayı 
olağan toplantısı, 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, meclis 
toplantısında Bursa 
ile ilgili son gelişme 
ler hakkında bilgiler 
verdi. Büyükşehir 
Belediyesi Stadyu 
mu’nun ihalesinin 
yapıldığını hatırlatan 
Başkan Altepe, 
ihaledeki durumu 
değerlendirdiği açık

lamasında Yunuseli 
havaalanının açılışıy
la ilgili sürecin de 
sonuna yaklaştık
larını bildirdi.
Devlet Hava Meydan 
lan İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (DHMİ) 
ile 21 Şubat Pazarte 
si günü bir protokol 
imzalanacağını kayd
eden Başkan Altepe, 
“Yunuseli havaalanı 
nın açılması özellikle 
iş dünyası için çok 
önemli bir konuydu. 
İnşallah hizmete 
girdiğinde Bursa için 
havayolu ulaşımında 
çok önemli bir adım 
atmış olacağız” dedi. 
“Bizim için önemli 

olan Bursa” 
Toplantıda, CHP 
Grup Sözcüsü 
Bülent Aslanhan’ın 
Istanbul 2050 
Metropolitan Planı’ ' 
ile ilgili kaygıları 
hatırlatması üzerine 
de konuya dair açık
lama yapan Başkan 
Altepe, “Biz 
başkalannın bizim 
için yaptığı planları 
kabul etmeyiz. Bize 
kimse böyle birşeyi 
kabul ettiremez. 
Bizim için önemli 
olan Bursa. Her kent 
kendi sorunlarının 
çözümünü kendi 
içinde bulmalı. Bu 
kaygılar elbette

hepimizin ama bizim 
onayımız olmadan 
hakkımızda herhangi 
bir planın kabul 
edilmesi mümkün 
değildir” diye 
konuştu.
Daha sonra 
Uludağ’ın yerel 
yönetimlere devri ile 
ilgili konuya da deği
nen Başkan Altepe, 
devir işlemlerinin 
son aşamaya 
geldiğini ifade 
ederek, “Çok güzel 
gelişmeler oluyor. 
Yakın zamanda 
sonuç almayı 
bekliyoruz” dedi. 
“Halka dönük bir 
festival olsun”

Başkan Altepe, 
mecliste ‘Uluslara 
rası Bursa ipek Yolu 
Film Festivali’ ile 
ilgili kamuoyunda 
dolaşan spekülas 
yonlara da açıklık 
getirdi. Festivale 
yeni bir konsept 
verilmesi yönünde 
çalışmaları olduğunu 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Üzerinden 
para kazanılacak bir 
iş değil, halka 
dönüşü olan bir 
organizasyon hayata 
geçirilsin, halkın 
isteyeceği ve daha 
çok katılım sağlaya
cağı bir program 
olsun istiyoruz. Bu 

tarz organizasyon
ların başka kurum
larca üstlenilip 
belediyenin destek 
vermesi daha doğru 
olurdu. Ancak bura
da doğrudan 
doğruya belediyenin 
üzerinde olan bir 
organizasyon 
söz konusu. 
Arkadaşlarımız 
konu üzerinde 
çalışıyorlar. 
Önümüzdeki gün
lerde çalışmalarımız 
sonuç verecek ve 
bunu kamuoyuna 
açıklayacağız” 
şeklinde konuştu. 
Meclis toplantısında 
ayrıca, Kent Hali’nin 
adı ‘Büyükşehir 
Belediyesi Hikmet 
Şahin Kent Hali’ 
olarak değişti 
rilirken; Yunus 
Emre Spor Tesisle 
ri’ne de vefat eden 
Osmangazi Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Şahin Başol’un 
adının verilmesi 
kararlaştırıldı.

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

GEMLİrİNİLKÖZD. 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUNU

mı
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İHSAHA 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
MORTGAGf 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 3. kat daire 67 bin lira • 5, kat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3*1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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V

Mart ayında yürür
lüğe girecek olan, 
kamuoyunda "Hal 
Yasası" olarak bili
nen Sebze ve Mey 
veler ile Yeterli Arz 
ve Talep Derinliği 
Bulunan Diğer 
Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun, bir 
çok konuda yenilik 
getiriyor.
Piyasada darlık 
yaratmaktan, fiyat
ların yükselmesine 
sebebiyet vermeye, 
malların, gıda 
güvenliğine, kalite 
ve standardına, 
teknik ve hijyenik 
şartlara aykırı olarak 
satışa sunulmasın
dan, halde oluşan 
mal atıklarının ayık
lanarak hal içinde ya 
da dışında toptan 
veya perakende 
satılmasına, ölçü ve 
tartı aletlerinin hileli 
bir şekilde kullanıl
ması ya da hileli 
olarak karışık veya 
standartlara aykırı 
mal satılmasından, 
malın miktarının, 
satış değerinin, 
komisyon oranı veya 
ücretinin ya da 
kanuni kesintilerin 
üreticiye gerçeğe 
uygun olmayarak 
intikal ettirilmesine 
kadar pek çok 
yasaklanmanın getir
ildiği yasada ilgi 
çekici bir diğer kısıt
lama da yüksek 
sesli pazarcıya 
geliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ıı wııı SU Ucun

CEZASI 500 LİRA 
Bağırışlarıyla müş
teri kapma yarışında 
öne geçmek isteyen 
bazı pazarcılar, 
yürürlüğe girecek 
yasayla daha sessiz 
olmak zorundalar. 
Çünkü hal yasasının 
en dikkat çekici 
madde ise, pazar 
yerlerinde, çevreyi 
rahatsız edecek şek
ilde satış yapıl
masının, alıcı veya 
tüketiciye karşı 
sözlü veya fiili kötü 
muamelede bulunul
masının önüne 
geçilmesi amaçlıyor. 
Toplum huzurunu 
düşünerek yasaya 
konan madde 
uyarınca, gürültülü 
satış yapan, sözlü 
ve fiili kötü 
muamelede bulunan 
kişilere 500 lira idari 
para cezası uygu
lanacak.
"DÜNYANIN HİÇ BİR 
YERİNDE BÖYLE 
BİR SATIŞ YOK”

Edirne Pazarcılar, 
Manavlar ve Seyyar 
Satıcılar Odası 
Başkanı Recep Ali 
Yaykın, yaptığı 
açıklamada, 
yürürlüğe girecek 
yasadan beklenti
lerinin çok 
olduğunu söyledi. 
Düzenlemelerle 
hem ülke, hem de 
tüketici ekonomisine 
katkı sağlanacağını 
ifade eden Yaykın, 
şunları kaydetti: 
"Hal rusum fiyatları 
yüksek, bu fiyatlara 
aşağıya çekilince 
tabii ki tüketiciye 
yansıyacak.
Müstahsil açısından 
da kolaylıklar gelen 
yasada, müstahsil 
hale girmeden direk 
üreticiden malı ala
bilecek. Yasayla bir
likte yüzde 60'11k 
kayıt dişilik da kayıt 
içerisine alınmış 
olacak. Bununda 
ülke ekonomisine 
katkısı olacak."

Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü, 
eşi ölen ve ihtiyaç 
sahibi olan kadınlar 
için nakdi yardım 
yapacak.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Genel Müdürü 
Aziz Yıldırım, 
Devlet Bakanı 
Hayati Yazıcı'nın 
konuyla ilgili 
açıklamalarının 
detaylarını anlattı. 
Kadınların yoksul
lukla karşılaşma 
riskinin göreceli 
olarak diğer gruplar
dan daha yüksek 
olduğunu belirten 
Yıldırım, özellikle eşi 
vefat eden kadınların 
hem çocuklarına 
bakmak hem de 
çalışmak zorunda 
olması gibi sorun
ların yoksulluk 
riskini arttırdığına 
dikkati çekti.
Yıldırım, bu durum
larla karşılaşan 
kadınların yoksul
luğun en ciddi 
boyutu olan mutlak 
yoksulluk sınırında 
yaşamak zorunda 
kaldıklarını ifade etti. 
Çocuklarını tek

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ı II II

başına yetiştirmek 
zorunda kalan ve 
düzenli gelirden 
mahrum olan kadın
lara yönelik Avrupa 
Birliği üye 
ülkelerinde düzenli 
nakit yardımlar 
yapıldığını anlatan 
Yıldırım, Türkiye'de 
ise eşini kaybeden, 
sosyal güvenceden 
yoksun kadınlar 
için uygulanan bir 
sosyal yardım 
programı 
bulunmadığını 
hatırlattı.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakıflarınca uygu- ‘ 
lanan ayni ve nakdi 
yardım program- 
larınınsa ülke çapın
da geçerli bir stan
dart oluşturulmadan 
yapıldığını dile 
getiren Yıldırım, eşi 
vefat eden kadınlar 
için düzenlenecek 
programın süreklilik 
açısından, yardım 
alan kitlenin de en 
büyük ihtiyacı olan 
düzenli gelir 
gereksinimini 
karşılayacağını 
söyledi.
Türkiye'de eşi vefat 
eden kadınların 
durumlarını ortaya 

NÖBETÇİ ECZANE
19 Şubat 2011 Cumartesi 

GÜNAY ECZANESİ

koymak amacıyla 
Boğaziçi Üniversite- 
si'nce bir araştırma 
yapıldığını bildiren 
anlatan Yıldırım, 
"Araştırmayla, eşi 
vefat etmiş ne 
kadar kadın var.
Bunların asıl 
ihtiyaçları nelerdir, 
ne kadar süreyle 
bir destek programı 
uygulanmalı diye 
birtakım veri oluştu 
elimizde. Araştırma 
sonucunda bu 
programın hakikaten 
çok gerekli 
olduğunun farkına 
vardık" dedi.
Eşini hiç beklen
medik bir zamanda 
ya da ani bir 
şekilde kaybeden 
kadınların büyük 
bir travma içine 
girdiklerini dile 
getiren Yıldırım, 
eşi vefat eden ama 
maddi durumları 
iyi olan ya da 
çalıştığı için kendi 
ayakları üzerinde 
durabilen kadınlar 
olduğu gibi eşi 
öldükten sonra 
"şimdi ben ne ola
cağım” diye düşü
nen kadınlar da 
bulunduğunu 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR

Ma.ye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMUK ~

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

__________ULAŞIM__________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mer.SaO.OcaÇı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3893 
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)

IIMHUNİİ
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11J014.00-16.30- 
19,00-21.15

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-l6.45- 

18.45-20,45 
Rezervasyon

(Tel: 513 55 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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 gösterilebil 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır J|

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 

POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO W
Tel: 0.224 51310 79

Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kuruds’s Mevkii KUMLA 

www.aakcan.cQm

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Şubat 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

ISohatlan sızan 
gazdan zehirlendiler 
İki kişi kömür sobasından çıkan kar- 
bonmonoksit gazından zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı. Eşref Dinçer Mahal 
lesi’nde meydana gelen olayda, 27 
yaşındaki Günay E. ve Yasemin E. 112 
acil servis ambulasıyla Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık 
durumlarının iyi olduğu bildirildi.

CHP Yönetim Kurulu, aralarında yaptığı seçimle Dursun Özbey’i İlçe Başkanlığa getirdi 

CHP İlçe Başkanlığına 
Dursun ttzhey seçildi

CHP Genel Merkezi’nden 
gelen genelge uyarınca mil 
letvekili aday adaylığı için 
ilçe başkanlığından istifa 
eden Cem Güler’in yerine, 
CHP İlçe yönetiminin kendi 
içinde yaptığı seçim sonu
cu, Dursun Özbey oy birli 
ğiyle CHP Gemlik İlçe Baş 
kanlığına getirildi. Syf 4'de

Kayaoğlu'MIIP iiliMa

MHP’Hler, Giritliler Mehmet Kayaoğlu,
ve Rumeli Türkleri 
Derneği Başkan ve 
Yönetim kurulunu 
ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan 
MHP İlçe Başkanı

“Asgari ücretten 
vergi alınmayacak 
ve iktidar olduğu
muz günün ertesi 
825 lira olacak. ” 
dedi. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çay bahçesinde 
kitap fuan

Soğuk bir pazar günü geçirdik.
Pazar günlerimi evimin bahçesinde 

toprakla uğraşarak geçirmeyi seviyo
rum.

Ama, hava çok soğuk, • , yapılacak
işlerle ilgilendim dün.

Barış’ın basketbol maçı ohıiığu için o’ 
nu Umurbey’den Gemlik’e getirdim.

Beyza Çay Bahçesi’nin önünden 
geçerken, bir bez afiş dikkatimi çekti.

Afişte, “Gemlik Kitap Fuan” yazıyor
du. Araçtan inip, afişin fotoğrafını çek
tim. Beyza Çay Bahçesi’nin içine şöyle 
bir baktım, birşeyler göremedim.

öğleden sonra ise, merağımı gider 
mek için Kitap Fuarını-' 'Crete gitf

Devr sayfa 4*'

http://www.aakcan.cQm
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
İstiklal Caddesi’nde eski Bil Dershanesinin bulunduğu binaya taşındılar

Gürhan ÇETİNKAYA

Yalan dünya...
Dünya senin olsa ne olur?
Yiyeceğin bir lokma ekmek...
Giyeceğin bir hırka...
Bu ne doymazlık?
Bu ne arsızlık?
Yoksa iflah olmaz bir kin mi?
Nedir bu öfke?
Nedir bu hırs?
Yargı...
Ordu...
Sağlık...
Eğitim...
YOK...
ÖSYM...
Hazine...
Denetimin altında olsa ne olur?
Olmasa ne olur?
Bu dünya kime kalmış?
Yedi cihan padişahları...
Gücünden kendi bile korkan imparator

lar...
Şimdi neredeler?
Bir zamanlar “hükmettikleri” topraklar 

kimin elinin altında...
Barış içinde...
Hoşgörüyle yaşamanın önce kendi ruh 

sağlığına yararı olmaz mı?
Ardında bir koruma ordusu...
Önünde sağında solunda eskortlar...
Huzur mu verir?
Yoksa...
Yüksek egonu mu tatmin eder?
Geç bunları geç...
İnsan ol...
Bu bereketli toprakların yetiştirdiği;
Hazreti Muhammedi,
Mevlana’yı,
Yunus’u, 
Hacı Bektaş Veli’yi örnek al... 
Gece rahat uyumak için...
Halkının arasında huzur içinde geze

bilmek için...
Sadece söylediklerini değil eylediklerini 

de...
Bir lokma ekmeği ağız tadıyla yiyebili 

yor musun?
Yattığın yerde rahat edebiliyor musun ?
Sen ona bak...
Öfkenin...
Kinin...
Gerginliğin kimseye yararı yok...
Unutma...
Geleceğin belirsiz...
Ama gideceğin yer kesinlikle belli...
Ne demiş düşünen yazan söyleyen 

adamın biri...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Bu dünyada ölümden başkası yalan...

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Mill M wi Mna M
Son Genel 
Kurullarında 
adlarını Dersimliler 
Derneği Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
olarak değiştiren 
eski Tuncelililer 
Derneği, İstiklal 
Caddesi’ndeki yeni 
binalarına taşındılar. 
Geçtiğimiz Ocak 
ayında yapılan 
genel kurul toplan
tısında yönetime 
seçilen Zeynel Bakır 
ve yönetimi, ilk iş 
olarak Derneklerine 
yönetim ve lokal 
hizmeti verecek 
olan bina için yer 
aramaya başladı. 
Yeni yönetim eski 
Körfez ve Bil 
Dershanesi olarak 
kullanılan Mehmet 
Kaptan’a ait 
binanın ikinci 
katını kiraladılar. 
Tuncelililer Derneği 
kurulduğu yıllarda 
da aynı binada 
hizmet verdiğini 
belirten Dersimliler 
Derneği Dönem 
Başkanı Zeynel

toplum kuruluşla 
rının temsilcileri ve 
davetliler katıldı.

Başkan yardım
cıları, meclis 
üyeleri, sivil

Bakır, Buğun 
resmi açılışımızı 
yapıyoruz.
Yüzlerce üyemiz 
ve Dersim kökenli 
arkadaşla rımız 
açılışılımıza geldiler. 
Kendilerine 
teşekkür ediyoruz. 
dedi.
Dersimliler Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği, dernek 
binalarının açılışın
da konuklara 
Dersimin geleneksel 
yemeği ikram ettiler. 
Açılışa Belediye

Anatolia, Yağmur ve Bakmer Yayınevlerinin kitapları yarı fiyatına satılıyor

Cay lıahcesinıle Kitap Fuan acılılı

veren ilçe Kaymaka 
mımıza, Belediye 
Başkanına, ve Çay 
Bahçesi sahibine 
teşekkür ediyoruz.

İstanbul, Sakarya, 
Antalya, Denizli, 
Afyon, Manisa’da da 
fuarlar açtık ve 
devamlı buralarda

kitap satıyoruz. 
Gemlik’te gereken 
İlgiyi gördüğümüz 
takdirde her yıl 
kitap fuarımızı 
açmaya devam 
edeceğiz.
Ayrıca Gemlikli 
romancı Ümit 
Murat’ın yazdığı 
Esaret adlı kitap için 
önümüzdeki 
günlerde imza günü 
düzenleyeceğiz ” 
dedi.

lirtentetsfeıııizyBnılBiıfli www.gemiikk0rfezga2etesi.com

Gemlik’te küçük 
çaplı ilk kitap 
fuarı açıldı. 
Beyza Aile Çay 
Bahçesi’nde 18 
Şubat-18 Mart 2011 
tarihleri arasında 
açık kalacak olan 
ilçenin ilk Çay 
Bahçesinde Kitap 
Fuarında üç yayınevi 
nin yüzlerce kitabı 
satışa sunuldu. 
Anatolia, Yağmur 
Yayınevi ile Bakmer 
Kitap Merkezi’nin 
kitaplarının satıldığı 
Kitap Fuarına 
Gemlikliler büyük 
ilgi gösterdi. 
Fuarı açan Anatolia 
Yayınevi sahibi Kür 
şat Ceylan, “Gem 
lik’e ilk kez geliyo 
ruz. Bu küçük çaplı 
Kitap Fuarının açıl
masında bize destek

http://www.gemiikk0rfezga2etesi.com
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Otohiisün çarptığı minibüs yan yattı YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde otobüsün 
çarptığı minibüs yan 
yatarken, kazada 
1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, İngaz 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Şehir 
merkezi istikametine 
gitmekte olan 
Aysal Çetin (28) 
yönetimindeki 16 Y

Mmi hum hasına nelmeyen M
Bursa'da evden 
kaçan 14 yaşındaki 
kızı kilitli tuttukları 
evde fuhuş ve 
lezbiyen ilişkiye 
zorlayıp, Yalova'da 
konsomatrislik 
yaptırdıkları iddia 
sıyla gözaltına alınan 
6'sı tutuklu 7 sanığın 
yargılanmasına baş
landı. Sahte kimlikle 
yaşının büyük gös
terildiğini ifade eden 
küçük mağdure 
G.A, yaşadığı dehşet 
dolu günleri anlattı. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"çocuğun cinsel

Lüks cip karakolun önünde aleu aldı
Bursa'da seyir 
halindeki bir cip, 
karakolun önünden 
geçerken alev aldı. 
Herkesi korkutan 
yangın, itfaiye ekip
leri tarafından kısa 
sürede söndürüldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün akşam

Sahte paracılar hu lef a tutuklandı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, daha 
evvel sahte parayla 
yakalanan, ancak 
serbest bırakılan 2 
kişi, bir markete 
sahte para verince 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, M.A, H.A. ve 
R.E, Emirsultan 
Mahallesi'nde bir 
marketten sahte 100 
lira ile alışveriş

3396 plakalı otobüs, 
Soner Kömürcü'nün 
(37) kullandığı halı 
yüklü 16 F 2180 
plakalı minibüse 
çarptı. Çarpmanın 

istismarı, İnsan 
ticareti ve fuhşa 
aracılık ve teşvik” 
suçlarından toplam 
208 yıla kadar hapis
leri istenen İ.Ç. (23) 
ve C.A. (45) ile 14 
yaşındaki kızla 
ilişkiye girmekle 
suçlanan M.D. (24), 
R.Ö. (35), A.G. (37), 
C.P. (53) ve N.D. (51) 
ilk defa hakim 
karşısına çıktı. 
Mağdurenin yaşının 
küçük olması sebe
biyle duruşma gizli 
yapıldı. 50 lira vere 
rek ilişkiye girdiği 
mağdure G.A.'nın 

saatlerinde 
Altıparmaksan 
Atatürk Caddesi 
istikametine seyre
den Ümit D. (33) 
idaresindeki 16 AG 
289 plakalı lüks cip, 
Çarşı Karakolu 
önünden geçerken 
alev aldı.

yaptı. Market sahi 
binin ihbarı üzerine 
polis harekete geçti.

Polis, 3 kişiyi başka 
bir marketten 
alışveriş yapmak

etkisiyle sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kaybet
tiği minibüs yan 
yattı. Kazada 
yaralanan minibüs 

yaşının küçük 
olduğunu bilmediğini 
ifade eden R.Ö., 
"Ben kendisini A.T. 
olarak tanıdım. 
Kimliğinde de 18 
yaşından büyük 
görünüyordu. Daha 
sonra da kendisi 
beni aradı. Birlikte 
İzmit'e gittik ve 12 
gün karı koca gibi 
yaşadık. 14 yaşında 
olduğunu öğrendik
ten sonra ailesini 
arayıp haber verdim. 
Birlikte jandarmaya 
gidip, kızı ailesine 
teslim ettim. Eğer 
yaşının küçük

Vatandaşların şaşkın 
bakışları arasında 
alev alev yanmaya 
başlayan cip, 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle 
söndürüldü. Polis 
yangınla alakalı 
soruşturma 
başlatırken, 

sürücüsü 
Kömürcü'nün 
yardımına çevredeki 
vatandaşlar yetişti. 
Yaralı sürücü, 
112 ambulansı ile 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Yaşanan kazanın ilk 
olmadığını belirten 
vatandaşlar, kavşağa 
trafik lambası konul
masını istedi.

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

olduğunu bilseydim, 
asla ilişkiye 
girmezdim. Ben 
bilerek bir suç 
işlemedim” dedi. 
53 yaşındaki sanık 
C.P. hakkındaki id 
diaları yalanlarken, 
küçük mağdure ile 
lezbiyen ilişkiye 
girdiği iddialarının 
asılsız olduğunu 
ifade eden N.D. ise, 
"Ben kendisini C.A. 
ile birlikte bir defa 
gördüm. İddia 
edildiği gibi para 
karşılığı lezbiyen 
ilişkiye girmedim" 
diye konuştu.

olayın şokunu 
üzerinden atamayan 
sürücü Ümit D., 
"Nasıl olduğunu ben 
de anlayamadım. 
Araç aniden yan
maya başladı. İnsan 
yapımı ne yapacak
sın? diye 
konuştu.

isterken yakalayarak 
gözaltına aldı. 
Şahısların üzerine 
yapılan aramada 6 
adet sahte 100 lira 
ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 
3 kişi tutuklandı.
M.A. ve H.A'nın daha 
evvel de sahte paray 
la yakalandıkları, 
ancak serbest bira 
kıldıkları öğrenildi.

Susma., sıra sana da gelecek ...
Siyasetçinin kaderi de gazeteciye ben 

zer, ona da “Konuşsana!” derler.
Peki, ona verilecek karşılık kısadır: 
“Sen de, sesini duyursana!” 
Gazeteci yazacak, siyasetçi konuşacak, 

ya sen?..
Seyredeceksin..!
Şiz kimsiniz, sizler kimlersiniz?.
Üniversitelerde sosyal bilimler okutur

sunuz, demokrasiyi anlatırsınız, lâkin 
anlattıklarınıza, bildiklerinize aykırı ne 
yapılırsa, hiç sesinizi çıkarmazsınız; 
sadece politikacıya konuşsana dersiniz, 
gazeteciye de yazsana!

Üstelik meslekleri buysa, yemin 
etmişlerse de yine de suskun olmayı ter
cih ederler.

Üniversiteler, barolar, meslek kuru
luşları, sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar...

Neredeler?
Nerede olacaklar, gazetecinin, 

siyasetçinin peşindedirler, yazsana, 
konuşsana diyerek....

Güzel bir reklam vardır “Ağzı olan 
konuşuyor!” diye...

Çok doğru, herkes her şeyi konuşuyor, 
kimsenin bilmediği bir şey yok, uzmanlık
mış, deneyimmiş, öğrenimmiş, boş laf 
bunlar...

Sayın Bakanın bu tepkisinin altında 
yatan anlam bize göre şudur:
“Her ağzı olan konuşmasın!”
Olur mu Sayın Bakan, demokrasi her 

ağzı olanın konuşmasıymış...
Öyle söylüyorlar!Ashnda başlıktaki 

soruyu sormak bile ayıp olmalı.
Ama önce Tunus, ardından Mısır’da 

yaşananlar üzerine öyle akıl almaz yorum
lar yapılıyor ki sahici ve derin analizler 
yapmaya çalışmak yerine iç politikanın 
kısır çekişmelerine boyun eğmek, sığ 
sularda nafile bir şekilde kulaç atmak 
zorunda kalıyoruz.

Türkiye Mısıra benzer mi ?..
Tabii ki benzemez. Hem de hiç benze

mez.
Hatta birbirlerine zıt iki ülkeden bile söz 

edilebilir.
En basitinden iki ülkenin son 30 yılını 

karşılaştırdığımızda, Türkiye’nin bütün 
sancılarına, temel hak ve özgürlükler 
ihlallerine rağmen Mısır’ın fersah fersah 
ilerisinde olduğunu görürüz.
Aslına bakılacak olursa “sokak” ve 

“meydanlar” bizim gibi demokrasiyle 
yönetilme iddiasındaki ülkelerde hiç de 
Korkulacak şeyler değillerdir.

Parti siyasetinin sıkıştığı, çözümden çok 
sorun ürettiği anlarda sokağa dökülen 
kitlelerin ülkeyi yönetenleri uyarması, 
onlara ayar vermesi demokrasinin 
olmazsa olmazlarındandır.

Ama Türkiye’de “sokak” siyasi iktidar
ları hep korkutmuştur.

Yanlış anlamalara sebep olmamak için 
CHP’li üyelerin TBMM Adalet Komis 
yonu’ndan çekilip halkı “direniş”e çağır
malarıyla yukarda sözünü ettiğim 
arayışlar arasında epey bir fark bulun
duğuna inanıyorum.

Zira demokrasilerde “sivil itaatsizlik” 
yöntemleri son derece meşrudur,

AKP hükümetinden memnun olmayan
ların yapması gereken, bu tür nafile gir
işimlerle vakit kaybetmek yerine Haziran 
ayındaki genel seçimler için kolları sıva
mak ve iktidarı sandıkta değiştirmek için 
ellerinden geleni yapmak olmalıdır.

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

Çay Bahçesinde kitap fuan

CHP Yönetim Kurulu aralarında yaptığı seçimle Dursun Özbey’i İlçe Başkanlığa getirdi

CHP İlce Başkanlığına 
Dursun Ozbeıı seçildi

Güne Bakış

Çay bahçesi iki bölüme ayrılmış.
Benim baktığım bölüm sigara içilen 

bölüm olduğu için kitap satış yerini göre 
memişim.

İkinci bölümde uzun iki sıra halinde 
masalar birleştirilerek, yüzlerce çeşit ki 
tap burada satışa sunulmuş.

Gittiğimde çok sayıda kitap sever kitap 
lara bakıyor ve bir kısmı da alıyordu.

Çay Bahçesinde Kitap Fuarı açan, hem 
de bir ay süreyle burayı açık tutacak olan 
Anatolia Yayınevi sahibini kutladım.

İlk kez böyle bir Kitap Fuarı gördüğümü 
söyledim.

Biliyorsunuz, her yıl Mart ayında Bursa 
Buttim TÜYAP Fuar Merkezinde büyük 
bir kitap fuarı açılıyor.

Gemlik’te bunun küçüğünün açılması 
bile anlamlı.

Nedenine gelince, kitap okuyan sayısı 
eskiye göre çoğaldı diyemem.

Ama, Gemlik’te doğru dürüst bir 
kitapevinin yaşatılamaması üzücü.

1970’h yıllarda Arif Ayar Kitap Evinin 
müdavimlerindendim.

Çalıştığım Köyden her inişimde, Cumar 
tesi - Pazar günlerimin büyük bir bölümü 
nü Kitap evinde geçirirdim.

Şimdi, kitapları büyük alışveriş mağaza 
larının içindeki reyonlarında görüyoruz.

Kırtasiyecilerin getirdiği az sayıdaki 
kitaplar satılmadan aylarca raflarda bek
liyor.

Önemli bir indirimin de yapıldığı Gemlik 
Kitap Fuan’ndan 6 kitap aldım.

Ardından Barış ve Özgür’ü de gönder 
dim.

Onlarda kendilerine göre birer kitap alıp 
geldiler.

Kitap seven Gemliklilerin bu küçük Çay 
Bahçesi Kitap Fuan’nı gezmesini iste 
rim.

Bu kitap sevenler için kaçırılmayacak 
bir fırsattır.

CHP Genel 
Merkezi’nden gelen 
genelge uyarınca 
milletvekili aday 
adaylığı için ilçe 
başkanlığından istifa 
eden Cem Güler’in 
yerine, CHP İlçe 
Yönetiminin kendi 
içinde yaptığı seçim 
sonucu, Dursun 
Özbey oybirliğiyle 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığına 
getirildi.
CHP Genel CHP 
Genel Sekreteri 
Bihlun 
Tamayhgil'den gelen 
genelge uyarınca 
Cumartesi günü 
olağanüstü toplanan 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi oy bir
liğiyle Dursun 
Özbey'i ilçe başkan
lığına getirdi. 
CHP ilçe başkanlığı 
görevine seçilen 
Dursun Özbey yöne
tim kurulundaki 
arakadaşlarına 
teşekkür ederken, 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin çok 
kritik bir seçim 
süreci yaşayacağını 
ve bu seçim

Dünya medyası Bursa'ya geliyor
GAZETE GEMLİK YAYINDA
Cumartesi günü haberini yaptığımız 

Gazete Gemlik, meğer o gün yayınlan
mış.

Cumartesi günü gazetenin Yazı İşleri 
Müdürü işyerimi ziyaret edip, bir gazete 
bırakmış.

Bulunamadığım için ancak gazeteyi in 
celedim.

Gazete Gemlik Bursa’da basılıyor.
Ön yüzölçüme alışılmışın dışında.
Radikalin sayfa düzenlerine benzetilme 

ye çalışılmış.
Sayfa sayısı bizlerinkinden fazla, yerel 

den çok internetten indirilmiş hazır haber 
ler içeriyor.

Geçtiğimiz günde yazdığım gibi yeni bir 
yerel basın, Gemlik basınına renk katar.

Gerektiğinde rekabeti arttırır.
Gazetenin Yazı İşleri Müdürü’nü tanımı 

yorum.
Dağıtım işini de Yay Sat aracılığı ile yap 

tıklarını öğrendim. Bu da güzel.
En azından gerçek tiraj ortaya çıkar.
Kendileri alıp dağıtmadıkları sürece..

Associated Press 
(AP), Reuters, 
Agence France 
Presse (AFP), Itar- 
Tass, DPA gibi 
dünya çapında 
haber ajanslarının 
da yer aldığı 100 
ülkeden 250 medya 
temsilcisi Bursa'da 
bir araya gelecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
100 ülkeden 250 
gazeteci ve

öncesi 
Cumhuriyet Halk 
Partililer olarak 
kırgınlığa, 
bölünmeye, ya da 
ayrışmaya asla 
tahammüllerinin 
olmadığını ve 
seçime birlik 
bütünlük içerisinde 
giderek yerel 
seçimde birinci 
olan ve belediyeyi 
kazanan Cumhuriyet 
Halk Partisi'ni 2011 
genel seçiminde de 
Gemlik'te birinci 

yayıncıyı 17-21 Mart 
tarihleri arasında, 4 
günlük bir program
la Bursa'da bir 
araya getiriyor. 
Bugüne kadarki en 
büyük uluslararası 
medya buluşmasına 
ev sahipliği yapacak 
olan Bursa'da, 
hazırlıkların tüm 
hızıyla sürdüğü 
öğrenilirken, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

parti yapacaklarını 
söyledi.
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdar 
oğlu'nun özellikle 
aile sigortası 
başta olmak 
üzere topluma 
umut veren halkçı 
projelerinin, 
başbakanın psikolo
jisini bozduğunu 
söyleyen Dursun 
Özbey konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Şubat sonu ve Mart 
başında Gemlik

Recep Altepe, 
"Bursa'nın tanıtımı 
bizim için çok 
önemli. Toplantıyı 
çabalarımızla 
Bursa'ya aldırdık. 
Bursa'yı dünyanın 
bildiği bir şehir yap
mak istiyoruz. Bu 
tür etkinliklerin 
sayısını daha da art
tıracağız" dedi. 
Organizasyona 
katılacak olan 
medya kuruluşları

Belediyesi’nce 
temeli atılacak 
yatırımlar başta 
olmak üzere, 12 
Mart'ta Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonu'nda 
yapacağımız tüm 
üyeler ile CHP 
sokak temsilcilerinin 
katılacağı ve halka 
da açık olacak 
genişletilmiş 
örgüt toplantısıyla 
birlikte 2011 
seçim startını 
vereceğiz.” 

arasında 
Amerika'dan 
Associated Press 
(AP), Ingiliz Reuters. 
Fransa'dan Agence 
France Presse 
(AFP), Rusya'dan 
Itar-Tass, 
Almanya'dan DPA, 
Çin'den Xinhua, 
İtalya'dan Apcom ve 
Ansa, Mısır'dan 
Ortadoğu, İran'dan 
Iran Haber Ajansı 
yer alıyor.

ELEMAN ŞANTİYEDE TEMİZLİK VE 
ÇAY KAHVE İŞLERİNE

■nmııvAn bakacak bayan eleman araniyorARANIYOR Tel: 0 224 513 67 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com


21 Şubat 2011 Pazartesi Gemlik Karfez Sayfa 5

KayaoBlıı, “MHP iktidarında
asgari ücretli 825 lira alacak"
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Gemlik Ül 
kü Ocakları Başkanı 
MHP Gemlik ilçe 
Yöneticileri, Gemlik 
Giritliler ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
Başkan ve Yönetim 
kurulunu ziyaret etti 
Ziyarette konuşan 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak 
MHP Gemlik ilçe 
yöneticilerine ziya 
retlerinden dolayı 
teşekkür ederek 
şöyle kodnuştu; 
“Önümüzde millet 
vekilleri seçimleri 
olacak. MHP li yöne 
tici arkadaşlarımız 
yakın zaman önce 
açıklanan seçim 
beyannamelerinden 
söz edecekler” 
diye tanıtım yaptı. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
konuşmasında; 
“İktidar Partisi 
sürekli ekonominin 
iyi gittiğinden söz 
ederek toplumu- 
muzun iyi niyetli 
insanlarını göz göre 
göre kandırmak
tadır. Enflasyon 
hesaplıyorlar, halkın 
çoğu kesiminin 
bırakın kullanmayı 
hiç görmediği ürün
lerle bu hesap 
lamayı yapıyorlar. 
Normal yaşam stan
dartları baz alınarak 
yapılacak bir hesap 
lamada enflasyon 
%30 dan fazladır. 
Kişi başına düşen 
Milli Gelir yüksek 
deniyor. Yüksek 
ama nasıl? En alt 
sınıfta olan 14 mil 
yonluk kesim ile en 
üst sınıfta bulunan 
14 milyonluk kesim 
arasında 6 kattan 
fazla fark vardır. 
Bunun ileriki sonuç 
lan iç huzurluk, 
düzensizlik hatta iç 
çatışmaya bile 
sürükleyebilir 
ülkemizi. İMF’den 
kurtardık ülkeyi di 
yorlar, Ülkemizin 
IMF ye olan borcu 
sadece 20 milyar 
dolardı, özelleştir

melerden 36 milyar 
elde ettiler zaten. 
Ayrıca, 226 milyar 
olan dış borç AKP 
döneminde 520 mil
yar doları aşmıştır. 
Başbakan utanma 
dan sıkılmadan nere 
den nereye diyor. O, 
terörle aldıkları ülke 
bugün teröre teslim 
olmuş halde. Sanki 
PKK savaş kazan
mış ve bunun müza
kere lerini yürütü 
yorlar gibi bir hal 
var ortada. Son 
günlerde yaşanan 
Balyoz adı verilen 
davada ise suçlular 
vardır muhakkak 
içlerinde. Ama, 
davanın adından 
anlaşılacağı gibi, 
balyoz darbe planı 
daha hayata geçme 
miş. 28 Şubat ve 27 
Nisan "e muhtırası" 
hayata geçmiş 
olmasına rağmen, 
hesap sorulmak bir 
yana adı anılmıyor. 
Ve ne olursa olsun 
Balyoz davasından 
içeride bulunanların 
hiçbiri nin Habur da 
kahramanlar gibi 
karşıla nıp ayakları
na mahkeme götürü 
len akabinde ser 
best bırakılan 34 
PKK’lıdan daha 
suçlu olmadıklarını 
milletimiz biliyor. 
Bizim İktidarımız 
şimdiki gibi Was 
hington merkezli 
değil. Ankara

merkezli bir 
iktidar olacaktır. 
Beyannamemizde 
de söylediğimiz gibi 
asgari ücretten 
vergi alınmayacak 
ve iktidar olduğu
muz günün ertesi 
825 lira olacaktır. 
Bu uygulama MHP 
Genel Merkezi’nde 
Geçtiğimiz pazarte
siden itibaren 
başlatılmıştır.
Emekli maaşları 
temel yaşam şartları 
üzerinden hesapla 
nan gerçek enflas 
yona göre hesapla 
nacak ve her yıl kış 
başlangıcında yaka
cak desteği adı ile 
bir maaş destek 
olarak verilecek, 
Çiftçinin harcama 
larından mazot dahil 
ÖTV kaldırılacak, 
Köy ve mahalle muh 
tartarının halen 370 
lira olan maaşları, 
yerleşim biriminin 
idari yapısı ve nüfu 
su gibi kriterler dik 
kate alınmak sure 
tiyle en az asgari 
ücret tutarına yük
seltilecektir. Köy 
ve mahalle ihtiyar 
heyeti üyelerine her 
ay 150 lira huzur 
hakkı ödenecektir 
bunun gibi 100 e 
yakın madde ile 
kaynaklarını göste 
rerek beyannamem
izi yayınladık. Takdir 
milletimizin olacak
tır." dedi

Ak Parti ilçe yöneticileri seçim 
gezilerine devam ediyorlar

Ak Parti İlçe Başkanı Necdet Yılmaz ve yönetim kurulu 
üyeleri, Yeniköy’de sorunları dinledi. 

Muhtarın yol kaymaları olduğunu belirtmesi üzerine, 
kaymaların olduğu yere gidildi.

Ak Parti İlçe Başka 
m Necdet Yılmaz, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve meclis 
üyeleri ile birlikte 
Yeniköy'ü 
ziyaret etti.
Cuma namazı önce
si ve sonrası köy

ELEMAN
İNŞAAT 

TEKNİKERİ 
İLE 

KAMYON 
VE TIR 

ŞÖFORÜ 
ARANIYOR 
5199941
519N4II

muhtarı ve halk 
ile oturup sohbet 
ettiler. Özellikle köy 
yolunda meydana 
gelen göçüklere 
ilişkin şikayetleri 
dinlediler.
Daha sonra yol 
üzerinde kaymala

rın olduğu yerlere 
birlikte giderek 
tespitlerde 
bulunarak en kısa 
zamanda İl Özel 
İdaresi ile temasa 
geçip çözülece 
ğinin sözünü 
verdiler.

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

O 532 78416 33

SITIIIK GÛRAŞIS^CmDENİZMAlMLI 

HUE SAHİBtaSAWÜ5326682259

ORTAK ARANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : (0.224) 513 96 83

SaTILIK DflİRt 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.

O 532 583 56 61
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Mudanya’da yapıla
cak çevre yolunun 
ilçedeki trafiği 
rahatlatacağını 
söyleyerek, bölge 
deki yıkım çalış
malarını başlattı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kente 
değer katan çalış
malarına merkez 
ilçelerde de devam 
ediyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Mudanya’da 2 
binanın yıkımının 
yapıldığı törende, 
Mudanya’nın 
Bursa’nın vizyonu 
olduğunu belirterek, 
ilçeye yapılan 
yatırımların 
sürdüğünü söyledi. 
Açılacak çevre yolu 
üzerinde yıkılacak 
toplam 20 parselin 
bulunduğunu 
belirten Başkan 
Altepe, “Bursa’nın 
sahili, gözbebeği 
Mudanya’da trafiği

rahatlatacak bir 
projeye bugün 
start veriyoruz. 
Mudanya’nın sağlıklı 
ve yaşanabilir 
bir ilçe olması ve 
kent ekonomisinin 
gelişmesine katkı 
sağlamasını hede
fliyoruz. Çevre yolu 
için 15 parselde 
anlaşma sağlandı 
ancak 5 parselde 
anlaşma sağlana
madı. Mahkemeye 
verdik. Sonucu 
bekliyoruz. Çevre 
yolu Mudanya’da 
trafiği rahatlatacak. 
Yaklaşık 3 milyon 
TL (2 milyon 715 bin

TL) kamulaştırma 
bedeli olan bölgede, 
bugün.tapusu alı
nan ve boş olan 2 
binanın yıkımını 
yapıyoruz. Bu yaz 
bu yolumuzu 
açalım, hem 
Mudanya rahatlasın 
hem de ziyaretçiler 
nefes alsın” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
tapusu alınan ve 
yıkılacak olan diğer 
binalarda ise mağ
dur olmamaları için 
vatandaşlara süre 
tanındığını ve 
tahliyelerin devam 
ettiğini ifade etti.

Kış mevsimi 
öncesinde PolonyalI 
bilim adamlarının 
"bin yılın soğuğu 
yaşanacak" şeklin
deki tahminlerinin 
tutmadığı, 
Türkiye'de aralık ve 
ocak aylarında hava 
sıcaklıklarının 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyrettiği bildirildi. 
TMMOB Meteoroloji 
Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem 
Taşçı, yaptığı açıkla
mada, 2010 Ekim 
ayında bazı bilim 
adamlarının tahmin
leri doğrultusunda 
"Son bin yılın en 
sert kışı kapıda" baş 
lıkh haberlerin yapıl 
dığını anımsattı. 
Bu açıklamaların 
oldukça iddialı 
olduğunu o dönem 
de de anlatmaya 
çalıştıklarını ifade 
eden Taşçı, 
şöyle konuştu: 
"Tahmin modelleri 
kullanılarak hava ve

iklim durumu 
senaryolarının 
yeniden oluşturul
ması gerektiğini, 
bu şekilde 
çalışmalar yapıl
madan yapılan 
açıklamaların 
spekülasyondan 
öteye gitmeyeceğini 
söyledik. Bu yıl kış 
mevsimi Avrupa'da 
oldukça sert geçme
sine, birçok büyük 
havaalanı kar 
yüzünden zaman 
zaman uçuşlara 
kapatılmasına rağ
men, ülkemizde 
uzun yıllar ortala
malarına göre sıcak 
bir kasım ayından 
sonra aralık ve ocak 
aylarında da hava 

sıcaklığı, mevsim 
normallerinin 
üzerinde gerçek
leşti. Bununla birlik
te özellikle ocak 
ayında yağışlarda 
ciddi bir azalma 
meydana geldi." 
Kış mevsiminin 
neredeyse bitmek 
üzere olduğunu 
vurgulayan Taşçı, 
"Şubat ayı da önce
ki yıllara göre çok 
soğuk geçmedi. 
Hatta birçok böl
gemizde hava 
sıcaklıkları, bazı 
günlerde uzun yıllar 
ortalamasının üze 
rine çıktı. Sonuçta, 
bin yılın en soğuk 
kışını yaşamadık" 
dedi.

100 bin ögıeimen t mekli olsuıt’ no sınan 9 Hisan’da
Eğitim-İş Sendikası 
Genel Başkanı, 
"Emekliliği gelmiş 
100 bin öğretmen 
emekli olsun, bun
ların yerine yeni 
öğretmenler alınsın" 
dedi.
Yüksel Adıbelli, 
sendikasının Gebze 
Şubesini ziyaret 
ederek şube 
başkanı Bülent 
Metin ve sendika 
üyeleriyle görüştü, 
öğretmenlerin özlük 
hakları ve bazı 
konularda bilgilen 
dirmede bulundu. 
Öğretmenlerin 
geçim sıkıntısı 
içerisinde olduk
larını ifade eden 
Adıbelli, bazı öğret
menlerin de 
emeklilikleri geldiği 
halde geçim kaygısı 
nedeniyle emekli 
olmadıklarını söyle

di. Milli Eğitim 
Bakan lığına öneride 
bulunduklarını 
belirten Adıbelli, 
"Eğitim çalışan
larının maaşını yük
seltin. Emekliliği 
gelmiş 100 bin 
öğretmen emekli 
olsun, bunların yer
ine yeni öğretmenler 
alınsın. Bu önerimi 

ze henüz bir cevap 
almış değiliz" dedi. 
Genel seçimler 
konusuna da deği
nen Adıbelli, 
Türkiye'de muhale
fetin beceriksiz 
olduğunu buna rağ
men genel seçim
lerde CHP'yi 
destekleyeceklerini 
söyledi.

Türk Eğitim 
Derneği’nin "Tam 
Eğitim Bursu 
Sınavı", 9 Nisan 
2011 tarihinde 
yapılacak.
Başarılı ama maddi 
olanakları sınırlı 
öğrencilerin katıla
bileceği sınava 
başvuru süresi, 
11 Mart Cuma günü 
sona erecek.
Dernek, Tam Eğitim 
Bursu verdiği 
çocukların sayısını 
10 bine çıkarmayı 
hedefliyor.
Adaylar, www.turke- 
gitimdernegi.org.tr 
sayfasından sınav

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

kriterleri hakkında 
bilgi alabilir, online 
başvuru yapabilir ya

da 0312 418 06 14 
/159 numaralı tele
fonu arayabilirler.

KRŞ(D€ BGMG 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

http://www.turke-gitimdernegi.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Erdoğan, “Partim ikinci 
parti olursa Genel 
Başkanlığı bırakırım”
Başbakan Erdoğan 
İstanbul’da bir 
alışverişi Merkezinin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, "Partim 
İkinci Parti olursa, 
Genel Başkanlığı 
bırakır, Anadolu'nun 
yollarına düşerim." 
diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan 
Başakşehir'de bulu* 
nan bir alışveriş 
merkezinin açılışını 
gerçekleştirdi.

ŞEHİR HASTANESİ 
KURACAĞIZ 
Erdoğan konuş
masında İktidarları 
döneminde ülkede 
yatırım miktarını art
tırdıklarını ve bunun 
küresel krize rağ
men 2009'da 161 tril 
yona ulaştığını kay
detti. Ticari kredile 
rin de 8 yılda 10 kat
tan fazla artış kay
dettiğini söyleyen 
Erdoğan "Güven 
istikrar ortamı Tür 
kiye'yi büyütüyor. 
Ekonomiyi can
landırıyor. Türki 
ye'nin gücüne güç 
katıyor. Demokratik 
leşme adımlarımız 
AB sürecinde 
gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, aktif dış 
politikamız Türki 
ye 'yi küresel oyun
cu haline getiriyor. 
Cazibe merkezi hali 
ne getiriyor. Türkiye 
demokrasisi, küre
sel krize rağmen 
büyüyen ekonomisi 
ile bölgede artan iti 
bari ile adından da 
ha çok söz ettiri 
yor." dedi. Erdoğan 
Olimpiyat Stadı'nın 
yanında da 1 milyon 
metrekare üzerine 
modern bir şehir 
hastanesi kuracak
larının da müjdesini 
verdi.

BDP'li Tuncel'den tehdit gibi sözler

HUKUK DEVLETİ 
OLMASINI 
HAZMEDEMİYORLAR 
"Egemenlik millete 
geçtikçe, söz, karar, 
yetki milletin olduk 
ça o mutlu azınlık 
egemenliğin kendi 
ellerinden kayıp git
tiğini görüyor. 
Ekonomide, millet, 
ülke kazandığı için 
ekonomideki büyü 
meyi hazmedemi 
yorlar Siyasette 
millet söz sahibi ol 
düğü için, karar sa 
hibi olduğu için de 
mokrasiyi hazme 
demiyorlar.
Yargıda belli çevre 
ler ideolojiler değil, 
hukuk alanında 
yapılan reformlarla 
vicdan hakim olma 
ya başladığı için 
Türkiye'nin hukuk 
devleti olmasını 
hazmedemiyorlar" 
dedi.
KILIÇDAROĞLU’NU 
ELEŞTİRDİ 
Muhalefetin son 
günlerde korkutma 
siyaseti içersinde 
girdiğini söyleyen 
Erdoğan “Bizimle 
hizmette yanşamı 
yorlar. Korku sala 
rak bizi yıpratma 
gayreti içine girdiler. 
Çünkü hizmet ürete

BDP İstanbul 
Milletvekili Sabahat 
Tuncel çarpıcı açıkla
malarda bulundu. 
Türkiye'de 
demokrasinin var 
olmadığını savunan 
Tuncel Başbakan'a 
yüklenerek, 
“Kürtlerin ana dilini 
bile yasaklayan bir 
zihniyetle siyaset 
yürütüyor ama nasıl 
yapıyor başbakan 

miyorlar diyerek 
CHP'nin aile sigorta 
sı projesine de eleş 
tinlerde bulundu. 
12 Haziranda yapı 
lacak seçimlerde 
halkın yine hür 
iradesi ile kararını 
vereceğini kayde
den Erdoğan 112 
gün sonra bu aziz 
millet ne derse işte 
o olacak. Korkudan 
bah sedenlere 
söylüyorum. Bakın 
sandık orada. 12 
Haziranda. Bizi 
korku imparatorluğu 
kurmakla itham 
edenlere söylüyo
rum. Demokrasiye 
inanıyorsanız, mil
lete güve niyorsanız 
hepsinden önemlisi 
de kendinize 
güveniyorsanız 
sandık orada 12 
Hazi randa. Eğer 
millet size inanırsa 
gereğini yapar. Eğer 
millet size inan
mazsa siz de 
gereğini yapacak 
mısınız? Bakın ben 
diyorum ki partim 
ikinci parti olursa 
genel başkanlığı 
bırakır Anado lu'nun 
yollarına düşe rim. 
Halkımın içine katılır 
orada çalı şırım.” 
şeklinde konuştu.

özgür olmak isteyen 
demokrasiden yana 
olan kürtlerin sesini 
kısıyor onlara baskı 
uygulayarak çünkü 
onlar kötü kürt.
Ama bir de 
başbakanın iyi 
kürtleri var iyi kült
lerini yanına alarak, 
kürtlere karşı siyasi 
aydın korucular 
yaratmaya çalışıyor" 
dedi.

Kılıçdaroğlu, “Anadilde 
öğretime sıcak bakıyoruz”
Kılıçdaroğlu, Anadilde Öğretime sıcak baktıklarını Ancak, bugün 

çözülebilecek bir sorun olduğuna inanmadıklarını söyledi.
CHP'nin, Van'ın 
Edremit ilçesi Merit 
Şahmaran Oteli'nde 
düzenlenen 3 günlük 
"Siyasette Barışı 
Stratejisi Çalışması" 
sona erdi. 
Kılıçdaroğlu, aynı 
otelde düzenlediği 
Van'da olmaktan 
duyduğu mutluluğu 
ifade ederek, Van'a 
miting yapmak için 
değil, Türkiye'nin 
sorunlarını bu ilde 
tartışmak, kanaat 
önderlerinin, akade 
misyenlerin, CHP' 
liter gibi düşünme 
yenlerin sorunları 
nasıl algıladığını ve 
kamuoyuna nasıl 
yansıttıklarını dinle
mek için kente 
geldiklerini söyledi. 
"Beyin fırtınası” 
olarak adlandırdık
ları toplantıda CHP 
olarak, dinleyici ko 
numda olduklarını 
belirten Kılıçdaroğlu, 
pek çok şey öğren 
diklerini bildirdi. 
Katılımcıların toplan
tıda CHP'nin, Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu'da halktan 
daha fazla oy almak 
için ne yapması ge 
rektiği sorusuna da 
cevap verdiklerini 
kaydeden Kılıçdar 
oğlu, "Tartışmaların 
önemli noktalarından 
birisi de Kürt soru
nunu CHP nasıl çöz 
melidir, Kürt soru
nuna CHP nasıl bak
malıdır? Nasıl bak
malıdır ki çözerse 
CHP çözer anlayışı 
toplumda egemen 
olsun. Zaten bu 
anlayış var, değişik 
yerlerde söyleniyor. 
Bu algıyı güçlendir 
mek için CHP ne yap 
malıdır? Bu konu tar 
tışıldı" diye konuştu. 
Kılıçdaroğlu, toplan
tıda sadece Doğu ve 
Güneydoğu'da Kürt 
sorununun ele alın
madığını, Doğu ve 
Güneydoğu'nun 
ekonomik sorunları, 
sosyal sorunları, faili 
meçhuller, geçmişle 
hesaplaşma, kadın 
ve kadına yönelik şid 
det, bağımsız olarak 
şiddet, din ve müte 
deyyin insanların 
kaygıları ve din konu 
su, idari reform, Av 
rupa yerel yönetim
ler özerklik şartı, yok 
sulluk ağırlı olarak 
ele alınan konular
dan ve CHP'nin

Doğu ve Güneydoğu 
Ana dolu'daki örgüt 
lenmesi, örgütler 
halkla nasıl daha 
fazla iç içe almalı" 
gibi konuların ifade 
edildiğini kaydetti. 
Seçim barajı konu 
sunda aşağı yukarı 
ortak bir kararın ege
men olduğunu gözle 
diklerini belirten 
Kılıç daroğlu, 
"(Seçim barajı yüzde 
5 olsun) diye bir 
düşünce var. Haksız 
gözaltı ve tutukla
malar tartışılan 
konulardandı. 
CHP'nin uzun süre 
bölgeye gelmemesi, 
bölge insanıyla diya
log kurmaması, 
kopukluğun oluş- t 
ması ve bu sürecin 
uzun devam etmesi 
CHP'nin bu bölgede 
kan kaybetmesine 
yol açmıştır.
CHP'den istenen böl
geye daha fazla 
gelin, yurttaşlarla 
daha fazla iç içe 
olun. Daha fazla 
diyalog kurun, 
sorunlarını çözecek
seniz doğrudan gelin 
bu bölgede halka 
anlatın. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
insanıyla daha fazla 
buluşmayı önerdiler 
bize" şeklinde 
konuştu.

-"CHP ALGISI"- 
Bölgede, bazı kesim
lerce "CHP algısının" 
negatif olduğunun 
konuşmacılar 
tarafından ortaya 
konulduğunu kayde
den Kılıçdaroğlu, bu 
algıyı değiştirmek 
açısından CHP'ye 
görev düştüğünün 
de vurgulandığını ve 
bunun CHP'nin 
üzerinde düşünmesi 
gereken konulardan 
birisi olduğunu 
söyledi. Kıhçdaroğ 
lu, toplantıya böl
genin kanaat 
önderlerinin, akade 
misyenlerinin, Sivil

Toplum Kuruluşu 
temsilcilerinin 
katıldığını belirterek, 
özellikle CHP ile aynı 
doğrultuda düşün
meyenlerle bir araya 
gelme ye özen gös
terdiklerini belirtti, 
diye konuştu. 
Anadilde eğitim 
tartışmasına ilişkin 
soruyu da yanıtlayan 
Kılıçdaroğlu, toplan
tıda bu konunun da 
gündeme geldiğini 
belirti.
Kılıçdaroğlu, bir 
başka soru üzerine, 
"Anadilde eğitimin 
olması gerektiğini, 
öğretimin olması 
gerektiğini, anadilde 
eğitimin olmasının 
sakıncalarının" 
tartışıldığını söyledi. 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
bir gazetecinin, "böl
geyle söylem birliği 
adına CHP'nin, soru 
na 'Kürt sorunu' 
adını koyuyor mu?" 
sorusuna da şu 
yanıtı verdi: "3. yol 
ile 'Kürt sorunu' 
farklı arkadaşlar. 
Kürt sorunu, bizim 
gördüğümüz sorun
ların bir parçası, az 
önce söyledim. Kürt 
sorunu da orada 
tartışıldı ama olayın 
ekonomik, siyasal, 
toplumsal yönü, 
kültürel yönü onlar 
da tartışıldı. Bir 3. 
yol dediğimizde 
olayı bir bütünlük 
içinde görüyoruz ve 
3. yolda bizim hede
fimiz şu, ondan vaz 
geçmiş değiliz. 
'Etnik temele dayalı 
siyaset, inanç teme
line dayalı siyaset 
doğru değildir' 
diyoruz. Biz 
kişilerin etnik kim
liğine de inancına da 
saygılıyız ama biz 
var olan sorunların 
çözülme sini isti 
yoruz. O sorunlar 
çözülürken de olayı 
tek pencereden 
görmeyi yanlış 
olduğunu görüyoruz, 
yanlış olduğunu 
düşünüyoruz. Etnik 
temelli siyaset olayı 
sadece etnik pence 
reden görür, inanç 
temelli siyaset soru 
nu sadece din 
penceresinden 
görür, olay bu 
kadar basit bir olay 
değildir, olayın pek 
çok bbyutu var. o 
boyutta burada 
tartışıldı."
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Gemlik Gücümspor 
Kulübü minik erkek
ler basketbol takımı, 
dün oynadığı Nilüfer 
Eğitim Kurumlan 
karşılaşmasını 12-6 
almayı başardı. 
Dün Bursa Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda saat 
H.oo’de başlayan 
karşılaşmayı 
12-6 kazanan 
Gücümsporlu 
basketçiler C 
gurubunda yaptığı

12 karşılaşmadan 
11 almış oldu. 
Gemlik Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan büyük- 
başaran, C grubun
da 12 maçtan 11 
maçı galibiyetle 
sonuçlandıran 
Gücümsporlu bas- 
ketçilerin gurup 
lideri olduğunu 
söyledi.
Büyükbaşaran, 
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan basketbol 

takımının karşısına 
2001 doğumlu 
yedek kadro ile 
çıktıklarını 
belirterek, 
Gücümsporlu bas- 
ketçilere araç 
teminini sağlayan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e, Doğukan 
Paşalıoğlu’na ve 
yedek kadroyu 
önümüzdeki yıllara 
hazırlayan Abbas 
Özer’e teşekkür etti.

Gemlik Körfezspor 
kulüp yöneticileri ve 
A takımı futbolcuları 
sabah kahvaltısında 
biraraya geldiler. 
Kahvaltıda konuşan 
Gemlik Körfezspor 
Kulübü Başkanı 
Osman Küçük, 
futbolculardan birlik 
ve beraberliklerini 
bozmamalarını 
isterken, sporun 
aynı zamanda 
bir centilmenlik 
gösterisi olduğunu 
söyledi. Gemlik’te 
kulüp olma çabaları 
m sürdürdüklerini 
ve bunun meyvala

rım almaya başla 
dıklarım söyleyen 
Osman Küçük, 
“Yakın zamanda 
siz futbolcu kardeş
lerimiz ile birlikte 
topluca Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
ziyaret edeceğiz. 
Belediye olarak 

kulübümüze yaptık
ları kulüp 
malzemelerinden 
dolayı teşekkür ede
ceğiz. Gemlik’te 
spora vermiş 
olduğu destekten 
dolayı Başkanımız 
Fatih Mehmet 
Güler’e minnettarız' 
dedi.

«sekeri
- - - - - - - - -  KREŞLERİ

GEHLİrİN İLEÖZEL 
OKUL ÖKÇESİ Kİlil 

KUBUHU
VI I 

€GITIMD€l2. VII
“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 RAGLI. 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 (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
MORTGAG€ BROKCA'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 3. kat daire 67 bin lira • 5, kat daire satılık 67 bin lira 

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) '■ 
_____________Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)______________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
_________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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iMMıııMııiMn IIIİIIİIMBİIIİİİSIMİİIIİ
Döviz kuru ve ulus
lararası ham petrol 
fiyatlarındaki sık 
değişimlerin etki 
siyle her geçen gün 
el yakan benzinin 
litre fiyatına bir 
vatandaş 2000 yılın
da ortalama 0,58 lira 
öderken 2010 yılında 
ise yüzde 534.5 artış 
la 3,68 lira ödedi.
Son yıllarda giderek 
artan benzin fiyatları 
karşısında vatandaş, 
"araba" sevdasından 
değil, benzin tüketi
minden taviz verdi. 
Çeşitli kaynaklardan 
yaptığı hesaplama 
lara göre, Türkiye'de 
araç sayısı 2000 
yılından 2010 yılına 
kadar yüzde 80,7 
oranında arttı. Buna 
karşın benzin tüketi
mi aynı dönemde 
yüzde 24,8 oranında 
azaldı.
Trafiğe kayıtlı motor
lu araç sayısı, 2000 
yılında 8,3 milyon 
iken 2010 yılında 15 
milyona ulaştı.
Türkiye'de tüketilen 
benzin miktarı da 
aynı dönemde 2 
milyon 800 bin 731 
tondan 2 milyon 105 
bin 87 tona geriledi. 
Artan fiyatların etki 
siyle son 11 yılda 
benzin tüketimini 
azaltan vatandaş 
bunun yerine, fiyatı 
nispeten daha ucuz 
motorin ve otogaza 
yöneldi. 2000 yılında 
8 milyon 189 bin 294 
tonluk motorin tüke

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

timi 2010 yılında 
yüzde 68,2 oranında 
artışla 13 milyon 775 
bin 694 tona çıktı. 
Otogaza talep ise 
neredeyse ikiye kat
ladı. Buna göre 2000 
yılında 1 milyon 280 
bin 331 ton olan 
LPG otogaz tüketimi, 
2010 yılında yüzde 
95,2 oranında 
artarak 2 milyon 500 
bin tona yükseldi. 
Söz konusu 
dönemde toplam 
akaryakıt tüketimi 16 
milyon 153 bin 849 
tondan, 16 milyon 
971 bin 485 tona 
çıktı.
-BİR ÖNCEKİ YILA 
GÖRE DEĞİŞİM- 
2010 yılında bir önce 
ki yıla göre toplam 
akaryakıt tüketimi 
yüzde 3,9, benzin 
tüketimi yüzde 7,6 
oranında azaldı. 
Motorin tüketimi bir 
önceki yıla göre yüz 
de 2,35 oranda, oto 
gaz tüketimi de yüz 
de 8,4 oranında arttı. 
PETDER'in 2010 yılı 
sektör raporuna 
göre, ÖTV'nin 
artırılması ve KDV 

matrahı yükseltmesi 
nedeniyle 2010'da 
akaryakıt tüketimin
den sağlanan dolaylı 
vergiler bir önceki 
yıla göre yüzde 20 
artarak 35 milyar 
liraya ulaştı. Geçen 
yıl doğalgaz kul
lanımının daha da 
artması ve yaygın
laşmasıyla fuel oil 
ve kalorifer yakıtı 
türleri tüketimi de 
bir önceki yıla göre 
yüzde 44 azalarak 
1,1 milyon ton oldu. 
Akaryakıt ve LPG 
sektörlerinden 
sağlanan dolaylı 
vergi gelirleri 2010 
yılında yaklaşık 
yüzde 17 artarak 42 
milyar liraya ulaştı. 
Döviz kuru ve ulus
lararası ham petrol 
fiyatlarındaki deği 
şimlerin etkisiyle her 
geçen gün el yakan 
benzinin litre fiyatına 
bir vatandaş 2000 
yılında ortalama 0,58 
lira öderken, 11 yılda 
ödediği rakam yak
laşık yüzde 534,5 
oranında arttı ve 
2010'da ortalama 
3,68 liraya çıktı.

Özellikle internetten 
indirilen korsan 
filmlerle başa çıka- 
ma yan yapımcılar, 
kontr-korsan yön
temler geliştiriyor. 
Korsan film siteleri 
ne hacker aracılı 
ğıyla virüs yayan 
şirketler, kullanan
ların bilgisayarını 
kullanılmaz hale 
getiriyor.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün he 
nüz vizyona girme 
miş Oscar adayı The 
king’s Speech filmi
ni izlediğini Twitter 
dan açıklaması, ön 
çeki gün de Eyvah 
Eyvah 2 filminin 
korsanının Kültür 
Bakanhğı’ndan 
sızdığı iddiaları kor
sana karşı tedbirleri 
bir kez daha güneme 
getirdi. Artık yasalar 
dan umudu kesen 
yapımcı, korsanı 
engellemek için ses 
ve görüntüyü ayrı 
ayrı kodlarken, 
kimisi de hacker kul
lanarak internetteki 
korsan film siteler
ine virüs yüklüyor. 
Böylece filmi 
indirenlerin bilgisa
yarı artık kullanılmaz

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

hale geliyor. Ancak 
yine de nihai çözüm 
yasal takipte 
görülüyor.
21 milyar ziyaret , 
Digital marka koru
ma alanında uzman 
Mark Monitor şirke
tinin yayımladığı 
rapora göre, korsan 
film paylaşmada kul
lanılan rapisha 
re.com, megavi 
deo.com ve megau- 
pload.com sunucu
ları 21 milyar kez 
ziyaret edildi. 
Rapishare.com kor
san dosya paylaşımı 
na olanak sağladığı 
için Amerikan Müzik 
Endüstrisi Derneği 
(RIAA) tarafından 
dava edildi. Söz 
konusu site korsan 
dosyaları kaldırmaya 
başladı. Dünyada bu 
işin üzerine ciddiyet 
le gidiliyor.
Türkiye’de işe du 
rum hâlâ karışık. 
Yapımcılar ve mes 
İek birlikleri korsan 
paylaşımını çekir 
dekten engellemeye 
çalışıyor. Dijital 
ortama aktarılan 
paylaşımları indiren 
korsanseveri 
büyük sürprizler

NÖBETÇİECZANE
21 Şubat 2011 Pazartesi 

ERÇEK ECZANESİ

•bekliyor.
Türkiye’de yeni 
vizyona giren 
‘Aşk Tesadüfleri 
Sever’ filmi ile ilk 
kez yeni bir yöntem 
denendi. Filmin 
yapımcısı ve yönet
meni Ömer Faruk 
Sorak, korsan pay
laşımları engelleye
bilmek için ‘dosta 
düşmana kilit’ yap
tıklarını söyledi. 
Sorak, “Filmin inter
nete düşmesini 
engelleyebilmek için 
her film kopyasına 
numara verdik. Bir 
film kopyalanması 
halinde film 
numarasından yasal 
takibe alacağız. Ön 
izleme yapan kurum
lar için de aynı önle
mi aldık. Bakanlığa 
gönderilen kopya 
için de film kopya 
numarası verdik. 
Uluslararası alanda 
ise korsanın çıktığı 
yerde müdahale 
edebileceğiz. Büyük 
server’ larda ise 
film paylaşılmadan 
yani çekirdek 
halindeyken yakala
mak için uluslararası 
alanda tarama 
sağlıyoruz” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 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. »13 i0 28

__________ULAŞIM_________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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
Nüfuz Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 613 18 46
İS-KUR 513 71 66

BELEDİYE

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

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

Gemlik Körfez ffllimİHOÜHlI

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.SaO.Oeafiı 513 10 M
Tom okay Tomografi 513 65 29

ı Uzmanlar Tıp Mrk. 513 eo 40

TAKSİLER

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3894 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
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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^ 
pı,,^"“lerîmiz internet üzerinden naklen vavınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com )
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Zeytin üreticisine 
müjdeli haber
2010 Yılı Mayıs ayında yağışla 
rın fazla olması nedeniyle zeytin
lerde meydana gelen çiçek yan
ması nedeniyle üreticilerin mağ
duriyetini gidermek için bu güne 
kadar yapılan mücadelenin 
karşılığı alındı. Haberi syf 7’de

WUMlWIIIII
Gemlik Belediyesi ile Bursa 
Zihinsel Engellileri Koruma 
Derneği işbirliğinde düzen
lenen Çevre Temizlik çalış
masında gezinti ve yol boy
ları ile parklarda oluşan atık
lar temizlendi. Yapılan açık
lamada, Çevre Temizliğinin 
her hafta bir gün olmak üze 
re tekrarlanacağını, temizli 
ğe duyarlı vatandaşların 
yardımcı olmak için çevreye 
Ve yol boylarına atık atma
maları istendi. Sayfa 2’de

05322825575
Enver ŞAHİN-Fazlı AYDIN-Ibrahim ADA

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ARZUM KONUTLARI

Davetiye krizi
Gemlik Belediyesi’nin girişimleri ile 

önümüzdeki günlerde iki yeni ilköğre
tim okulunun temeli atılacak.

Ilıca Caddesi’ndeki Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nun yenilenmesi için 
Belediyenin başlattığı girişimler sonu
cu kollektif bir işbirliği ortaya konuldu.

Belediye eski okulu yıktırdı, zeminini 
düzelti ve okul yapımı için sponsor 
buldu.

Mimarlar Odası Başkanı Mimar Kenan 
Çakır yeni yapılacak okulun projelerini 
çizdi.

Elektrik projesini Kaya Kesen, makina 
projelerini Makina Mühendisi Şahin 
Danış çizdi.

Valilikte, Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
okulu yapacak Karataş ailesi yapım 
protokolü imzaladı. Devamı sayfa 4’de

LÜKS DAİRE VE DÜKKANLAR
O DEPREME DAYANIKLI 
O RADYAL TEMEL 
O KOMBİLİ (DOĞALGAZ) 
O UYDU ANTENLİ 
O KAPI GÜVENLİK 
O MODERN BANYO 
O ANKASTRE MUTFAK 
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

02245132888

Kaddali de flidiyor
Libya’da başlayan 
halk ayaklanmasında 
400 kişinin öldüğü, 
askerlerin çekilme
siyle Bingazi ve 
Siirt’te de dahil 
birçok kentlerde 
kontrolün gösterici
lerin eline geçtiği 
iddia edildi.
42 yıllık Muammer 
Kaddafi diktasında 
yönetilen ülkede 
Kaddafi’nin kaçtığı 
iddia edildi. 
Göstericiler, 
halk sarayının 
yanı sıra birçok

kamu binasını 
yakarak, yağma 
ladığı belirtiliyor. 
Libya’da yaşayan 
Türklerde ülkeden 
kaçıyorlar.
Libya’ya Türk 
Hava Yolları ve 
deniz yollarının 
feribotları Türkleri 
tahliye için gön 
deriIdiğ i açıklandı. 
Arap dünyasındaki 
halk ayaklanması 
tüm hızıyla diğer 
dikta yönetimiyle 
yönetilen ülkelere 
sıçrıyor.

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

Neden?
Türkiye Cumhuriyetinin temelleri sarsıh 

yor.
Hukuk erozyona uğruyor.
Aydınlar susturuluyor.
Gazetecilerin kalemleri ya ellerinden 

alınıyor ya da ucu köreltiliyor.
Cumhuriyet Devriminin sahipleri etkisiz 

(eştiriliyor.
Yoksulluk, yoksunluk hızla arttırılıyor ve 

sadakaya bağlanan bir toplum yaratılıyor...
Türkiye’nin güneyinde Afrika’nın kuze 

yinde dünya jandarması ABD ile için için 
çökmekte olan AB üyesi ülkeler yeni bir ya 
pıianmayı gerçekleştiriyor.

Selçuk Özbay...
Memleket Sevdalıları Derneği Bursa il 

Yönetim Kurulu Üyesi.
Toplumsal gelişmelere duyarlı bir yurt

taş...
Dün, O’nunla bir toplantıda birlikteydik.
Söz alanlar birlikten, beraberlikten, yan ya 

na durmaktan söz ederken, ABD’nin dünya 
üzerinde gerçekleştirmek istediği tasarım
ları bir bir anlatırken, tarihsel değişimi sos 
yolojik çözümlemelerle örneklerken biz de;

İçinde bulunduğumuz durumun nedenleri 
sorguladık.

Birlikte geriye döndük ve olanı biteni 
aldık verdik.

Üniversite yıllarına döndük.
İstatistiki değerlendirmeler yaptık.
Yıl 1984...
Uludağ Üniversitesinin öğrenci sayısı on 

sekiz bin.
O dönemde Bursa’da Kredi ve Yurtlar 

Kurumu’na bağlı üç bilemedin dört öğrenci 
yurdu var.

Yurtların kapasitesi bin.
Açıkta kalan on yedi bin öğrenci.
Bunların yarısının Bursah olduğunu var 

saydık...
Geriye kaldı sekiz bin beş yüz öğrenci...
Yarısının kendi olanaklarıyla, kalan 

yarısının dörtte üçünün eş dost akraba 
yanında barındığını, dörtte birinin ise orta
da kaldığını ve bunlara binlerinin sahip çık
tığını düşündük.

1984...
2011...
27 yılda 27 bin öğrenci eder ki bu arada 

Uludağ Üniversitesi’nde okuyan öğrenci 
sayısının da arttığını göz ardı etmemek 
gerek...

Bugün...
O, 27 bin öğrenci değişik kurumlarda mes 

(eklerini icra ediyorlar.
Her geçen yıl da aralarına yeni mezunlar 

ekleniyor.
Ve kesinlikle yıllar önce ortada kaldık

larında kendilerine sahip çıkanları unut
muyorlar.

Üzerine bir de sorgusuz sualsiz inanç 
duygusunu katın.

Her şey çok net değil mi?
Sosyo-ekonomik bu veriler bugünleri 

daha iyi açıklamıyor mu?
Evelemeye gevelemeye gerek yok.
Demek ki;
Cumhuriyete, ulusal bütünlüğe, Atatürk 

İlke ve devrimlerine sahip çıkmak, sadece 
söylemle değil eylemle de desteklendiğin 
de gerçekleşiyor.

Gemlik Belediyesi 
ile Bursa Zihinsel 
Engellileri Koruma 
Derneği işbirliğinde 
düzenlenen 
Çevre Temizlik 
çalışması’nda 
gezinti ve yol 
boyları ile parklarda 
oluşan atıklar 
temizlendi.
Engelli gençler, 
rehabilitasyon 
hizmeti aldıkları 
merkez önünde 
özel giysileri ve 
ağızlarına 
maskeler takarak 
yapacakları 
çevre temizliğine 
hazırlandılar. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekip
lerinin gözetiminde 
eğitmenleriyle 
birlikte Gemlik 
Umurbey 
Mahallesi’ne gelen

Zihinsel Engelli 
gençler Celal Bayar 
Anıt Mezarı 
çevresinde oluşan 
atık ve çöpleri 
temizlediler.
Engelli olmayan 
engelsizlerin gezinti 
yaptıkları zamanlar
da çevreye bıraktık
ları atıkları topla
yarak temiz 
kalmasını sağlayan

engelli gençler 
Umurbey Mahallesi 
Çarşı içinden 
başladıkları temizlik 
çalışmalarını 
Gemlik’e inen 
anayolun kenarların 
da sürdürdüler. 
Gemlik Belediyesi 
ve Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma 
Derneği’nden

yapılan açıklamada, 
Çevre Temizliğinin 
her hafta bir 
gün olmak üzere 
tekrarlanacağını, 
temizliğe duyarlı 
vatandaşların 
engelli gençlere 
yardımcı olmak 
için çevreye ve 
yol boylarına atık 
atmamaları 
istendi.

TirfcivtFartBrıdtnBaskaıaznaret
Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı yönetimi 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler’e tanışma 
ziyaretinde bulundu. 
Bir süre önce 
yeniden oluşturulan 
ve Genel Başkan 
lığını Abdüllatif 
Şener’in yaptığı 
Türkiye Partisi İl 
Başkan Yardımcısı 
ve Teşkilattan 
Sorumlu Erten 
Kayan, Gemlik İlçe . 
Başkanı Mehmet 
Onur ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
tanışma ziyaretinde

Gemlik’teki sorunlar 
masaya yatırıldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ziyarette, Cumartesi 
günü temeli atılacak

olan Ilıca 
Caddesi’ndeki 
Ayşe-Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu, 
yapımı biten Atatürk 
İlköğretim Okulu,

Denizcilik 
Yüksekokulu, 
Erkek öğrenci Yurdu 
ve Balıkçı Barınağı 
hakkında bilgiler 
verdi.
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Galericilik adı altında
tefecilik yapan çeteye darbe ozcanvurall 933@hotmail.com 

www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Bursa'da galericilik 
adı altında tefecilik 
yaptıkları iddia 
edilen çete, jandar
ma tarafından düzen
lenen operasyonla 
çökertildi.
Edinilen bilgiye göre, 
bir çetenin faizle 
borç verdikleri şahıs
ları ölümle tehdit 
edip, icra yoluyla 
gayrimenkullerine el 
koyduğu ihbarını 
alan Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri harekete 
geçti. Karacabey ve 
Bandırma ilçelerinde 
eş zamanlı operas 
yonlar düzenleyen 
ekipler, D.G., R.G., 
R.G , ve E.A. isimli 4 
kişiyi gözaltına aldı. 
Zanlıların otomobil 
galericiliği aldı altın

TIR'ın nllıın um otomobilde baba liııl illi
Bursa'da yağış sebe 
biyle kayganlaşan 
yolda kontrolden 
çıkan otomobil, 
önünde seyreden 
TIR’a çarptı.
TIR'ın altında 300 
metre sürüklenen 
otomobildeki aynı 
ismi taşıyan baba 
oğul hayatını kaybe 
derken, 3 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 18.30 
sıralarında Bursa- 
Ankara karayolunun 
27. kilometresi Ümit 
Alan Rampası'nda 
meydana gelen

İninin çatısına çıkaralı intihar eiınelı isledi
Bursa'da bunalıma 
giren bir kişi, evinin 
çatısına çıkarak inti
har etmek istedi.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Adalet Mahallesi 
Düzgün Sokak'ta 
meydana geldi. İddi
aya göre son gün
lerde bazı psikolojik 
sorunlar yaşayan 
A.T. (32), akşam 
saatlerinde otur

da sıkışık durumdaki 
kişilere otomobil 
alım satımı yapılmış 
gibi nakit para 
verdikleri, karşılığın
da çek ve imzalı boş 
senet imzalattıkları, 
çek ve senetlerin 
ödenmemesi halinde 
ise çok yüksek faiz 
uyguladıkları ileri 
sürüldü. Şebekenin 
imzalı boş senetlere 
yüksek miktarda 
rakam yazarak icra 
yolu ile mağdurların 
menkul ve gayri- 
menkulierine el koy

kazada, Ali Gül 
şen'in (27) kullandığı 
06 ET 5248 plakalı 
otomobil, yağışlı 
havada kayganlaşan 
yolda kontrolden 
çıkarak önünde 
seyreden Ertürk 
Arslan (51) idaresin
deki 42 ASF 68 
plakalı TIR'a 
arkadan çarptı.

duğu 3 katlı binanın 
çatısına çıkarak, 
kendisini aşağı 
atmak istedi. Şahsı 
gören mahalle 
sakinleri, A.T.'yi ikna 
etmeye çalıştı. 
Bunalıma giren 
şahsı ikna ede
meyen vatandaşlar, 
polis ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri güvenlik için 

dukları, mağdurları 
darp ve ölümle tehdit 
ederek haksız 
kazanç sağladıkları 
iddia edildi.
Şahısların ev ve 
dükkanlarında 
yapılan aramalarda 1 
ruhsatsız tabanca, 
şarjör, 15 adet taban
ca fişeği, 591 adet 3 
milyon 288 bin 326 
TL değerinde senet, 
2 adet 49 bin 800 TL 
değerinde çek, 4 
adet tapu aslı, 7 adet 
tapu fotokopisi, 8 
adet oto alım satım

TIR'ın altında yak
laşık 300 metre 
sürüklenen otomo
bilde sıkışanlar, 
İnegöl'den gelen 
arama kurtarma 
ekiplerinin yardımı 
yla çıkarıldı. 
Otomobilde bulunan 
İlyas Gülşen (51) 
olay yerinde, duru
mu ağır olan babası 

binanın bulunduğu 
yere itfaiye ekibi 
istedi. İtfaiye ekipleri 
A.T.'nin atlama ihti
maline karşı yere 
branda açtı. 
Kayınbiraderi 
olduğu iddia edilen 
bir kişi de A.T.'yi 
çatıdan indirmeye 
çalıştı ancak başarılı 
olamadı. Polis ekip
lerinin yoğun 
çabaları sonucu 

sözleşmesi koçanı, 
40 adet alım satım 
vekaletnamesi, 4 
adet oto alım satım 
protokolü, 62 adet 
değişik şahıslara ait 
sürücü belgesi ve 
nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 4 adet 
ajanda, 3 adet bıçak, 
4 adet sopa, 8 adet 
banka hesap cüz
danı, 6 adet tevdi 
bordrosu, temlik- 
name, 2 adet araç 
kiralama sözleşmesi, 
147 adet oto satış 
sözleşmesi ele ge 
çirildi. Yakalanan 4 
zanlı, "suç işlemek 
maksadıyla örgüt 
kurmak, tefecilik, 
darp, ölümle tehdit 
ve nitelikli dolandır 
ıcılık” suçlarından 
adliyeye sevk edildi.

İlyas Gülşen (72) ise 
kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Kazada yaralanan 
Satı Gülşen (80), 
sürücü Ali Gülşen 
ve Gülşen Gülşen 
(28), ambulanslarla 
çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Tıp 
Fakültesi'ne sevk 
edilen Satı Gülşen'in 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
bildirilirken, kazayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

ikna olan A.T. aşağı 
indirildi. A.T.'nin 
çatıdan inmesiyle 
toplanan meraklı 
kalabalık ise 
dağıtıldı.
Ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan şahıs, 
tedavisinin ardından 
ifadesi alınmak 
üzere Nejdet Pamir 
Polis Merkezi'ne 
götürüldü.

Gerisi sizlere kalmış I...

Sayın okurlar; Arasıra eski günlerin 
hayal ediyorum..

Genç cumhuriyeti, onu yaratanların ve 
yaşatacak olanların onurlu, dimdik 
yürüyüşlerini.. Modern Türkiye hayali...

Pekii.. O eski günler güzel miydi? ..
Belki o kadar güzel değildi ama bugün 

geriye baktığımız vakit, geçmiş yılları ben 
çok daha güzel buluyorum.

Evet... Eskiden de çoğumuzun büyük 
sıkıntıları vardı.

Gelir düzeyi düşüktü. Eğitimde, sağlık
ta, ekonomide, sosyal yapımızda bin bir 
sorun ailelerin belini büküyordu.

Fakat o zamanlar, bu kadar mutsuz 
değildik.

Çünkü umudumuz vardı. Güvenimizi 
yitirmemiştik.

Önümüzdeki her türlü engeli aşa
cağımıza inanıyorduk.

Gelelim bu günlere..
Bakıyorum, koca Türkiye'de akıl almaz 

bir yılgınlık hâkim.
Halkın önemli bir bölümü güvenini kay

betmiş, asık yüzlü, karamsar insanlar 
ülkesi haline gelmişiz.

Çevrenize bakın, artık gülmeyi bile 
unuttular.

Çünkü içlerini ısıtacak bir umut ışığı 
bile yok! ..

Heyhat, yaşlı dostlar,güzel günler 
mazide kaldı..

Bazı gazete ve yazarlar dışında, herkes 
suspus!

Yaşanan birçok olumsuzluğa halkta 
önemli bir tepki yok.

Bu, toplumun duyarsızlığı, korku, 
endişesi ile insanlar sinmiş bir halde... 
Şaşkın, aval aval...

Demokratik haklarını kullanan 
protestoculara polisin coplu, biber gazlı 
saldırılarını görüyorsunuz..

Yasadışı dinlenen telefonlar, basılan 
evler, çiğnenen hukuk, toplumda bir yıl
gınlık yaratmış durumda...

“İleri demokrasi" dedikleri bu olsa 
gerek(!).

Ama herkes söylüyor, görüyor, yolsuz 
luklar, hortumlamalar, gemicıkler, yumur
talar, usulsüz krediler eskisi gibi devam 
ediyor.

İktidar medyanın susmasını istiyor.
Zaten çoğu yalaka oldu..

Medya sussun ki, ülkedeki çarpıklıklar 
ortaya çıkmasın isteniyor..

Cezaevlerinde 50 kadar gazeteci tutuklu 
olarak yatıyor..

Yakında yenileri de içeri girecek. Ayrıca 
gazeteciler hakkında yüzlerce soruştur
ma ve dava da devam ediyor.

Sizler söyleyin, hangi demokratik 
ülkede basın için açılmış bu kadar dava 
ve soruşturma var?.

Biliyorsanız söyleyin..
Sözde “ileri demokrasi “ yaratıhyor- 

muş..
Sizler söyleyin basının özgür olmadığı 

bir ülkede demokrasiden bahsetmek 
mümkün olur mu?..

Onun için gelecekten umutsuzum. Yazık 
oluyor yaşayanlara..

• Ben ise 77 yaşında geçmişin güzel ha 
yalleri içinde

Yaşayıp gidiyorum..
Ne yapayım?.
Benden yazması..
Gerisi sizlere kalmış...

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

Davetiye Krizi
Karataş ailesi bu okul için yaklaşık 2 

milyon 500 bin lira harcayacaktı.
Okulun adı ise anne ve babaların adı ola

caktı.
Yani, Namık Kemal İlkokulu, Ayşe-Ziver 

Karataş olacaktı.
Belediye okulun tüm yapım işini üzerine 

aldı.
Karataş ailesiyle temasları yürüttü.
Sona gelinmişti.
Temel atma günü birlikte saptandı.
Tarih 26 Şubat 2011 Cumartesi gününde 

karar kılındı.
Belediye davetiye taslağını hazırladı ve 

basımını ihaleye çıkardı.
Bu işi en düşük fiyat veren Güler Ajans 

aldı.
Davetiye baskıya çıkmadan önce 

üzerindeki yazılacak yazı ile kimlerin ad 
lan bulunacağı için görüşler alındı.

Hazırlanan taslakta davet eden kişiler 
olarak Ayşe-Ziver Karataş ve Çocukları 
(Hayırsever) yanında, Fatih Mehmet Güler 
(Gemlik Belediye Başkanı) Bilal Çelik 
(Gemlik Kaymakamı) altta ise Şahabettin 
Harput (Bursa Valisi) yazıldı.

Valiliğe taslak basımdan önce gönderildi.
Kaymakam ABD deki kurstan geldi o da 

taslağı inceledi.
Bir sorun yoktu.
Davetiye basıldı ve dağıtımına başlandı.
Ne olduysa ondan sonra oldu. Vali 

Şahabettin Harput’un adının davetiyeden 
çıkarılması istendi.

Neden?
Valinin proğrama katılmayacağı da öğre

nildi.
Neden?
Nedeni belli değil.
Açıklanırsa öğreneceğiz.
Belediye bu kez dağıtılmayan davetiyeleri 

bir çözümü Valinin adının üzerinin örtüle 
rek, buraya “Karataş Ailesine Teşekkür 
Ederiz” yazısı bastırıldı.

Hayırsever bir ailenin devlet millet elele 
projesi ile ortaya çıkarılan bir okulun 
açılışına Valinin katılmamasının haklı 
nedenleri olmalı.

Devlet adına yaptırılacak olan bir okulun 
açılış davetiyesinden Valinin adının çıkarıl
masının istenmesi neye hizmettir?

Burada görülmek istenmeyen Gemlik 
Belediye Başkanının adı mıdır?

Gemlik Belediye Başkanı ile Valinin adı 
nın yan yana görülmek istenmemesinin 
nedeni, Gemlik Belediyesindeki savcılık 
soruşturması mıdır?

öğrendiğime göre dağıtılan davetiyeler 
de toplatılmış, üzerinde “Karataş Ailesine 
Teşekkür Ederiz” etiketi yapıştırılarak 
dağıtılmış. Gemlik Belediyesinin hizmet
lerinden çekinenler mi var?

Ben bu işe bir anlam veremedim.
Veren varsa beri gelsin.
Bakalım diğer okul ve Balıkçı Barınağı 

açılışlarında neler yaşayacağız.

34 GHJ 63 PLAKALI ARACIMIZIN 
TAŞIT KARTI KAYBOLMUŞTUR.

HÜKÜMSÜZDÜR. , 
BORUSAN LOJ. DAĞ. DEP. TAŞ. TİC. A.Ş.

Gemlik ve Büyükşehir Belediyesi, okulu bahçesi için birlikte hareket etti

Lale Kemal Kılıp İlköğretim
Okulu bahçesi asfalt kaplamlı

Gemlik Belediyesi 
tarafından dolgu 
maddesi ve üzerine 
mıcır dökülerek 
yükseltilen Lale 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
bahçesi, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si ekipleri tarafından 
asfaltla kaplandı. 
Daha önce yağışlı 
havalarda okul 
bahçesinin yağmur 
sularıyla dolması 
nedeni ile eğitim 
öğretimde aksama 
lar yaşandığı 
Lale Kemal İlköğre
tim Okulu’na ilk 
önce Gemlik Bele 
diyesi yardım elini 
uzattı. Yağışlarda 
göle dönen okul 
bahçesinin zeminini 
dolgu maddesi 
dökerek yükseltti. 
Asfalt dökümüne 
hazır hale getirdi. 
Daha sonra 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
yardım isteyen 
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan’ın 
bu istemine

olumlu yanıt geldi. 
Büyükşehir Belediye 
si ekipleri hafta 
sonunda okul

bahçesine asfalt 
kapladı. Okul 
Müdürü Mustafa 
Korey han,

veliler ve öğrenciler 
adına belediye 
başkanlarına 
teşekkür etti.

Büfecine s» sancısından tehdit
Kayhan Mahallesi 
Cumartesi Pazarı 
sonunda büfe 
işletmeciliği yapan 
Gökmen Yavuzcan 
işyerine satmak 
için aldığı bardak 
suların 15 tanesinde 
yabancı madde 
saptayınca durumu 
satıcıya bildirdi. 
Ancak, satıcının 
aldıklarının yerine 
temiz suları kendi
sine iade etmeyince 
tehdit edildiğini 
söyledi.
Gazetemiz bürosuna

elinde içinde 
yabancı maddeler 
olan bardak su ile 
gelen Helin 
Ekmek Büfe 
İşleticisi Gökmen 
Yavuzcan, 
şunları söyledi: 
“İlk kez alışveriş 
ettiğimiz su satıcı 
sından aldığımız 
bardak suların bir 
kısmının içinde 
yabancı madde 
gördüm. Bunu 
kendilerine belirttim. 
Değiştirilmesini 
istedim. Elimdeki

suları kendisine 
teslim ettim.
Ancak, bana yenisi
ni iade etmemesi 
üzerine aramızda 
tartışma çıktı.
Kendisine o zaman 
bende bu durumu 
basına anlatırım 
dedim. Bunun 
üzerine eşimin 
yanında bana ağır 
hakaretler ederek, 
ölümle tehdit etti. 
Kendisi hakkında 
Savcılığa suç 
duyurusunda 
bulunacağım.”

El EM Ali ŞANTİYEDE TEMİZLİK VE
ELElnHN çay kahve İşlerine

ADAIIIVAD BAKACAK BAYAN ELEMAN araniyorBnMIlUn Tel: 0 224 513 67 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kız Meslek lisesi UvüMlaına 
Anaokulu yenilendi

Gemlik Kız Teknik 
Meslek Lisesi 
Uygulama Anaokulu 
yeni ve tam 
donanımlı sınıfları, 
kurum mutfağı ve 
oyun alanları 
yenileyerek faaliyet
lerini genişletti.
Okul Müdürü Nazım 
Seren, "0-6 yaşlar 
arasını kapsayan 
okul öncesi yıllan 
kişiliğin oluşumunu 
ve şekillenmesi 
temel bilgi, beceri 
ve alışkanlıkların 
kazanılması ve 
geliştirilmesinde 
ileri yıllarda olan 
etkisi nedeni ile 
yaşamın en kritik 
dönemlerinden 
b/rid/r” dedi. 
“Amacımız;Çocuk- 
larınızı sevgi dolu 
bir ortamda zihin
sel, bedensel ve 
sosyal yönden 
sağlıklı gelişimlerini 
sağlamak ve onları 
hayata başarılı ola
bilecekleri psikolo
jik ve sosyal düzeye 
getirmektir” diyen 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, 
“Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
olan okulumuz 3-6 
yaş arası çocuklar 
için eğitim ve öğ 
retim hizmeti ver
mektedir. Anasını 
fımızda tam gün ve 
yarım gün uygula
ması vardır. Bu 
seçenekler öğrenci 
nin yaşı ve velisinin 
tercihi ile belirlenir” 
dedi.
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Alan Şefi 
Serap Tutar, 
Uygulama Anaokulu 
nun uzman öğret
menler tarafından

m 16 ZU 964 plakalı aracımın ruhsatımı kaybettim.
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

MURAT ASLAN

hazırlanan aylık 
yemek listeleri 
alanında uzman 
genç, dinamik ve 
yenilikçi öğretmen 
kadromuz. Çocuk
ların yaparak yaşa
yarak öğrenmelerini 
sağlayan etkili öğe- 
tim. Tam gün ve 
Yarım gün uygula
ması. Hijyenik, gün 
ışığı alan tam 
donanımlı sınıflar ile 
hizmet vermekteyiz. 
Okulumuzda hijyen 
temizlik görevlileri 
tarafından sağlanır. 
Gemlikte en iyi okul 
öncesi eğitim 
alanında en iyi ku 
rum olmayı hedef 
(ediklerini söyledi. 
Tutar, “Anaokulu 
muz 36-72 aylık 

çocuklara eği tim- 
öğretim vermekte
dir. Okulumuz 07.30’ 
da başlamakta, 
17.00’a kadar 
devam etmektedir.
Öğrencilerimiz oku
lumuza sabahçı 
(08.00-12.30), 
öğlene i(12.30-17.00) 
ve tam gün 
(08.00-17.00) olarak 
gelmektedir.
Sabah okula gelen 
öğrenciler kendi 
seçtikleri fen, 
müzik, evcilik, 
kitap, puzzle, 
kukla köşelerinde 
bireysel ya da grup 
olarak oyunlarına 
başlarlar.
Kahvaltının ardın
dan etkinlik zamanı 
başlar.” dedi.

Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından gerçek
leştirilen süt inekçi 
liği projesine maddi 
ve manevi destek 
verenlere teşekkür 
plaketi verildi. 
Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri 
ve öğrenciler, dün 
Gemlik İlçe Jandar 
ma Komutanı Kıdem 
li Yüzbaşı Şefik 
Ünal’ı makamında 
ziyaret ederek, 
plaket sundular. 
Eskişehir İlçe 
Jandarma Komutan 
Vekili Üsteğmen 
Sarper Alptekin’e 
■ziyaret plaket veren 
Tamer Sivri ve 
öğrenciler, projeye 
verilen maddi ve 
manevi destek 
nedeniyle teşekkür 
ettiler.

mu
İNŞAAT 

TEKNİKERİ
İLE 

KAMYON 
VE TIR 

ŞÖFORÜ 
ARANIYOR 
5190048 
5190049

~ çımınMM imi
ORTAK aRBHIYOR

Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel: (0.224) 513 96 83

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SATILIK DAİRE 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
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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 
açılışta buluşacak Bashaian bu sözleri juyınasın

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Aliağa-Menderes 
raylı sistem hattının 
6 Marttaki açılış 
törenine Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan ile CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu'nun da 
katılacağını bildirdi. 
Bir süre önce ata 
nan AK Parti İzmir İl 
Başkanı Ömer Cihat 
Akay ile yeni yöne
tim kurulu üyelerine 
tebrik ziyaretinde 
bulunan Yıldırım, 
seçimlere 3.5 ay 
kaldığını, genel se 
çimlerle ilgili kararın 
mart ayı başında 
Meclise gönderile
ceğini, en geç 10 
Marta kadar da 
TBMM'den kararın 
çıkacağını, böylece 
12 Haziran seçim
lerinin kesinlik kaza 
nacağını ifade etti. 
Bir gazetecinin, 
Yıldırım'ın İzmir'den 
milletvekilliği aday 
lığı için isminin 
geçtiği yönündeki 
sorusu üzerine 
Yıldırım, kimin nere
den aday olacağıyla 
ilgili durumun irade
si dışında olduğunu, 
nereden aday olur 
larsa olsunlar, görev 
lerinin ülkeye ve 
vatandaşlara hizmet

12 Haziran 
seçimlerine doğru 
kulislerde vekili 
adaylarının 
isimleri de konuşul
maya başlandı. 
Seçimlerde, 
kimlerin aday ola
cağı kadar, mevcut 
milletvekillerinden 
kimlerin ad^y 
olmayacağı da 
merak konusu 
oldu.
Kulislerde Maliye 
eski Bakanı 
Kemal Unakıtan’ın 
ardından ekono
minin eski patronu 
Nazım Ekren’in 
de 12 Haziran 
seçimlerinde mil
letvekili adayı 
olmayarak

etmek olduğunu 
vurguladı. Yıldırım, 
"Şimdi ben İzmir 
milletvekili değilim 
diye bugüne kadar 
İzmir'e hükümetimiz 
nasıl yaklaştıysa, 
bundan sonra da 
aynı şekilde yak- 
laşacak" dedi. 
Hükümet ile İzmir 
Büyükşehir Beledi 
yesinin ortaklaşa 
gerçekleştirdiği 
Aliağa-Menderes 
raylı sistem çalış
masına da değinen 
Yıldırım, şöyle 
konuştu: "Buranın 
açılışını 6 Mart saat 
14.00'da Alsancak 
Gan'nda yapacağız. 
İZBAN'm açılışı 
nedeniyle 6 Martta 
düzenlenecek 
törene Sayın Başba 
kanımız ve anamu 
halef et partisi lideri 
Sayın Kılıçdaroğlu 
da katılacak. Böyle 
ce İzmir bir kez da 
ha farklılığını ortaya 
koyacak. Siyasette 

siyaseti bırakmayı 
planladığı 
konuşuluyor. 
Ekren’in yakın 
çevresine üniver 
siteye dönmek iste
diğini söylediği 
öğrenildi.

hoşgörünün, uzlaş
manın da merkezi 
olduğunu İzmir, 
Türkiye'ye göster
miş olacak. Bu proje 
daha önce başlan
mış ancak devam 
ettirilememiş. Yarım 
kalan kuzey güney 
Aliağa-Menderes 
raylı sistemi bakan
lığımız tarafından 
ele alınarak, büyük 
şehir belediyesiyle 
birlikte tamamlandı 
ve hizmete girdi. 
Bu proje Türkiye'de 
bir ilktir. İlk olan 
merke zi hükümet 
şehir içi toplu taşı
ma altyapı sini yap
mıyor. Öyle bir işi 
yok ama İzmir'de bu 
istisnayı yaptık ve 
İzmir'de yarım kalan 
bu sistemi tamamla
mak için bakanlık 
olarak inisiyatif 
aldık. Belediyeyle 
birlikte bu işi 
tamamladık. 
İzmirlilerin hizme
tine sunduk.”

AK Parti içinde 
Nazım Hoca olarak 
bilinen Prof. Ekren, 
Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcılığı görevini 
Ali Babacan’a 
devretmişti.

MHP Genel
Başkanı Devlet 
Bahçeli, "(Anayasa 
değişikliği) dedin, 
saf milletim de 
sana inan dı, tek 
başına iktidar 
yaptı, ya tekrar 
geldiğinde iki dilli 
hayatı getirip, 
Türkiye'yi bölmeye 
çalışırsan ne ola
cak? Tunus'taki, 
Mısır'daki gibi 
olaylar çıkacak" 
dedi.
Bahçeli, Mersin'in 
Bozyazı ilçesindeki 
parti teşkilatını 
ziyaretinde vatan
daşlara hitap 
ederek, seçimlerin 
güvenli bir ortamda 
yapılması gerektiği
ni söyledi. Bahçeli, 
"önemli bir gerekç
eniz yoksa, mutlaka 
sandığa gidin. 
Gönlünüzden ne 
geçiyorsa, neyi nasıl 
görüyorsanız ya 
'iktidara devam' 
deyin ya da iktidarı 
değiştirin. Bu kap
samda önümüzde 
bir yol ayrımı var” 
diyerek vatan
daşların sandığa git
melerini istedi.
Eğer 8 yıl önceki 
halinizden memnun
sanız 'devam' edin

SP/Parlamentovagirmeılesıkıntıvar"
Yüzde 10'luk seçim 
barajına karşı güç 
birliği gayretinde 
olan, Saadet Partisi, 
Demokrat Parti ve 
Türkiye Partisi 
arasındaki “ittifak” 
trafiği hızlandı. 
Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Şevket Kazan yap
tığı açıklamada, 
Namık Kemal 
Zeybek Başkanlığın 
daki DP ile seçim 
ittifakı doğrultusun
da görüşmeler yap
tıklarını belirterek, 
“İnşallah olumlu bir 
noktaya geleceğiz” 
dedi.

m
 Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığı nüfus cüzdanımı, İlçe Trafik 

Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi, sigorta kartımı, vergi 
_ _ _ _  numarası kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA SEMİZ

ama memnun 
değilseniz, baş 
aşağı etmesini de 
bilin. İktidar bu 
süreç içerisinde, 
Türkiye'de bir geril
im strateji takip 
etmiştir, çatışmayı 
artırmıştır. Bugünkü 
iktidar Türkiye'yi 
cephelere ayırmıştır, 
zaman zaman da 
çatışmayı arzu
la m ıştır. Bundan da 
kendi iktidarının 
devamını umut 
etmiştir.
Başbakan göreve 
geldiği günden beri 
36 etnik gruptan 
bahsediyor. Bunu 
sayarak nereye var
mak istiyorsun 
Sayın Başbakan? 
Dilinin altında ne 
varsa söyle ama 
daha ileri demokrasi

Seçim barajını 
işaret ederek, 
“Parlamentoya 
girme konusunda, 
bizim partimizin 
de onların partisinin 
de birtakım prob
lemleri var” diyen 

ve refah gibi insan
lığın aradığı 
kavramların altına 
saklanarak, 
Türkiye'yi kam
plara ayırmaya ve 
çatışmaya yönelt
menin kimseye 
faydası olmayacak. 
Bunu neden yapıy
orsun? Sana da bir 
faydası olmayacak. 
Yürüklere, 
Türkmen lere 
sesleniyorum; 
Misak-ı Milli sınır

larının değişmesi 
mümkün değildir, 
kardeşliğin bozul
ması mümkün . 
değildir. Yürüklerin 
ayranı kabar
mamıştır, bir ayran 
kabarırsa bunun 
önünde ne ABD 
kalır, ne AB kalır ne 
de AKP kalır.
O sebepten dolayı 
ülkeyi yönetenlerin 
çok dikkatli olması 
lazım. 36 etnik grup
tan ne istiyorsunuz 
sorusunu sormamız 
lazım. Bunu körükle
mek için kendi 
ailesinden örnek 
veriyor. Ne olursan 
ol sana soran mı 
var? Eşin Arap, sen 
Gürcü, peki oğlun 
Bilal'e ne diyeceğiz 
biz?"

Kazan, bir siyasi 
parti için esas 
olanının parlamen
toya girmek 
olduğunu, parla
mentoya girmeden 
siyaset yapıla
madığını söyledi.
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Antalya’da bu yıl 
18. ncisi düzenlenen 
Uluslararası Yiyecek 
İçecek ihtisas 
Fuarına katılan 
Gemlik Ticaret 
Borsası heyeti, 
fuarın sona 
ermesi nedeniyle 
ilçemize döndü. 
16-19 Şubat 2011 
tarihleri arasında

Antalya’da düzenle
nen 18. Uluslararası 
Yiyecek İçecek 
İhtisas Fuarına 
katılan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Gemlik zeytini ve 
zeytinyağını açtıkları 
stantta tanıttılar. 
Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar, 
Ticaret Borsası

Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile Gemlikli 
zeytin üreticilerinin 
bazıları katıldılar. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar, 
Uluslararası Yiyecek 
İçecek İhtisas 
Fuarını değer

lendirirken, 
şunları söyledi: 
"Katılmış olduğumuz 
bu fuara zeytin ve 
zeytinyağı seven
lerin yanı sıra 
standımıza bölgenin 
ve ülkenin çeşitli 
yerlerinden gelen 
iş adamları büyük 
ilgi gösterdiler 
Ayrıca Tarım ve

Köy İşleri 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Ramazan 
Kadak, ANFAŞ 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Çalık, Antalya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa 
Akaydın ve 
eski Gemlik 
Kaymakamımız

Mehmet Baygül de 
ziyaret ettiler. 
Standımızda 
bölgemizin dünyanın 
en önemli zeytini 
dian Gemlik 
zeytini ile Gemlik 
zeytinyağını 
tanıtarak, Borsa 
olarak üzerimize 
düşen görevi 
yerine getirdik.”

Zeytin üreticisine müjdeli haber
2010 Yılı Mayıs 
ayında yağışların 
fazla olması 
nedeniyle zeytin
lerde meydana 
gelen çiçek yanması 
nedeniyle üreticilerin 
mağduriyetini 
gidermek için bu 
güne kadar yapılan 
mücadelenin 
karşılığı alındı. 
Gemlik Ziraat 
Odası’m hafta 
sonunda ziyaret 
eden Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Bursa Milletvekili 
Tarım Komisyonu 
Üyesi Ali Koyuncu, 
çiçek yanığı ile 
mağdur olan 
çiftçilere, 2090 
Sayılı Kanun kap
samındaki nakdi 
yardımın yapılmasıy
la ilgili yazıyı odada 
açıklayarak, 
“Zeytin üreticileri 
mizin mağduriyeti 
gidermiştir.” 
dedi.

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
odalarını ziyaret 
eden Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Bursa Milletvekili 
Tarım Komisyonu 
Üyesi Ali 
Koyuncu’ya 
çiftçilerin çeşitli 
konulardaki sıkın
tılarının giderilmesi 
için bir rapor 
sundular.
Ziraat Odası 
Başkanı Çelik, 
zeytin üreticilerinin 
zeytin ağaçlarında 
meydana gelen 
mağduriyetin 
giderilmesi için 
Oda olarak 
başlattıkları sorun
lara destek sağlayan 
Devlet Bakanı 
Faruk Çelik’e, 
Tarım Komisyonu 
Üyesi Milletvekili 
Ali Koyuncu’ya 
üreticiler adına 
teşekkür ettiklerini 
söyledi.
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Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
bu yıl çiftçiye 6 mil* 
yar 244 milyon lira 
destekleme ödemesi 
yapacaklarını 
belirterek, "Haziran 
ayına kadar bunun 
yüzde 90'ın üzerin 
deki kısmını ödemiş 
olacağız" dedi. 
Eker, Adana'da, 
Çiftçiler Birliğini 
ziyaret etti.
Bakan Eker, burada 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, yaklaşık 
80 yıllık bir geçmişi 
olan Çiftçiler Birliği 
hi ziyaret etmekten 
mutluluk duyduğunu 
söyledi.
Gerek yağlı tohum
lar, gerek hububat, 
gerekse de diğer 
tarım ürünleri açısın
dan Adana'nın Türk 
tarımında önemli 
yeri bulunduğunu 
ifade eden Eker, 
yöre çiftçilerine 
geçen yıl 167 milyon 
lira destekleme öde 
mesi yapıldığını kay
detti. Bu yıl çiftçiye 
6 milyar 244 milyon 
lira tutarında destek
leme ödemesi yap
mayı planladıklarını 
duyuran Eker, 
"Bunun içinde önce

den ödediğimiz 
mazot, gübre, serti
fikalı tohum, yağlı 
tohumlar, hayvancı 
lık ve kırsal kalkın
ma destekleri gibi 
desteklerin yanı sıra 
yeni uygulamaya 
koyduğumuz destek
ler de var" dedi.
Eker, ocak ayı 
ödemesi olan 530 
milyon lirayı çiftçiye

verdiklerini, şubat 
ayında da 1 milyar 
922 milyon lira öde 
me yapacaklarını bil 
direrek, şöyle konuş 
tu: "Bu ödeme 
gübre, mazot serti
fikalı tohum, hay
vancılık ve hububat 
destekleridir. Son 3 
yılda gübre ve mazot 
desteği toplam 1 
milyar 200 milyon 
lira civarındaydı. Bu 
rakamın tamamını 
şubat ayında ödü 
yoruz. İlkbaharda 
çiftçimiz tarlasını 
ekecek, o arada ma 
zot ve gübre sıkıntı 
çekmesin diye veri 
yoruz. Mart ayında 
1 milyar 300 milyon 
Hra ödeveçeaiz. 
Haziran ayına kadar 
6 milyar 244 milyon 
liranın yüzde 90'ının 
üzerindeki kısmını 
ödemiş olacağız. 
Yani 5,5 milyar lira 
civarında bir para. 
Geçen yıl da ödedik 
aynı şekilde. Aynı 
takvim bu yıl da 
işliyor. Her yıl ocak 
ayında ne ödeye
ceğimizi önceden 
ilan ediyoruz.
Çiftçimiz de biliyor; 
hangi ayda, hangi 
desteği alacağını ve 
günü geldiğinde 
alıyor. 6 milyar 244 
milyon lira tutan 
çiftçiye nakit 

ödemelerimizdir 
bunlar. Tarımsal 
yatırımlar ve sulama 
yatırımları dibi diğer 
ödemeleri eklemiy
oruz. Bu Sadece 
prim desteği olarak, 
girdi desteği olarak 
verdiğimiz, cebine 
koyduğumuz 
paradır. Bundan 
sonraki süreçte de 
verimliliği artırmaya, 
toplam üretimi artır
maya dönük tarım 
sanayi entegras 
yonunu sağlamaya 
dönük desteklerimiz 
devam edecek." 
Eker, bu yıl organik 
hayvancılık desteği 
uygulaması başlata
caklarını ifade 
ederek, "Hayvancılık 
desteklerin yüzde 
50'si organik hay
vancılığa destek 
olarak verilecek" 
diye konuştu. 
Bakanlık olarak Ar- 
Ge desteği ödeme
sine de başladık
larını anlatan Eker, 
şöyle devam etti:
"Bu özellikle geliş 

me kaydetmek iste 
yen araştırma çalış
malarına katkıda 
bulunmak isteyen 
firma ve çiftçilere 
sağlanan bir destek. 
2011 yılı için proje 
başına 300 bin lira 
Ar-Ge desteği vere
ceğiz. Bu karşılıksız 
destek. İlanını yap
tık, 1 Nisan 2011 tarh 
hine kadar başvuru 
yapıldığı taktirde 
gerek özel sektör, 
gerek meslek kuru
luşları ve üniver
sitelere destek 
sağlayacağız."

6 İlde özelleştirme yapılacak
Başbakanlık Özel 
leştirme İdaresi 
Baş kanlığı, Mardin, 
Muğla, Aydın, İzmir, 
Elazığ ve Bursa'da 
yer alan çok sayıda 
taşınmazı ihale yön
temiyle satışa 
çıkardı Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, Mardin, 
Muğla, Aydın, İzmir,- 
Elazığ ve Bursa'da 
yer alan çok sayıda 
taşınmazı ihale yön
temiyle satışa çıkar 
dı. Satışa çıkarılan 
taşınmazlar arasında 
Sümer Holding 
A.Ş.'ye ait Mazıdağı 
Fosfat Tesisleri'nin 
işletmesi de bulunu 
yor. Başbakanlık 
Özeleştirme İdaresi 
Başkanlığının 
Özelleştirme karar
larına ilişkin ilanı 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Sümer 
Holding A.Ş.'ye ait 
Mazıdağı Fosfat 
Tesisleri'nin işletil 
mesi ve fosfat üre
timine yönelik işlet 
me faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi 
amacıyla, Holding'e 
ait Tesis'in kul
lanımında olan ve 
Mardin ili, Mazıdağı 
ilçesi, Kocakent 
köyünde yer alan 
Gölet ve müştemilatı 
ile İşletme Ruhsat

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

larının (4 adet), Ara 
ma Ruhsatlarının (3 
adet) ve Buluculuk 
Haklarının "İşletme 
Hakkının Verilmesi" 
yöntemi ve Tesis'in 
kullanımında olup, 
toplam 188 adet 
parselden oluşan 
arazilerinin ve bun
ların üzerindeki 
binalar, alt yapı 
tesisleri, yerüstü 
yapıları ve bütünleyi
ci parçaları ile 
Tesis'in envan
terinde kayıtlı diğer 
maddi duran varlık
ların satış yöntemi 
olmak üzere iki yön
tem birlikte uygulan
mak suretiyle 
özelleştirilmek üzere 
ihale edileceği belir
tildi. İhaleye katıla
bilmek için geçici 
teminat bedeli olarak 
2 milyon Dolar iste 
nirken, son teklif ver 
me tarihinin 4 Mart 
olduğu ifade edildi. 
Maliye Hâzinesine 
adına kayıtlı çok 
sayıda taşınmaz 
satış yöntemi ile 
özelleştiriliyor.
Özelleştirilen taşın
mazlar arasında 
Muğla İli, Merkez 
İlçesi, Kötekli Mahal 
lesi'nde bulunan 19 
bin 13 metrekarelik 
arsa 400 bin TL geçi
ci teminat bedeliyle,

NÖBETÇİ ECZANE
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Muğla İli, Milas ilçe
si, Dörttepe 
Köyü'nde bulunan 
30 bin 887 metreka 
relik arsa 1 milyon 
TL geçici teminat 
bedeli ile, Muğla İli, 
Bodrum İlçesi, 
Konacık Köyü'nde 
bulunan 2 bin 986 
metrekarelik arsa 80 
bin TL geçici temi
nat bedeli ile; yine 
Muğla'da yer alan 
4 bin 224 
metrekarelik arsa 
ise 120 TL geçici 
teminat bedeli ile 
satışa çıkarıldı. 
Aydın İli, Didim 
İlçesi, Didim 
Mahalle si'nde 
bulunan 31 bin 921 
metrekare 
yüzölçümlü arsa 
1 milyon TL geçici 
teminat bedeli ile 
İzmir İli, Aliağa İlçe
si, Bozköy Köyü'nde 
bulunan 33 bin 750 
metrekarelik arsa ise 
300 bin TL geçici 
teminat bedeli ile, 
Elazığ İli, Merkez 
İlçesi, Sürsürü 
Mahallesi'nde bulu
nan toplam 115 bin 
676 metrekarelik 
taşınmaz ile bu 
taşınmaz üzerinde 
bulunan yapılar 2 
milyon TL geçici 
teminat bedeli ile 
ihale edilecek.

G 
E 
M 
L 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ' H®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 43 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 Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS

ULAŞIM
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esada; 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol ____ __
MAR PFT 513 IO TOMAK-PeT S13 3O 33
Tuncay Otağsa S13 14 25
Beyza Petrol S13 Ot 03

Osvlet Hastanesi 517 34 OO
Sshil Dev. Hsst. 513 23 29
Msr.Ss9.OesO* 513 10 00
Tomoksy Tomografi 513 55 29
Uunanlar Tıp Mrk. 5,3 50 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Mansstır 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 işl. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3895 
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)

tWlIlllllllMI
VmÜSSBHEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11.30’14.0046.30- 
19.00-21.15

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16.45- 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(Tel: 513 53 21)
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
desteği ile Türkiye 
ve Bursa’nın en çok 
ilgi gören dağcılık 
faaliyeti haline gelen 
“Ata’ya Bağlılık 
Tırmanışı”, 180 
dağcının katılımı ile 
geçtiğimiz hafta 
sonu Uludağ’da 
gerçekleştirildi. 
Yoğun sise rağmen 
başarılı bir tırmanış 
ile Uludağ’da zirveye 
ulaşan 180 dağcı, 
burada saygı duru 
şunda bulunduktan 
sonra Wolfram Made 
ni mevkiine kurduk
ları kampı toplayarak 
Bursa’ya döndü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Uludağ Üniversite- 
si’nin desteği ile bu 
yıl 6. kez hayata 
geçirilen tırmanışa, 
4O’ı aşkın üniver
sitenin yanı sıra çok 
sayıda dağcılık 
kulübünün sporcu
ları katıldı. Tırmanışa 
katılan dağcılar,

önce Merinos Tren 
İstasyonu’nda topla
narak Haldun Aydın 
gün’ün hazırladığı 
sunumu izlediler. 
Daha sonra tırmanış 
için Uludağ’a hare 
ket eden dağcılar, 
oteller bölgesinden 
yaklaşık 2 saatlik bir 
yürüyüşün ardından 
Wolfram Madeni böl
gesinde kamp kur
dular. Geceyi burada 
geçiren dağcılar, 
pazar sabahı 04.30 

da tırmanışa geçtiler. 
Dağcılar, yoğun sis 
ve soğuk havaya 
rağmen 08.00 
sularında Uludağ 
Büyük Zirveye 
(Uludağ Tepe 2543 
m) ulaştı. Zirvede 
Türk Bayrağı ve 
kulüp flamalarını 
açan sporcular, 1 
dakikalık saygı 
duruşunun ardından 
kamp bölgesine 
dönüşe geçti. 
Uludağ Üniversitesi

Dağcılık ve Doğa 
Sporları Kulübü’nün 
deneyimli tırmanışçı 
lan rehberliğinde 
Rasat Düzü bölgesin 
den kamp alanına 
ulaşan dağcılar, 
çadırlarını toplayıp 
Bursa’ya döndü. 
Tekrar Merinos İsta- 
syonu’na gelen 
dağcılar, burada 
gerçekleştirilen ser
tifika töreninde serti
fikalarını alarak başa 
rılı bir tırmanışın

haklı gururunu yaşa
yarak memleketler
ine döndü.

“Uludağ, 
Türkiye’nin 
zenginliği” 
Tırmanışa iki yıldır 
önemli bir katkı 
veren Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “Ata’ya 
Saygı” niteliği 
taşıyan bu tırmanışa 
destek vermekten 
mutlu olduğunu 
söyledi ve katılan 
tüm dağcılara 
teşekkür etti. 
Türkiye’nin en 
gözde kış turizmi 
bölgelerinden biri 
olan Uludağ’ın böyle 
anlamlı bir tırmanışa 
ev sahipliği yap
masından duyduğu 
memnuniyeti de dile 
getiren Başkan Alte 
pe, “Uludağ sadece 
Bursa’nın değil tüm 
Türkiye’nin zengin
liğidir. Son günlerde 
yaşanan Uludağ ile 

ilgili tartışmaların 
özü, bu zenginliği 
doğru biçimde kul
lanmak ve Uludağ'ı 
hak ettiği noktaya 
taşıyabilmektir. 
İnşallah önümüzdeki 
günlerde Uludağ 'la 
ilgili yetki belediye 
mize geçtiğinde 
çok daha büyük 
etkinlikler 
düzenleyeceğiz. 
Hedefimiz, Uludağ 
gibi bir değeri çok 
daha iyi kullanmak
tır. Uludağ’ın 
Bursa’dan yönetil 
mesi konusunda 
önemli görüşmeler 
yapıldı. Önümüzdeki 
günlerde olumlu 
sonuçlar beklemek
teyiz” dedi.
“Zirve tırmanışı 
dolayısıyla Ata’ya 
olan bağlılığımızı da 
bir kez daha ifade 
etme imkanı bulduk” 
diyen Başkan 
Altepe, organizas 
yona destek veren 
kulüp ve dağcılara 
teşekkür etti.

elmfr «sekeri
------- - KREŞLERİ ---------

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

anı im 
OM ÖHCESİ KİIİM 

■MU

(GÜDÜUII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemlibirfarkyaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SIN İFLAHIMIZ VE 
kİ BİNİM İZLİ ATAÎÜBK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE 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 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre » 5760 m2 (Kumla yolu) 
______  Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)__________________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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

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 gösterilip 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 

POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTOGAZSATIŞURIBÂŞLAMIŞT1R
Tel: 0.224 51310 79

Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudee Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYÂSİ GAZETESİ
23 Şubat 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kaddafi meyılan okunu
Libya lideri Muammer Kaddafi, 
ülkesinde meydana gelen olayların 
ardından devlet televizyonunda yaptığı 
konuşmada istifa etmeyeceğini bildir
di. Kaddafi, “Burası dedelerimizin 
ülkesi.. Yabancıların oyunlarına gelme 
meliyiz.. Biz bu toprakları dedelerimi 
zin kanıyla kurtardık. Onların nereden 
geldiği belli bile değil.. Bu Libya 
halkının zaferidir..”

Bakan ÇelilL ikinci iiniııorsiie
için son nottayı Wu

Bursa Teknik 
Üniversitesinin yeri 
konusunda son sözü 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik söyledi. Çelik, 
dün yaptığı açıkla
mada, ikinci üni 
versitenin Kestel’de 
Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne ait bir 
alanda kurulacağını,

aynı bölgeye sağlık bileceğini açıkladı, 
kompleksinin yapıla- Haberi sayfa 7’de

Yeni CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey ve yönetimi muhtarları ziyaret etti 

Özhey, ‘Taftanın gerçek 
temsilcileri sîzlersiniz”
CHP İlçe Başkanı 
Dursun özbey, yöne 
tim kurulu üyeleri ile 
birlikte Muhtarlar 
Derneği’nde köy ve 
mahalle muhtarlarıyla 
biraraya geldi. 
Özbey, ziyarette 
yaptığı konuşmada 
“İdari yapılanmanın 
en küçük birimi olan 
köy ve mahalleler 
de seçimle göreve

gelen tabanın gerçek siniz" şeklinde konuş- 
temsilcileri sîzler tu. Haberi syf 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Muhtarların tepkisi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni ilçe 

Başkanı Dursun özbey, dün Gemlik 
Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

CHP’Iileri kalabalık bir muhtar toplulu 
ğu karşıladı. CHP ilçe yönetim kurulu 
üyeleri, İl Genel Meclis üyesi A.Hulusi 
Aydın ve milletvekili aday adayı Cem 
Güler’de ziyaretçiler arasındaydı.

Dursun özbey, ilçemizde uzun yıllar 
İlçe Tarım Müdürlüğü yapmış bir arka 
daşımız.

2004 yerel seçimlerinde ise CHP’den 
Belediye Meclis üyeliği yapmıştı. 
Dönemlerinde üç CHP’li üyesi mecliste
ki çalışmalarıyla iz bırakmışlardı.

özbey, gelişlerinin nedeninin siyaset 
yapmak değil, bir nezaket ziyareti yap
mak olduğunu söyledi. Devamı syf 4’de

http://www.aakcan.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA Olıııl Mini Jmtt iiBr
Ya kalırım ya giderim!

“İkinci olursam siyaseti bırakırım” 
demiş başbakanımız.

Sosyo psikolojik ve dahi psişik derin
likleri olan bir söz.
Aslında başbakanımız böyle böyyük 

laf etmekte haklı.
Çünkü kendisine ve yaptıklarına 

güveniyor.
8 yıllık devr-i iktidarında az mı şey etti 

bu ülkeye...
Özelleştirdi...
Güzelleştirdi...
Kalkındırdı...
Atlattı...
Zıplattı...
Yurttaşını kucakladı.
Bağrına bastı.
Asla kovmadı...
Garip gurebanın arasına girdi...

Edebiyatla birlikte matematik de yaptı...
Onlara iş vermedi ama olsun bir çuval 

yakacak verdi, bir lokma aş verdi...
Başbakanımızın zamanında gelişmişlik 

endeksinde arka sıralara düşsekde 
dünyanın en büyük ekonomileri arasına 
girdik.

Yolsuzluklarda ön sıralarda koşsak da, 
yoksulluk sınırımız sürekli arttı ise de 
IMF’ye falan olan borçlarımızı ödedik 
ya...

Bu durumda;
Başbakanımız iddialı olmasında kim 

olsun neden olsun?
Benim anlamadığım;
Bir insan neden durduk yerde böyle 

iddialı sözler eder.
Madem...
Demokrasi var...
Doğal olarak da seçim var...
Seçim varsa...
Sonuç iki olasılıklı...
Ya kalırsın ya gidersin...
Kalırsan iyi...
Kalamazsan ben yokum...
Neden?
Rahatsızlık veren nedir?
Muhalefette olmak iyi bir şey değil mi? 
İlla da iktidar da olmak mı gerek?
Maalesef...
Bizim başbakan da koltuk hastalığına 

tutulmuş.
“Bırakamam” diyor.
Eğer bırakmak zorunda kalırsam 

sahne-i siyaseti de terk ederim diyor.
Ne diyelim...
Takdir başbakanımızındır...
O dilerse kalır...
Dilemezse gider...
Allah yolunu açık etsin...

Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
Gemlik ve 
köylerinde bulunan 
tüm okullarda 
dezenfekte çalış
ması başlattı. 
Amacın; okul 
tuvaletlerinin çok 
kullanılması ve 
bir çok hastalığın 
da buralardan 
başlayarak çocuk
lara geçmesi 
olduğunu bildiren 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 
yetkilileri, bu 
amaçla ilçedeki 
tüm Lise ve İlköğre
tim Okullarının 
tuvaletleri ile bağlı 
kanalizasyon 
giderlerinin

kapaklarını açarak 
ilaçlı dezenfekte 
işlemi başlattı. 
Mikropsuz ve

oluşması için 
yapılan çalışmalar 
çerçevesinde cami
lerin tuvaletleri ile

abdest alacakları 
yerlerde de dezen
fekte çalışması 
yapılacağı bildirildi.

Sola! hayvanları için 
öğrencilere hllgilenılirme alisi

Açlık, soğuk, 
kimsesizlik, 
çöplerin içinde 
sonu gelmez bir 
yiyecek arayışı 
içinde olan sokak 
hayvanları için 
okul girişlerine 
öğrenciler için 
bilgilendirme 
afişleri asılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 
bilgilendirme 
afişlerinde sokak 
hayvanlarının 
umutla yaklaştıkları 
insanlardan tekme

KflŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

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

ve taşla karşılık 
görmemeleri gerek
tiği belirtilirken 
kedi ve köpeklere 
eziyet edilmemesi, 
sokak hayvanlarının 
rehabilite merkez
lerinde kulaklarına 
küpe takılarak

aşılarının da 
yapıldığı 
vurgulanı yor. 
Okul yönetimlerin 
den izin alınarak 
öğrencilerin göre
bilecekleri yerlere 
asılan afişlerde, 
çocukların istenme

kısırlaştırıldı^âOSbir ısırılma
parazit ve kuduz olayından korkma

maları ve ailelerine 
haber vermeleri, 
ısırıldığında ışınlan 
bölgeyi sabunlu su 
ile yıkamaları ve 
üzerine kolonya ya 
da tentürdiyot süre 
rek acilen bir 
sağlık kuruluşuna 
gitmeleri ve köpeği 
mutlaka belediye

ekiplerine 
bildirmeleri isteniyor. 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık işleri 
Müdürlüğü tarafın
dan aynı afişlerin 
bilgilendirme 
amacıyla Hastane ve 
Aile Hekimliklerine 
de asılacağı 
bildirildi.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkQrfezgazetesi.com

http://www.gemlikkQrfezgazetesi.com
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Bıçaklı saka kanlı bitti YazıYORUM
Gemlik’te yaşanan 
olayda iki arkadaşın 
bıçakla şakası 
kanlı bitti.
Bıçaklanan genç 
hastaneye 
kaldırılırken, 
kendisini bıçaklayan

Sahie polis, gözaltına alındı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde kendisini 
polis olarak tanıtan 
ve vatandaşlara 
kimlik soran bir 
kişi gözaltına alındı. 
Çırpan Mahallesi 
Merinos Parkı'nda 
gezen vatandaşları 
kendisini 'polis*

Otomoiıil yayalara çarptı: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, ehliyetsiz 
kadın sürücünün kul
landığı otomobilin 
çarptığı 2'si çocuk 3 
kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Ayşe Ş'nin kullandığı 
34 EZ 4190 plakalı 
otomobil, Süley 
maniye Mahallesi'n 
deki Ticaret Sanayi 
İlköğretim Okulu 
önünde, Ticaret 
Sanayi İlköğretim 
Okulu 7. sınıf öğren
cisi Zehra Yavuz (13)

Hırsızlar güvenlik kamerasına takımı
Bursa’da banka 
önünde bekleyip, 
para çeken kişilerin 
kullandıkları otomo
bilin lastiklerini pat
latıp, daha sonra 
lastikler onarılırken 
araç içersinde 
bırakılan paraları 
çalan iki kişinin 
Meksika'dan 
Türkiye'ye gelen, 
Monika Madrid Rees 
(39) ile kocası Vic 
dor Manuel Samani 
go Gorcya (46) 
olduğu belirlendi. 
İzmir'de otel odasın
da uyurken yakala 
nan zanlılar, 
suçlarını itiraf ettiler. 
Bursa'da son bir ay 
içersinde meydana 

arkadaşı gözaltına 
alındı.
Osmaniye Mahallesi 
ipek Caddesi'ned 
meydana gelen olay
da Gazi G. (21) ile 
arkadaşı Özkan K. 
(20) bıçakla şakalaş

olarak tanıtarak 
durdurup kimlik 
soran bir kişi 
olduğu yönündeki 
ihbar üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
harekete geçti. 
Ramazan B. ve 
Mustafa A.
isimli vatandaşların 

ile Emine Alkış ve 
oğlu Ömer Faruk 
Alkış'a (5) çarptı. 
Yaralılar, çevredeki 
vatandaşlar tarafın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Otomobil 
sürücüsü Ayşe Ş'nin, 
ehliyetinin bulun
madığı ve 4 aylık 
hamile olduğu 
öğrenildi.
Ayşe Ş. de aynı 
hastanenin kadın 
doğum servisinde 
gözetim altına alındı.

gelen iki ayrı olayda, 
fabrikalarda Muhase 
beci olarak çalışan 
Remzi Göl ile Cem 
Atsüren, çalıştıkları 
personellerine ver
mek üzere bankadan 
para çektiler. Parayı 
aldıktan sonra oto
mobillerine binen ve 
bir süre sonra araç 
ların lastiklerinin 
patladğını anlayan 
Göl ve Atsüren, 
lastikleri değiştirir 
ken kendilerine 
yardım etmek için 
yanaşan çift tarafın
dan otomobil içer
sine bıraktıkları 
paraları çalındı. 
Güvenlik kameraları 
tarafından görün

maya başladı. 
Bu sırada Özkan 
K.'nın elindeki bıçak 
Gazi G.'nin bacağına 
saplandı. Yaralanan 
genç hastaneye 
kaldırılırken zanlı 
polis tarafından 

şikayeti üzerine 
isminin Hilmi K. 
olduğu öğrenilen 
zanlı gözaltına 
alındı. Polise 
başvuran Ramazan 
B. ve Mustafa A., 
"Kendi sini polis 
olarak tanıtarak 
bize kimlik 
kontrolü yaparak

tülenen bu hırsızlık 
olayından sonra 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve Do 
landırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
Remzi Göl'ün 7 bin 
TL, Cem Atsüren'in 
ise 15 bin Dolar ve 5 
bin TL parasını 
çalan çifti takibe 
aldı. Kentteki MOBE 
SE kameraları ve 
bankaların ve çevre 
sindeki işyerlerinin 
güvenlik kamerala 
rım inceleyen polis, 
toplam 159 aracın 
plakalarını ve sürü 
cülerini inceledi. 
Bu otomobillerden

gözaltına alındı.
Gazi G., "Arkada 
şımla şakalaşıyor
dum, bıçak ayağıma 
saplandı." dedi.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor. ’ 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

üzerimizi 
aradı." dedi. 
'Kamu görevinin 
usulsüz üstlenilmesi 
ve yağma' 
iddiasıyla gözaltına 
alınan zanlı işlem
lerin tamamlan
masının ardından 
adüyeye 
sevkedilecek.

birinin İstanbul'da 
MeksikalI bir çift 
tarafından kiralan 
dığını tesbit eden 
polis, aradığı Monika 
Madrid Rees ile 
kocası Vicdor Manu 
el Samanigo 
Gorcya'yı önceki 
gece İzmir'de otelde 
uyurken yakaladı. 
Zanlıların üzer
lerinde yapılan ara
mada, 11 bin 755 
Dolar, bin 850 Euro, 
700 TL, 740 Meksika 
Pezosu, ve 3 
Kanada doları ile 
otomobillerin lastik
lerini patlatmakta 
kullandıkları şişler 
ve şehir haritası ele 
geçirildi.

Taş atma!..

BİLEN biliyor, kişilikler üzerinden pole 
mikler yapmayı sevmem..,

Fikirlerime değil de kişiliğime saldıran
lara en ağır şekilde cevap vermeyi seven 
birisiyim.

Kaliteli kavgayı severim.
Ama gazete köşelerinin böyle kullanıl

ması da hoşuma gitmez.
Bugün, çok uzun zamandan beri kafam

da evirip çevirdiğim bir şeyi yazacağım.
Gemlik’te yerel gazetelerde bu kılık da 

yazar var maalesef.
Bu tarz yazmanın bazı özellikleri var 

diyorum..
Hepsini sıralamayacağım ama bazılarını 

yazayım burada:
Herkesin aklına geleni, gördüğünü de 

ğil, insanların aklını çelen, uyutan, yanlış 
şeyleri yazarlar..

Kişilerle uğraşır; ama bunu sanki genel 
bir durumu toplumun yararı için yaptığını 
yazarlar..

Okurunu o konuyu ondan daha iyi kim 
senin bilmediğine, dünyayı kimsenin 
ondan daha iyi takip etmediğine inandırır.

Az önce bu yazı tarzının bazı kurallarını 
yazdım, son iki kural var, onları şimdiye 
sakladım:

Senden övgüyle değil, sövgüyle de olsa 
söz edilmesini tercih et.

Sevilen değil korkulan biri ol.
Evet, bu son iki kuralı uygulamayı çoğu 

taklitçi göze alamaz.
Her şeye rağmen yaptıklarının bir bedeli 

olmasın isterler, nefret edilmekten hoşlan 
maz, sevilmek isterler.

Bugün benim bu yazımla birlikte kim bi 
lir kaç yazı yazılacak belediyeyi eleştiren 
Gemlik basınında.

Ben, yazınca bozuluyorlar.
Birileri yine bazı yazılarıma sinirlenmiş 

gibi yapacaktır.
Bu konuda iddiaya girmem ama Bele 

diye, kendisi hakkında yazanlara da uzun 
süre cevap vermeyecek; onları görmez
den gelecek, ‘Siz bana vız gelir tırıs gider 
sinizr diyecek..

O ne yazarsa yazsın, onun gibiler ne 
yazarsa yazsın, görmezden gelmeli, onun 
oyununa gelmemeliyiz diyecektir..

Ama, ben eminim ki, sonunda kaybeden 
de o olacaktır..

Ne Başbakanlar, ne güçlü olduğunu zan 
neden iktidarlar, basını karşısına aldığın
da gitmiş, toz olmuşlardır.

Sayın okurlar; işler öyle bir noktaya geti 
riyor ki, mecbur kalıyorsunuz,

O cevap vermese de, toplum adına tek 
rar yazıyorsunuz.

Böyle durumlarda benim de cevabım 
hazır: ‘Ben polemik yaparak prim yapma 
ya çalışan adam' değilim..

Boyle yapmanın bir geçinme, ekmek 
parası kazanma, hatta makam kapma 
yolu olması beni fena yapıyor.

HIRİSTİYANLARIN kutsal kitabı Incil'in 
meşhur öykülerindendir.

Suçlu görünen Maria Magdelena taşlana 
çaktır...

Hazreti Isa, ‘İlk taşı içinizde en günahsız 
olan atsın' der.

Kimsenin ahlakını yargılamak bize kal 
madı.

Bugün siz ahlak bekçiliğine soyunursa 
nız, yarın başkaları da sizin ahlakınızı sor 
gulamaya kalkar. Bunu da biliyorum.

Ama içimizde en günahsız kimse atmalı 
o ilk taşı..

Bizde atıyoruz o taşı...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


23 Şubat 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Muhtarların tepkisi

Muhtarlar Derneği Başkanı Idris kurt, 
muhtarların sorunlarının çeşitli 
hükümetlerce çözülmediğini örnekleriyle 
anlattı.

Sorunlarının para olmadığını ancak, 
halkın içinden seçilerek gelen muhtarların 
sorunlarına hükümetlerin kulak tıkadığını 
söyledi.

Muhtarlara ödenen aylıklar eskiye göre 
düzelse de birşey ifade etmediğini söyledi.

Bu arada muhtarların aldığı maaşların 
360 lira olduğunu buradan duyuralım.

Tabii muhtarlar devletten bu kadar para 
alıyorlar ama, bazı muhtarlar bastıkları her 
mühür için 3 lira hizmet ücreti alıyorlar.

Bunu unutmayalım.
Kalabalık mahalle muhtarları bilhassa 

büyükşehirlerde yanlarında birkaç yardım
cı çalışıyorlar.

Ben buna tanık oldum.
Mahalle muhtarı noter gibiydi.
Bu konumuz dışında bir açıklama.
Ama köy muhtarları ile yerleşik mahalle 

muhtarlarının aldıkları bu ücret gerçekten 
düşük.

Aslında, muhtarlara bastıkları mühür kar 
şılığı para verme yerine, asgari ücretten 
maaş ve sigorta yapıp, sistemin içine 
almak doğru olanı değil mi?

Idris Kurt da bundan yakındı.
Küçük Kumla mahalle muhtarı ise ilk kez- 

duyduğum bir konuyu dile getirdi.
AKP hükümeti iki aydır aldığı bir kararla 

köy imamlarına imamlık dışında bir görev 
vermiş..

Bu işi daha önce muhtarlar yapıyorlar
mış.

İmamlar köylerdeki fakir fukaranın tesbiti- 
ni yapıp, muhtarlara bildiriyorlarmış.

Biliyorsunuz Sosyal Yardımlaşma ve Da 
yanışma Vakfı, yeşil kart almak isteyen kişi 
ler konusunda araştırma yaptırıyor.

Bu araştırmada kişinin gerçekten muhtaç 
mı, değil mi olduğunu belirlenmesi için, za 
bıta, polis, mahalle muhtarı, mal müdürlü 
ğü, vergi dairesinde araştırmalar yapıyor.

Demek ki, yoksulluğun öğrenilmesi işine 
bir de imamlar görevlendirilmiş.

Muhtarlar bundan şikayetçi.
Kendilerinin yaptığı bir işi neden görevle 

ri din adamlığı olan imamlara verilmesine 
tepkililer.

Bu uygulama iki aydır devam ediyormuş.
“Bırakalım da muhtarlığı da imamlara ver 

sinler” diyor muhtarlar.
Muhtarların ücret, sigorta sorunlarının 

yanına birde imamlara verilen görev eklen
miş muhtarlar bundan memnun değil.

Bizden ilgilenenlere duyurulur.

1 Mimarlar Odası Temsilcisi Kenan Çakır, “4 günde 3 ülke gezdik. Yararlı oldu” dedi

BursalI mimarlar ve
miihenılisler Balkanları gezdi
Bursa Mimarlar 
Odası tarafından 
düzenlenen 
Balkanlar gezisine 
Gemlikli mimarlar 
ve inşaat mühen
disleri de katıldı. 
16-20 Şubat 2011 
günleri arasında 
düzenlenen geziye, 
Bursa İnşaat 
Mühendisleri Odası 
ile Gemlik Mimarlar 
ve Mühendisler 
Odası üyeleri 
katıldılar.
16 Şubat 2011 günü 
akşamı Bursa’dan 
geziye hareket 
eden mimarlar ve 
mühendisler önce 
Yunanistan’a gittiler. 
Kavala kentinde 
konaklayan 
gezginler, 
buradan Selanik 
kentine geçtiler.
Kavala ve Selanik’te 
târihi yerleri ve 
Selanik’te 
Atatürk’ün doğduğu 
evi gezdikten sonra

bir Rum taverna 
sında eğlenerek 
gezilerine 
renk kattılar. 
Yunanistan’dan 
Makedonya’ya giden 
mimar ve mühendis 
ler, Manastır’da 
Atatürk’ün gittiği 
Askeri Lise’yi 
gezdiler. Oradan 
Üsküp’e geçildi. 
Üsküp’teki 
incelemeleri bitiren

ekip, Bulgaristan’a 
geçerek Başkent 
Sofya’ya uğradı. 
Filibeye geçen 
gezginciler, 
Pomporov Kayava 
merkezini de 
ziyaret ettiler.
4 günde 3 ülke 
gezdiklerini belirten 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Kenan Çakır, 
“Gezimiz çok

verimli geçti. 
Atalarımızın bir 
zamanlar yaşadıkları 
kentleri görmenin 
mutluluğunu 
yaşadık. Atatürk’ün 
evini ve öğrenim 
gördüğü liseyi 
gezdik. Mimar 
ve mühendisler 
olarak bu geziden 
olumlu izlenimlerle 
döndük.” 
şeklinde konuştu.

Berber Güngör yenilendi
Gemlik’in en kıdemli 
berberlerinden 
olan Berber Güngör, 
İstiklal Caddesi’nde 
ki küçük iş yerinde 
imaj değişikliği 
yaptı. Uzun yıllardan 
beri İstiklal Cadde 
si’ndeki işyerinde 
erkek berberliği 
yapan Güngör 
Peker ve yardımcısı 
Osman Porsuk 
geçtiğimiz hafta 
işyerinde yaptıkları 
yenileme ile duvar 
ve zeminleri değiş 
tirdikten sonra, 
tüm berber koltuk 
ve malzemelerini de 
yenilediler.

Kıdemli berber 
Güngör Peker, 
bugüne kadar 
iş yerinde

değişiklik yapmak 
istediklerini, 
buna ancak fırsat 
bulabildiklerini,

amaçlarının 
müşterilerini 
memnun etmek 
olduğunu söyledi

Gemlik Gümrük Saymanlık Mutemetliğinden alınan 11.10.2010 tarih ve 
0226723 sayılı alındı belgesi zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

FOGA Tekstil San ve Tic Ltd. Şti

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yeni CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey ve yönetimi muhtarları ziyaret etti 

Özbey, Tabanın gerçek 
temsilcileri sirlersinlz"

SP'den gençlere davet
IHBK........ ..... .............m------------------------------------- s k-frmliLi.- ■. !■ ia-------—~~~I

Saadet Partisi Gemlik Gençlik Kolu Başkanı Nurullah Şıvgın, 
Gemlikli gençleri Seçim Koordinasyon Merkezi’ne davet etti

Cem Güler’in mil
letvekili aday adayı 
olmasından sonra 
boşalan ilçe başkan
lığı için yapılan yöne 
tim kurulu seçim
lerinde ilçe başkan
lığına seçilen 
Dursun Özbey, ilk 
ziyaretini Muhtarlar 
Derneği’ne yaptı. 
Özbey, yaptığı 
konuşmada “İdari 
yapılanmanın en 
küçük birimi olan 
köy ve mahalleler 
de seçimle göreve 
gelen tabanın 
gerçek temsilcileri 
sizi ersiniz” dedi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, İlçe 
Yönetim kurulu 
üyeleri, milletvekili 
aday adayı Cem 
Güler, İl Genel Mecli 
si üyesi Ahmet Hulu 
si Aydın, Muhtarlar 
Derneğini saat 12.oo 
de ziyaret ettiler. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ve köy mahalle 
muhtarları, CHP’liler 
le yaklaşık bir saat 
sohbet ettiler.

NEZAKET ZİYARETİ 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
muhtarlıkların çok 
önemli makamlar 
olduğunu belirterek, 
“Buraya parti ve 
seçim konuşması 
yapmaya gelmedik. 
Sadece nezaket 
ziyaretinde bulu
nacağız. Sizlerin 
sorunlarını dinleye
ceğiz.” dedi.

Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ise Özbey’e yeni 
görevinde muhtarlar 
olarak başarılar dile
di. Dursun Özbey 
ise “Başarı sizlerin 
ve halkımızın 
desteği olacaktır. 
CHP Genel Merkezi 
olarak Türkiye'deki 
tüm muhtarların 
bilgi portföyü oluş
turmaları için bir 
form gönderildi. 
Bu formlan sizlere 
dağıtacağız.
Bunlar dolduruldu 
ğunda biz de Anka 
ra’ya ulaştıracağız. 
Böylece, idari yapı 
lanmanın en küçük 
birimi olan muhtar
larımız hakkında 
elimizde bilgi biriki
mi oluşacak” şek
linde konuştu.
İdris Kurt ise, Türki 
ye’de her dönemde 
muhtarların özlük ve 
ücret konusunun 
çözülmediğini 
belirterek, “Muhtar 
lar sorunlarının çö 
zülmesini istiyorlar. 
Muhtarlara verilen 
maaş sigorta para 
sini ödemeye 
yetmiyor.” şeklinde 
konuştu.
CHP Bursa Millet

vekili aday adayı 
Cem Güler ise, 
Ankara’da muhtar
ların yaptığı 
toplantıya Genel 
Başkanları Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da 
katıldığını, burada 
Dernek Başkanı 
İdris Kurt’un 
gerçekleri 
evelemeden 
gevelemeden ortaya 
koyduğunu belirtti. 
Güler, AKP’nin 
kamu kesimini 
yeniden yapılandır
maya çalıştığını, 
muhtarlık müesse 
sinin kaldırılmayı ve 
tek başkanlık siste 
mine götürülmek 
istendiğini belirterek 
şöyle konuştu: 
“Kamuda sigortasız 
çalıştırılan tek kesim 
muhtarlardır. Aldık 
lan ücret ise çok 
azdır. İdari yapılan
manın ilk basama 
ğında muhtarlar 
gelmektedir. 
Muhtarlar mahalle 
halkı tarafından 
seçilmiş kişilerdir. 
CHP iktidara 
geldiğinde muhtar- 
lan kalkındırmak, 
statülerini yükselt
mek için çalışa
cağız.”

Saadet Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı 
Nurullah Şıvgın, 
geleneksel hale 
getirdikleri 
“Milli Görüş 
Gençlik Buluşması” 
düzenliyor.
Saadet Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı 
Nurullah Şıvgın, 
yaptığı basın 
açıklamasında,

M
İNŞAAT 

TEKNİKERİ
İLE 

KAMYON 
VE TIR 

ŞÖFORÜ 
ARANIYOR 
5190048 
5190049 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

tüm Gemlik 
gençliğini 
24 Şubat Perşembe 
akşamı saat 
20.oo’da Seçim 
Koordinasyon 
Merkezine 
davet etti.
Programa konuk 
olarak İl Başkan 
Yardımcısı
Mustafa Saruhan’ın , 
katılacağını 
açıklayan Şıvgın, 
ayrıca gençlere

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SATIUKDAİBEIIEİSYEBİ
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

program sonunda 
çiğ köfte ikramında 
bulunacaklarını 
söyledi.
Üçüncüsü 
gerçekleştirilecek 
olan Gençlik 
Buluşmasının 
her geçen ay çok 
daha fazla ilgiyle 
karşılandığını 
söyleyen Şıvgın, 
bu organizasyona 
devam edeceklerini 
bildirdi.
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Devlet Adamlığı...
Günlük konuşma 

dilinde “devlet 
adamı” kavramını 
çok sık duyarız. 
Nedir devlet 
adamlığı?

Devlet adamı 
hangi özelliklere 
sahip olmalıdır? 
Herkes devlet 
adamı olabilir mi?

Kişinin her şey
den önce adam 
olması gerekli ki 
ardından devlet 
adamı olabilsin. 
Hiçbir kariyeri 
olmayan, ilkesiz, 
utanma duy
gusunu yitirmiş, 
kimliksiz ve onur
suz insanlar devlet 
adamı olabilir mi? 
Bize göre olamaz; 

ama bazılarına 
göre olur.

Bir devlet adamı 
dürüst ve gerçek
lere bağlı olmalı. 
Kişisel çıkarları 
uğruna halkı 
kandırmamalı. 
Olumsuz bir iş 
yapmışsa halkın 
karşısına çıkıp 
yaptığını açıkça 
söyleyebilmeli.

Dokuz dereden 
su getirip halkı 
aldatma yoluna 
gitmemeli. Kendini 
halktan üstün 
görmemeli.

Halkın arasına 
katılırken yüzlerce 
koruma görevlisini 
yanında 
ğötürmemeli. 
Halkla arasında

taştan duvar 
örmemeli.

Gerçek devlet 
adamıysa halkının 
elini sıkıp yüreğin
deki o sıcak 
sevgiyi hissetmeli. 
En önemlisi halkla 
bütünleşmeli, 
halka yüreğini ve 
gönlünü açmalı.

Devlet adamının 
en önemli özelliği 
halkını sevmesidir, 
sever görünmesi 
değil.

Kişisel çıkarlarını 
halkın çıkarların
dan üstün tutma
malı.

Halkını açlığa ve 
yoksulluğa itip 
kendisi bolluk 
içinde yaşamamalı.

Bulunduğu mevki 
gereği elindeki 
yetkilere daya
narak, yabancı 
ulus ve şirketlerle 
halkının geleceğini 
ipotek altına ala
cak anlaşmalar 
yapmamalı. 
Yolsuzluklara ve 
hırsızlıklara asla 
karışmamalı. 
Elindeki adalet ter
azisiyle kimsenin 
hakkını kimseye 
yedirmemeli. 
Yardıma muhtaç 
vatandaşları, yetim 
ve öksüzleri koru
ma ve kollama 
gereği duymalı.

Devlet adamı, 
yüksek tepelerde 
oturup milyonlarca 
vatandaşın sıkıntı 
ve acı dolu 
yaşamına seyirci 
kalmamalı.

Devlet adamı dini 
inançları bir 
sömürü aracı 
olarak kullanma
malı.

Gösteriş olsun 
diye kutsal mekan
lara törenlerle git

memeli.
Yaşadığı mekan

ları halka açmalı, 
lüks konutlarda 

kendini halktan 
gizlememelidir.

Dürüst ve onurlu 
olmalı. Sorumlu 
olduğu alanlarda 
başarılı ola
mamışsa görevin
den ayrılacak 
kadar erdemli 
olmalı. Kişiler 
bunu yapabildikleri 
ölçüde devlet 
adamı olurlar.

Dünya 
ülkelerinden, birkaç 
örnek verelim. 
Gecenin 12’sinden 
sonra kırmızı ışıkta 
geçen bir bakan 
,ertesi gün kuralı 
çiğnedim diyerek 
görevinden istifa 
eder.

Yıllar önce yaşan
mış bir olay.
Amerikan 
bankalarında 
hesabı var denilen 
İsrail başbakanı, 
hesabı olmadığı

halde görevinden 
istifa etme gereği 
duyar.

Yakın zamanda 
yine bir başka 
ülkede yoğun kış 
şartları nedeniyle 
yani kar ulaşımı 
engellemiştir.

Bu benim 
sorunumdu, buna 
önlem almalıydım 
diyen yetkili 
görevinden ayrıl
ma gereği 
hisseder. Bu 
örnekleri çoğalt
mak mümkün.

Devlet adamı 
gerek gördüğünde 
istifa etmesini de 
bilmeli.

İçi boş konuş
malar, vatandaşı 
kandırmaya yöne
lik söylemler 
söyleyen kişilere 
bir şey kazandır
madığı gibi aksine 
onlara çok şey 
kaybettirir.

Fakat bunun 
farkına varabilmek 
de büyük bir 
erdem değil mi?

Met Zararlarım üzaltma Ifiiiim Merkezi lıu mİ laaliyeie neciııor
Simulasyon 
teknikleri kul
lanılarak deprem, 
fırtına, yangın* 
toprak kayması, sel 
v.b afetleri insanlara 
deneyim yolu ile 
yaşatmak vö afeti en 
az zararla atlatmak 
amacı ile bilinçlen 
dirmek, eğitmek için 
projelendirilen ve 
yıl içinde yaklaşık 
100.000 kişinin 
eğitim alması 
hedeflenen “Afet 
Zararlarını Azaltma 
Eğitim Merkezinin 

kaba inşaatı 
tamamlandı. 
Arabayatağı İl özel 
idaresi ek hizmet 
binası arazisinde 
6800 metrekare 
alana inşaa edilen, 
zemin kat, 1. ve 2. 
Kattan oluşan bina 
mn temel amacının 
“deneyim kazanarak 
öğretmek” olan 
merkezin zemin 
katında Enkaz kori
doru, deprem dene 
yim odası, bilgisa
yarlı eğitim odası ve 
fırtına- lodos- heye

lan deneyim odası; 
birinci katında üç 
boyutlu sinema, 
haberleşme deneyim 
odası, sergi salonu 
ve ilkyardım 

deneyim odası; ikin
ci katta ise yangın 
deneyim, duman 
deneyim, eğitim 
salonu ve kitaplık ve 
kafetarya bulunacak.

Konuyla ilgili olarak 
açıklamalarda bulu
nan Bursa İl özel 
İdaresi Genel Sek 
reteri Kemal Demirel 
Afet Zararlarını 
Azaltma Eğitim 
binamız Türkiye de 
ilk defa Bursa İl özel 
idaresi tarafından 
programlanan ve 
arsası temin edilen 
ve o arsa üzerinde 
DPT’nin de katkıla 
rıyla yapılmış olan 
hazır bir binamız var. 
Bu binamız şu 
haliyle çevre düzen

lemesi bitmek 
üzere hazır bina 
şeklinde, oradaki 
faaliyetler için 
gerçekleşmiş 
durumda ancak esa 
sen dışarıdan bakı 
hnca tamam gözü 
ken binamızın 
içerisindeki 
simülasyon 
dediğimiz malzeme 
lerinin orada olma 
dağını göreceğiz çün 
kü bu malzemeler 
daha önce yapılan 
ihalenin içine dahil 
edilmedi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 07/10/2010 ■ 12973, 
05/11/2010 • 14498 tarih ve sayılı çıkış SBİF leri ve 

19/01/2010-947,22/03/2010-5046,30/06/2010- 
11832,20/07/2010-13234,13/08/2010-14521,27/08/2010-15359  
tarih ve sayılı giriş SBİF leri zayi olmuştur. Hükümsüzdür* 

LEAR TARIM OTO YAN SANAYİ LTD. ŞTİ.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 21/02/2010- 
22907 tarih ve şayılı giriş SBİF i ve 16/02/2010 tarih ve 

sayılı SBİF i zayi olmuştur. Hükümsüzdür* 
ÇİMTAS BORULAMA SAN. VE TIC.LTD. STI.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
21/05/2010-9100 tarih ve sayılı giriş SBİF i ve 

28/06/2010-8482,24/08/2010-12302,21/05/2010-6853 
tarih ve sayılı çıkış SBİF leri zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür"
YAZAKI OTOMOTİV YAN SAN.VE TIC.A.Ş

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
16/02/2010-911 tarih ve sayılı 5000 Dolar Altı SBİF 

izayl olmuştur. Hükümsüzdür' 
CIMTAS BORU İNİL. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bakan Çelik, İkinci üniversite için son nnktaııı Wıı
Nereye kurulacağı 
bir süredir tartışılan 
Bursa Teknik Üniver 
sitesi konusuna 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, son noktayı 
koydu: “Üniversite 
kampusu Kestel’e 
yapılacak.” 
Bursa kamuoyunun 
aylarca merak ettiği 
ve nereye kurula
cağını tartıştığı ikinci 
üniversite konusuna 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik son noktayı 
koydu. Bursa Teknik 
Üniversite'sinin 
adresinin Kestel 
olacağını söyleyen 
Çelik, bir müjde de 
verdi ve aynı bölge 
ye sağlık komplek 
sinin yapılabileceği
ni açıkladı.
Bursa'da uzun 
süredir tartışılan 
Bursa Teknik Üniver- 
sitesi'nin kurulacağı 
araziyle ilgili sona 
gelindi. İki gündür 
açılış ve inceleme 
lerde bulunmak 
üzere Bursa'da bulu
nan Bakan Çelik 
yaptığımız görüşme 
de, Bursa Teknik 
Üniversitesi'nin 
Kestel’e kurulmasın
da şu an için bir 
engel olmadığını

söyledi.
Kestel Belediye 
Başkanı Yener 
Acar ve ilçe başkanı 
Nazif Aydın ile yap
tığı gö rüşmenin 
ardından arazinin 
üniversite alanına 
çevrilmesini istediği
ni belirten Bakan 
Çelik, "Önümüzdeki 
günlerde sanırım 
konu Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi'nden geçe
cektir. Ayrıca başta 
Orman olmak üzere 
Milli Eğitim ve Sağlık 
Bakanlarımızla da 
görüştüm.
Yerin Orman Bakanlı 
ğı'ndan Sağlık Ba 
kanhğı'na devri 
konusunda hiçbir 
sorun yok. Bilindiği 
gibi sorun Orman 
Bakanlığı'nın kendi
sine ait yeri, üniver
siteye devri konusu 
dur. Bu sorunun 
aşılması için formül 
bulduk. 2 bin dönüm 

arazinin içerisinde 
bulunan 300 dönüm 
arazi şahsa ait.
Belediye 
Başkanımız bu 
yerin kamulaştırt 
labileceğini söyledi. 
Bu durumda 300 
dönümlük araziye 
BTÜ'nün kampusu 
nu ve eğitim binaları 
nı yapmamızdaki 
engel de ortadan 
kalmış oluyor. Şu da 
bilinmelidir ki, kam
pus inşaatının çahş- 
malan sürerken Bur 
sa Teknik Üniversite 
m iz işleyişi aksama 
yacak. Kampus 
inşaatı devam eder 
ken Yıldırım 
ilçemizdeki eski 
Eğitim Fakültesi'nin 
bulunduğu binalarda 
üniversitemizin 
hizmeti burada 
devam edecektir.
Kampus inşaatı 
tamamlandığında 
değişiklik gerçek
leşecek" dedi.

BİR TAŞTA İKİ 
KUŞ VURMAK 
BUNA DENİR 
Bursa Teknik Üniver
sitesi'nin Kestel’e 
yapılmasında şu an 
da bir engel olma 
dığı gibi en uygun 
yerin şuanda burası 
olduğunu ifade eden 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, ikinci bir müj 
de verdi. Çelik, 
Kestel'deki 2 bin 
dönümlü arazi nin 
kullanımının birinci 
önceliğini üniver site 
için uygun bulduk
larını yerin diğer bir 
bölümünü de sağlık 
alanı olarak değer
lendirebileceklerini 
söyledi. Bakan Çelik, 
sözlerini söyle 
sürdürdü: "Kestel'de 
ki arazi gerçekten 
Bursa'da bulunabile
cek çok kıymetli bir 
yer. Burasını kamu 
ya kazandırmak 
istiyoruz. Bursa Tek 
nik Üniversitesi'nin 
yanında bir de sağlık 
kompleksini buraya 
kaydırabiliriz. Bu 
konuda Orman ve 
Sağlık bakanlarımı
zla görüştük. Yerin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devri konusunda 
hiçbir sorun yok.

Dolayısıyla da burayı 
hem üniversite hem 
de sağlık alanı 
olarak da Bursa'ya 
kazandırmanın 
çabası içindeyiz. Bu 
konuda Büyükşehir 
ve Kestel belediye 
başkanlarımız çalış
ma başlatmıştır" 
"YERİ KAMU
LAŞTIRMAYA 
HAZIRIZ"
Bursa Teknik Üniver
sitesi'nin yapılacağı 
Kestel'deki orman ve 
hâzineye ait 2 bin 
dönümlük arazinin 
içerisinde kalan 300 
bin metrekarelik 
alanda şahsa ait. 
Dolayısıyla 300 
dönümlük araziye 
üniversite kampusu 
için yeterli alacağı 
düşünülerek buranın 
kamulaştırılması için 
Kestel Belediyesi 
çalışmalara başladı. 
Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, 
arazinin kamulaştırıl
ması için önce 
arazinin Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi'nden üniver
site alanı olarak 
geçmesi durumunda 
işlerinin kolaylaşa
cağını belirterek 
şunları söyledi:

"Rektörümüzle de 
defalarca bu konuyu 
görüştük. Kendileri 
kampus için 250-300 
dönümlük arazinin 
yeterli olacağını 
söylediler. Bu geliş 
meyi sayın Bakanı 
miza ilettik.
Şimdi yerin üniversi 
te alanı olarak plan
lara işlenmesini bek
liyorum. Bu durum 
gerçekleşmesi 
halinde 300 dönüm
lük şahsa ait yerin 
yarısını Kestel 
Sanayici ve Işadam 
lan Derneği kamu
laştırma bedelini 
karşılayabilecekleri
ni diğer kalan 
yarısını da biz Kestel 
Belediyesi olarak 
ücretini ödemeye 
hazırız. Bu konuda 
para sıkıntımız yok. 
300 dönümün dışın
da kalan alanları da 
üniversitenin orman 
alanı olarak içine 
dahil olması duru
munda sorun 
aşılmış olacaktır. 
Başta ilçe halkımız 
ve bizler Bursa 
Teknik Üniversite
si'nin Kestel’e kuru
lacak olmasının 
heyecanını 
yaşıyoruz"

MaliHannıtsiyasetegirnıeııecet
Yaklaşan genel 
seçimler öncesi mil
letvekili adayı olacağı 
iddia edilen Bursa 
Valisi Şaha bettin 
Harput, şimdi ye 
kadar hiçbir siya si 
harekete girmediğini, 
tek hesabının Bursa 
olduğunu söyledi. 
Mahalli bir televiz 
yona açıklamalarda 
bulunan Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
siyaset arenasına 
girip girme yeceği ile 
ilgili soruları cevap
ladı. Uzun süredir 
Bursa'da milletvekili 
aday adayı olmaya
cağı merakla bekle
nilen Vali Harput, 
Bursa ya en iyi şek
ilde hizmet etmek 
istediğini ile getirdi. 
Tek hesabının Bursa 
olduğunu ifade eden 
Harput, siyasete 
girmeyeceğini 
jelirterek, "Bu konu 
leğişik yerlerde gün

deme geliyor. 
Yorumlar yapılıyor. 
Hiçbir zaman hiçbir 
adımımda ve hareke 
timde siyaset olma dı. 
Siyasi bir düşün ceye 
bürünmedim. Şu ana 
kadar olmadı ğı gibi 
bundan son ra da 
siyasi bir düşüncem 
kesinlikle yoktur. Ben 
şu an görevimi en iyi 
şekilde yapmak için 
çalışıyorum. Bur sa'yı 
çok seviyorum. Şehre 
karşı sorumluluk
larımı yerine getirmek 
adına çalışıyorum. 
Tek hesabım Osmanh 
nın başkenti olarak 
büyük bir misyon 
yükleyen Bursa'ya en 
iyi hizmet yapmak

için görevdeyim. 
Siyaset hesabım yok. 
Onun için bütün 
hedefim ve gayretim 
Bursa'nın hangi 
meselesini nasıl çö 
zerim olmuştur. Her 
gün hangi kaynağı 
nasıl değerlendire
ceğimi düşünürüm. 
Siyaseti sevenler 
çok. Yapanlar da 
çok. Bursa ve 
ülkemizde çok 
değerli siyasetçi 
ler var. Onun için 
siyaseti yapanlara ve 
yapacak olanlara 
başarılar diliyorum. 
Herkesin yolu açık 
olsun. Ben de kendi 
yolumda devam et 
mek istiyorum" dedi.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Libya'daki olaylarla 
ilgili bizi bölgeyi kaygı
landıran haberler alındığı, ölü 
sayısının yüzlere ulaştığı 
yönünde bilgiler geldiğini 
belirtti. Erdoğan, demokratik 
taleplerinin dile getirenlere 
yönelik şiddetin olayların 
daha büyümesini sağlaya
cağını kaydetti.
Başbakan Erdoğan, AK Parti 
grup toplantısında yaptığı 
konuşmasında, Libya'daki 
olaylarla ilgili kendilerinden 
açıklama yapmasını isteyen 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP 
Genel Başkanı 
Kıhçdaroğlu'nun kendisine 
sorulan 'çanak bir soru' 
karşısında, 'ödülün hakkını 
veriyor Sayın Başbakan' diye
cek kadar 'sorumsuzca' açık
lama yaptığını kaydeden 
Erdoğan, Kıhçdaroğlu'nun 
ismi geçen ülkeleri haritada 
yerini dahi gösteremeyeceği
ni savundu.

Libya'da 25 bin Türk çalışan, 
200 yatırımcının bulun
duğunu kaydeden Erdoğan, 
"Türkiye hiç kimsenin keyfi 
için, acele, duygusallıkla, 
ısmarlama beyanat veren, dış 
politikasını gündelik 
gelişmelere göre belirleyen 
ülke değildir. Birilerinin 
peşine takılıp giden, gündemi 
belirlenen de bir ülke değildir. 
Biz ne zaman, nerede açıkla
ma yapacağımız gayet iyi 
biliyoruz. Bunun zamanla
masını ilgili birimlerle belir
leriz. Ani vakti geldiğinde bu 
açıklamaları yaparız." dedi. 
Konunun iç politika konusu 
haline getirilmesine karşı 
olduklarını altını çizen 
Erdoğan, Libya'dan aldığı 
ödülün Filistin meselesine 
duyarlılığı, çabalar ve çır
pınışı için tevdi edildiğini 
kaydetti. Erdoğan, bu ödülün 
yönetimin değil, Ortadoğu 
halklarının Türkiye sev
dasının tezahürü olduğunu 
söyledi.
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Geleceğin lasarımcıları nıojanın
metteanie ilham aranacat

Sıcak servetimiz kaliteli tıMı
Bursa'da 30 tekstil 
mezunu, dünyada 
moda ve tasarım 
merkezi olarak 
görülen İtalya ve 
Hollanda'ya giderek 
mesleki becerilerini 
geliştirecek. 
AB Leonardo Da 
Vinci programı 
çerçevesinde Bursa 
Tuhafiyeciler ve 
Benzerleri Odası, 
Necatibey ve 
Yıldırım kız meslek 
liseleri iş birliğiyle 
30 tekstil mezunu 
Avrupa'ya gönderi 
lerek tekstil merkez
lerinde ilham araya
cak. 52 bin euroluk 
bütçeli proje kapsa 
mında 18-40 yaş 
arası 15 tekstil 
mezunu nisan ayın
da Hollanda'ya, 15 
mezun ise mayısta 
İtalya'ya giderek, 
mesleki kabiliyetleri
ni artıracak. Tekstil,

tasarım, modelleme 
ve stilistlik eğitimi 
görenler için istih
dam garantili 
kursların önemli 
olduğunu ifade eden 
Bursa Tuhafiyeciler 
ve Benzerleri Odası 
Başkanı Nedim 
Özbalaban, tekstil 
alanında mezun 
olan herkesi sonuna 
kadar destekleye
ceklerini söyledi. 
Özbalaban, ''Bu işin 
peşini bırakmıyoruz. 
Mezunlara kendileri
ni geliştirmeleri için 

her türlü desteği 
vermeye hazırız. 
Okul müdürlerimiz 
ile yaptığımız bir 
çalışma neticesinde 
böyle bir proje 
ortaya çıktı. Merkez 
Bankası'ndan da 
onay geldi.
Mezunların okullar
da aldıkları eğitimin 
bir üst boyutunu 
yurt dışında 
görmelerini istiy
oruz. Proje 
çerçevesinde 
mezunlar 15 gün 
eğitim alacak" dedi.

Bursa Valisi 
Şaha bettin Harput, 
Tabakhaneler 
bölgesinden 
çıkan kaplıca 
suyunun içme ve 
kür tedavisi için 
uygun olduğunu 
söyledi.
Tabakhaneler 
bölgesinde yerin 
bin 28 metre 
derinliğinden 
çıkan 77 derece 
sıcaklığındaki suyun 
Türkiye Kaplıca 
Talasso ve Kür 
Merkezleri Derneği 
(TÜRKAP) Başkanı 
Zeki Karagülle 
tarafından ince
lendiğini belirten 
Harput, yapılan 
tahlillerde termal 
suyun hem içme, 
hem de kaplıca 
suyu olarak uygun 
olduğunun 
tespit edildiğini 
bildirdi.
Özel Doruk Yıldırım 
Hastanesi'nin 
temel atma 
töreninde müjdeyi 
veren Harput,

"Son olarak 
tabakhaneler 
bölgesinde çıkan 
termal su Zeki 
Karagülle tarafından 
incelendi. Tahlillerde 
sıcak su hem içme, 
hem de kür tedavisi 
için uygun görüldü. 
Wellness alanında 
uzman Karagülle, bu 
suyun dünyanın en 
kaliteli suları arasın
da yer.aldığını 
söyledi. Bu suları 
yer altından Bursa 

için çıkartıyoruz. 
Hükümetimizin 
desteğiyle gün 
yüzüne çıkan sular 
otellere ve turizm 
tesislerine verilecek. 
Termal suyumuz 
Bursa'ya dirlik ve 
hareket kazandıra
cak. Ayrıca yeni 
istihdam sahaları 
açılacak. Bu yüzden 
sağlık turizmini ve 
medikal sağlığı 
önemsiyorum" 
dedi.

elm<te «sekeri
KREŞLERİ -........

GEMLİrİNİUÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
VI I

«GITIMDH2.VH
“Kaliteli bir okıd 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 YETİŞTİRİYOR UZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Macide ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
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

_ _ _ _ _ _ İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol'da Ali Turgut Apt 3*1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
_________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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MİtiİltlMlIllilli lıı» «mi amin
Et ve süt fiyatların
daki krize hükümet 
el attı. Hükümet 
fiyatları dengelemek 
için düğmeye bastı. 
Yetkililer üreticiye 
fiyatları dengelemek 
için ödeme yapıla
cağını duyurdu. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, 2011 
yılında hayvancılık 
destekleri için 
ayrılan kaynağın 
440 milyon lira 
artırılarak, 1 milyar 
700 milyon liraya 
çıkartıldığını

bildirdi. Artırılan lanılacâk.
kaynağın 390 
milyon lirası besici 
lik için, 50 milyon 
lirası da süt tozu 
ihracatı için kul-

Et ithalatından 
alınan gümrük 
vergileri besicilerin 
desteklenmesinde 
kullanılacak.

hasvıınıları 1 Nisan'a uzaniaı
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, 31 Aralık 
2010 tarihinde sona 
eren mazot, gübre 
ve toprak analizi 
desteği başvuru
larını 1 Nisan 2011 
tarihine uzattı. 
Manavgat Ziraat 
Odası(MZO) Başkanı 
Rasim Metin, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Çiftçi Kayıt 
Siste mi (ÇKS)'ne 
dâhil olan çiftçilerin 
desteklemelerden 
yararlanabilmeleri 
için belirtilen tarihe 
kadar Tarım İlçe 
Müdür lüğü'ne 
başvurmalarını iste
di. Des tekleme 
ödemesi yapılması

na dair tebliğde 
değişiklik yapılması
na dair tebliğin 19 
Şubat 
tarihinde Resmi 
Gazete yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini 
bildiren Metin,

toprak analiz
lerinden yarar
lanacak olan 
çiftçilerin tahlillerini 
1 Ocak-31 Aralık 
2010 tarihleri arası 
yaptırmaları gerek
tiğini kaydetti. -

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Efit. 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 Efiitim 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 Tos. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhfiı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

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
BOtünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 5-14 17 oo

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Saft.Ocagı 513 10 SS
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 60 40

BELEDİYE

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

E■te -

R
TAKSİLER

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

i Akcan Petrol __
UAR.OCT S13 1O 79IWIMK-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol S13 O1 03

kattısınıla besinci sırala
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanvekili Ali 
Rıza Bulut, kentin 
Türkiye vergi 
gelirine katkıda 
beşinci sırada 
olduğunu söyledi. 
Vergi Haftası kutla
malarının 22'ncisi 
bu yıl 21 - 27 Şubat 
2011 tarihleri arasın
da gerçekleştiriliyor. 
Etkinlikler kap
samında Atatürk 
Heykeli'ne çelenk 
koyan Bursa Vergi 
Dairesi çalışanları, 
istiklal Marşı'nın 
okunmasının 
ardından hizmet 
binasında kokteyl 
düzenlendi.
Daha sonra Bursa 
Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi 
Usta'yı ziyaret eden 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanvekili 
Ali Rıza Bulut, 
vergi ödeme bilincini

getirdi. Etkinlikler tarihinde çalışanları-
kapsamında 3 ana 
kitle bulunduğunu 
açıklayan Bulut, 
ilk sırada öğrenci
lerin, ikinci sırada 
mükelleflerin,

na konser 
vereceklerini 
hatırlatan Bulut, 
vergi tahsilat 
oranından Türkiye 
genelinde Bursa'nın

üçüncü sırada vergi 
dairesi çalışanlarının 
motivasyonlarının

beşinci sırada yer 
aldığını sözlerine 
ekledi.

«SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
23 Şubat 2011 Çarşamba 

VEZİROĞLU ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3896 
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)

HIİISİUIIIHİI
VEINÜSSİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30- 
19.00-21.15

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16M 

18.45-20.45 
Rezervasyon

(Tel:5l3332l)



GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2*500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

TEL: 5131071-GSM: 0.533 560 18 99 A 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com )

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET
POSITIVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO 6AZ SATIŞLA1II BAŞLAMIŞTIR 
Tel : 0.224 51310 79

Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Şubat 2011 Persemhe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kaymakam, Savcı ve 
Avukat CBAL öğrencilerine 

mesleklerini tanıttı
İlçe Kaymakamımız Bilal Çelik, 
Cumhuriyet Başsavcımız Zeke 
riya Bay azıt ve Avukat Cankat 
Taşkın, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerine meslekleri
ni tanıttılar. Haberi sayfa 7’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2010 
yılı kamulaştırma 
programında olan 
Ahmet Dural Meyda 
m’ndaki 8 parsel 
gayrimenkullardan 
Peker Ailesi’ne ait 
olan Özer Eczanesi 
nin bulunduğu bina 
için açılan davada 
Bursa İdari Mahke 
mesi ‘yürütmeyi 
durdurma’ kararı 
verdi. Sayfa 2’de

Vali Harput, Kayınakam 
Celik’i ziyaret etti

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Öğrencilere meslek tanıtımı
Celal Bayar Anadolu Lisesi veya Gemlik 

Lisesi’nin son sınıf öğrencilerine zaman 
zaman meslekler tanıtılır.

Çeşitli meslekten kişiler okullara davet 
edilerek öğrenciler bilgilendirilir.

Liselerin son sınıfları üniversiteye hazır
lıktır. öğrencilerin bu aşamada hangi mesle 
ğe yönlendirileceğini aileleri, öğretmenleri, 
çevresi yardımcı olur.

Ama asıl yardımcı olan bir mesleği 
gerçekten yapanlardır.

Başarılı öğrencilerin gözü hep popüler ve 
kazançlı mesleklerdedir.

Dün, Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde bir 
yönetici, (Kaymakam Bilal Çelik) iki de 
hukukçu (Başsavcı Zekeriya Bayazıt ve 
Avukat Cankat Taşkın) mesleklerini tanıttı.

Devamı sayfa 4’de

Bursa Valisi Şahabettin Harput, ilçemize 
gelerek, Kaymakam Bilal Çelik’i makamın 
da ziyaret etti. Vali Harput, daha sonra 
daire müdürleriyle toplantı yaptı. 2’de

http://www.aakcan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gadda(r)fi!
-Amerikan oyunu...
- Gitmiyorum.
-Ayaklanın...
Bu sözleriyle Libya Lideri Kaddafi 

saltanatına kendisi son veriyor gibi 
görünüyor.

Yıllardır dünya ülkeleriyle dalga geçen 
halkına zulmeden bir liderdeki teokratik 
tutkuya tanıklık ediyor dünya.

O kadar ki...
Eğer bir halk devrimi gerekiyorsa onu da 

ben yaparım diyor Bay Kaddafi.
Kaddafi’nin sözleri arasında en ilginç 

olanı Amerikan Oyunu saptaması...
Olasılık dahilinde...
Ama...
Paylaşmayı bilseydi...
Halkın refah düzeyini yükseltmek için 

çaba gösterseydi...
Sözünü ettiği başıbozuklar ABD’nin 

yörüngesi altında halkı galeyana getirebilir 
miydi?

Sapkınlıklarıyla tutkularıyla hırsıyla kök 
söktürücü lider şimdi yelkenleri suya 
indiriyor.

Neden?
Yine koltuk sevdasından.
Saltanatını korumak için.
Aksi takdirde başına gelecekleri bili yor.
Gerçi şimdi yaptığı halkın yükselen tan

siyonunu düşürme girişimi.
Kırk yıldır tutunduğu koltuktan aldığı 

güçle ülkenin tüm kaynaklarını kendisi ve 
tebası için kullanan Kaddafi ülke değerleri
ni paylaşacak öyle mi?

Bırakın insanları ağzındaki peynire rağ
men kargalar dahi güler bu boş lakırdılara.

demek ki;
Her saltanatın bir sonu varmış.
Halk...
Bıçak kemiğe dayandığında tepkisini 

korkusuzca veriyor.
Sorun Libya halkı'nın?
Karar verecek olan kendileri...
Ne var ki Türkleri de yakından 

ilgilendiriyor orsadaki durum.
Çünkü binlerce Türk Libya’da iş yapıyor. 
Onların sağ selim Türkiye’ye dönmeleri. 
Burada hükümete önemli görev düşüyor. 
Bugüne dek uyguladıkları Ortadoğu 

Politikası ne yazık ki bölgede tepkiler çekti.
Kaddafi’nin oğlunun şu sözleri durumu 

net olarak özetliyor;
"Libya'yı İtalyanlara ya da Türklere bırak

mayacağız".
Bu sözler ne demek?
Dışişleri Bakanının dediği gibi dil 

sürçmesi mi?
Dil böyle sürçer mi?
Anlaşılan bugüne dek uygulanan AKP 

politikaları fiyasko...
“Yurtta barış dünyada barış’’ ilkesinden 

sapmalar olmuş.
Şimdi çok dikkatli olunmalı.
Orada 25 bin Türk var.
Onların sağlıklı bir biçimde anavatana 

dönmeleri birincil öncelik.
Onun için Kaddafi’nin ruh halini de 

dikkate alarak gelişmeleri yakından izle
mek ve doğru değerlendirmek, akıllı laflar 
etmek gerek.

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
dün ani olarak 
ilçemize gelerek, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret etti.
Saat 14.oo’de 
makam aracılığıyla 
Gemlik’e gelen Vali 
Şahabettin Harput, 
Hükümet Konağı 
önünde Kaymakam 
Bilal Çelik ve daire 
müdürleri tarafın
dan karşılandı. 
Bir süre Kaymakam 
Bilal Çelik ile 
birlikte olan Vali 
Şahabettin Harput, 
göreve atanması 
nedeniyle kendisini 
kutladıktan sonra, 
daire müdürleriyle 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
biraraya geldi.
Vali Harput, burada 
yaptığı konuşmada, 
vatandaşa güler

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2010 
yılı kamulaştırma 
programında olan 
Ahmet Dural 
Meydanı’ndaki 
8 parsel gayri- 
menkullerden Peker 
Ailesi’ne ait olan 
Özer Eczanesi’nin 
bulunduğu bina için 
açılan davada Bursa 
İdari Mahkemesi 
'yürütmeyi durdur
ma’ kararı verdi. 
8 parsel binayı 
kamulaştırma 
kararı alan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Kamulaştırma 
Dairesi parsel 
başına metrekareye 
2 bin 250 lira 
değer koymuş 
ancak mal sahip
lerinin tamamı 
bu değeri düşük 
bularak, Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
dava açmıştı. 
Ahmet Duralg ; 
Meydanı’nda 1' 
bulunan yerin 
sahipleri tarafından 
mülkün kıymet

yüzlü davranılma 
sim ve sorunlarının 
en kısa zamanda 
çözülmesini 
istedi.
Daha sonra, daire 
müdürlerini ilçe ile 
ilgili çalışmalarını 
ve ilçe ile ilgili 
sorunları dinleyen 
Vali Harput, 
Bursa’ya döndü.

takdiri için arttırma 
davası açılırken, 
ayrıca kamulaştır
manın durdurulması 
için de ayn bir dava 
açıldığı öğrenildi. 
Geçtiğimiz günlerde, 
Bursa İdari 
Mahkemesi’nde 
yapılan duruşmada, 
mahkemenin 
kamulaştırma 
kararının durdurul
ması yönünde 
karar verdiği 
öğrenildi.

Mülk sahibi Diş 
Hekimi Ali Asım 
Peker, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
hem değere hem de 
kamulaştırma kararı
na dava açtıklarını 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Konu ile ilgili iki 
ayrı avukat tuttuk. 
Bunlardan biri 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kamu
laştırma değerinin 
arttırılması ile ilgili 

davadır. Diğeri ise 
kamulaştırmanın 
durdurulması 
ile ilgili davadır. 
Avukatımızdan 
aldığımız bilgiye 
göre, idari mahkeme 
şimdilik bizim 
lehimize yürütmeyi 
durdurma kararı 
vermiştir. Ama, bu 
karara Büyükşehir 
Belediyesi’nin itiraz 
edeceğini sanıyoruz. 
Dava esastan 
devam etmektedir.”
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Evde yalnız bırakılan küçük kız, 
kalp ilaçlarını yutunca zehirlendi
Bursa'da, çoğunu 
okuldan almaya 
giden annenin 
evde bıraktığı 
2,5 yaşındaki kız 
çocuğu, kalp 
ilaçlarını içerek 
zehirlendi.
Olay, merkez

Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahallesi 
Taşköprü Caddesi 
üzerinde oturan 
Nagihan D.(38), 2,5 
yaşındaki kızı 
E.D.'yi evde 
bırakarak çoğunu 
okuldan almak için

ayrıldı.
Bu sırada, evde 
yalnız kalan küçük 
E.D., odada bulduğu 
kalp ilaçlarını 
yutmaya başladı. 
Eve geldiğinde 
çocuğunun elinde 
kalp ilaçlarını

gören anne 
Nagihan D., ilaçları 
yuttuğunu anladığı 
küçük E.D.'yi hemen 
hastaneye götürdü. 
Tedaviye alınan 
E.D.'nin sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yalcu minibüsünde cinayet işledi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinin Yenice 
beldesinde bir kişi, 
17 yaşındaki genç 
tarafından minibüste 
yolcuların gözleri 
önünde vurularak 
öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, 
Yenice'deki Konutlar 
Bölgesi'nden yolcu 
minibüsüne binen 
İlyas Ceylan (32)

minibüsünün 
koltuğuna oturdu. 
Seyir halindeki 
minibüs, Dere 
Mahallesi Bursa 
Caddesi Ali Şefika 
İlköğretim Okulu 
mevkisine geldiği 
sırada, aracın arka 
koltuğunda oturan 
Okan E. (17) 
yolcuların gözleri 
önünde İlyas

Ceylan'ın ensesine 
ve başına iki 
el ateş etti.
Ceylan, olay yerinde 
hayatını kaybetti.
Yolcuların şok 
geçirmesinden 
yararlanarak 
minibüsten inen 
ve yaya olarak kaç
maya başlayan 
Okan E, jandarma 
ekipleri tarafından

kısa sürede 
yakalandı. 
İlyas Ceylan'ın 
cesedi, Cumhuriyet 
savcısının 
incelemesinin ardın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesinin 
morguna kaldırıldı. 
Okan E. ve İlyas 
Ceylan'ın çeşitli 
suçlardan sabıkalı 
olduğu öğrenildi.

Gürsu ilçesinde, 
çamaşır asmak için 
çıktığı evinin 
terasından düşen 
genç kız hastaneye

kaldırıldı.
Alınan bilgiye 
göre, Yenidoğan 
Mahallesi Dinç 
Caddesi'ndeki

iki katlı evinin terası
na çamaşır asmak 
için çıkan R.A. (16), 
dengesini kay
betmesi sonucu

düştü.
Genç kız, ambu
lansla Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

yplın iareısına reecerken canıniaı ılacaMı
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da, bir kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre,

Tamer Özpişirici'nin 
(47) kullandığı 
10 PR 959 plakalı 
otomobil, 
Altıparmak

Mahallesi Altıpar 
mak Caddesi'nde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen Arif 
Topçu'ya (40)

çarptı.
Kazada yaralanan 
Topçu, Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Herkes haddini bilmeli !....

Bizler abuk sabuk laflarla uğraşırken, 
“van denizi “ yok, “van gölü" gibi 
çocukça laflarla, koca koca adamlar 
(Başbakan- Kıhçdaroğlu)!. kürsülerde 
halkı uyuturken bakın akıllı adamlar ne 
diyor.

(Van denizi olsa ne olacak, Van Gölü 
olsa ne olacak.

İşsizler iş bulacak, kazan mı kaynaya
cak...)

Sayın okurlar; BİZ “Türkçe'nin yanında 
Kürtçe ikinci resmi dil olsun mu, olmasın 
mı?” diye tartışırken, en demokratik 
ülkelerde bile o ülkenin dili asla tartış
maya açılmıyor.

Bunun en son örneği geçtiğimiz gün
lerde Avustralya'da yaşandı.

160 bin Türk'ün de yaşadığı 
Avustralya'nın İşçi Partisi'nin lideri olan 
Bayan Julia Gillard, Başbakanlık koltuğu
na geçen yıl oturdu.
Avustralya'da her milletten çok sayıda 

yabancı bulunuyor ve bunlar kendi dil
lerinde eğitim, kendi dillerinde okullar, 
kurslar istiyor.

Bu konudaki talepler artıp, baskı halini 
almaya başlayınca, o hanım hanımcık 
Bayan Başbakan Julia Gillard yumruğunu 
masaya vurarak kükredi...
“Bu ülkede İspanyolca, Arapça, Çince, 

Japonca, Rusça ya da başka bir dil değil 
İngilizce konuşulur.

Bizim resmi dilimiz İngilizce'dir, milli 
marşımız ve bayrağımız budur.

Burada yaşayan bütün etnik gruplar 
bizim kültürümüze uymak ve dilimizi 
konuşmak, milli marşımıza ve 
bayrağımıza saygı göstermek zorundadır.

Bunu istemeyen kim varsa, ülkemizden 
çekip gitsin!

Herkes bizim kurallarımıza uymalı, aksi 
halde, bu topraklardan gitmeli!"

Avustralya topraklarında yaşayan ve 
ülkenin nimetlerinden faydalanan bütün 
göçmenlerin AvustralyalI olduğunu, 
İngilizce bilmek zorunda olduklarını
Avustralya pasaportu taşıyanların asla 

bölücülük, ayrımcılık yapmaya hakları 
olmadığını vurguluyor.

Peki, ya biz Türkler?
Evet, biz maalesef Türkiye olarak bunu 

söyleyemiyoruz.
Yazık!

Sahte savcı vakayı ele «erili
İzmir'de kendilerini 
cumhuriyet savcısı 
olarak tanıtıp ceza- 
evindeki kişilerin 
yakınlarını, "Tahliye 
edeceğiz, siz parayı 
yatırın.” diye 
dolandırdığı iddi
asıyla iki üniversite 
öğrencisi yakalandı. 
Bursa ve 
Eskişehir'de 
polise başvuran

T.A. ve R.Ö., telefon 
edip kendilerini 
savcı olarak tanıtan 
H.B. (22) ve C.Y.'nin 
(22), cezaevindeki 
yakınlarının tahliyesi 
için kefalet parası 
istediğini belirtti. 
Verilen hesap 
numaralarına 750 
lira yatırdığını 
söyleyen T.A. ve 
4 bin lira yatıran

R.Ö. şikayetçi oldu. 
Harekete geçen 
Bursa ve Eskişehir 
polis ekipleri, 
iki mağdurun 
paraların, İzmir'in 
Güzelyalı semtindeki 
bir banka şubesin
den çekileceği 
bilgisine ulaştı. 
Bunun üzerine 
İzmir Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık

Büro Amirliği 
ekipleri, parayı 
çekmek istediği 
belirlenen İzmir 
Ekonomi Üniversite
si Medya ve İletişim 
Bölümü 3. sınıf 
öğrencisi H.B. ile 
arkadaşı C.Y.'yi 
gözaltına aldı, iki 
zanlı, ifadelerinden 
sonra adliyeye 
sevk edildi.

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE 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:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
ka dri_guler@h o tmail.com

Öğrencilere meslek tanıtımı
Bu mesleklerin üçü de popüler ama ikisi 

(Kaymakamlık ve savcılık) bol kazançlı 
meslekler değil.

Bunu dün öğrencilerde Başsavcımız 
Zekeriya Bayazıt’ın kendi açıklamaların
dan duydular.
Avukatlık mesleği, daha farklı...
Bir beceri işi.
Hukuk donanımı yanında, kendini iyi 

tanıtma, aldığı davayı kazanma, yüklü 
davalar alma, büyük şirketlerle çalışma 
gibi birçok unsurlar içerir.

Kısacası kazancının sınırı belli değildir.
Kamu görevlilerinin kat kat üzerinde 

kazanabilirler de kazanamayabilirler de. 
Tamamen piyasa işi...

Dün, mesleklerini tanıtan görevlilerin 
sözel öğrencilerinin meslek olarak seçe
bilecekleri branşlardı.

Kaymakam Bilal Çelik, Kaymakamlık 
mesleğini çok güzel anlattı.

Nasıl Kaymakam olunacağını, 
Kaymakamların görevlerinden söz etti.

Kısaca Kaymakamlığı şöyle tanımladı: 
“Kaymakamlar bir yüzü halka bakan, bir 

yüzü devlete bakan kamu görevlileridir.”
Başsavcı Zekeriya Bayazıt ise, savcılık 

mesleğini anlatırken, Hukuk Fakültelerini 
bitirenlerin girecekleri sınavda başarılı 
olmaları halinde savcı veya hakim olabile
ceklerini söyledi.

Hakim ve savcıların bağımsız insanlar 
olduğunu, görevlerini yaparken kimseden 
emir almadıklarını, “verecekleri kararlarda 
yukarıda Allah, aşağıda ise sen varsın. 
Vicdanın var” diyerek tanımladı.

Özgür, bağımsız çalışmak isteyen öğren
cilere savcılık mesleğini önerdi.

Savcılık ve hakimlik mesleğini tanımlar 
ken ise benim de öğrencilerin de hoşuna 
giden söz şu oldu:
“Hakimlik ve savcılık, haddini bilme 

yene, heddini bildirme sanatıdır.” dedi.
Genç avukat Cankat Taşkın ise bir CBAL 

mezunu olduğunu söyledi. Avukat olmak 
için Hukuk Fakültesini bitirmek, baroya 
başvurup bir yıl staj yaptıktan sonra 
avukat olunacağını anlatı.
Avukatlık mesleğinin temel görevinin 

adalete yardımcı olmak olduğunu söyledi.
“Avukatlık stresli, zor bir iştir ama zevkli 

bir meslektir” dedi.
Kazancının sınırı kişinin elinde olduğu 

nu belirtti.
Sorular üzerine Kaymakam Çelik, Hukuk 

Fakültesinin Gemlik’te kalmasının gerek
tiğini, Gemlik kampüsünde bağımsız bir 
üniversite kurulabileceğini, bunun için 
fiziki şartların tamam olduğunu söyledi.

Tek sorunun öğrenim görevlilerinin 
Bursa dan gidip gelmeleri, diğer eksiklik
lerin tamamlanabileceğini söyledi.

CBAL öğrencileri güzel bir gün geçirdi 
ler. Büyüklerini can kulağı ile dinleyip 
soru yağmuruna tuttular.

Not: İlçemizde yeni yayınlanmaya başla 
yan Gazete Gemlik’in dünkü sayısında Ha 
ber Müdürü Cemal Kırgız, hakkımda haka 
ret içeren yazı yazdı. Bu yazısına yanıt 
vereceğimi ve hakaretleri için de ayrıca 
yargıya başvuracağımı okurlarıma ve ilgili 
zata duyururum.

Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Sade, ISO ile Mali Müşavirler Odası Temsilciliğini ziyaret etti 

Mit, “Kayıt dı$ı ile mücadele 
devletin en önemli 

görevlerinden biri olmalıdır"
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade, 
Vergi Haftası 
nedeniyle kurum 
ve kuruluşları 
ziyaret etmeye 
başladı. 
Her yıl Şubat ayının 
son haftasında 
kutlanan Vergi 
Haftası nedeniyle 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade, 
Vergi Dairesi Şefi 
İbrahim Bostan 
dün Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ı makamında 
ziyaret etti. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade, 
Gemlik’in 
Türkiye’nin birçok 
ilinden daha 
büyük vergi 
matrahı beyan 
eden ilçe olduğunu 
belirterek, 
bu konuda Ticaret

ve Sanayi Odası 
nezdinde Gemlikli 
iş adamlarına 
teşekkür etti. 
Vergilerin zamanın
da ödenmesiyle 
devletin millete x 
daha çok hizmetler 
getireceğini söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
m Kemal Akıt ise 
yaptığı konuşmada, 
“Vergiler kamu 
harcamalarının

finansmanının 
sağlanmasının 
yanında ekonomiye 
yönlendiren önemli 
bir araçtır. 
Ekonomiyi ayakta 
tutan birimin 
mensupları olarak 
bundan gurur 
duyuyoruz. 
Kazancın vergisini 
vermek kutsal bir 
görevdir. Ödenen 
vergiler, bizlere 
hizmet olarak tekrar

dönüyor. Bir ulusun 
kalkınmasındaki 
temel unsur vergidir. 
Bu nedenle, 
devletin kayıt dışı ile 
mücadelede önemli 
görevlerinden biri 
olmalıdır” dedi.
Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade ve Şef İbrahim 
Bostan, Gemlik Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilciliğini 
ziyaret etti

Halk Eğitim den Ergen 
Psikolojisi konferansı
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından ‘Ergen 
Psikolojisi’ 
konulu konferans 
düzenlendi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar 
gazetemize yaptığı 
açıklamada,

konferansa Uludağ 
Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İsmail 
Gürses’in konuş
macı olarak katıla
cağını söyledi. 
“Ergen Psikolojisi” 
konulu konferansın 
24 Şubat 2011

Perşembe günü 
saat 15.oo’de 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
yapılacağını 
söyleyen Kılıçlar, 
konferansa 
ergenlik çağında 
çocukları olan 
anne ve babaların 
katılmalarını istedi.

Konferansta 
ergenlik döneminde 
duygusal oluşum
ların, zihinsel 
değişimlerin, 
fiziksel olgunluk
ların biçimi, ergen 
gençlere anne ve 
babaların nasıl 
davranılması gerek
tiği anlatılacak.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

tmail.com
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İM Mtf' Mı çıta
Gemlik Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 4/B 
sınıfı öğrencisi Dila 
Nur Okumuş’un 
“Çevreci Minikler” 
isimli kitabının 
basımı tamamlandı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
öğrenim gördüğü 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Turgay 
Selçuk, Sınıf 
Öğretmeni Atilla 
Muratoğlu ve Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Ali Aydı ile birlikte 
ziyaret eden 5/B 
sınıfı öğrencisi 
Dila Nur Okumuş, 
basımı Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan üstlenilen

MM M Mıiı
Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
açık ilköğretim 
okulu ile açık öğre
tim liselerinin 
harçlarında bugün 
itibariyle indirim 
yapıldığını açıkladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
açık ilköğretim 
okulu ile açık 
öğretim liselerinin 
harçları yüzde 
50 oranında 
indirildiğini bildirdi. 
Bakan Çubukçu, 
EĞİTEK'teki 
"Uzaktan Eğitim 
Koordinasyon 
Merkezi ve Alo 
Eğitim" hattının 
tanıtım toplantısın
da yaptığı konuş
mada, "Açık 
öğretim hizmet- 

kitabını hediye etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
eşi Gülgün Güler’in 
Geri Kazanım 
Projesi kapsamında 
geçtiğimiz yıl Nisan 
ayında ziyaret ettik
leri Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’nda tanıştık
ları öğrencinin 
aynı zamanda iyi 
bir öykü yazarı 
olduğu nu öğren
meleri üzerine 
kendisinden Geri 
Dönüşüm ve 
Çevre konusunda 
çalışma yapmasını 
istemişlerdi.
Dila Nur Okumuş’un 
"Çevreci Minikler" 
adını verdiği kitabı 

lerinin harçları 
bugün itibariyle 
yüzde 50 oranında 
indirilmiştir" dedi. 
Çubukçu, 
"Vatandaşlarımızın 
bu hizmetten daha 
fazla faydalanmaları 
için açık ilköğretim 
okulu harçları 20 
TL'den 10 TL'ye, 
açık öğretim 
liselerinin harçları

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in Gemlik’te 
ilk kez geçen yıl 
başlattığı ve ilköğre
tim Okullarına 
geri dönüşümden 
destek amaçlı 
maddi gelir uygula
ması olan “Geri 
Dönüşüm Projesi” 
tanıtımlarında 
öğrencilere 
dağıtılacak. 
Başkan Güler, Dila 
Nur Okumuş’un 
yazdığı “Çevreci 
Minikler” kitabının 
çocukların çevre 
bilincini öğrenmeleri 
açısından faydalı 
bir tanıtım olacağını 
belirterek kendisini 
kutlayarak 
teşekkür etti.

40 TL'den 20 
TL'ye çekilmiştir. 
Böylece eğitim 
imkanından uzak 
kalmış ya da 
yarıda bırakmış 
kadınlarımızı, 
yetişkinlerimize, 
özürlü vatan
daşlarımızı bu 
hizmetten faydalan
maya davet ediyo
rum" diye konuştu.

Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcuları 
bir birincilik, iki 
üçüncülük elde etti. 
Dojo Karate Spor 
Kulübü’nden 
yapılan açıklamada, 
20 Şubat 2011 günü 
Gürsu’da yapılan 
Gençler -Büyükler 
müsabakalarında 
Göktay Özler

mu
İNŞAAT 

TEKNİKERİ
İLE 

KAMYON 
VE TIR 

ŞÖFORÜ 
ARANIYOR 
5190048 
5190049

itilir İl İLİ İUILİI Ilıttı İİIETESİ

ABONE ÖLÜN 
OKUYUN OKUTUN

kumitede birinci 
olurken, Mustafa 
Uyan ve Sefa 
Özdemir ise 
kumitede üçüncü 
olduğu belirtildi. 
Dojo Karate Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler, 
sporcularından 
H. Mert Paker’in 
elemeleri geçerek,

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 784 16 33

SffTILIICDMREBEİSYERİ
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

Türkiye Büyükler 
şampiyonasına 
katılmaya hak 
kazandıklarını 
söyledi.
Dereceye girenler, 
11-13 Mart 2011 
tarihinde 
yapılacak Türkiye 
Şampiyonasında 
ilimizi ve ilçemizi 
temsil edecekler.
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Maliye Bakanı: “Herkese maaş vaadi, 
daha cok vergi olarak geri döner ’
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
CHP Lideri Kemal 
Kıhçdaroğlu’nun 
seçime giderken 
vaatleri eleştirdi. 
Türkiye ekonomisini 
yıllarca kötü durum
lara düşüren 
popülizm olduğunu 
belirten Şimşek, 
"Biz de herkese 
maaş bağlamayı 
söylesek daha fazla 
oy alırız. Çünkü bu 
zamana kadar 
verdiğimiz sözü hep 
yerine getirdik. 
Kredibilitemiz yük
sek. Ancak bu daha 
sonra hepimize 
daha fazla vergi 
olarak geri döner." 
dedi.
Ankara Sanayi 
Odası'nın meclis 
toplantısına katılan 
Mehmet Şimşek, 
ekonomik gelişmeler 
ve iş dünyasına 
ilişkin değerlendir 
melerde bulundu. 
Türkiye'deki iş 
dünyasının rekabet 
gücünü arttırma 
adına yapılan

"Milletin ensesinde boza pişirdi"
Başbakan Erdoğan, 
Kıhçdaroğlu’nun 
Libya üzerinden 
kendisine yönelttiği 
eleştirilere yanıt 
verdi. Erdoğan, CHP 
Lideri'ni sorumsuz 
lukla suçladı. Kad 
dafi'ye de çağrıda 
bulundu.
"Mısır ve Tunus ile 
ilgili samimi çağrı 
larımızı çarpıttılar. 
Bu açıklamalarımızı 
Ana Muhalefet 
Partisi Lideri, acele
ci buldu ve eleştirdi. 
Şimdi de Libya 
konusunda neden 
açıklama yapmıyor- 
sunun diye eleştiri 
yor.
CHP Genel Başkanı 
kendinine sorulan 
bir soru üzerine 
'ödülün hakkını 
veriyor* diye sorum
suz bir açıklama 
yapıyor. Haritada 
yerini göster denil 
diğinde gösteremez.

reformların meyve 
lerini vermeye başla 
dığını söyleyen 
Şimşek, TAI ve 
Aselsan gibi şirket
lerin yaptığı iş 
bağlantılarını anlattı. 
TAl'nın 20 milyar 
dolarlık iş bağlantısı 
yaptığına dikkat 
çeken Maliye Baka 
nı, Ar-Ge'ye ayrılan 
kaynağın arttırıl- 
masıyla söz konusu 
teknolojik yatırım
ların gerçekleştiğine 
vurgu yaptı.

Oralarda ne kadar 
Tük çalışıyor, ne 
kadar Türk işadamı 
var diye sorsanız 
bilemez. Sırf hükü 
meti eleştirmek 
uğrüna Libya'daki 
Türk vatandaşların 
güvenliğini tehlike 
ye sokacak kadar 
ileri gidebiliyor.” 
Kılıçdardoğlu, 
Libya'daki halk 
ayaklanmasına ses

EPDK'NIN 
YETKİLERİNİN 
BİR KISMINI 
HÜKÜMET 
ALMALI
Enerji girdisinin 
Türk iş dünyasının 
rekabet gücünü 
etkileyen en büyük 
unsur olduğunu 
kaydeden Şimşek, 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan'ın dile 
getirdiği Enerji 
Piyasası Düzenleme 

siz kalan Başba 
kan'a "Gönlümüz 
Libyah demokratlar
la beraber. Erdoğan, 
Libya'dan aldığı 
İnsan Hakları Ödü 
lü'nün hakkını veri 
yor" diye yüklen
mişti.
Erdoğan konuşma 
sim Şöyle Sürdürdü: 
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başba 
kan Recep Tayyip

Kurumu yetkilerinin 
birazının hükümete 
verilmesi önerisine 
destek çıktı. 
EPDK'nın 
yetkilerinin bir 
kısmının hükümete 
devredilmesinin 
rekabet açısından 
önemli olduğunu 
söyleyen Şimşek, 
bu çalışmayı 
düşündüklerini 
aktardı.
Popülizm yaparak 
olmayan kaynakla 
vatandaşa para 
dağıtılmasının 
bedelini yüksek 
faizle herkesin 
ödediğine işaret 
eden Şimşek, bütçe 
imkanların daha da 
düzelmesiyle iş 
dünyasının yük
lerinin azaltılacağı 
sözü verdi.
Konuşmasında iş 
adamlarına, 
"Ödemelerinizi 
bankalardan yapın." 
tavsiyesinde de 
bulunan Şimşek, bu 
durumda Kdv iadesi 
sorunu yaşanmaya- 
cağını aktardı.

Erdoğan, CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu’nun 
SSK Genel 
Müdürlüğü döne
minde kurumun 
açık verdiğini, zarar 
ettiğini ifade ederek, 
"Bir genel müdür
lüğü idare edeme 
yen, nasıl olur da 
Türkiye'yi idare ede
cek?" diye sordu. 
Erdoğan, partisinin 
grup toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
ABD, Japonya, 
Avrupa gibi büyük 
ekonomilerin 
küresel kriz 
karşısında ağır 
bedeller öder ken, 
Türkiye'nin krizi 
başarıyla atlattığını 
ifade ederek, "Ne 
Dolar yükseldi ne 
faizler yükseldi ne 
de tek bir banka 
fona devredildi. 
Gücümüz burada 
işte" dedi.

Kılıcdarofllıi: 
"Hesap 
Uzmanıyım"
CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu, Aile 
Sigortası 
Projesi'ni eleştiren 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
eleştirerek, 
"İlkokul mezunu, 
ilkokul mezunu 
bile değil hesap 
makinesini kul
lanan birinci sınıf, 
belki anaokulu 
öğrencisi bu 
hesabı yapıyor da 
sen oturmuşsun 
Türkiye Cumhu 
riyeti'ni yönetiyor
sun, o koltuğa 
gelmişsin bu basit 
hesabı yapmaktan 
bile acizsin." dedi. 
Kıhçdaroğlu, 
partisinin grup 
toplantısında, Aile 
Sigortası Projesi 
nin bu önerilerin en 
güzel örneklerin 
den biri olduğunu 
kaydetti. 
Kıhçdaroğlu, bu 
projenin, 1971'de 
TBMM gündemine 
geldiğini, ancak 
hayata geçirilme 
diğini, bu nedenle 
"40 yıllık hayal" 
olarak nitelendir 
diklerini belirterek, 
sözlerini "Hayali 
kim üstlendi? Biz 
üstlendik. Kim 
gerçekleştirmeyi 
taahhüt ediyor? 
CHP, yani halkın

Yılılının/Hülıünıei hü vüfc 
gavreigösleriyor”

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
karışıklığın 
yaşandığı Libya'da 
bulunan Türk 
vatandaşlarının 
dönüşü için 
hükümetin büyük 
gayret gösterdiğini 
söyledi.
Four Seasons 
Otel'de katıldığı 
bir toplantıda 
konuşan Yıldırım, 
"Hükümetimiz 
vatandaşlarımızın 
gelmesi için

partisi" şeklinde 
sürdürdü.
Projenin, geliri 
olmayan ya da 
asgari ücretin altın
da olan ailelerde 
kadınların banka 
hesabını en az 
600 TL yatırmayı 
öngördüklerini 
anlatan Kıhçdar 
oğlu, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve AK 
Parti'li yöneticilerin 
projenin kaynağı 
konusunda kendi
lerini eleştirdiğini 
hatırlatarak, 
"Çünkü Başbakan 
korktu. Korktuğu 
başına geldi. 
Projeleri açıkladık. 
Şimdi onlann 
yanıtını vereceğim. 
Hesabımızı biliyor 
muyuz, bilmiyor 
muyuz? Kim hesap 
biliyor, kim hesap 
bilmiyor" dedi.

büyük bir gayret 
gösteriyor.
Şu an 2 feribo 
tumuz vatan
daşlarımızı almak 
için yola çıktı. 
Bu gece yarısı 
gemilerimiz 
Türkiye'de olacak. 
Biz de gidip vatan
daşlarımızı karşıla 
yacağız. Şu anda 
televizyondan canlı 
olarak bizi izliyorlar. 
Kendilerine geçmiş 
olsun diyoruz" 
dedi.
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Kaymakam, Savcı «e Avukat CBflL 
öğrencilerine mesleklerini tanıttı
İlçe Kaymakamımız 
Bilal Çelik, Cumhur! 
yet Başsavcımız 
Zekeriya Bayazıt 
ve Avukat Cankat 
Taşkın, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerine mes 
leklerini tanıttılar. 
Dün saat 13.30 da 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi toplantı salo
nunda öğrenciler 
ile biraraya gelen 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt ve Avukat 
Celal Taşkın yak
laşık bir buçuk 
saat süre ile meslek
lerini tanıttıktan 
sonra, öğrencilerin 
kendilerine 
sordukları sorulara 
yanıt verdiler. 
Tanıtım toplantısın
da konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Kaymakamlık 
mesleğini anlatırken 
söylediği sözler 
dikkat çekti. 
Kaymakam Çelik, 
şöyle konuştu: 
"Çocuklar, hayatta 
iki şeyi iyi seçecek 
siniz, işinizi ve eşi 
nizi iyi seçeceksiniz. 
Bunlan iyi seçer 
şeniz başarılı 
olursunuz. Buna 
hayatta dikkat edin.” 
Nasıl Kaymakam 
olunacağını anlatan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Kaymakamla 
rın ilçelerde devletin 
ve hükümetin tem
silcisi olduğunu, 
devlet daireleri 
arasında koordi
nasyonu sağladığını, 
vatandaşın istekleri
ni ve sorunlarını 
dinleyen bir yüzü 
halka bakan bir yüzü 
devlete bakan kamu 
görevlileri olduğunu 
ve Kaymakamların 
en üstteki görevli 
olduğunu söyledi. 
Kaymakamların 
kurumlar arasındaki 
eş güdümü 
sağladığını belirten 
Çelik, biriminde 
çalışan görevlilere 
talimatlar verdiğini, 
başarılı olanları 
takdir ettiğini, yanlış 
yapanları cezalan 
dırdığını belirterek, 
"Kaymakamların 
eğitim, sağlık ve 
emniyet alanlarında 
görevleri vardır. 
Devletin sosyal 
hizmetlerinin vatan
daşa ulaşmasında

Meslek tanıtım günlerine İlçe Kaymakamı Çelik, Cumhuriyet Başsavcı 
Bayazıt ve Avukat Cankat Taşkın ve Stajer Kaymakam katıldı

aracılık yapar” 
şeklinde konuştu. 
Nasıl Kaymakam 
olunduğunu da 
anlatan Bilal Çelik, 
Valilerin istisnai bir 
atama şekli olduğu 
nu, memur olma hak 
kını taşıyan herkesin 
Valiliğe atanabile
ceğini de söyledi. 
Kaymakamların 
Kaymakam olabil 
mek için Hukuk ve 
İktisadi Bilimler 
Fakültesi mezunu ve 
KPSS den belli bir 
puan almaları gerek
tiğini söyleyen 
Çelik, "Eğer, 50 Kay 
makam alınacaksa, 
İç İşleri Bakanlığı 
bunun 40 katını çağı 
nr. Sınavlarda alına 
cak kadronun bu 
sayı 4 katına düşürü 
lür. Bu kişiler yapı 
lan diğer sınavlarla 
seçilerek elenirler 
ve Kaymakam Vekili 
olurlar.” dedi.

SAVCILAR 
BAĞIMSIZ ÇALIŞIR 
Daha sonra söz 
alan Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Savcı ola
bilmek için Hukuk 
Fakültesi’ni bitirmek 
gerektiğini, açılan 
sınavlarda başarılı 
olan Savcıların savcı 
ve hakim olarak 
ayrıldığını söyledi. 
Hakim ve savcıların 
göreve Türkiye’deki 
beş bölgeden küçük 
birimlerde olanından 
başladığını ve her 
bölgede çalıştırıl 
dığını belirtti. 
Savcılığın kısaca tari 
fini de yapan Baş 

savcı Bayazıt, 
"Savcılık ‘Haddini 
bilmeyene haddini 
bildirmek’ sanatıdır. 
Savcılar, kimseden 
emir almaz. Yukarı 
da Allah, aşağıda 
sen ve vicdanın 
vardır. Özgür ve 
bağımsız çalışmak 
isteyenlere bu 
mesleği tavsiye 
ederim.” dedi. 
SaVcı Bayazıt, sözel 
öğrencilerine Hukuk 
Fakültelerini işaretle 
melerini tavsiye etti. 
Savcı ve hakimlerin 
aldıkları ücretler ko 
nusunda da öğrenci
leri bilgilendirirken, 
"Bu işin maddi 
yönü şöyle. Yeni bir 
savcı göreve 2 bin 
200 lira ile başlar. 
En tepedeki Yargıtay 
Başsavcısının aldığı 
maaş 6 bin liraya 
kadar çıkar. Birinci 
sınıf bir savcının 
maaşı 4 bin küsür 
liradır” dedi.

TAŞKIN 
AVUKATLIK 
MESLEĞİNİ 
TANITTI 
Avukatlık mesleği 
konusunda öğren
cilere bilgi veren 
Bursa Barosu’na 
kayıtlı Avukat 
Cankat Taşkın, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
ilk yıllar mezunların
dan olduğunu, 
avukat olabilmek 
için Hukuk Fakülte 
si’ni bitirmenin 
yeterli olduğunu, 
bunun dışında sına
va girmek gerek 
mediğihi belirtti.

Hukuk Fakültesi’n 
den mezun olanların 
ikametgahının 
bulunduğu Baroya 
başvurarak, bir yıl 
süre ile Adliye ve 
Büro Stajı yaptıktan 
sonra, “Avukatlık 
Ruhsatı” alarak 
Baroya başvurarak 
göreve başladık
larını söyledi.
Taşkın, "Ruhsatınızı 
aldıktan sonra 
bağımsız olarak ya 
da birkaç arkadaşı 
nız ile birlikte büro 
açıp çalışabilirsiniz. 
Bu mesleğin artı ve 
eksileri vardır. Mah 
kemeye ve müvek 
kilinize karşı bağım- 
sızsınızdır. Ancak 
sorumluluklarınız 
büyüktür. Yanlış ya 
parsan, birileri zarar 
görür diye düşünür 
sünüz. Sürekli oku
mak zorundasınız. 
Toplumun sorun
larından uzak kala
mazsınız. Genel kül 
türünüzün iyi olması 
gerekir. Avukatların 
sabit kazancı yoktur. 
Türkiye’de avukat 
sayısı sürekli artı 
yor. Onun için 
kendinizi bir alanda 
geliştirmeniz 
gerekiyor. Hukuk 
Fakülteleri insan
ların ufkunu açıyor. 
Avukatlık stresli bir 
iştir, zor bir iştir ama 
zevkli bir meslektir. 
Genel görevi adalete 
yardımcı olmaktır.” 
dedi.
Meslek tanıtım gün
leri öğrencilerin 
sorduğu soruların 
cevaplanmasıyla 
son buldu.

lew hastalığı ile
ilgili kilgMileı

Gemlik Toplum 
Sağlığı Merkezi 
toplantı salonunda 
sağlık personelle 
rine yönelik Lepra 
(cüzzam) hastalığı 
ile ilgili eğitim 
verildi. Dr. Mehtap 
Uğur Sevilmiş 
tarafından verilen 
eğitimde hastalığın

Bursa'ıla mawi sıı paniği
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, toplu 
konut bölgesinde 
çeşmelerden mavi 
renkte su aktığı 
bildirildi.
Çeşmelerinden 
mavi su aktığını 
belirten Esra Du 
man adlı vatandaş, 
"Geçen hafta da 
aynı şekilde mavi 
su akmıştı. Biz 
gerekli her yeri 
aradık. Belediyeyi 
aradığımızda su 
şebekelerinde her
hangi bir problem 
olmadığını, tahlil 
yaptıklarını, onlar
dan kaynaklan
madığını söylediler. 
Site yönetimi ile 
görüşmemizi 
söylediler. Biz 
onlarla da görüştük. 
Onlarında bir takım 

Gemlik İmam Hatip Lisesinden 
aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
TURAN GÜNERİ

nedenleri, bulaşma, 
korunma yolları ve 
tedavisi hakkında 
bilgiler verildi.
Eğitimde Türkiye’ 
de son kalan 200 
hastanın da iyileş 
tirilip tamamen 
Lepranın ortadan 
kaldırılması 
amaçlanıyor.

çalışmaları oldu 
ama bu maviliğin ne 
deni bize henüz söy 
lenmedi. Fark etme 
den ben ve çocuk
larım bu sudan iç 
mek zotunda kalıyo 
ruz. Bize bu konu 
ile ilgili bir bilgi ve 
rilmedi. Biz kendi 
çeşmelerimizden 
akan sudan numu 
neler aldık ve resim 
ler çektik. Su test
leri yapan bir arka 
daşımla görüştüm. 
Bakırın suya mavi
lik verebileceğini 
söyledi, ama site 
yönetimine sor
duğumuzda bakır 
maddesinin bulun
madığını söylediler. 
Biz de kendi imkan
larımızla araştır
maya devam edi 
yoruz” dedi.
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Sütlerin scğuima tanlıları ile tcalanması, 
köylüler e sü teldi gelir ta pisi acü
Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından köylere 
hibe edilen süt 
toplama soğuk hava 
tankları süt üretici
lerine tüm yıl boyun
ca gelir kapısına 
dönüştü. Yenişehir 
ilçesinde toplan 
7 köye verilen 
soğutma tankları süt 
üreticileri tarafından 
daha hijyenik ve 
sağlıklı süt üre
timine zemin hazır
larken, aynı zaman
da köylerdeki koop
eratiflerin yıl boyun
ca aktif olmasını 
da sağlıyor.
Tanklar, bu şekilde 
köylere yıl boyunca 
gelir sağlamış 
oluyor.
konuyla ilgili olarak 
açıklamada bulunan 
Yenişehir İl genel 
Meclisi Üyesi 
Necmettin Kuruhan,

"Bursa İl Özel İdare
si 2009 yılından bu 
zaman kadar 
Yenişehir'e toplam 
7 adet süt soğutma 
tankı verdi. 
Bu hibe tanklarla 
birlikte köylerimizde 
süt toplama 
konusunda hijyenik 
bir ortam oluştu.

Aynı zamanda 
öylerimizde 
kooperatifleşmenin 
önünü açılırken, 
birçok köyde 
koope ratifler 
kuruldu. Ayrıca 
köylerimize önemli 
ölçüde girdi 
sağlandı." dedi. 
Süt soğutma

tanklarının köylere 
büyük bir gelir 
kapısı araladığına 
dikkat çeken 
Necmettin Kuruhan, 
"Süt soğutma tan
kları erken saatlerde 
toplanan sütleri belli 
bir derecede soğut
maya alıyor ve süt 
firması tarafından el 
değmeden kendi 
firmasına götürülüp 
işlemeye alınıyor. 
Bu tankların gelme
siyle köylerde bulu
nan kooperatifler 
12 ay boyunca aktif 
hale geldi. Ayrıca 
köylerimize maddi 
açıdan katkı sağ
landı. Daha önceleri 
hijyen koşulları kötü 
olan süt toplama ve 
depolama işlemleri 
bu tanklarla daha 
temiz ve sağlıklı 
konuma geldi.” 
ifadesini kullandı.

GEMLİK HAMİDİYE KÖYLÜLERİNİ 
KALKINDIRMA VE YARDİMLAŞMADERNEĞİ

BAŞKANLIĞINDAN
KONGRE İLANI

Gemlik Hamidiye Köylülerini 
Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği’nin 
olağan genel kurul toplantısı 27 Şubat 
2011 Pazar günü saat 19.oo’da Eşref 
Dinçer Mahallesi Engin Sokak No : 1 
GEMLİK adresindeki dernek merkezinde 
yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
yine aynı adreste 27 Mart 2011 Pazar günü 
saat 19.oo’da yaplacaktır.

Tüm üyelerimize ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve divan heyetinin seçimi *
2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması ve ibrası
3- Denetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması ve ibrası
4- 2010 yılı gelir ve gider cetvelinin 

okunması
5- Yönetim kurulunun seçimi
6- Denetim kurulunun seçilmesi
7- Dilekler ve kapanış.

T MAÂ “SUYUNU BOŞA 
J-tSiiii"? HARCAMA”

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

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

İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
_________ Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)_________________
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3*1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
______  yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________

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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M ve motorine zem
T

Bir süredir aldığımız 
yüzlerce mailde 
Torba Kanun'da 
erken emeklilik olup 
olmadığını soruyor
du. işin aslına baka
cak olursak, Torba 
Kanun'da 20 yılını 
dolduran kadınlarla 
25 yılını dolduran 
erkeklerin erken 
emekli olabilmeleri 
ne imkan tanıyan bir 
düzenleme yok. 
Ayrıca meslek lisesi 
staj süreleri de 
borçlanılmayacak. 
Ancak, Torba 
Kanun'da öyle bir 
düzenleme var ki, bir 
çok şirket sahibi ya 
da vergi mükellefi 
Bağ-Kur'lunun 5-10 
yıl daha erken emek
li olabilmesi söz 
konusu olabilecek. 
Torba Kanun'dan 
önceki uygulamada, 
Bağ-Kur sigortalısı 
olan bir şirket ortağı 
ya da vergi mükelle
fi, şirket ortaklığını 
devretmeden veya 
vergi kaydını kapatıp 
Bağ-Kur sigortasın
dan çıkmadan bir 
başka yerde SSK 
sigortalısı olamıyor
du. Daha erken 
emekli olup, daha 
fazla emekli maaşı 
almak isteyen bazı 
Bağ-Kur'lular da 
haklı olarak işyeri 
veya vergi kaydını 
kapatıp SSK'lı 
olarak çalışıyor ve 
3.5 yıl SSK primi 
ödedikten sonra 
SSK'dan emekli 
oluyorlardı.

İşte, Torba Kanun 
işyerini devretme 
den veya şirket 
ortaklığını sona 
erdirmeden bir kişi 
nin bir başka yerde 
SSK sigortalısı 
olarak çalışabilme 
sini sağlayacak. 
Yeni uygulamaya 
göre; sigortalıların 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı kap
samında sigortalılık 
hallerinden birden 
fazlasına aynı anda 
tabi olmasını gerek
tirecek şekilde çalış
ması halinde, önce
likle 4/c, yani 
memuriyet kap
samında sigortalı 
sayılacak.
Ancak sigortalının 
aynı anda 4/a (SSK) 
ve 4/b (Bağ-Kur) 
kapsamında sigor
talılık statülerine 
tabi olacak şekilde 
kanun kapsamına 
girmesi halinde ise 
4/a (SSK) kapsamın
da sigortalı 
sayılacak.
Bu düzenleme ile, 
Bağ-Kur'lular 
SSK'dan emekli ola
bilmek için son 3.5 
yılda işyerlerini ve 
ortaklık hisselerini 
başkalarına devret

mek zorunda 
kalmayacaklar. 
İşyerini veya 
ortaklık hisselerini 
bir başkasına 
devretmeden ortağı 
olmadıkları bir başka 
işyerinde ücretli 
çalışarak SSK 
statüsünde sigortalı 
olabilecekler. Bu 
durumda da son 
yedi yıllık prim 
gününün en az 1260 
günü yani 3.5 yılı 
SSK'lı çalışırlarsa 
SSK koşullarına 
göre emekli 
olabilecekler. 
Torba Kanun 
Cumhurbaşkam'nda 
n onay beklerken, 
bir çok okurumuz da 
torba kanunla 
yapılan değişiklikleri 
merak ediyor.
10 Mart 2011 
Perşembe günü 
yapılacak zirvede 
Torba Kanun'la 
sosyal güvenlik ve 
iş hukukunda 
yapılan değişiklikler, 
borçların yeniden 
yapılandırılması ve 
sosyal güvenlik 
mevzuatında güncel 
düzenlemeler 
SGK prim affı 
konusu ise bur 
başka oturumunda 
ele alınacak. 
Torba Kanun'la 
vergi borçların 
yeniden yapılandırıl
ması ve vergi 
mevzuatında güncel 
düzenlemeler 
vergi affı eğitimi 
ise sonraki bölümde 
ele alınacak.

Libya sokaklarındaki 
eylemlerle artışa 
geçen ham petrol 
fiyatları Türkiye'de 
pompalara yansı
maya başladı.
Dünyada 105 
doları aşan ham 
petrol fiyatları 
sonrası Tüpraş 
rafinerisi dünden 
geçerli olmak 
benzine zam yaptı. 
Akaryakıt ürün
lerinden 95 ve 97 
oktan benzinlerin 
satış fiyatı dünden 
geçerli olmak 
üzere litrede 8-9 
kuruş artırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, akaryakıt 
dağıtım şirket
lerinden Shell'de 
95 oktan kurşunsuz 
benzinin satış 
fiyatı Ankara ve 
İstanbul'da litrede 
3,95 liradan 4,03 
liraya, İzmir'de 3,94 
liradan 4,02 liraya, 
Van'da ise 4,03 
liradan 4,11 
liraya yükseldi. 
BP bayilerinde

TEMA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE 

OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

zam sonrası 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
Ankara ve İstanbul'
da 4,03 lira, 
İzmir'de 4,02 lira, 
Van'da 4,13 liradan, 
Opet bayilerinde 
Ankara ve İstanbul'
da 4,04 lira, 
İzmir'de 4,03 lira, 
Van'da ise 4,14 
liraya çıktı. POAŞ 
bayilerinde de 95 
oktan kurşunsuz 
benzin litrede 
Ankara'da 4,03

NÖBETÇİ ECZANE
24 Şubat 2011 Perşembe 

SEDA ECZANESİ

lira, İstanbul ve 
İzmir'de 4,02 
liraya yükseldi. 
97 oktan kurşunsuz 
benzin ise zam 
sonrası litrede 4,06 
ile 4,17 lira arasında 
değişen fiyatlardan 
satılmaya başladı. 
Dağıtım firmalarının 
belirlediği tavan 
fiyatlar, rekabet 
ve serbesti 
nedeniyle şirketler 
ve kentlere göre 
küçük çaplı değişik
likler gösteriyor.

I

G 
E 
M 
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye «O
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 1° 28

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tss. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00

X*tr°' 10 70MAR-PET si3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 613 Ol 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.OcsGı 513 10 65
Tomok.y Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüe İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185M Körfez Taksi 513 18 21

Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Msnaetır Takei 517 33 94
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Gemlik Belediyesi ile DİSK’e 
bağlı Genel iş Sendikası Bursa 
Şubesi arasında 134 çalışan 
adına toplu sözleşme görüşme 
lerinin ilk oturumu yapıldı. 2’de

Gazeteciler kahvaltıda Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile buluştu îicıreiıeSamiMısı 
Serilesi Bölgede büro acw

Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, dün sabah gazetecilerle 
sabah kahvaltısında buluştu. İstik
lal Caddesi’nde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Güler, yaptır 
dıkları ankette Gemlik halkının 
İstiklal Caddesi’nin tamamında 
Gemlik Belediyesi’nin başlattığı 
hizmetin sürdürmesini istediğini, 
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım 
programında yer aldığı gerekçesiy 
le parke taşı döşeme işini durdur
mak istediğini söyleyerek, “Gem 
lik, Gemlik’ten yönetilmeli. Bursa, 
Bursa’dan yönetilmeli” dedi.

Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sabah kahvaltısında 
İstiklal Caddesi’ni konuştuk 

Dün, sabah Belediye Başkanının sabah 
kahvaltısına davetliydik.

Gazetemizden yazarımız özcan Vural ile 
katıldık kahvaltıya.

Davet edilen bazı gazeteciler -bizim katıla
cağımızı bildiklerinden mi bilmem- davete 
icabet etmediler!

Gazeteciler, sanırım Başkan Güler ile ilk 
kez kahvaltıda buluştu.

Nurettin Avcı’nın bu işi düzenli, Mehmet 
Turgut’un ise birkaç kez çay bahçesinde 
börekti kahvaltı verdiğini hatırlıyorum.

Kahvaltıda sohbet sırasında karşılıklı 
konuşmak bir iletişim doğuruyor.

Resmi sınırlar ortadan kalkıyor, eleştiri 
tere daha net yanıtlar alabiliyorsunuz.

Konumuz, İstiklal Caddesiydi. Syf.4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 
yaptığı toplantıda, Serbest Bölge’de büro 
açma kararı aldı. Oda Başkanı Kemal Akıt, 
büro hakkında bilgiler verdi. Sayfa 5’de

^EFtSANİ
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LİSESİ

PARK

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


25 Şubat 2011 Cuma Gemlik Körfez

Buluşma
HTGürhan ÇETİNKAYA

Aslan ile Karınca...
Dr Ahmet Altı ne r bilgisayar ortamındaki 

okurlarımızdan.
Gerçi o sadece okumakla kalmıyor, yazıyor ve 

araştırıyor da...
Yetmiyor bilgilendiriyor da...
Aşağıda okuyacağınız Karınca ile Aslan öyküsü 

Altıner’den geldi.
öykü ilginç. Kendi halinde gerçekleşen üretkenliğin 

işin içine başkaları girince geldiği noktayı gösteriyor.
Sistem ve planlama ancak yetenekler ve üretkenlik

le desteklendiğinde işe yarıyor.
Yoksa kuru kalabalığa ve kayıplara yol açıyor.
Neyse sözü daha fazla uzatmadan öyküye geçelim;*****
Küçük bir Karınca her sabah erkenden işine gelir 

ve neşe içinde çalışmaya başlardı.
Çok çalışır... Çok üretir...
Ve bunları keyif içinde yapardı.
Patronu Aslan, Karınca’nın başında yöneticisi 

olmadan kendiliğinden bu kadar hevesle çalışmasına 
çok şaşırırdı. Bir gün kârı ve verimliliği arttırmak için 
aklına parlak bir fikir geldi. Eğer Karınca, başında bir 
yönetici bile olmadan bu kadar üretken olabiliyorsa, 
bir de başarılı bir yöneticisi olsa neler yapardı.

Bunun üzerine, müthiş bir yöneticilik kariyeri olan 
ve yazdığı raporlarla ünlü Hamamböceği’ni işe aldı. 
Hamamböceği işe öncelikle bir saat alarak başladı. 
Böylece Karınca’nın çalıştığı saatleri tam olarak ölçe
bilecekti. İş saatlerinde gevşekliğe müsaade etmeye
cekti. Elbette raporlarını düzenleyecek bir sekretere 
de ihti yacı olacaktı. Bu nedenle hem telefon trafiğini 
yönetmek ve hem de arşiv işleri için Örümcek’i işe 
aldı.

Aslan, gelişmelerden çok memnundu. Hamambö 
ceği’nin hazırladığı raporlar gerçekten harikaydı. 
Hatta ondan üretim hızını ölçen ve karlılığı analiz 
eden renkli grafikler de hazırlamasını istedi. Böylece 
bu raporları ortaklarına sunum yaparken kullanabile
cekti.

Hamamböceği, bu raporları üretebilmek için yeni 
bir bilgisayara ve donanıma ihtiyaç duydu. Artık 
artan ekipmanlar için de bir bilgi işlem departmanı 
oluşturmanın zamanı gelmişti. Bu işleri idare etmek 
için Sinek’i işe aldı.

Bir zamanlar mutlu, üretken ve rahat olan Karınca 
bu yeni toplantı düzeninden ve evrak işlerinden 
yılmıştı. Zamanın büyük bir kısmını sorulan soruları 
cevaplamak ve evrak işleri yapmakla geçiyordu.

Aslan, Karınca’nın bölümünün giderek büyümesin
den memnundu. Bölümü daha da büyütmek üzere bir 
üst yöneticiye ihtiyaç olduğunu düşündü. Ve bölüm 
başkanı olarak başarıları ile ünlü Ağustosböceği’ni 
işe aldı.

Kendi rahatına ve keyfine düşkün Ağustosböce 
ği’nin ilk icraatı ofisi rahat edebileceği yeni mobilya 
larla döşemek oldu. Tabi ki kendisinin yeni bir bil
gisayara, bütçe kontrol ve stratejik verimlilik planı 
hazırlanması için kişisel bir yardımcıya ihtiyacı vardı. 
Bunun üzerine eski işyerindeki yardımcısını işe aldı.

Karınca’nın çalıştığı yer giderek kimsenin gülmedi 
ği, neşesiz ve mutsuz bir mekâna dönüşmüştü. 
Ağustosböceği, patronu Aslan’ı ortamın ruh halini 
değiştirecek bir çalışma yapılması gerektiğine ikna 
etti. Bunun üzerine, Karınca’nın bölümünde olup 
bitenleri gözden geçiren Aslan, üretimin ve karlılığın 
dramatik bir şekilde düştüğünü fark etti. Hemen, son 
derece itibarlı ve iyi tanınmış bir Danışman olan 
Baykuş’u sorunu çözmesi için işe aldı.

Baykuş, Karınca’nın departmanında 3 ay geçirdi. 
Bu hummalı çalışmanın ardından ciltlerce süren 
muhteşem bir rapor yazdı.

Raporun sonucu şuydu:
“Departmanda aşırı istihdam vardı”.
Aslan, raporu inceledikten sonra dramatik bir karar 

verdi. Ve, elbette ilk olarak olumsuz tavırlarıyla 
dikkat çeken, mutsuz ve çalışma isteğini kaybetmiş 
olan Karınca’yı işten çıkardı...

Sayfa 2

Gemlik Belediyesi 
ile DİSK’e bağlı 
Genel İş Sendikası 
Bursa Şubesi 
arasında 134 
çalışan adına 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin ilk 
oturumu yapıldı. 
Belediye adına 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
Başkanlığında 
yapılan ilk 
görüşmeye 
Belediye İdari 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar ve 
ilgili birim 
müdürleri, Genel iş 
Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı

Selahattin
Atak ile sendika 
işyeri temsilcileri 
katıldı.
01.01.2011 ile
31.12.2012(2 yıl) 
tarihlerini

kapsayan ve 76 
maddeden oluşan 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin ilk 
oturumunda 15 
madde görüşülerek 
taraflar arasında

karara başlandı. 
Toplu sözleşme 
görüşmelerine 
önümüzdeki 
günlerde 
yeniden devam 
edilecek.

Gaâler Kaymalıam Gelik'i ziyareı etli
Gemlik’te ikamet 
eden Kore ve Kıbrıs 
Gazileri, Kaymakam 
Bilal Çelik’i 
makamında 
ziyaret etti.
Dün, saat 14.oo . 
Kıbrıs Gazisi Kadri 
Tan, Kore Gazisi 
Şevket Günaydın, 
Kıbrıs Gazisi M. Sadi 
Şıvka, Kıbrıs Gazisi 
Nurettin Durak ve 
Kıbrıs Gazisi Çetin 
Dizdaroğlu, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i ziyaretinde 
destek istediler. 
Kıbrıs Gazisi 
Kadri Tan, ziyarette 
yaptığı konuşmada, 
Gaziler Gemlik 
Temsilciliği için 
kullanılmak üzere 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile

görüşerek, 
Belediyeye ait bir yer 
istediklerini belirtti. 
Tan, Belediye 
Başkanhğı’na 
dilekçe ile de 
başvurduklarını, 
isteklerinin bir 
çözüme kavuşa
madığını söyledi.

Kaymakam Bilal 
Çelik’ten destek 
istediklerini 
belirten Gaziler, 
18 Mart’ta Gaziler 
Günü’nü 
kutlayacaklarını 
hatırlattı.
Kaymakam Bilal 
Çelik, gazilerin

kendisini ziyaret 
etmelerinden dolayı 
mutluluk duyduğunu 
belirterek, yer 
istemleri konusunda 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile görüşerek, 
destek olmaya 
çalışacağını söyledi.

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
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Zehir tacirlerine şafak baskını
Bursa'da sokaklarda 
uyuşturucu hap ve 
esrar maddesi sattık
ları tespit edilen 
32 kişinin evine 
sabah erken 
saatlerde baskın 
düzenlendi. 28 ayrı 
adrese eş zamanlı 
düzenlenen baskın
larda altısı yaşı 
küçük 32 kişi gözaltı
na alındı. Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Hacivat Mahallesi'n 
de uyuşturucu 
ticareti yapıldığını 
tespit eden Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
yaklaşık beş ay 
boyunca bölgeyi izle-

12 ilde kaçak sigara ve cay operasyonu
Şanlıurfa Emniyet 
Müdürlüğü 
ekiplerince bir 
kaçakçılık şebeke
sine yönelik olarak 
12 ilde düzenlenen 
operasyonlarda, 
kaçak 563 bin 
718 paket sigara ile 
241 kilo 55 gram çay 
ele geçirildi.
Operasyonda 24 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Şanlıurfa Emniyet 
Müdürlüğü

Taburcu edildikten bir balta sonra öldü
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde, trafik 
kazasında yaralanıp 
tedavi için 
kaldırıldığı has 
taneden taburcu 
edildikten bir hafta 
sonra hayatını 
kaybettiği öne 
sürülen adamın 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.

Özgürlüğü 49 gün sürdü
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir 
işadamını öldürdük
leri iddiasıyla 
müebbet hapis 
cezası alan şahıs, 
CMK'nın 102. 
maddesi gereğince

meye aldı. Yapılan 
incelemelerin ardın
dan bu sabah Özel 
Harekat, Çevik Kuv 
vet, narkotik 
köpekleri Alfa ve 
Chocolate ile 250 
polisin katıldığı 
operasyon için 
düğmeye basıldı. 
Daha önceden tespit 
edilen 28 ayrı adrese 
eş zamanlı operas 
yon düzenleyen 
ekipler bazı kapıları 
balyoz ile girdikleri 
ev ve işyerlerinde

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
şubesi ekiplerince 
yürütülen çalışma
da, Şanlıurfa 
merkezli bir 
şebekenin sigara 
ve çay kaçakçılığı 
yaptığı belirlendi. 
Bu çerçevede 
Şanlıurfa merkezli 
olarak Ağrı, Gazian 
tep, Bursa, Elâzığ, 
Konya, Şırnak, Van, 
Muş, Mersin,

Edinilen bilgiye 
göre, 12 Şubat'ta bir 
kadın sürücünün 
kullan dığı otomo
bilin altında kalan 60 
yaşındaki Yusuf İlet
miş yaralandı.
Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaşlı 
adam, 3 gün süren 
tedavinin ardından 
taburCü edildi. Eve 
getirildikten birkaç 

tahliye edildi. 
49 gün serbest 
kalan Ö.F.V., cezası 
Yargıtay tarafından 
onanınca polis 
tarafından yakala
narak cezaevine 
gönderildi.

yaptığı aramada, 
1 adet el yapımı 
tabanca, 2 adet 
tüfek, tüfeklere ait 
fişekler ve satışa 
hazır hale getirilmiş 
500 gram esrar mad
desi ele geçirdi. 
Operasyon kap
samında Fehim P.
(20), Elif P.(21), Çetin 
P. (39), Yeşim T. (25), 
Hakan G. (30), Sibel 
Ç. (42), Fırat Ç. (14), 
Ekrem Ç. (18), 
Hüseyin Ç. (20), 
Mesut Ü. (32), Ali Ç.

Diyarbakır ve 
İstanbul'da 
gerçekleştirilen 
eş zamanlı 
operasyonlarda, 
11'i Şanlıurfa'da 
olmak üzere 
toplam 24 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlıların ev ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda toplam 
563 bin 718 paket 
kaçak sigara ile ' J 
241 kilo 55 gram 
dökme ve 3 bin 

saat sonra tekrar 
rahatsızlanan 
Yusuf İletmiş, 
hemen Yenişehir 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Durumu 
ciddiyetini 
koruduğu için 
buradan da Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilen yaşlı adam, 
günlerdir süren 
ölüm kalım savaşına

Edinilen bilgiye göre 
olay, 2004 yılında 
Mudanya ilçesinde 
meydana geldi.
Elektrik tesisatçısı 
H.S.V. (42) ile yan
larında çalışan işçi
H.İ. (47), işadamı Ali 

(32), Tufan U. (17), 
Gürkan Ç. (18), Nejat 
Y. (37), Ceylan Ö. 
(31), Can D. (17), 
Remzi K. (54), 
Leyla K. (49), 
Bayram K. (20), 
Hulusi K. (19), Sevil 
Y. (43), Nilgün C. 
(43), Enes A. (17), 
Yılmaz S. (23), 
Volkan K. (16), 
Nilüfer Ç. (33), Çetin 
Ç. (16), Yıldırım U. 
(39), İlknur U. (26), 
Aygün Ö. (20), Güler 
Ö. (19) ve Ali C. (40) 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadeleri 
tamamlanan 32 
kişi "Uyuşturucu 
ticareti yapmakö 
suçundan adliyeye 
çıkartılacaklar.

875 sallama kaçak 
çay ele geçirildi. 
Operasyon çerçe 
vesinde gözaltına 
alınanlardan 
çoğu bulundukları 
kentlerde ifade 
işlemlerinin ardın
dan serbest 
bırakılırken, bu işi 
organize ettikleri 
pne sürülen 7 kişi 
ise hastanedeki 
sağlık kontrolünün 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

yenik düştü. 
Savcılık, taburcu 
edildikten bir

* hafta sonra hayatını 
kaybeden Yusuf 
İletmişin ölümünü 
şüpheli buldu. Yaşlı 
idamın cesedi kesin 
ölüm sebebinin 
tespiti için Adli 
Tıp Kurumuza 
kaldırılırken, olayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor.

Arasan'ı silahla 
öldürdü. Sanıklar 
ifadelerinde suçla
mayı kabul 
etmezken, H.S.V. ise 
cinayeti yanlarında 
çalıştırdıkları H.İ.'nin 
işlediğini iddia etti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Üniversiteler!

Türkiye, tarihinin en önemli döne
minden geçiyor.

Ülkede korku, baskı, yargının siyasal
laşması, polis devleti olma yönündeki 
adımlar, cezalandırma şekline dönüşen 
tu tuklamalar, özerklik ve ayrı bayrak 
talepleri, ana dilde eğitim ve öğretim 
istekleri, şehir merkezlerine sıçrayan 
terör eylemleri, cemaat ve tarikatların 
devletin en hassas birimlerini ele geçirip 
kendi insanlarımıza tuzak kurma çalış
maları...

Üniversite’de bunları görüyor, duyuyor, 
yaşıyor...

Bir kısım yürekli aydının, yazarın, 
siyasetçinin bu kötü gidişi durdurabilme 
çabaları, her türlü güçlüğe rağmen 
devam ediyor.

Ülkesinin en önemli meseleleri karşısın
da, görüşlerini açıklayıp, hem siyasete 
hem de insanlarımıza yön vermesi 
gereken Üniversiteler yani, Cumhuriyetin 
Üniversiteleri ise dillerini yutmuş dürüm
dalar.

Ben şaşırıyorum, nasıl oluyor da bu 
ülkenin bilim insanları, ülke meselelerine 
bu kadar kayıtsız, ilgisiz kalabili yorlar?

Üniversite, öğrencilerine hem tartış
mayı hem özgür düşünceyi, hem de 
sorgulamayı öğreten bilim yuvaları 
olmalıdır.

Okurlarım; Sinmiş, korkmuş, kendi 
ülkesini ve lâik Cumhuriyetini savunmak
tan aciz, kendi çocuklarının geleceğini 
bile düşünmeyen Üniversite hocaları mı 
özgür düşünceyi, sorgulamayı gençlere 
öğretecekler?.. Umudum yok...

Üniversitelerimiz, “Cumhuriyetin 
Üniversiteleridir...

Toplumu bilgilendirme, yapılan yan
lışlara tamamen yasal yollara bağlı 
kalarak, demokratik haklarını kullanarak 
karşı çıkıp “uyarı” görevlerini yapmak 
zorundadırlar.

Bu onların görevidir.
Ey.. Prof.- Doçentler, Dekanlar, 

Rektörler..
En azından bu kadarını Cumhuriyete 

borçlu olduğunuzu düşünmeniz, 
yüreğinizin sızlamazı gerekmez mi?..

İnanılmaz kurtuluş
Bursa'da refüje 
çarpan otomobil 
takla atarken, 
sürücü hafif 
yaralandı.
Kaza, Bursa-lzmir 
yolu Küçük Sanayi 
civarında meydana 
geldi. Mesut 
Mumcular’ın (25) 
kullandığı 16 
BEY 01 plakalı 
otomobil, aşırı 
sürat sebebiyle 
yol ayrımında 
bulunan refüje

çarparak takla 
attı. Hurda haline 
gelen otomobilin 
sürücüsü araçta 
sıkıştı. Bu arada, 
olay yerine 
çağrılan itfaiyenin 
lastiği patladı. 
Yaralı sürücü, 
itfaiyenin gelme
siyle araçtan 
çıkarılarak Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Gazeteciler kahvaltıda Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile buluştu

Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi’ndeki kaldırım çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sabah kahvaltısında 
İstiklal Caddesi’ni konuştuk

Biliyorsunuz, istiklal Caddesi kaldırımları 
12 yıl sonra yenileniyor.

Bu konunun ben ısrarlı takipçisi oldum.
Mehmet Turgut’un 10 yıllık hizmet döne

minde en az 10 kez bu konuyu gündeme 
taşıdım.

Başkan Güler’in bir buçuk yıllık döne
minde ise üç dört kez haber ve köşe yazısı 
olarak yazmışımdır.

İstiklal Caddesi’ndeki kaldırımların peri 
şan halini hepimiz yıllarca yaşadık.

Belediyenin birinci hizmet yılında kaldı 
nmlarda TEDAŞ, GEMDAŞ altyapı değişik 
liği yaptı.

Şu anda ise BUSKİ yeni şebeke geçirerek 
su bağlantısını yapıyor. Bir yandan ise 
Gemlik Belediyesi Kaldırımları yeniliyor.

Anladığım kadarıyla İstiklal Caddesi Be 
tediyenin kaldırımları ihaleye çıkarılasıya . 
kadar Büyükşehir Belediyesi’nin ana arter
leri içinde değilmiş.

Yandaki haberde, tarihleriyle okuyacağı 
nız gibi Büyükşehir’e geçmesi 12 Aralık 
2010 tarihinde gerçekleşmiş, Gemlik Bele 
diyesi ise 3 Aralık 2010 da kaldırım ihalesi 
kararı almış.

İstiklal Caddesi’nin Büyükşehir’e geçmesi 
30 Aralık 2010 tarihli meclis kararı /7e 
yürürlüğe girmiş.

Ama bu karar, Gemlik Belediyesi’ne 14 
Ocak 2011 tarihinde bildirilmiş.

Gemlik Belediyesi ise, 26 Kasım 2010 tari
hinde kaldırım ihalesini gerçekleştirmiş.

7 Ocak 2011 tarihinde ise, ihaleyi kaza 
nan firma ile sözleşme yapılmış.

Yani, İstiklal Caddesi’nin Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçmesi işi ihale sözleşme 
sinden bir hafta sonra Gemlik Belediyesi 
ne bildirilmiş.

Sonra ne olmuş.
Gemlik Belediyesi kaldırım işine başla 

mış. İş devam ediyor.
Büyükşehir ise, İstiklal Caddesi’ndeki 

belediyenin başlattığı kaldırım işinin durdu
rulmasını istemiş.

Bu istek yazısı üç gün önce Belediyeye 
gelmiş.

Sevgili okurlarım.
Gemlik, Büyükşehir Belediyesi’ne 2004 

yılında geçti.
Büyükşehir Belediyesi demek 2004 yılın

dan beri İstiklal Caddesi’ni ana arter kap
samında görmemiş.

Neden?
Çünkü, o dönem Belediye yönetiminde 

AKP vardı.
2009 seçimlerinde yönetim CHP’ye ge 

çince, şimdi Gemlik Belediyesi’nin her baş 
tattığı hizmete çomak sokuyorlar.

Bunun bir çok örneğini gördük.
Yakında Kurşunlu Balıkçı Barınağı ihalesi 

var. Orada da iki belediye karşı karşıya 
geliyor.

Demek, Büyükşehir Belediyesi ana arter 
kabul edilmeden, İstiklal Caddesi’nde oto 
park işletmeciliği başlatmış, sürdürüyor.

Mesele üzüm yemek değil, bağcıyı 
dövmek. Lütfen bunları görünüz. 
Belediyenin kusurları olabilir ama CHP’li 
belediyeye hizmet yaptırmamak için her 
yolu denediklerini de görün.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, sabah kah
valtısında gazete
cilere simit, peynir, 
çay ikram etti. 
Dün, sabah saat 
09.30 da Belediye 
Başkanlık ofisinde 
ilçemizin yerel 
gazetecileriyle 
biraraya gelindi. 
Belediye meclis 
üyesi Necdet Ersoy, 
İl Genel Meclis 
Üyesi Mehmet Uğur 
Sertaslan, gazetemiz 
sahibi Kadri Güler, 
yazarımız Özcan 
Vural, Gemlik Haber 
Gazetesi sahibi 
Serhat Seferoğlu, 
Bursa Hakimiyet 
Gazetesi köşe yazarı 
Murat Kuter, Beledi 
ye Basın Bürosu 
Sorumlusu Seyfettin 
Şekersöz hazır 
bulundu.
Sabah kahvaltısında 
konuşan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İstiklal Caddesi’nde 
belediye tarafından 
yapılan hizmetleri 
anlattı.
22 Temmuz 2008 
tarih ve 1610 sayılı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin encü
men kararı ile ilçemi 
zin Orhangazi Cad 
desi, Yeni Pazar Cad 
desi, Hürriyet Cad 
desi, Eski Pazar 
Caddesi, Umurbey 
Celal Bayar Caddesi 
K.Kumla Abdullah 
Aslan Caddesi, 
Kurşunlu M. Kemal 
Caddesi’nin Büyük 
şehir Belediyesi 
sorumluluk alanına 
girdiğini söyledi. 
Güler, 15 Ekim 
2009 tarihinde ise 
Büyükşehir Ulaşım 
Dairesi’nden 
gelen yazı ile yetki 
konusunda sorunlar 
yaşandığını, ana 
arterlerin yeniden 
saptanmasını iste
diklerini belirterek, 
şöyle konuştu: 
“25 Aralık 2009 tari
hinde Gemlik Bele 
diyesi Büyükşehir 
den gelen yazıya 
verdiği yanıtta, 
Orhangazi, Yeni

Pazar, Hürriyet, 
Eski Pazar, Fatih 
Caddeleri, Yener 
Sokak, Navodari, 
K.Kumla A.Aslan, • 
Umurbey C.Bayar, 
Kurşunlu Sahilyolu, 
Kurşunlu Çevreyolu, 
Kurşunlu Görkem 
ve M.Kemal Atatürk 
Bulvannm ana arter 
olmasını istedik.
22 Nisan 2010 tari
hinde konu Büyük 
şehir Meclisi’nde 
görüşüldü, konu 
Ulaşım Dairesi 
Komisyonu’na gön
derildi. 16 Ekim 210 
tarihinde Ulaşım 
Daire Başkanlığı 
bize yazdığı yazı ile 
kriterler belirledi.
Yol genişliği 15 
metre, yolun kul
lanım kapasitesi 800 
araç/saat ve üstü, 
toplu taşıma askı 
olup olmadığı ve 
yolun sürekliliği 
soruldu.
Ekim ayında İstiklal 
Caddesi’nin Beledi 
yece yenileme çalış
maları hazırlıkları 
başladı. Büyükşe 
hire verdiğimiz 
cevapta Orhangazi, 
Yeni Pazar, Hürriyet, 
Fatih, Küçük Kumla 
Hizmet, Umurbey 
Celal Bayar, 
Kurşunlu Sahil Yolu 
ve Çevre Yolu 
Caddeleri ana arter 
olarak önerildi.
4 Kasım 2010 tari
hinde kaldırımların 
teknik şartnameleri, 
birim fiyattan, 
Başkanlığımızdan 
olur alındı. 10 Kasım 
2010 tarihinde ise 
İstiklal Caddesi’nin 
kaldırım ihalesi 
gazetelerde yayın
landı. 20 Kasım tari

hinde ise ihale yapıl 
dı. 3 Aralık 2010 da 
ise ihale komisyon 
kararı onandı. İhale 
kararı kesinleşti.
16 Aralık 2010 tari
hinde bu kez Büyük 
şehir Belediyesi 
Meclis kararı ile 
Orhangazi, Yeni 
Pazar, Hürriyet, 
İstiklal Cadde, Fatih, 
Navodan, A.Aslan, 
Hizmet Caddesi, 
Celal Bayar ve Kur 
şunlu Sahil Yolu 
Caddeleri ana arter 
olarak belirlendi.
23 Arahk’ta ihaleyi 
kazanan müteahhiti 
sözleşme yapmaya 
davet ettik. 30 Aralık 
günü ise Büyükşe 
hir’in aldığı ana 
arterler karan yürür
lüğe girdi. 7 Ocak 
2011 tarihinde ise 
müteahhit ile sözleş 
me yapıldı. 14 Ocak 
günü ise Büyükşe 
hir Meclis kararını 
bize bildirdi.” 
Başkan Güler, İstik
lal Caddesi’ndeki 
parke döşeme işleri 
konusunda yap
tırdıkları ankette 
vatandaşa ‘Yapılan 
kaldırım çahşmala 
rından memnun- 
musunuz?’ diye 
sorulduğunda yüzde 
75,82 sinin Evet, 
yüzde 24.18’inin 
Hayır dediğini, ‘istik
lal Caddesi’nin 
tamamında bu çalış
manın yapılmasını 
istiyor musunuz?’ 
diye sorduğumuzda 
yüzde 90,98’inin 
Evet, yüzde 9,02 
sinin Hayır dediğini, 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
kendi yatırım 
programına yer

aldığı gerekçesiyle 
durdurulması iste
nen ‘istiklal Caddesi 
parke taşı döşeme 
işi durdurulmalı 
mı?’ sorusuna ise 
Gemliklilerin yüzde 
12,70 inin Evet, 
yüzde 87,30 unun 
ise Hayır dediğini 
söyledi.
Karşılıklı soru cevap 
şeklinde geçen 
basınla sabah 
kahvaltısında, 
belediyenin halkın 
sesine kulak verme
si istenirken, 
Belediye Başkanı 
Güler, “Gemlik, 
Gemlik’ten yönetil 
meli. Bursa nasıl 
Bursa’dan yönetil i 
yorsa, biz de kendi 
kendimize yapaca 
ğımız hizmetlerde 
kendi programımızı 
uygulamalıyız. 2010 
yılında 2 milyon 500 
bin liralık kaldın m 
döşedik. Çevre 
Yolu’nu ağaç
landırıyoruz. Balıkçı 
Barınağı’nı yapıyo 
ruz. İlçemize iki yeni 
okul kazandınyoruz. 
Aynca, İstiklal 
Caddesi’nin alt yapı 
çahşmalan bittikten 
sonra asfaltın altın
daki toprağa gömü 
len parke taşlan 
sökerek yolun 
kotunu düşüreceğiz. 
Büyükşehir Bele 
diyesi de burayı 
asfaltlayacak.” dedi. 
Başkan Güler, 
Terme kaplıcasının 
23 Ocak 2011 günü 
Belediye encüme 
ninde ihaleye çıka 
nldığım, ancak 
katılan olmadığı için 
teklif alma suretiyle 
ihaleyi gerçekleşti 
receklerini söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ftat ıt M Ito Sertesi IIM imacını
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, “Üyelerimizin 

işlerini kolaylaştırmak için hizmeti ayağına getiriyoruz” dedi.

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclisi yaptığı 
toplantıda, 
Serbest Bölge’de 
büro açma 
kararı âldı.
Önceki gün, saat 
16.30 da Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanvekili 
Ahmet Atalar 
başkanlığında 
toplanan Oda 
Meclisi, 31 Ocak 
2011 tarihli gelir 
gider hesapları 
okunarak kabul 
edildi.
Oda Genel 
Sekreteri Ağah 
Arda, ay sonu

84 bin 222 lira 
olduğunu söyledi. 
Gelir gider 
arasındaki farkın 
ise yıl sonu 
nedeniyle personel 
giderlerinin 
ikramiyelerinin 
ödenmiş olmasına 
ayrıca oda gelir* 
lerinin daha çok 
ihracata dayandığı 
için Temmuz ve 
Ağustos aylarında 
gerçekleşmiş 
olmasından dolayı 
olduğunu söyledi.

SERBEST 
BÖLGEYE 
BÜRO 
Oda gündeminde

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, büro açılması konusunda 

üyelere bilgiler verdi.

şunları söyledi. 
“Bizim odamızın 
iş yoğunluğu 
Serbest Bölge 
ve Gümrük 
civarındadır.
Bursa Gümrük 
ve Gümrük 
Müşavirleri 
Odası’ndan gelen 
bir yazı ile ATR ve 
diğer belgelerin 
onaylanma işleri 
için Gemlik’e geliş 
gidişte ve park 
sorunu yaşanması 
nedeniyle bu 
hizmetin Serbest 
Bölge civarında 
yardımcı olunması 
istenmiştir.
Yönetim Kurulumuz

ile yaptığı 
görüşmede burada 
odamıza bir yer 
verilmesi isten
miştir. Bu konuda 
yeni bir personel 
alarak hizmetle 
ilgili staja başlattık. 
Gümrükle ilgili 
işlemlerin daha 
hızlı yürümesi 
konusunda üyele 
rimize seri hizmet 
verebilmemiz 
için böyle bir 
büronun açılmasını 
olumlu bulduk.” 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclisi, Serbest 
Bölge içinde 
oda bürosunun

itibariyle gelirlerin 
44 bin 327 lira, 
giderlerin ise

bulunan Serbest
Bölge’ye büro 
açılması

konusunda
Meclis üyelerini

bilgilendiren Oda 
Başkanı Kemal Akıt,

isteği olumlu bul
muş ve Serbest 
Bölge yetkilileri

açılmasına 
oy birliğiyle 
karar verdi.

ELEMAN
İNŞAAT TEKNİKERİ

İLE KAMYON 
VE TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
S198848-519II19

ORTAK ARANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : 10.2 241 513 96 83

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SATILIKDAİBEVEİSYEBİ
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
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Aktif Gençlik Spor Kulübü 
kitap kampanyası başlattı
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
tarafından 
“Hatırlanmak 
güzeldir”projesi 
kapsamında 
doğudaki kardeş 
kulüplere ve 
okullara kitap kam
panyası başlatıldı. 
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Başkanı Murat 
Yaşar Önal 
okunmuş ve 
raflarda bekleyen 
kitapları onlara 
ihtiyaç duyanlara 
ulaştırmayı 
hedefleyen 
kampanyayı kulüp 
olarak başlattıklarını 
söyledi. 
Önal, sözlerine 
şöyle devam etti. 
"Doğduğu andan 
itibaren birçok 
eğitim süreci 
geçiren insanın

en etkili öğrenme yer almaktadır.
yolu kitaptır.
Kitap okumak, her 
başarılı insanın 
başarıyı yakaladığı 
öncelikler arasında

Kitap okumak 
düşünceyi besler,
düşünme 
yeteneğinizi 
geliştirerek daha

çağdaş ve bilgili 
birer birey 
olmanızı sağlar. 
Geleceğimizin 
aydınlık yannlan 
olan çocuklarımız
dan bol bol kitap 
okumalannı 
isterken, okumadık
ları ve ihtiyaçları 
olmayan kitapları 
ise ihtiyacı olanlar 
ile paylaşmalarını 
tavsiye ediyorum. 
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
tarafından 
düzenlenen 
“hatırlanmak 
güzeldir” projesinin 
başarılı olması, 
öğrencilerimizin 
daha çok kitaba 
ulaşması anlamına 
geldiği düşünce
siyle herkesin 
bu projeye destek 
vermesini bekliyo
rum." dedi.

Bursa İl Genel Mec 
lisi Başkanı Nuret 
tin Avcı, Tabakha 
neler bölgesinde 
bulunan yeni sıcak 
su kuyusunda 
meydana gelen 
patlamanın ardın
dan Türkiye'nin 
birçok yerinden iş 
birliği teklifleri 
aldıklarını söyledi. 
Bursa Valilği öncü 
lüğünde İl özel 
İdaresi Jeotermal 
A.Ş. koordinatör
lüğünde başlatılan 
termal su projeleri 
en verimli dönemini 
yaşıyor. Projeye 
şimdiye kadar 5 
milyon dolar para 
harcadıklarını ifade 
eden İl Genel Mecli 
si Başkanı Nurettin 
Avcı, saniyede 
toplam 300 litrelik 
termal su hacmine 
sahip olduklarının 
altını çizdi. Mevcut 
otellerin yaklaşık 
saniyede 25 litre 
termal su kullandı 
ğım hatırlatan Avcı, 
şu anda inşaatı 
devam eden 12 
otelin de saniyede 
150 litrelik sıcak su 
talep ettiğini bildir

di. Tabakhaneler, 
Kültürpark ve 
Soğanlı bölgelerin 
deki kuyulardan 
çıkartılan suların en 
doğru bir şekilde 
ve israf edilmeden 
kullanılacağının 
kaydeden Avcı, 
"Birçok hastalığa 
iyi gelen termal su 
alanında en verimli 
dönemi yaşıyoruz. 
Bursa'yı 1960'h yıl
lardaki haline geri 
getiriyoruz. Minarel 
bakımından sular 
çok zengin, 
bölgede açılan 
kuyudan çıkan 
suyun bir litresinde 
bin 399 miligram 
mineral var. 
İşletmecilerin 
projede bazı 
kaygıları vardı. 
Valimizin 
desteğiyle biz bu 
işin üstüne gittik. 
Çok iyi neticeler 
aldık. Mevcut otel
lerin kullandığı 
suların azalması 
durumunda kendi
lerine yeni elde 
ettiğimiz daha 
kaliteli sularla 
takviye yapmamız 
söz konusu.”

TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, değerli insan, abimiz

Nezir Bayrak ’ın
cenaze törenine katılarak bizleri yalnız bırakmayan, 

telefon eden, bizzat evimize ve işyerimize gelerek 
acılarımızı paylaşan eş, dost, arkadaş ve akrabalarımıza, 

kan bağışında bulunanlara teşekkürü bir borç biliriz»

NAZIM BAYRAK VE AİLESİ
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ADD Gemlik Şubesi yönetici ve üyeleri Atatürk Anıtı önünde basın toplantısı düzenledi

MO'liler “Çoğunluğun azınlığa 
tahakkümü için buradayız'

Tatil öncesi son
anayasa değişikliği

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Doğan Alkaya ve 
dernek üyeleri, 
Atatürk Anıtı 
önünde düzenledik
leri basın toplan
tısında AKP 
iktidarına şikayet
lerini dile getirdiler. 
Dün, saat 16.30’da 
Atatürk Anıtı 
önünde toplanan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyeleri, 
bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulundular.
Dernek Başkanı 
Doğan Alkaya, 
yaptığı basın açıkla
masında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Bu gün burada 
ileri, çağdaş, 
demokrasi, bireysel 
hak ve özgürlükleri 
sloganını dilinden 
düşürmeyen bu 
iktidara karşı 
şikayetlerimizi dile 
getirmek için bura
dayız. Çoğunluğun 
azınlık üstüne 
tahakkümüne karşı 
çıktığımız için 
buradayız. Tarafsız 
yargı yaratmak 
adına taraflı yargı 
yaratma çabalanna 
karşı çıktığımız 
için buradayız.
Basının anayasal

güvencesine 
rağmen yanlı ve 
taraflı haber yaptık
ları, halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik 
etmek suçlamaları 
ile baskı altına alın
masına karşı olduğu 
muz için buradayız. 
Türk ordusunun 
general ve yurtsever 
subaylarının büyük 
bir kısmını darbeci 
şuçlamalan ile 
dijital suç delilleri 
yaratılarak ayrım 
yapılmadan suçla
narak tutuklu olarak 
yargılanmalarına 
karşı olduğumuz 
için buradayız. 
Son tutuklanan 
basın mensubu 
Soner Yalçın, Silivri 
hapishanesinden 
bize şöyle sesleni 
yor. ‘Binbaşı Cem 
Ersever kitabında 

derin devlet kontra 
gerilla ilişkilerini 
açıkça ortaya 
koydum. Devletteki 
hukuksuzluğa karşı 
çıktım. Gerçeğe 
aşıktım. Doğrunun 
peşinden koşmayı 
sürdürdüm.
Uyardılar. Bu şekilde 
gazeteciliğe devam 
edersen seni ceza
evine atarlar dediler. 
Kalemimi kırmadım. 
Döneklik yapmadım. 
Sonuç Silivri
Cezaevindeyim. 
Ama biliyorum ki 
Silivri Cezaevi’nde 
yatar, ellerine 
kelepçe vurulan 
terörist ben değilim. 
Silivri Cezaevinde 
Türk basını yatıyor. 
Bu mesele benim 
kişisel bir meselem 
değil, öldürülen, 
Abdi İpekçi, Uğur

Mumcu’muydu? 
Hayır, biz gazete 
çilerdik. Öldürülen 
cezaevine atılan, 
kapı önüne konan 
niçin? Haber yap
tığımız için. Mesele 
bu kadar nettir. 
Türk basını imtihan 
verecek ya her 
bedeli ödeyerek 
özgürlüğüne sahip 
çıkacak, ya da yok 
olacak. Bakınız 
farklı siyasi görüşler 
de olabilirsiniz 
birbirimizi yazılan 
mızla kırmış olabili
riz. Şimdi mesele 
nasıl bir ülkede 
yaşadığımız 
gerçeğidir.
Ya insan kalmayı 
sürdüreceğiz, 
ya da korkak bir 
akrep gibi yaşaya
cağız. Ben insan 
olmayı seçtim 
bundan geri 
adım atmayı düşün
müyorum. Beni, 
bizi kimse 
merak etmesin 
bizim için endişelen
mesin biz bu soğuk 
duvarlara dayanırız. 
İçeri atılan Soner 
Yalçın değildir, 
hepimizin onurudur, 
vicdanıdır, özgür
lüğüdür. O halde, 
bozun şu alçak 
tertibi bu ülke buna 
layık değildir”

İktidar ile muhale
fet, uzlaşarak 23. 
Dönem Meclis tatile 
girmeden Anaya 
sa'nın 125. mad
desinde ek bir dü 
zenleme yapılacak. 
AKP tarafından 
önümüzdeki hafta
Meclis Başkanlı 
ğı'na sunulacak 
Anayasa değişikliği 
teklifi ile 
Anayasa'nın 125. 
maddesine bir fıkra 
eklenecek. 
Daha önce 
Anayasa Mahkeme 
si'nin sporda tah 
kim kurulunun ver 
diği kararların "ke 
sin" olmayacağına 
ilişkin "kesin" 
ifadelerini iptal 
etmişti. Dolayısıyla 
her türlü sporla 
ilgili kararlar yargı 
yoluna açıktı. 
Ancak, uluslarara 
şında sportif faali 
yetlerin dışındaki 
kararlar yargı yolu
na gidiyor.

TASFİYE İLANI

Tasfiye halinde KDT Tekstil Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin tasfiye işlem
leri başlamıştır.

Tasfiye Memurluğuna Sabahattin 
Fazlıoğlu ve Recep Kıryolcu getirilmiştir.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve 
unvanı yazılı bulunan şirketin İnegöl 3. 
Noterliğince 23.02.2011 tarih ve 02232 sayı 
ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil 
ve ilanı istenmiş, İnegöl 3. Noterliğince 
23.02.2011 tarih 02233 sayı ile onaylı imza 
beyannamesi onaylı imza beyannamezini 
takdim ile ilan edilmekte olup, 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun 
olarak ve vesikalara dayanılarak 
23.02.2011 tarihinde tescil edildiği ilân 
olunur.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye Memurlu 
ğuna başvurmaları gerektiği duyurulur.

TASFİYE HALİNDE
KDT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
TASFİYE MEMURU :
Sabahattin Fazlıoğlu - Recep Kıryolcu 
Hisar Mah. Liman Yolu Bursa Serbest 

Bölgesi 16600 Gemlik / BURSA

Yapılacak değişik
likle; sadece sportif 
faaliyetlerde tahkim 
kurulunun verdiği 
kararlar yargıya 
gidemeyecek.
Yapılacak düzen
leme ile; Tahkim 
Kurulu ilk kez
Anayasa girerken, 
alacak verecek ve 
mali konular dışın
da sportif 
faaliyetlerde tahkim 
kurulunun verdiği 
kararlar yargı yolu
na gidemecek. 
Ancak, tahkim 
kurulunun alacak 
verecek ve parasal 
konularında verdiği 
kararlara yargı yolu 
yine açık olacak. 
Bu çerçevede Ana 
yasa'nın 125. mad
desine bir fıkra ola 
rak eklenecek dü 
zenleme ile; sportif 
faaliyetler de, (saha 
içi eylem vs.) tah 
kim kurulunun ver 
diği kararlar yargı 
ya gidemeyecek

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Baca temizliğine dikkat!
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl görevle 
rine başlayan 50 
itfaiye erine ‘Baca 
ve Yağlı Kanal 
Temizleme Eğitimi’ 
verildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye ve 
İnsan Kaynakları 
daire başkanlıkları 
tarafından itfaiye 
personeline yönelik 
düzenlenen eğitim, 
Gençosman’daki 
İtfaiye Daire 
Başkanlığı toplantı 
salonunda gerçek
leştirildi. Eğitimde 
vatandaşlara 
duyarlılık çağrısında 
bulunan Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye. 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, “Ülkemizde 
çıkan yangınların 
başında baca 
yangınları geliyor. 
Farkında değiliz ama 
baca yangınları çok 
önemli bir konu. Bu 
yıl aramıza katılan 
itfaiye personelinin

bu konuda bilgi ve 
deneyimlerini geliş 
tirmek üzere çalış
malarımızı sürdürü 
yoruz. Eğitim 
sonunda persone
limiz bu konuda 
yeterince bilgi 
sahibi olacak ve 
baca yangınlarına 
profesyonelce 
müdahale 
edebilecek” dedi. 
Yangınların hiçbir 
zaman yaşanma
masını temenni 
ettiğini söyleyen 
Doğan, çıkan 

yangınları katego- 
rize ettiklerinde 
baca yangınlarının 
ilk üç sıraya girdiği
ni ve bunun engel
lenmesi konusunda 
vatandaşlara da 
önemli vazifeler 
düştüğünü vurgu
ladı.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
Baca Eğitim Uzmanı 
Muhammed Canlı da 
eğitimde, baca temiz 
liğinin önemine 
değinerek, herkesin

TASFİYE HANI

Tasfiye halinde G.Y.O Yapı Denetim 
Limited Şirketinin tasfiye işlemi 
09.02.2011 tarihi itibariyle başlamıştır.

Tasfiye Memurluğuna Hasan
Hamaloğlu getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memurluğuna başvurmaları gerektiği 
duyurulur.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi
434 Sokak. Baytaş Zümrüt Sitesi C Blok 

No :1 GEMLİK/BURSA
Tasfiye halinde
G.Y.O.Yapı Denetim Ltd.Şti.
Tasfiye Memuru Hasan Hamaloğlu

yılda en az T kez 
bacalarını temi
zlemesi gerektiğini 
ifade etti. Baca 
yangınlarının başlı
ca nedeninin vatan
daşların baca temi
zliğine önem ver
memesi olduğunu 
dile getiren Canlı, 
bu tedbir alınmadığı 
takdirde karbon- 
monoksit zehirlen
melerine neden 
olduğunu ve çev 
reye çok önemli 
zararlar verdiğini 
ifade etti.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

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

GEMLİrİNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ KİTİN 

KURUMU

nınıı
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIKLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, ■

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
HerÇeşit 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

_ _ _ _ _ _ İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5, kat daire satılık 67 bin lira 

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire & 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.

Engürü girişi 10 dönüm İmarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
__________yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında_________

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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Konut salısı an ufla flurau uluk III II V

MMiBllİIIIİIIIIIİIIIIttl
Türkiye genelinde, 
Ekim-Kasım-Aralık 
döneminde 
(dördüncü çeyrek) 
97 bin 517 konut 
satıldı. Yılın 
dördüncü çeyreğin 
de konut satışları bir 
önceki döneme göre 
yüzde 16,51 oranın
da arttı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 16,10 oranın
da azaldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2010. yılı 4. Dönem 
Konut satış istatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre, 2010 yılı 
dördüncü döne
minde, 97 bin 517 
konut satış sonucu 
el değiştirdi, konut 
satışları Türkiye 
genelinde bir önceki 
döneme göre yüzde 
16,51 oranında arttı. 
2010 yılı dördüncü 
döneminde, konut 
satışlarında bir 
önceki döneme göre 
en yüksek artış 
yüzde 44,68 oranı ile 
Şanlıurfa, Diyarbakır 
bölgesinde gerçek
leşti. Bir önceki 
döneme göre yüksek 
artış gösteren diğer 
bölgeler sırasıyla, 
yüzde 40 ile Ağrı, 
Kars, İğdır, Ardahan, 
yüzde 29,85 ile 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın, yüzde 28,20 
ile İstanbul ve yüzde 
27,24 ile Trabzon, 
Ordu, Giresun, Rize,

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. *13 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)METRO 513 1212

Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 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

HASTANELER

E 
E

1■

î

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mcr.SaÇ.OcaÇı 513 10 M
Tomokey Tomografi 513 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 67 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-152
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

E
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol ___
mar-pet •;*
Tuncay Otogaz 313 14 25
Beyza Petrol S13 01 03

Artvin, Gümüşhane 
bölgeleri öldü. 
Aynı dönemde konut 
satışlarında bölge 
düzeyinde bir önceki 
döneme göre en 
fazla azalış gösteren 
bölgeler sırasıyla 
yüzde 5,05 ile 
Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir, yüzde 3,02 
ile Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya ve 
yüzde 0,76 ile Bursa, 
Eskişehir, Bilecik 
bölgeleri olarak 
tespit edildi.
Konut satışları, 2010 
yılı dördüncü döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,10 
oranında düştü.

-4 BÖLGEDE 
ARTIŞ, 22 
BÖLGEDE 
DÜŞÜŞ- 
2010 yılı dördüncü 
döneminde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre konut 
satışlarında 4 
bölgede artış 
olurken, diğer 22 
bölgede düşüş 
gerçekleşti. En çok 
artış gösteren böl
geler sırasıyla yüzde 
9 ile Tekirdağ, 
Edirne, KIrklareli, 
yüzde 8,31 ile 
Kayseri, Sivas, 
Yozgat, yüzde 0,25 
ile Ağrı, Kars, İğdır, 
Ardahan ve yüzde 
0,07 ile Bursa,

Eskişehir, Bilecik 
bölgeleri oldu. 
Geçen yılın 
dördüncü döne
minde geçen yılın 
aynı dönemine 
kıyasla yüksek 
düşüş gösteren 
bölgeler yüzde 
37,47 ile Erzurum, 
Erzincan, Bayburt, 
yüzde 30,82 ile İzmir, 
yüzde 29,82 ile 
Ankara ve yüzde 
25,29 ile Samsun, 
Tokat, Çorum, 
Amasya bölgeleri 
olarak tespit edildi. 
4 dönemlik ortala
malara göre 
değişimlere 
bakıldığında ise 
konut satış sayıların
da artış gösteren bir 
bölge bulunmadığı 
belirtildi. Değişim 
oranlarına 
bakıldığında 
yüksek düşüş 
gösteren bölgeler 
Erzurum, Erzincan, 
Bayburt yüzde 
53,11, İzmir yüzde 
41,08, İstanbul 
yüzde 40,74 ve 
Ankara yüzde 38,76 
oranlarıyla sıralandı. 
Bu arada, TÜİK veri
lerine göre, 2009 
yılında toplam 531 
bin 746, 2010 yılında 
ise 357 bin 341 
konut satıldı. Bu 
rakamlara göre 
konut satışı 2010 
yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 32,8 
azaldı.

TBMM Genel 
Kurulunda, Türkiye 
ile bazı ülkeler 
arasında imzalanan 
uluslararası anlaş
maların onaylan
masını içeren 7 
yasa tasarısı kabul 
edilerek yasalaştı. 
Genel Kurulda 
kabul edilen 
tasarılar şunlar: 
-Türkiye ile 
Lüksemburg Büyük 
Dükalığı Arasında 
Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasını 
Değiştiren Protokol 
ve İlgili Notaların 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısı, 
-Türkiye ile 
Arnavutluk 
Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması ile 
Kurulan Ortak 
Komitenin Ek 
Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı 
ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin 
Protokol 2'nin 
Değiştirilmesi 
Hakkında 1/2009 
Sayılı Kararının

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3898 
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 
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Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısı, 
-Türkiye ile Norveç 
Krallığı Arasında 
Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi 
önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının 
ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, 
-Türkiye ile Slovenya 
Arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği 
ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşmasının 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, 
-D-8 Üyesi Ülkeler 
Arasında Gümrük 
Konularında Çok 
Taraflı İdari Yardım

NÖBETÇİ ECZANE
25 Şubat 2011 Cuma 

ÇAMLICA ECZANESİ

ifflünıılıüi

Anlaşmasının 
Onaylanmasının 
uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısı, 
-Türkiye ile Beyaz 
Rusya Arasında 
Gümrük Konularında 
İşbirliği ve Karşılıklı 
Yardım 
Anlaşmasının 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısı, 
-D-8 Üye Devletleri 
arasında Tercihli 
Ticaret 
Anlaşmasının ve 
Anılan anlaşmanın 
ekini Oluşturan D-8 
Üyesi Devletler 
Arasında Tercihli 
Ticaret Anlaşmasına 
(TTA) İlişkin Menşe 
Kurallarının 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısı.

VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

Il.30-I4.00-I6.30-
I9.00-21.15 

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-l6.45-

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Tel :5133321)
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t! İçe yönetimi yeniıleıı yamlanılı
Dursun Özbey Başkanlığındaki 
CHP İlçe Yönetim Kurulu 
aralarında yeniden görev bölümü 
yaptı. İlçe Sekreterliğine Efrahim 
Tümer getirildi. Dursun özbey, 
seçim startını 12 Mart 2011 günü 
yapacakları genişletilmiş ilçe 
toplantısında vereceklerini söyle
di. 5 Mart günü temeli atılacak 
olan Balıkçı Bannağı’nın açılış 
törenine CHP Genel Başkan 
Yardımcıları Sena Kaleli, Gürsel 
Tekin ve Volkan Canalioğlu’nun 
katılacağı bildirdi. Sayfa 5’de

imamlara inceleme 
«arnıaBûrenirerilmedr 
Çelik, Kaymakamlık ve Sosyal Yar 
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca 
köy ve mahalle imamlarına herhangi 
bir inceleme ve araştırma görevi veril 
mediğini belirtti. Haberi sayfa 7’de

flyse-Ziuer Karatas 
ilköğretim Okulu nun 
temeli bugiin atılıyor
Gemlik Belediyesi 
2011 yılı eğitim 
projeleri kapsamın
da inşa edilecek 
olan ve hayırsever 
Karataş Ailesi 
tarafından yapıla
cak olan Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’un 
temelleri bugün 
atılıyor.

Dr. Ziya Kaya Mahal 
leşi Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
arkasında bulunan 
arsaya yapılacak 
olan Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu’nun temeli 
bugün saat 
13.oo’de düzen
lenecek törende 
atılacak

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Belediyesi’nin 
eğitime katkıları

Bugün hayırsever bir Karataş Ailesi’nin ve 
Gemlik Belediyesi’nin katkılarıyla ilçemizin 
eğitim kurumlarına bir yenisinin katılması için 
temel atma töreni düzenleniyor.

Devletin görevleri arasında vatandaşlara eşit 
eğitim olanakları sunmasıdır.

Bunun için anayasamızın 42. maddesi şöyle 
diyor: “Madde 42: Kimse, eğitim ve öğrenim 
hakkından yoksun bırakılamaz.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ınkilaplan doğ 
rultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına 
göre, Devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim 
yeri açılamaz der

Devlet bu esaslar içinde eğitim ve öğretim 
kurumlan açar. Devamı sayfa 4’de

e ARZUM KONUTLARI

LÜKS DAİRE VE DÜKKANLAR
n DGPRGMG DAYANIKLI 
O RADYAL TEMEL 
O KOMBİLİ (DOĞALGAZ) 
O UYDU ANTENLİ 
O KAPI GÜVENLİK 
O MODERN BANYO 
O ANKASTRE MUTFAK 
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

Enver ŞAHİN-Fazlı AYDI N-1 brahim ADA

http://www.aakcan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seçim sath-ı maili....
Siyasal partilerde hareketlilik var.
Seçimlere az kaldı.
Aday adayları bir değişiklik olmazsa 18 

kişilik milletvekili listesinde yer almak için 
projeleriyle, yürekleriyle, bilgi birikimleriyle 
seçim kürsüsüne çıkıyorlar.

Umuyoruz ve diliyoruz ki;
Hangi siyasal partiden olursa olsun 

Bursa’nın sorunlarını bilen, çözüm üretebile
cek yetenek ve bilgiye sahip olanlar 
TBMM’de yer alsın.

Milletvekili mazbatasından güç alanlar 
değil.

Geçenlerde asili temsTl etmek üzere 
TBMM’de vekâleti alanların özgeçmişlerine 
göz gezdirdim.

Ne yapmışlar etmişler diye...
Önemli bir bölümü sadece yemin ederken 

kürsüye çıkmışlar ve söz almışlar.
Doğru dürüst sözlü ya da yazılı soru öner

gesi veren yok.
Sadece zorunlu olarak yasa önerilerinin 

altına imza atmışlar.
Yazık...
Hem de çok yazık...
Kaynak israfı...
Hem zaman hem para...
Türkiye Cumhuriyeti’nin ego tatmini için 

ayıracağı bütçesi yok.
Onun için;
Parti genel başkanlarına,
İl başkanlarına adayları belirlerken çok 

önemli ödevler düşüyor.
Önceki gün AKPİI Başkanı Sedat Yalçın’ın 

gazetelere yansıyan söylemini önemsedim.
Ne diyordu Yalçın;
"Türkiye'yi çok iş bekliyor. Bu nedenle 

büyük vizyonu taşıyabilecek yeterlilikte mil
letvekillerine ihtiyacımız var. Yerelde ve 
genelde konularına hakim, liyakatli, temiz 
siyaset ülküsüne bağlı vekillere ihtiyaç var."

Söylem iyi...
Peki eylem...
Şimdiye kadarkilere bakılırsa bir iki istisna 

dışında başkanın söylemine uyan yok.
Bundan sonra olur mu?
Göreceğiz.
Soldan da sağdan da...
Toplumsal değerleri ve o değerlerle 

gelişmeyi öne çıkaran “vekillere” gereksinim 
var.

Ancak...
O vekillere yürürlükte olan seçim yasasıyla 

ulaşmak zor.
İki dudak arasından çıkan sözlere bağlı 

çünkü.
O iki dudağın taşıdığı beyin önemli...
Kriterleri de...
Eğer...
Feodal ilişkileri birincil öncelikli gören 

beyinse hamam da tas da hatta su bile 
aynı...

Aynı suda iki kere yıkanılmaz gibi diyalektik 
bir gerçek var ise de;

Bizim siyasetçimiz o fiziksel kuralı da ters 
yüz edebilme yeteneğine sahip.

Bekleyip göreceğiz...
Gerçi...
Bu seçim yasası değişmedikçe...
İnsan yetenekleri ve bilgi birikimine odaklı 

bir yapı oluşmadıkça daha çok bekleriz ya...

BUSKİ tarafından 
başlatılan kanalizas 
yon boru hattının 
bitirilmesinden 
sonra Hürriyet 
Caddesi’ndeki 
yolun kot yükseltme 
çalışması başladı. 
Hürriyet 
Caddesi’nin Gemlik 
ulaşımında önemli 
yer aldığını ifade 
eden Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, caddede 
yapılan çalışmaları 
inceleyerek yetkili 
lerden bilgi aldı. 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediye 
si’nin başlattığı 
çalışmalarda 
Hürriyet Cadde 
si’nin yüksek olan 
yol kotu 12 santim 
aşağı çekiliyor. 
Yağışlı havalarda 
yol kotunun yüksek 
olması nedeniyle 
evlerin su altında 
kalmasını Önlemek 
için yapılan çalış
malarda Gemlik 
Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü iş 
makineleri Hürriyet 
caddesi’ni kazıyarak 
yol kotunu 
düşürüyorlar. 
Hürriyet Caddesi’n

de başlatılan 
çalışmaların 
bitiminden sonra 
ise Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından cadde 
asfalt yapılacak. 
Yol çalışmalarında 
ayrıca dar olan 
yayaların kullandık
ları tretuvarlarda 
genişletilecek ve 
rahatlık sağlanacak. 
Büyükşehir Bele 
diyesi ile Gemlik 
Belediyesi’nin 
başlattıkları Hürriyet 
caddesi kot düşür 
me ve asfalt çalış
ması Şehirlerarası 
Otobüs Terminali ile 
Dere boyu Taş 
Köprü’ye kadar 
devam edecek.

Ersen Psikolojisi'semineri ilgi aörılii
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen ‘Ergen 
Psikolojisi’ konulu 
konferans ilgi gördü. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
konferansa, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim 
üyesi Doç. Dr. 
İbrahim Gürses 
konuşmacı olarak 
katıldı. Konferansa, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, kurum 
müdürleri, 
öğretmenler ve 
veliler katıldılar. 
Doç Dr. İbrahim Gür 
ses, konuşmaların
da, ergen psikoloji 
konusunda hadisler
le de örnekler verdi. 
Gürses, “Bu dönem 
de gençler özgür ol 
mak istediklerini her ■ 
fırsatta dile getirirler. 
Anne babaların 
dikkat etmeleri gere 
ken nokta çatışmayı 
büyüten söylemler

den uzak durmak 
olmalı. Karar alma ve 
uygulama aşamasın
da onun yerine 
kararlar almak ve 
uygulamasını öner
mek yerine karar 
alma sürecinde ve 
uygulamada yardım
cı olmalı. Söyledik 
lerimiz ve uyguladık
larımız arasında 
çelişkiye yol açabile
cek farklılıklar olma
malı. Unutmayalım ki 
genç kendilerini 
söylenenleri değil

gördüklerini daha 
çok öğrenir ve uygu
larlar. Dışarıya açıl
makta olan genci 
kısıtlamaya çalışmak 
daha çok dışarı 
itme anlamına gelir. 
Aile ortamını 
kendisini rahat ifade 
edebileceği bir 
şekilde sunmak 
son derece önem
lidir" dedi.
Gürses, ergenlik 
sorunları ve psikolo
jisi ve çözümleri ile 
ilgili bilgiler verdi.
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Bu operasyonda ünlü isimler de var
Bursa'da jandar
manın gerçekleştir 
diği tarihi eser kaçak 
çılığı operasyonunda 
gözaltına alınan 66 
kişi hakkında toplam 
859 yıla kadar hapis 
talebiyle dava açıldı. 
Örgüt yöneticisi 
oldukları iddiasıyla 
gözaltına alınan 
Eskişehirspor Teknik 
Direktörü Bülent 
Uygun'un ayrı yaşa 
dığı eşi G.U.'nun 16, 
Bulgaristan Fahri 
Konsolosu ve eski 
milletvekili H.K.'nin 
ise 64 yıla kadar 
hapsi istendi.
Edinilen bilgiye göre, 
2 ay önce Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri organize 
olarak tarihi eser 
kaçakçılığı yaptıkları 
iddia edilen bir 
şebekeyi takibe aldı. 
Örgüt üyelerinin 
Bolu, Sakarya, Kütah 
ya Uşak ve Bursa'da 
ki İznik, Mudanya, 
Orhaneli, Harmancık, 
Gemlik, Mustafake 
malpaşa ve Orhanga 
zi ilçelerinde kaçak 
kazı yaptıkları öne 
sürüldü. Kazma, 
kürek ve iş makinele 
riyle SİT alanlarında 
yapılan kazıları fotoğ 
raflarla belgeleyen

Karhonınonoksit gazından zehirlendi
Bursa'da sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenen bir kişi 
hayatını kaybed
erken, 2 kişi has
tanede tedavi 
altına alındı.

Merdiven ftoslıınuna düşün öldü
Bursa'da, çalıştığı 
inşaatta dengesini 
kaybederek 
merdiven boşluğuna 
düşen kalıp ustası 
hayatını kaybetti. 
Olay, Kültürpark'ta 
bulunan bir kongre 
merkezi inşaatında 
meydana geldi.

Toolam859 yılistenıli
ekipler, soruşturmayı 
derinleştirdi. 12'si 
satışa yönelik 20 ayrı 
eylem gerçekleştirdik 
leri öne sürülen şebe 
ke üyelerinin yakalan 
ması için operasyon 
başlatıldı. Kazılarla 
ele geçirilen tarihi 
eserleri Avrupa'da 
satmak istedikleri 
öne sürülen şüpheli 
lerin ev ve iş yerleri 
ne eş zamanlı şok 
baskınlar düzenlendi. 
Operasyonda ele 
geçirilen çok sayıda 
sikke, heykel, lahit 
ve dedektöre el 
konuldu. Eskişehir 
spor Teknik Direktö 
rü Bülent Uygun'un 
uzun süredir ayrı 
yaşadığı iddia edilen 
eşi G.U.'nun ise 
şebekenin lideri E.T. 
ile pazarlık için bir 
alışveriş merkezinde 
buluştuğu iddia edil
di. Bademli Mahalle 
si'ndeki bir villada 
oturan G.U., evine 
yapılan baskınla 
gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 
olay, Mollafenari 
Mahallesi Er 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Evde uyudukları 
öğrenilen Kadir 
Uluçınar (51), Nazlı

İddiaya göre 
kalıp ustası olarak 
çalışan Mehmet 
Emin öztürk (50), 
2. kattaki beton 
kalıplarını sökerken 
dengesini kaybe 
derek 4 metre 
yükseklikten 
merdiven boşluğuna

G.U.'nun kazı için 
şebekeye finansal 
destek sağladığı 
iddia edildi. 
Bulgaristan Fahri 
Konsolosu ve eski 
Bursa milletvekil
lerinden H.K.'nin ise 
ele geçirilen tarihi 
eserlerin değer tespi
ti yapıp yurt dışına 
çıkarılması için yar 
dımcı olduğu öne 
sürüldü. Ayrıca müte 
ahhit İ.Ö.'nün kazıları 
organize ettiği, 
A.A.'nın diğer illerle 
bağlantıyı, çetenin 
lideri E.T.'nin ise yurt 
dışı bağlantılarını 
yaptığı iddia edildi. 
Gözaltına alınan 21 
şüpheli, tutuklan
maları talebiyle sevk 
edildikleri nöbetçi 
mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı. 
Mahkeme zanlılardan 
çetenin lideri olduğu 
iddia edilen E.T. ile 
eski milletvekili H.K., 
teknik direktör 
Bülent Uygun'un eşi 
G.U., müteahhit İ.Ö.

Uluçınar (22) ve 
Üzle Uluçınar (75), 
yakınları tarafından 
baygın halde bulun
du. Kadir Uluçınar'ın 
olay yerinde hayatını 
kaybettiği belirlenir 
ken, Nazlı Uluçınar 

düştü. Öztürk'ün 
birlikte çalıştığı 
arkadaşları 
ise olayı fark 
etmeyerek yemeğe 
gitti. Yaklaşık 1 saat 
sonra geri dönen 
işçiler, Mehmet 
Emin öztürk'ü 
zeminde yatar

ve A.A. hakkında ise 
yurt dışı çıkış yasağı 
koydu.
Savcılığın olayla 
alakalı soruşturması 
sona erdi. Savcı, 
toplam 66 kişi 
hakkında, "suç işle
mek için örgütü kur
mak, kurulan bu 
örgüte üye olmak, 
2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu'na 
muhalefet ederek 
izinsiz araştırma ve 
kazı yapmak" 
suçlarından toplam 
859 yıla kadar hapis 
talebiyle dava açtı. 
Kurulan örgütün 
yöneticileri arasında 
yer aldığı öne 
sürülen eski mil
letvekili H.K.'nin 
karıştığı iddia edilen 
11 ayrı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu'na 
muhalefet suçundan 
64 yıla kadar, yine 
örgüt yöneticileri 
arasında yer aldığı 
öne sürülen Bülent 
Uygun'un eşi 
G.U.'nun ise karıştığı 
2 ayrı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu'na 
muhalefet suçundan 
dolayı 16 yıla kadar 
hapsi talep edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Sabah kahvaltısı!...

ve Üzle Uluçınar 
hastanede tedavi 
altına alındı. Nazlı 
Uluçınar'ın hayati 
tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

vaziyette buldu. 
İhbar üzerine inşaa
ta gelen polis ekip
leri, olay yerinde 
hayatını kaybettiği 
anlaşılan 
işçi ile ilgili çalışan
ların ifadelerini aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ben. CHP‘yi sonra da Belediyeyi eleş 
tiren bir yazı yazdım mı.

Vay sen misin yazan!
CHP’li lerin azınlıkta olsa bir kısmı beni 

neredeyse bir kaşık suda boğacaklar..
Karşılaştığım dostlarım daha da ileri gi 

derek, yazılarıma otosansür uygulamamı 
istirham ettiler:

“Aman Özcan bey, lütfen CHP ve Bele 
diye aleyhinde tek satır yazma.

Aksaklıklar var tabii, ama hepsini sine 
ye çekip sus-otur!

İşimiz zaten zor.
Sen daha da zorlaştırma!” deniyor...
Valla kimse kusura bakmasın, yazdım, 

yazacağım...
Bu denli bombardımana tutulduktan 

sonra ister istemez konuyu enine-boyu- 
na düşünmek zorunda kaldım ve bütün 
ikazları, surat asmaları göğüslemeye ra 
zı olarak, CHP ve Belediye’nin yeni yöne
timinin hatalı bulduğum yanlarını eleştir 
meye devam edeceğim.

Çünkü beni tanıyanlar gayet iyi bilir: 
Ben hiçbir şeyden yılmam..

Bir çizgim vardır, sapma yapmadım, 
yapamam.

Derim ki; Onlarda biraz dikkat etsinler, 
oltaya gelmesinler..

Belediye şu anda 2 yıllık, birbiriyle ça 
lışma alışkanlığı olmayan, ısınma turla 
rında yepyeni bir yönetim var.

Bunları biliyorum.
Tamam tamam ..
Heyecan içînde iyi bir şeyler yapmaya 

çalışıyorlar.
Bu da doğru ...
Nitekim yapıyorlar da...
Tabiidir ki tenkitlerimiz gibi alkışlarımız 

da olacak..
Önceki gün, Belediye Başkanı sayın 

Fatih Güler sabah kahvaltısına çağırdı.
İyi de oldu. Anlatılanlar, önümüze ko 

nan dosya ve yazılar benim için bilgilen 
dirici oldu..

Şaşırdım..
Şaşırdım diyorum, Büyükşehirin Gemlik 

Belediyesi’ne kaba bir tabirle kazık ataca 
ğını, çelmeleyeceğini bekliyordum.

Bunu da daha önceki yazılarımda defa 
larca yazdım.

Büyükşehir İstiklal Caddesi bana ait 
dokunma diyor,

PEKİİ..
Büyükşehir, gel kaldırımları yap deni 

yor, yapmıyor..
Gemlik Belediyesi yapmaya başlayınca, 

sıkılmadan yapamazsın diye yazı gön
deriyor.

İnandayamayacak bir şey.
Ayıp ki ayıp.
Gemlik Belediyesi ilk okul temeli atıyor, 

merasime gel diye davetiye gönderiliyor, 
yönetim ve Büyükşehir gelmem deniyor.

Sayın okurlarım; gazetecilik, her 24 
saatte yenilenen bir iştir.

Her yazı, içinde yaşanılan günün ve 
anın duyarlılıklarıyla yazılır.

Ben de bunu yapıyorum...
Gazetecilikten hiç anlamayanların 

dışarıdan ahkâm keserken bunları da 
bilmesi gerekir..

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

Gemlik Belediyesinin 
eğitime katkıları

Devletin temel görevi ülkenin gençlerine 
çağdaş eğitimi sunmaktır.

Bunun için ilköğretim zorunlu kılınmıştır.
Devlet eğitim kurumlarını kurmak zorunda 

dır.
Günümüzde devlet eğitim kurumu açmada 

yetersiz kaldığı için “devlet millet el ele” kam
panyasıyla, eğitim kurumlarını hayırsever 
insanların desteği ile çoğaltmaya çalışıyor.

Gemlik’te Lale Kemal İlköğretim Okulu, 
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu bunlara örnek
tir.

Bugün hayırsever Karataş Ailesi ile Gemlik 
Belediyesi’nin de katkılarıyla eski Namık 
Kemal İlköğretim Okulu’nun bulunduğu yerde 
yeni bir okul için temel atılacak.

Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikle 
belediyelere okullara yardım etme ve destek 
verme yasal hale getirildi.

Eski Belediye Başkanımız Mehmet Turgut, 
eğitime önemli katkılarda bulundu.

Atatürk İlköğretim Okulu onun girişimleriyle 
eski haline getirildi.

Okulların eksiklikleri tamamlandı, Uludağ 
Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi’nde 
Denizcilik Yüksek Okulu yapımı için ihalesini 
yaptırdı.

Erkek öğrenci yurdu için bir ilki başlattı.
Çınar İlköğretim Okulu’nun arsasını temin 

etti.
Benim aklıma gelen bunlar.
Daha sonra başkan seçilen Fatih Mehmet 

Güler ise ikinci hizmet yıla girmeden seçim
lerde verdiği sözü yerine getirmek için ilçemi 
ze iki yeni okulun kazandırması için çalış
malar başlattı.

Namık Kemal İlköğretim Okulu yıktırılarak, 
buranın yeni okul projesini Gemlikli teknik 
kişilere yaptırdı.

Burada hemen belirteyim.
Geçtiğimiz günlerde yazdığım bir yazıda 

madde hatalar yapmışım.
Örneği, bugün temeli atılacak okul adını 

Lale Kemal yazmışım.
“Bu okulun elektrik mühendisliği hizmetini 

Kaya Kesen, makina mühendisliği çizimlerini 
ise Şahin Danış yaptı” demişim.

Sayın Mehmet Hamaloğlu, bu maddi hatayı 
düzeltti.
Kaya Kesen ve Şahin Danış Manastır’daki 

Mustafa Kemal Atatürk llkokulu’nun projeleri
ni çizmiş, Mehmet Hamaloğlu ve oğlu Hasan 
Hamaloğlu ise Ayşe Ziver Karataş İlköğretim 
okullarının...

Bugün yeni bir ilköğretim okulunun temeli 
nin atılmasından sonra yine Belediye Gemlikli 
mühendislerin ortaklaşa çalışmasıyla 
Manastır’da yeni bir temel atılacak.

Bu işin mimari projesi ise Belediye Meclis 
üyesi Arzu Karataş tarafından yapıldı.
Belediye tüm alt yapıyı hazırladı. Buraya da 
sponsor olarak kaba inşaatta Kütük Mermer 
işletmesinin sahiplerinin destek olduğunu 
öğrendim.

Belediye ayrıca okulların kırtasiye yardımın
dan, bir öğrencinin yazdığı masal kitabını bile 
bastırdı. Okul bahçeleri yeniden düzenleniyor, 
atık kağıtların toplanmasından her okula 5 bin 
lira nakit yardımda bulunuluyor.

Bir yandan da Büyükşehir den desket gel i 
yor.

Bu yardımların artacağını düşünüyorum.

Mildi romancıdan m günü
GEMPORT Gemlik 
Liman Depolama 
İşletmeleri A.Ş.’de 
planlama uzmanı 
olarak çalışırken 
ilk romanı olan 
‘Esaret / Artık Yarım 
Yok’ adlı romanını 
yazan Ümit Murat, 
imza günü 
düzenledi.
Yarın, saat 14.00- 
17.00 arasında 
İskele Meydam’nda 
bulunan Beyza Aile 
Çay Bahçesi’nde 
açılan Kitap 
Fuarı’nda kitap 
sevenlere

Gemlik’te yazdığı 
‘Esaret / Artık 
Yarın Yok’ 
adlı kitabını imzala 
yacağını söyleyen 
Yazar Ümit Murat 
ilk kez okurlarıyla 
buluşacak.
Ümit Murat, 
Gemlik’teki imza 
gününden sonra 
5-6 Mart 2011 gün
leri ise Zonguldak 
Ereğli’de, 12 Mart 
2011 günü ise Bursa 
Kitap Fuarı’nda 
Siyah Beyaz Kitap 
Evi reyonunda imza 
günü düzenleyecek. Ümit Murat’ın ilk imza günü Gemlik’te

Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu, 
ilçemize gelerek 
“Popüler 45’liklerle 
Anılara Yolculuk” 
konseri verecek. 
Gemlik ANAÇEV 
yararına Nilüfer 
Belediyesi Kadın 
Korosu tarafından 
verilecek olan 
konser, bugün 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
saat 20.00’de 
başlayacak. 
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi’nden 
yapılan açıklamada, 
konserin iki 
bölümden oluşacağı 
belirtildi.

Şef Dr. Ayşel 
Gürel’in yöneteceği 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu, 
birinci bölümde 
‘Bak bir varmış, bir

yokmuş”, 
“Boşvermişim 
Dünyaya”, Böyle 
Gelmiş Böyle”, ‘‘Ay 
Beyaz Deniz Mavi”, 
“Sorma”,

“Anlamazdın”, 
“Papatya Gibisin”, 
Unutama beni”, 
“Uzun zamandır 
hasret kaldım’’, , 
“Hayat bayram 
olsu” adlı eserleri 
ikinci bölümde 
ise “Can bedenden 
çıkmayınca”, 
“Deniz ve Mehtap,”, 
“Samanyolu”, 
“Gözler Kalbin 
Aynasıdır”, “Gel 
tezkere”, “Those 
Were The Days My 
Friends”, “Sessiz 
Gemi”, “Hey Gidi 
Günler”, “Ah Bu 
Hayat Çekilmez”, 
“Memleketim” 
adlı eserleri 
seslendirecekler.

ta eı ilgi gördü
Eski Pazar Caddesi’nde hafta başında hizmete 
açılan Gemlik Et - Balık - Tavuk Satış Noktası 
adlı işyerinde ucuz fiyatla et satılması vatan
daşın ilgisini çekti.
İşyeri sahiplerinden Mesut Demir, et ve balık 
kurumu fiyatlarıyla et sattıklarını belirterek, 
“Etlerimizi, Et ve Balık Kurumu toptancımız 
tarafından temin ediyoruz. Etlerimiz, tamamen 
yerli hayvanların kesimidir. Dana kıymanın 
kilosunu 17 liradan, dana kuşbaşıyı 19 liradan, 
kuzu 21 liradan, bütün pilici ise 3 lira 90 kuruş
tan satışa sunuyoruz. Ucuz satmamızın nedeni 
fazla kar yerine sürümden kazanmaktır.” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cif İre PİM PİM »Hl
Dursun Özbey Başkanlığındaki CHP İlçe Yönetim Kurulu aralarında yeniden görev 

bölümü yaptı. İlçe Sekreterliğine Efrahim Tümer getirildi. Dursun Özbey, seçim startını 
12 Mart 2011 günü yapacakları genişletilmiş ilçe toplantısında vereceklerini söyledi.

Dursun özbey 
başkanlığındaki CHP 
Gemlik İlçe Yönetimi, 
yeniden görev 
dağılımı yaptı. 
Özbey, 12 Mart 2011 
Cumartesi günü 
saat 13.oo de Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yapılacak olan CHP 
genişletilmiş örgüt 
toplantısına tüm 
üyeleri davet etti. 
Dursun özbey 
Başkanlığındaki yeni 
CHP İlçe yönetimi 
şöyle oluşturuldu: 
Dursun Özbey (İlçe 
Başkanı), Efrahim 
Tümer (İlçe 
Sekreteri), Hulusi 
Ateş (Örgütlenmeden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı), Ali 
Kalkan (Mali ve İdari 
İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı), 
Dilek Taşpınar 
(Eğitimden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı), 
Fikri Danış (Kültür ve 
Sanattan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı), 
Mustafa Malyemez 
(Tarım ve Köylerden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı), Fikri Kurt 
(Sivil Toplum Örgüt
lerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı), 
Yavuz Selim Tosun 
(Basın Yayın ve 
Propagandadan

Sorumlu Başkan 
Yardımcısı), Şükran 
Yuvaklakkaya 
(Parti Binasından 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı) 
Şahin Karpeli 
(Esnaf, Çalışan ve 
Emekliden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı), 
Ayşe Akıt (ilçe 
Yöneticisi), 
Zeki Dede (İlçe 
Yöneticisi), 
Hasan Temel (İlçe 
Yöneticisi), Yüksel 
Çelik (ilçe Yöneticisi) 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, çok yoğun bir 
çalışma dönemine 
gireceklerini, 
Gemlik 
Belediyesi'nce 
yaptırılan ve 5 Mart 
2011 Cumartesi 
günü saat 13.oo'de 

temeli atılacak 
olan Türkiye'nin en 
modern Balık Toptan 
Satış Merkezi ile 
Balıkçı Barınağı'nın 
temel atma törenine 
CHP Genel Başkan 
Yardımcıları Gürsel 
Tekin, Sena Kaleli ve 
Volkan Canalioğlu 
nun yanısıra, CHP 
Grup Başkan vekili 
Muharrem Ince'nin de 
katılacağını belir
tirken, AKP tarafın
dan kapatılarak 
Görükle'ye taşınan 
Gemlik Balık Hali'nin 
ve dolayısıyla 
balığın, CHP'li Gemlik 
Belediyesi tarafından 
yeniden Gemlik'e 
döndürüleceğini 
kaydetti.
Özbey, 12 Mart 2011 
Cumartesi günü 
saat 13.oo'de Gemlik 

Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonu'nda 
yapılacak olan ve 
CHP'li tüm üyeler, 
sokak temsilcileri, 
mahalle sorumluları 
ve Gemlik halkına 
da açık olacak olan 
CHP Gemlik 
genişletilmiş örgüt 
toplantısında Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in iki yıllık 
belediye çalışmalarını 
görsel sunum 
olarak halka 
aktaracağını 
ve CHP örgütünden 
gelecek soruları 
yanıtlayacağını 
belirtirken, bin kişi 
civarında katılımın 
olacağı toplantıyla 
2011 genel seçim
lerinin de startını 
vereceklerini 
söyledi. •

Bir günde 50 ünite 
tan loııladılar

Gemlik 
Kaymakamlığı Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ve 
Kızılay işbirliğiyle 
kan bağışı kampan 
yası düzenlendi. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdüresi 
Rüveyda Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "Kasım 
ayında birincisi 
düzenlendiğimiz 
kan bağışı kampan 
yasının İkincisini 
dün 09.00-17.00 
saatlerinde gerçek
leştirdik. Halk Eğ i 
tim Merkezi Sal o 
nu’nda yapılan kan 

bağışına vatan
daşlar ilgi gösterdi. 
Birinci kampanyada 
71 ünite, ikinci kam
panyada ise toplam 
50 ünite kan bağışın 
da bulunuldu. 20 
kişi ise kan değer
lerinin düşük olma 
sı nedeniyle bağışta 
bulunamadı. Kan 
bağışı kampanyası
na katılan herkese 
ilgilerinden dolayı 
teşekkür ederiz. ” 
dedi. Kılıçlar, kan 
vermenin sağlık 
açısından da yararlı 
olduğunu belirterek, 
‘Bir damla kan 
hayat kurtarır’ dedi.

ELEMAN
I

İNŞAAT TEKNİKERİ
İLE KAMYON 

VE TIR ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR 

5190I4İ-S190949

ORTAK ARANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : (0.224) 513 96 83

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SATILIK DAİBE «E İSYEBİ
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
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itti Mit Mm sMwi II! Mill İHIM
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
kahve ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Gençlik Kolları ve 
İlçe Yönetim Kurulu 
üyelerinin katılımı 
ile ziyaretlerini 
sürdüren Saadet 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı’nın son 
durağı Yeni Pazar 
Caddesiydi.
Ziyaret ile ilgili 
gazetemize açıkla
ma yapan Halkla 
İlişkilerden sorumlu 
İlçe Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Vakkas Yıldız 
"Seçim öncesi 
çalışmalarımıza hız 
vererek Yeni Pazar 
Caddesindeki 
kahvelerimizi 
ziyaret ederek 
halkımızla bir araya 
geldik. Milletimizin 
genel kanaati ikti
dardan memnun 
değil ancak kendi
lerine uzatılacak bir 
var dim eli beklivor- 
lar. Bizler Saadet 
Partisi olarak mil
letimize karşılıksız 
ve hasbi olarak 
yardım 
eli uzatmaktayız. 
Türkiye üzerinde 
lobi faaliyetlerine 
devam eden dış

WIMiMlllM
Türkiye'ye 6 saatlik 
çalışma ziyareti için 
gelen Fransa Cum 
hurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy'i karşıla
maya bir bakan bile 
gitmedi. G-20 Ülke 
leri Dönem Başkanı 
olarak Ankara'ya 
gelen Sarkozy'i 
Esenboğa Havali 
mam'nda Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı 
Feridun Sinirlioğlu, 
Türkiye'nin Paris 
Büyükelçisi Tahsin 
Burcuoğlu, Fran 
sa'nın Ankara Bü 
yükelçisi Bernard 
Ernie, Ankara 
Büyükşehir

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Krarf ez

OtNLİK'İN . OONLÜK , Sİ YA>İ <MZITB*İ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

güçler mecliste 
kendi kontrollerinde 
bulunan iki partili 
bir meclis oluştur
manın gayretinde 
ler. Bu nedenle
AKP ve CHP’nin 
dışındaki partiler 
anketlerde barajın 
altında gösterilerek 
kamuoyu psikolo 
jik.olarak yönlendi 
rilmektedir. Saadet 
Partisi meydanlarda 
%50 olduğu halde

Belediye Başkanı 
Melih Gökçek 
karşıladı. 
Esenboğa'daki 
karşılamanın ardın
dan kendisine 
ayrılan araca bin
meden önce basın 
mensuplarına el sal
layan Sarkozy, daha 
sonra Çankaya 
Köşkü'ne çıktı. 
Burada çalışma 
ziyareti sebebiyle 
devlet töreniyle 
karşılanmayan 
Sarkozy'i, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
karşıladı. Ardından 
tokalaşarak basına 

ancak anketlerde 
% 1 civarında 
gösterilmektedir.
12 Haziranda 
anketlerin mi 
milletin mi dediği 
olacak hep beraber 
göreceğiz. Milletimiz 
ferasetiyle kurtuluş 
yolunun ancak milli 
görüşle olacağını 
bilerek Saadet 
Partisini tekrar ikti
dara getirecektir” 
dedi.

poz veren iki 
Cumhurbaşkanı 
görüşme için 
salona girdi. 
Diplomasi uzman
ları, çalışma ziyareti 
için gelen devlet 
başkanlarının 
Türkiye'nin uygu
ladığı protokol 
kuralları 
çerçevesinde 
hükümet üyesi 
tarafından karşı
landığına dikkat 
çekti. Ancak 
Sarkozy'e uygu
lanan protokolün 
mütekabiliyetten 
kaynaklandığı belir
tildi.

Halkın Sesi 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı 
geçtiğimiz gün
lerde Kaymakam 
Bilal Çelik tarafın
dan kabul edildi. 
HAS İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
parti kurmaylarının 
da hazır bulun
duğu ziyarette, 
Kaymakam Bilal 
Çelik'e hat 
sanatının kendi 
ismiyle vurgu
landığı bir de 
tabak hediye 
edildi. Ziyaretten 
dolayı memnuni 
yetini dile getiren 
Kaymakam Çelik 
"Siyasi partiler 
ülke demokrasisi 
adına çok sesliliğin

Libya'nın başkenti 
Trablus'un çeşitli 
kesimlerinde 
protesto gösterileri 
düzenlemeye 
çalışanlara, 
Muammer 
Kaddafi'ye bağlı 
güçlerin ateş açarak 
müdahale ettiği 
bildiriliyor. 
Uluslararası 
ajansların telefonla 
görüştüğü 
Trablus'tan bir kişi, 
başkentin batısında
ki Canzur'da gös
tericilere açılan 
ateşte en az 5 
kişinin öldüğünü 
söyledi.
Kent halkından 
alınan bilgilere 
göre, Trablus'un 
doğu kesimindeki 
Faslum bölgesinde 
de Kaddafi güçleri 
göstericilere ateş 
açarken, olayda
5 ila 7 kişinin 

öldüğü sanılıyor. 
Libya'nın ikinci 
büyük kenti 
Bingazi'de başlayan 
halk ayaklanmasın
da göstericiler, 
ülkenin doğusunda
ki çoğu bölgeyi ele 
geçirmiş, Kaddafi 
karşıtı güçler son 
günlerde başkent 
yakınlarına kadar

dışa vurulmuş 
halidir" dedi.
Dünya ve Ülke 
gündemindende 
örneklerin verildiği 
görüşme yaklaşık 
30 dk. sürdü.

ilerlemişti. 
Son 24 saat içinde 
Trablus dışında 
çatışmalar olduğu 
haberleri gelirken, 
22 Şubattan bu yana 
ilk kez başkentte 
çatışma çıktığı 
belirtiliyor.
Gelen haberlere 
göre, başkentin 
Canzur bölgesin 
deki Slatnah 
Camisi'nden çıkan 
yüzlerce kişi, 
Kaddafi karşıtı slo
ganlar attı. Telefonla 
açıklama yapan ve 
adının açıklanmasını 
istemeyen bir kişi, 
Trablus'ta gösteri
cilere keskin 
nişancıların ateş 
açtığını söyledi.
Yeşil Meydan'a 
giden yolda caminin 

HAS yapılanmasının 
ülke adına 
kazanç olacağına 
inandığını belirten 
Kaymakam Çelik 
hayırlı olsun dilek
lerinde bulundu.

yakınında dur
duğunu aktaran bir 
başka görgü tanığı, 
cami önünde kala
balık toplandığını, 
keskin nişancıların 
göstericilere ateş 
açtığını söyledi. 
Görgü tanığı, 
"İnsanlar keskin 
nişancılar tarafından 
öldürülüyor, 
kaç kişinin 
öldüğünü 
bilemiyorum" dedi. 
Trablus'taki yakın
larıyla telefonla 
görüştüklerini anla
tan Bingazililer de, 
başkent genelinde 
cuma namazından 
sonra camilerin 
önünde toplanan 
göstericilerin Yeşil 
Meydan'a ulaşmaya 
çalıştığını belirtti.
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, Kaymakam Bilal Çelik’ten açıklama geldi

İmamlara inceleme «anma görevi ııerilmedi11
Gazetemiz Başyaza 
rı Kadri Güler’in 
“Güne Bakış” 
köşesinde geçtiği 
miz günlerde 
yazdığı “Muhtarların 
Tepkisi” başlıklı 
yazısında ele aldığı 
konu üzerine, İlçe 
Kaymakamımız Bilal 
Çelik, yazılı bir açık
lama gönderdi. 
Çelik, Kaymakamlık 
ve Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Vakfı’nca köy ve 
mahalle imamlarına 
herhangi bir 
inceleme ve araş 
tırma görevi veril 
mediğini belirtti. 
Kaymakam Bilal

KrıdivıMrt
liciinciMre

Çelik, imzasıyla ilçe 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfınca gönderilen 
açıklama şöyle;
“25 Aralık 2011 
Çarşamba günü 
Körfez Gazetesi

“Güne Bakış” 
köşesinde Kadri 
Güler’in “Muhtarla 
rın Tepkisi” başlıklı 
köşe yazısında 
belirttiği gibi, 
İlçemiz Sosyal 
Yardımlaşma ve

2010-2011 öğretim 
döneminde 
kredi ve burs 
müracaatları 
sonrasında taah
hüt senetlerini 
zamanında 
tanzim ve tasdik 
ettiremeyen

öğrenciler için 
24 Şubat-10 Mart 
2011 tarihleri 
arasında ek süre 
hakkı tanındı. 
YURTKUR’dan 
yapılan açıklama
da, taahhüt senet 
lerini noterde

Dayanışma Vakfınca 
köy ve mahalle 
imamlarına vatan
daşlarımızın müra
caatları ile ilgili her
hangi bir inceleme 
ve araştırma görevi 
verilmemiştir. 
Vatandaşlarımız 
müracaatları, Sosyal 
Yardım Bilgi Sistemi 
(SORBİS) kanalı 
ile Vakfımızca İnce
lenmekte ayrıca 
Vakfımızın Sosyal 
Yardım ve İnceleme 
görevlisi tarafından 
bizzat yapılmakta ve 
Vakfımız mütevelli 
Heyet üyeleri 
tarafından değer
lendirilmektedir.”

tanzim ve tasdik 
ettirerek Kuruma 
teslim etmeleri 
halinde bu 
öğrencilerin burs 
veya öğrenim 
kredilerinin 17 
Mart'ta ödeneceği 
belirtildi

lııiılınlı ımMıın
mfiHlııiıılıiı

Türkiye'de faaliyet 
gösteren 20 
bankada, 249 bin 
455 hesap sahi 
binin, unutulmuş 
binlerce lirası 
bulunuyor.
Bankada unutulan 
hesapların zaman 
aşımı süresi 10 yıl 
olarak belirlendi. 
Bankalar, son 10 
yılda işlem yapıl
mayan “zaman 
aşımına” uğrayan 

hesaplar için ilanla 
müşterilerine 
uyarıda bulunuyor.
5411 Sayılı 
Bankalar Kanununa 
göre, bankalarda 
mevduat, katılım 
fonu, emanet ve 
alacaklardan hak 
sahibine, en son 
işlem tarihinden 
itibaren 10 yıl 
içinde aranmayan
lar zaman aşımına 
tabi tutuluyor.

GEMLİK ET-BAUK-TAVUK SATIŞ NOKTASI NDAN
GEMLİK HALKINA DUYURU

İşyerimiz, Et ve Balık Kurumu’nun ana bayii değildir
Ürünlerimiz, Bursa Et ve Balık Kurumu’ndaki toptancımız tarafından Et Balık 

Kurumu’nun Veteriner ekibi gözetiminde kesilmiş olarak Sağlık raporu ile birlikte 
temin edilip, tarafımızca satışa sunulmaktadır.

Fiyatlarımızın ucuzluğunun nedeni; fahiş kar uygulamamak, 
sürümden kazanmak, ürünlerimizi nakit ve yüklü almamızdır

DfiNfi KIYMfî 17.00 TL
DfîNfi KUŞBAŞI 19.00 TL
KUZU 21.00 TL
BÜTÜN PİLİÇ 3.90 TL

"BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SONUZ?" 
DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 

"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?” DİYE SORUN
GEMLİK ET - BALIK - TAVUK SATIŞ NOKTASI 

Osmaniye Mah. Eski Pazar Cad. No : 1/A 
(Eski Pazar Cad. Girişi Beko Yanı) GEMLİK

Tel: 0 224 513 50 99



26 Şubat 2011 Cumartesi Gemlik KElrffez Sayfa 8

Hafta sonanlla 
kar ve vaâmuf«ar

Bursa Botanik 
Parkta geçtiğimiz 
günlerde Bursa'nın 
tüm ilçe birinci
lerinin katılımıyla 
yapılan Kros İl 
Birinciliği 
müsabakalarına 
Gemlik Birincileri 
katıldı.
16 İlçe birincileri 

arasında, Takım 
sıralamalarında 5. 6. 
ve 7.lik dereceleri 
yapan öğrenciler 
gelecek için umut 
verdiler.
Toplam 6 ayrı 
kategoride yapılan 
müsabakalarda; 
Küçük Kızlar 
Kategorisinde;

Şehit Cemal ilköğre
tim Okulu 7.
Küçük Erkekler 
Kategorisinde ; 
Atatürk ilköğretim 
Okulu 7. Yıldız 
Kızlar Kategorisinde 
Çınar İlköğretim 
Okulu 6., Yıldız 
Erkekler Kategori 
sinde; Şehit Cemal 

ilköğretim Okulu 
5., Genç Kızlar 
Kategorisinde Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi 6.
Genç Erkekler 
Kategorisinde; 
A. İmam Hatip 
Lisesi 6.dereceleri 
ile ilçemizi temsil 
ettiler.

Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, 
hava sıcaklıkları 2 
ila 4 derece azala
cakken, yağışların 
karla karışık yağ
mur ve kar şeklinde 
olması bekleniyor. 
Türkiye genelinde 
hava sıcaklıkları ise 
şöyle;
Hava sıcaklığı 
kuzeybatı kesim
lerde 2 ila 4 derce 
azalacak, diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik olmaya
cak. Yurt genelinde 
etkili olacak 
yağışlar Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu ile 
Edirne, KIrklareli, 
Sivas, Gümüşhane 
ve Bayburt 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, yurt 
genelinde görüle
cek yağışların; 
sabah Antalya, 
öğleden sonra ve 
akşam Antalya'nın 
doğu ilçeleri, 
Mersin, Adana, 
Osmaniye, Hatay, 
Erzincan, Tunceli, 
Bingöl ve Muş ile 
gece saatlerinde 
Malatya ve 
Kahramanmaraş 
çevrelerinde 
kuvvetli olmak 
üzere, genellikle 
yağmur ve 
sağanak, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu ile 
Edirne, KIrklareli, 
Sivas, Gümüşhane 
ve Bayburt 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor.

.sekeri
- - - - - - - - - - -  K R E Ş L E R İ -

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

GCMLİK'İHİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EGİIİN 

KUBUMU

mı
“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 AÎA1ÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUYLU BİREYLER YEIİŞYİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

Her.Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BROKtR 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 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire & 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-Vılla -Daire bulunur.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında_.

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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üllllli Will ilMllMl
Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan, Tunus'ta 
başlayan ve diğer 
ülkelere yayılan halk 
ayaklanmalarının 
Türkiye'nin ihra
catını vurduğunu 
açıkladı. Çağlayan, 
Tunus'a yapılan 
ihracatın 1 Ocak-24 
Şubat 2010 arasında 
103 milyon dolardan 
64 milyon dolara 
düştüğünü dile 
getirdi.
Türk işadamlarının 
Mısır'a satışının ise 
352 milyon dolardan 
268,4 milyon dolara 
gerilediğini aktaran 
Zafer Çağlayan, 
Libya'da olaylar yeni 
başladığı için henüz 
ihracatın etkilen
mediğini savundu. 
Çağlayan, ''Libya'ya 
ihracat 275,5 milyon 
dolardan 274,2 mil 
yon dolara geriledi. 
Ama daha da etki 
leyecektir." dedi. 
Dış Ticaretten So 
rumlu Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan, İhra
cata Dönük Üretim 
Stratejisi Değerlen 
dirme Kurulu 4. 
Toplantısında yap
tığı konuşmada 
Ortadoğu ve Kuzey

Afrika'da görülen 
hareketliliğe değindi. 
Bölgenin önemli bir 
dönemden geçtiğini 
kaydeden Bakan 
Çağlayan, "Ciddi 
değişim ve gelişim
ler var. Temennimiz 
Libya'daki olayların 
iç savaşa dönüşme
den, bu ülke insan
larının özlemini 
duyduğu refah 
seviyesinin sağlan
masıdır." dedi.

"BU ÜLKE 
PAZARLARINDAN 
ÇIKMAYA 
NİYETİMİZ YOK" 
Gerilimler sebebiyle 
ihracatın olumsuz

etkilendiğini belirten 
Devlet Bakanı 
Çağlayan, olaylar 
durulunca toparlan
ma olacağını dile 
getirdi. Libya'da 
müteahhitlik sek
törünün 15 milyar 
Dolar iş yaptığını 
aktaran Çağlayan, 
"Oradan çıkmaya 
niyetimiz yok. İş 
adamlarımız mola 
vermiştir. İşler 
normalleşmeye 
başladığı an tüm 
çalışanlar işlerinin 
başına dönecekler. 
Önceliğimiz vatan
daşlarımızın can 
güvenliğine dönük." 
ifadelerini kullandı.

T.
Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Özer 
Akbaşh, 2010-2011 fındık ihracat döneminde, 
tüm zamanların ihracat rekorunun kırılmasını 
beklediklerini söyledi. Özer Akbaşh, yaptığı 
açıklamada, 2010-2011 fındık ihracat sezonun
da fındığın rekora doğru gittiğini söyledi. Bu 
sezon fındıkta, tüm zamanların ihracat reko
runu kırılmasını beklediklerini kaydeden 
Akbaşh, ''260 bin tonun üzerinde bir rakam ile 
fındık, geçmiş zaman ihracat rakamlarının en 
yükseğine ulaşma yolunda ilerliyor." dedi.

Fındık mi 
MI Bilinil 
Relıora Koşuyor

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 7İ
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 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

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 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 OO
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol _
MAR-PET „3 ™
Tuncay Otogaz S13 14 zs
Beyza Petrol S13 O1 03

Devlet Hastenesl 517 34 OO
Sahil Dev. Meet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 65 39
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Moiorine Zam, Benzinle İndirim
Motorinin litre satış 
fiyatına 8-10 kuruş 
zam yapılırken, ben
zinin fiyatı 1 kuruş 
indirildi.
Dağıtım şirketlerine 
ve şehirlere göre 
değişmekle birlikte, 
23 Şubat itibariyle 
ortalama 3,40-3,45 
lira olan motorinin 
litre fiyatı, bugün 
3,50-3,53 kuruşa 
yükseltildi.
Motorinin litre fiyatı, 
2010 yılı başında 
ortalama 3,06 lira, 
2010 yılı sonunda 
ise 3,32 lira 
düzeyindeydi.
Böylece 3,50 liralık 
ortalama fiyat 
d^kate alındığında, 
motorinin perakende 
fiyatı, 2010 yılı başı
na göre yüzde

göre ise yüzde itibariyle 1 kuruşluk
5,42 artmış oldu. indirim yaparak,
Diğer taraftan, ben
zinin satış fiyatında 
1 kuruş indirime 
gidildi. Benzinin 
fiyatını 23 Şubat'ta 
3,95 liradan 4,04 
liraya yükselten

fiyatı 4,03 liraya 
düşürdü.
Benzinin fiyatı, 2010 
yılı başına göre 
10,41, 2011 yılbaşına 
göre ise yüzde 3,86 
artmış oldu.

KRŞCDC Bf Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:3/B ĞE» 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 3SİS

ctaılriı iıı cinli ilmi cınnıi

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OK''YUN OKUTUN

. î t 1 ,1^' H v r «« B

NÖBETÇİ ECZANE
26 Şubat 2011 Cumartesi 
YASEMİN ECZANESİ

Gemlik Karfez
GEKLİK’İK İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3899 

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)

VMS SİMASI 
KURTLAR VADİSİ 

11.3044.00*16.30* 
19.00-21.15

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-l4.l5-l6.45- 

18.45-20.45 

Rezervasyon

(Td:5l5 53 2l)



____—_ Mmmaina

GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ

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

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 gösteril^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlamr^^İ^Hj

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


a AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 

POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

010 6Ü URTII
Tel: 0.224 51310 79

@OWNCt
Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Şubat 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Beleaiııesrıde 
tarihiaılım

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim 
Hizmetleri Emekçileri Sendikası 
(Tüm Bel-Sen) Bursa Şubesi Baş 
kanı Zeki Büke, Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler'e toplu 
sözleşme taslağını verdi. Syf2’de

Erhalan Hocayı laylıettik
Gemlik Belediyesi’nin girişimle 
riyle Gemlikli mimar, mühendis
lerin projelerini yaptığı mali spon 
sorluğunu ise Karataş Ailesi’nin 
üstlendiği Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nun temeli, 
Cumartesi günü atıldı. Soğuk bir 
havada gerçekleşen temel atma 
töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
hayırsever aileye teşekkür 
ederek, okulun 6 ay sonra 
tamamlanacağını söyledi.
Kadri Gülerin haberi sayfa 7’de

Türk siyaset sahnesinin 
renkli simalarından Saadet 
Partisi Genel Başkanı Nec 
mettin Erbakan, dün saat 
11.45’de tedavi gördüğü 
Ankara Güven Hastanesi’n 
de hayata gözlerini yumdu. 
1926 yılında Sinop’ta doğan 
Necmettin Erbakan, 1970 
yılında Milli Nizam Partisi’ni 
kurdu. Parti 1971’de kapa 
tıldı. 1972’de Milli Selamet 
Partisi Genel Başkanı oldu. 
MSP-CHP koalisyonunda 
Başbakan Yardımcılığı 
yaptı. 1977 yılında MC 
hükümetinde yer aldı.
Partisinin kapatılmasından 
sonra 1983’de Refah Partisi 
Genel Başkanı seçildi.
96’da RP - DYP koalisyon

hükümetine girdi. Partisi 
98’de kapatıldı. Siyasi 
yasaklı oldu. Kayıp trilyon 
davasından mahkum oldu. 
Bunun üzerine SP’den 
aynldı. SP’nin son genel 
kurulunda yeniden genel 
başkanlığa seçildi. Bir 
süredir hasta olan Erbakan 
hayata gözlerini yumdu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yazmak istememe karşın 
yazıyorum...

Sevgili okurlarım, pazar günlerimi biliyorsunuz 
genelde evimdeki hobilerim ve bahçemdeki doğa 
ile ilgili yazılarla geçiririm. Bunları da zaman 
zaman sizlerle paylaşırım. Bugün farklı bir yazı 
yazmak zorunda bırakıldım.

İlçemizde yayın yaşamına yeni başlayan Gazete 
Gemlik’in 23 şubat 2011 günlü 3. sayısının 2. say 
fasında “Fenomen" adlı köşede yazar Cemal 
Kırgız, benim 18 Şubat 2011 günlü bu köşede yaz 
dığım “Yeni bir gazete-Gazete Gemlik" başlıklı ya 
zımda ilçemizde bu güne çıkan gazetelerin kısa bir 
tarihçesini vermiştim. Daha sonra Gazete Gem 
lik’in kuruluşu ile ilgili de birkaç satır yazdım.

12 AKP’li işadamı biraraya geldiklerinde, gazete 
çıkarmak için anlaştığını, bunlardan 10 kişinin ga 
zete çıkarmanın ticari getirisi olmadığı için 
vazgeçtiğini yazmıştım. Devamı sayfa 4’de
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O MODERN BANYO 
O ANKASTRE MUTFAK 
O ISI YALITIM
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Cemlllı Beletliyesi'nıle tarihi aflımî
Olmaz olmaz demeyin 

oldu bile...
İnsanlığın yazgısını değiştiren buluşlar 

deneylerle gerçekleşmiştir.
Bilim adamları sonuca ancak deneme 

yanılma yoluyla ulaşmışlardır.
Diyelim ki;
Üç deney yaptı,ikisi olumsuz ise 

üçüncüsünü denememiştir.
Çünkü o girişimin bir işe yaramaya

cağı artık belli olmuştur.
Aşağıdaki ampul deneyinde olduğu 

gibi...
Olayın kahramanları, iki üniversite 

öğrencisi...

Koyu geyik muhabbetinin düğüm
lendiği durumlardan birinde, bu iki 
kafadar bir iddiaya girer...

Delikanlılardan biri, odanın tavanında 
asılı olan ampulü ağzına tamamen 
sığdırabileceğini iddia eder...

Evet, yanlış okumadınız, bildiğiniz 100 
mumluk ampulü...

Ve sığdırır da.
Ancak bir sorun vardır. Ampulü ağzın

dan geri çıkaramamaktadır. Arkadaşı 
hayret eder bu nasıl iş diye, o da evdeki 
başka bir ampulü ağzına sokar ve tabiî 
ki o da çıkaramaz.

Bunun üzerine iki kafadar hastanenin 
yolunu tutmaya karar verirler.
Ağızlarında ampul olduğu halde bir 
taksiye atlarlar. Konuşma zorluğu çek
erek güya taksiciye dertlerini anlatırlar. 
Taksici bir taraftan gülme krizi 
geçirirken bir taraftan da;

'Nasıl olur abi ya, uğraşsanız çıkar, 
bir asılın şuna, şaka mı yapıyonuz ?' 

diye söylenmektedir.
Neyse akşamın bir yarısında acile 

gelirler. Taksici ayrılır. Doktorlar çocuk
ları beklemeleri için bir odaya alır.
Veeee, aradan 15 dakika geçmeden 

taksici kapıda görünür; tabii ağzında bir 
ampulle. Amcam çocuklara inanmamış, 
açık olan bir marketten ampul almış ve 
denemiştir I!

Siz siz olun sakın denemeyin.
Delikanlılar denemiş...
Taksici de denemiş.
Kesinlikle çıkmıyor...
Üçü de soluğu hastanede almışlar.
Evet;
Operasyonla ampulü çıkarırlar ama...
Aldığınız narkoz ve cildinizde oluşan 

kesik izleri ömür boyu sizinle yaşar...
Onun için;
Koşulları zorlamanın da anlamı yok...

Tüm Belediye ve 
Yerel Yönetim 
Hizmetleri 
Emekçileri 
Sendikası (Tüm Bel- 
Sen) Bursa Şubesi 
Başkanı Zeki Büke, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'e 
toplu sözleşme 
taslağını verdi. 
Belediye Başkanlık 
makamında bir 
araya gelen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
idari Başkan 
Yardımcısı Cemil 
Acar, Teknik 
Başkan Yardımcısı 
Özkan Ateşli, Tüm 
Bel-Sen Bursa Şube 
Başkanı Zeki Büke, 
Sendika Örgütlen
me Sekreteri Sevgi 
Bağcılar ve Sendika 
İşyeri Temsilcisi 
Mustafa Yuşan 
Toplu Sözleşme 
görüşmeleri için ilk 
oturumu yaparak 
hazırlanan taslağı 
Başkan Güler’e 
verdiler.
Başkan Güler, 
belediye yönetimi 
olarak anlayış 
gereği örgütlen
menin yanında

MİMiiiİİMİİiMİİİMİİiiİM
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nden yapılan 
açıklamada, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’nden hızlı 
bir şekilde geçen 
Ticaret ve Borçlar 
Kanunu gibi isçi 
emeklilerinin İntibak 
Yasası’nın da aynı 
şekilde geçmesini 

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

6finiMllBrf6ZG3ret6Sİ: www.gemlikkorfezgazetesi.com

istediler.
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şube 
Başkam Hüseyin 
Yener, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
TBMM çıkan 
yasaların bir yıl veya 
iki yıl gibi kısa bir 
sürede yeniden 
değiştirildiğine 
dikkat çekerek, 
‘‘Önemli değişiklikler

da butun hukuki 
meselelerin 
ortadan kalktığını, 
iç hukukumuzdaki 
idare mahkemesi

olduklarını belirte 
rek, ‘‘işçi sendika 
lan gibi memur 
sendikalarıyla da 
görüşmeye oturu 
yoruz, çalışma veri
minin daha olumlu 
olacağını düşünü 
yoruz” dedi. 
Gemlik Belediye 
si'nde çalışan 61 
memur adına toplu 
sözleşme görüşme 
leri için ilk adımın • 
atıldığını söyleyen 
Tüm Bel-Sen Bursa 
Şube Başkanı Zeki 
Büke, 9O’lı yıllarda 5 
bin kurucu üyesiyle 
başlatılan mücadele 
de 1993 yılında ilk 
defa Gaziantep 

bu kez Torba yasası 
tabir edilen 1/971 
Esas nolu kanun 
tasarısı ile yapıldı.” 
dedi.
Yener, ‘‘5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel sağlık 
Sigortası Yasasının 

i<55. maddesine emek
li aylıklarının bir 
önceki 6 aylık 
gerçekleşen enflas

Belediyesinde 
kazanılan toplu iş 
sözleşmesi hakkı 
mn, süreç içinde 
hakların öden
memesi nedeniyle 
hukuki mücadele 
başlattıklarını, 
17 yıl süren hukuk 
mücadelesi son
rasında ilgili 
belediyenin 40 mil
yar lira tazminat 
ödemek zorunda 
kaldığını belirterek 
sendikalaşmanın 
günümüzde 350 
civarında 
belediyede uygu
landığına dikkat 
çekti. Büke, toplu iş 
sözleşme konusun- 

yon oranı kadar art
tırılıyordu. Buna göre 
2011 yılı ilk 6 ay 
zammı yüzde 2,73. 
Hükümetin bu yasa 
maddesinin yan
lışlığının ve emekliler 
arasındaki adaletsiz 
liği kabul etmiş ve 
yeni bir dzenleme 
getirmişti.
Düzenleme ile işçi ve 
Bağkurlu emekli 

ve Danıştay’ın yanı 
sıra Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin de 
Tüm Bel-Sen’i haklı 
bularak bu konuda
ki sürece son nok
tayı koyduğunu 
söyledi.
Şube Başkanı Zeki 
Büke, Gemlik 
Belediyesi’ni de bu 
halkalardan biri 
olarak tarihinde ilk 
olması nedeniyle 
kutladıklarını söz
lerine ekledi.

aylıklarına ilk altı ay 
için yüzde 4, ikinci 
altı ay için de yüzde 
4 zam öngörmüştü. 
İlk 6 ayın yüzde 4’ü 
60 liranın altında 
fark alan emeklile 
rimizin zam miktarı 
60 liraya tamam
lanacaktı. Kısacası 
bin 500 liraya kadar 
emekli aylığı alanlar 
60 lira, ilk 6 ay için 
fark alacaktır. Bu 
miktarlar kanunu 
zam yützde 2.73’e 
ilave değildir. 2.73 
ünün içindedir. Yasa, 
Ocak ayında 
yetişmediğinden 
yasa yürürlüğe 
girdiğinde Ocak ayı 
itibariyle verilmeye 
başlanacaktır.” 
şeklinde konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’ya dolanılırıcılık için gelmiş YazıYORUM
Ankara'dan 
dolandırıcılık için 
geldiği Bursa'da 
yemek siparişi 
verdiği kuryeleri akıl 
almaz bir yöntemle 
dolandıran sabıkalı 
şüpheli, istediği piz
zayı getiren kurye 
kılığındaki polis 
tarafından suçüstü 
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı üzerinde 
evlere paket servisi 
yapan restoranların 
dolandırılması üze 
rine polis alarma 
geçti. Telefon ile 
sipariş verdiği kişiyi,

Sevgilisini bıçakla yaraladı
Bursa'da, barışmak 
için buluştuğu kız 
arkadaşını bıçakla
yarak ağır yaraladığı 
iddia edilen genç 
hakkında 15 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açıldı.
Şüpheli genç, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gü 
nü'nde hakim 
karşısına çıkacak. 
Edinilen bilgiye 
göre, 7 Ocak'ta 
Altıparmak Mahal 
lesi'nde bir kafeter

Inşaatian düsen işçi hasianelik oldıı
Bursa'da bir inşaat
tan düşen işçi has
tanelik oldu.
Alınan bilgiye göre,

Mtosklm
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Erdinç Yetim'in (27) 
kullandığı 06 ZZK 
02 plakalı otomobil, 
Bursa-İzmir yolu 
Karaman Mahallesi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

"Üzerimde 200 lira 
var. Ona göre bozuk 
para getirirseniz" 
diye uyaran şüphe
linin söz konusu 
muhitteki bir apart
mana girerek bekle
meye başladığı 
ortaya çıktı. Siparişi 
getiren kuryeye, 
"Sen hemen yukarıya 
çık. Eşim seni kapıda 
bekliyor. Açlıktan 
ölmek üzere. Sana 
parayı o verecek.

yada 20 yaşındaki 
M.B., istemediği 
kişilerle arkadaşlık 
yaptığı için tartıştık
ları kız arkadaşıyla 
buluştu. Kafeteryada 
konuşan iki sevgili 
arasında çıkan 
münakaşa giderek 
hararetlendi. M.B. 
tarafından 4 yerin 
den bıçaklanan C.K. 
(17), ağır yaralı 
olarak Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Şüpheli genç, polis

Zekai Gümüşdiş 
Mahallesi Mudanya 
Caddesi'nde bulu
nan bir inşaattın 

girişinde yol 
kenarındaki bariyer
lere çarptı.
Kazada yaralanan 
ve Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan sürücü 
Yetim'in sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

Ben içecek almaya 
gidiyorum. Para 
üstünü bana ver" 
dediği ve kurye 
yukarı çıkana kadar 
kaçtığı belirlendi. Bu 
yöntemle 4 ayrı iş 
yerini dolandıran 
şüphelinin yakalan
ması için polis bul
var üzerindeki tüm 
restoranlarla irtibata 
geçti. Yine bir 
restoranı arayan 
zanlı, polise sipariş 

tarafından kısa 
sürede yakalandı. 
Sevdiği kızın arka 
daşlık yapmasını 
istemediği kişiierıe 
buluştuğunu, bu * 
yüzden tartıştıklarını 
anlatan M.B., "Barış 
mak için buluştuk. 
Beni tersleyince 
kendimi kaybettim. 
Nasıl bıçakladım, 
ben de anlamış 
değilim. Şoktaydım. 
Tartışmamıza gar
sonlar da şahit"

2. katında çalışan 
Mevlüt O. (60), 
dengesini kaybede 
rek düştü. Ambu

Bursa'da özel bir 
hastanenin yakınına 
bırakılan şüpheli 
paket, bomba imha 
ekipleri tarafından 
fünye ile patlatıldı. 
Paketin içersinden 
ayran çıktı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarında 
meydana geldi.
Acıbadem Kavşa 
ğı'na bırakılan 5 
litrelik bir su 

verdiğinden habersiz 
para üstü de getiril 
meşini rica etti.
Bunun üzerine pizza- 
cı kılığına giren 
polis, kendisini 
bekleyen şüpheliyi 
para üstünü alır 
almaz suçüstü 
yakaladı. Birçok suç
tan sabıkası olan 
M.S.G. (32) adlı zan
lının, Ankara'dan 
dolandırıcılık için 
Bursa'ya geldiği 
ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde 
cezaevinden çıktığı 
öğrenilen şüpheli, 5 
ayrı dolandırıcılık 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

dedi. Sevk edildiği 
adli makamlarca 
tutuklanan şüpheli 
hakkındaki soruştur
ma tamamlandı. 
Savcı, zanlı M.K. 
hakkında "adam 
öldürmeye teşeb
büs" suçundan 15 
yıla kadar hapis 
talebiyle dava açtı. 
Zanlı, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nde 
2. Ağır Ceza Mahke 
mesr'nde hakim 
karşısına çıkacak.

lansla Bursa Devlet 
Hastanesine kaldın 
lan işçinin iyi 
olduğu bildirildi.

bidonu, yoldan 
geçen vatan
daşların dikkatini 
çekti. İçersinde 
bomba olma ihtima
line karşı vatan
daşlar durumu 
polise bildirdi. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri şüpheli 
paketin etrafına 
güvenlik şeridi çek
erek, olay yerine 
kimseyi yaklaştır
madı.

ıııl>»1

Sayısına göre para!...
Yine Hekimlik damarım kabardı..
Benim çok yanlış bir uygulama olarak 

gördüğümü, sizlere aktarmaya çalışa
cağım...

Ülkemde pek çok konuda reforma ihtiyaç 
var. Bu tamam..

Yargıdan eğitime, insan haklarından 
sağlığa, bir dizi örnek sayabiliriz. Ancak 
değişim, yenilenme sevdasıyla bu gün iyi 
işleyen bir sistemi bozmak ve zarara uğrat
mak, herhalde sadece bizlere mahsus.

Sayın okurlarım; Üniversite hastanele 
rinde uygulanacak tam gün yasasındaki 
“performans” sistemi, işte tam da böyle bir 
şey. Bence çok yanlış bir uygulama..

Ülkenin tartışmasız en iyi, en çok doktor 
yetiştiren ve en saygın kurumlan üniversite 
hastaneleridir..

Şimdi yapılmak istenenle sıradan birer 
devlet hastanesine dönüşme tehlikesiyle 
karşı karşıya.^.

Deniliyor ki “herkese daha fazla hizmet 
verilecek” ..

Ancak ne yazık ki durum böyle değil.
Çünkü performans sistemi, üniversite has

tanelerinin içini boşaltacak.
Sağlık bakanımıza göre bundan böyle 

doktorun performansı, baktığı hasta sayısı
na göre belirlenecekmiş.

Sanki icra edilen meslek, tıp değil de şir
ket muhasebesi.

İnsanlar hasta değil, birer rakam.
Say gitsin..
Doktorlar uzman değil, küçük esnaf...
Üniversite hastanelerinde bilimsel araştır

malar yapılır, uzman doktor yetişir. Bu has
tanelerde çalışan doktorun başarısını ve 
buna bağlı olarak maaşını, baktığı hasta 
sayısı ile ölçemezsiniz.

Eğer bunu yaparsanız, zor ve karmaşık 
vakalar ister istemez geri plana atılır. Hekim 
bunlara bakıp zaman, olayısıyla sayı kay
betmek istemeyecek.

Hocalar araştırmaya, bilime vakit ayıra- 
mayacak..

Ve üniversite hastanelerinden özele kaçış 
hızlanacak.

Kaçış süreci, tam gün yasası kesin
leştiğinden beri hızlandı.

Yıllarını üniversite ve araştırma hastane
sine vermiş pek çok deneyimli doktor ve 
profesör, özel hastaneye geçiş yaptı.

Ee, hani halka daha kaliteli hizmet için 
çıkarılmıştı bu yasa?

Hepimizin şunu anlaması gerek:
Performans sistemi sadece doktoru, öğre

tim görevlisini zorda bırakmayacak. Hastayı 
nitelikli hizmetten mahrum edecek.

Her şeyi paraya, rakama dönüştüren, 
güya “daha ucuza, daha çok” hizmet vaat 
eden bu anlayış temelde yanlıştır..

Türkiye’deki üniversite hastanelerinin 
çöküş fermanı demektir.

Konu sağlık olunca insan, ancak başına 
bir felaket gelince kıymetini anlıyor. O 
zaman da ne yazık ki iş işten geçmiş, oluyor.

Sayın okurlarım; Bunları bilin, sizlerde 
haklarınıza sahip çıkın.

Yoksa bu işten en çok zarar görecek yine 
sîzlersiniz..

Çok geç olmadan doktorunuzu, üniversite 
hastanenjzKsaJcföağınız sağlık hizmetini 
sayunyfe-

t ‘-‘ATğitmayan.,bebeye meme yok”

J
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yazmak istememe 
karşın yazıyorum...

Bunun üzerine, Zekeriya Çakır ve Selahattin Ulaş’ın 
“Yola devam” kararı aldığını yazmıştım.

Benim üzerinde durmak istediğim, 12 AKP’linin 
gazete çıkarmak girişimidir.

Bu kadro fire vermişse de, AKP ilçe yönetim kurulu 
üyesi Zekeriya Çakır’ın ve iş arkadaşı Selahattin Ulaş’ 
m çıkaracağı gazetenin niteliğiydi.

Bunu zaman içinde görecek de olsak, Gemlik’te 
AKP’liler mevcut yerel gazetelerin AKP’yi yeterince 
desteklemediğine inanıyorlardı.

Bunu bana birkaç kez söylediler.
Ben de kendilerine, habercilikte objektif olduğumu 

zu, ancak köşe yazarlarımızın siyasi görüşlerinin AKP’ 
ile örtüşmediğini, onların yazdıklarında hakaret ve 
kişilere sataşma olmadığı sürece, özgürce yazabilecek 
lerini söylemiştim.

Yeni çıkan gazetenin amacı bence belli..
Burada dikkatimi iki şey çekmişti.
Birincisi, CHP eski ilçe başkanlarından Mehmet 

Parlak’ın bu kadroda yer alması...
Diğeri benim yanımda bir süre çalışan, hatta Olay 

Gazetesi’ndeki Sigortalı-maaşlı kadromu kendisine 
bıraktığım Cemal Kırgız’ın orada bulunmasıydı.

Kırgız’ın yerel seçimlerde CHP Yönetim Kurulu üyesi 
iken, AKP adayı C.Aydın Aybey’e basın danışmanı ol 
ması, Aybey’in seçimi kaybetmesinden sonra Gündem 
de yazdığı yazı, tüm Gemliklilerin ve gazetecilerin aytp 
ladığı, gazetede yayınlanması etik olmayan bir yazıydı.

Bu nedenle CHP İlçe örgütü tarafından disiplin kuru
luna verildi.

C.K’nın yeni gazetede görev alması bence anormal 
değildi.

Kendi bileceği işti. Ama işi özü önemliydi bence...
Bu gazete neden çıkarılıyordu, burada eski bir CHP 

ilçe başkanına görev verilmesi tuhafıma gitmişti. 
Bunu, Mehmet Parlak ile da paylaştım.

Yazımı, “Seçime doğru Gemlik yeni'bir gazeteye 
kavuşuyor.

Gemlik basınına renk katacağı için hayırlı uğurlu ve 
daim olsun diyorum” diye bitirmiştim.

Ama, “bana sataşma var” diye C.K. almış kalemi eli 
ne, diğerlerine yaptığı gibi, bir sayfa yazıyı bana ayıra 
rak, kişiliğime, aileme, mesleğime, hakaret dolu yazı 
yazmış.

Bunlara girmek istemiyorum.
Ancak, önerdiği psikolojik tedavi yöntemi bana il 

ginç geldiğini söyleyebilirim.
Benim ‘sahte peygamber’ olduğumu yazıyor.
Ben, o veya bu değilim.
Bu mesleğe 38 yılını vermiş, Gemlik’in basın tari

hinde yeri olan Kadri Güler’im. Sade bir Kadri Güler...
O’nun beni değişik şekilde algılaması içindeki he 

zeyanlarıdır.
Benim meslek yaşantımda utanacak hiçbir şeyim 

olmadı. Çizgimden de asla ödün vermedim.
Gemlik Körfez, çağdaş, demokrat, Atatürkçü, haber

cilikte objektif, düşüncede sosyal demokrat bir yanı 
mız hep oldu.

C.K.Bana tedavi yöntemi olarak psikiyatr Teoman 
Çete’yi öneriyor ve bakın ne diyor: “Eskiden takıldı 
ğım 8/10 kadını tedavi etti. O eski kadınlarıma o kadar 
çok benziyorsun ki, tedavide ortak payınız mümkün.” 
Yetmiyor” Baktın olmuyor, Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesinde saygın psikiyatrlar tanıyo
rum. Tedavilere yanıt vermeyen, birkaç kadınım da 
oraya sevk edildi. Ve her biri iyileşti.”

Sevgili okurlarım diğerlerini yazmıyorum. Terbiyem 
yetmiyor. Bana söyledikleri için aynaya bakması ge 
rekmez mi ? Bu nasıl bir ruh halidir. Siz karar verin. 
Bu yazı üzerine eski bir din görevlisi olan gazetenin 
sahibi Zekeriya Çakır, C.K.nın ipini çekmiş. Ama o biri 
terinin başını belaya sokacak bir yer yine bulur.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Burhan özdin ile tanış 
tığımda, kendisini uyarmış dikkatli olmasını önermiş
tim. Aradan üç gün geçti bu yazı çıktı. O nedenle 
konuyu yargıya taşıyorum orada hesaplaşacağız.

Cumartesi ve Pazar 
geceleri, Belediye Kültür 
Merkezi’nde, Nilüfer 
Belediyesi Kadın Korosu ile 
Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği’nin Halk 
Müziği Korosu, Gemlik Halkı 
na müzik ziyafeti verdiler.

Cumartesi günkü konseri 
ANAÇEV (Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi) 
düzenledi.

Konseri, Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Derneği 
organize etti.

ANAÇEV Şube Başkanı 
Sayın Meziyet Tunalı ile 
Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Başkanı 
Sayın Edip özer ve her iki 
kurulu şun yöneticileri 
büyük emek ve özveri ile 
konserlerin başarılı ve gör 
kemli olması için çalış tılar. 
Gecede büyük bir sanatse 
ver topluluğunu konserde 
buluşturmayı başardılar.

ANAÇEV, Türk genci nin iyi 
eğitim alabilmesi için görev 
yüklenmiş bir vakıf. 
Ekonomik gücü yetersiz 
gençlere burs veriyor. 
Gemlik’te Vakıf, 8 yıl önce 
faali yete başladı.

İlk yıl ancak iki öğrenciye, 
daha sonra 8, şu an da ise 
22 öğrenciye eğitimleri için 
burs veriyor. Gelirleri, yurt 
içi kültür gezilerinden, tiyat 
ro katılımlarından, konser 
düzenlemelerin den, çay par
tilerinden, hamiyetli vatan
daşların, gönüllü üyelerin 
maddi bağışlarından sağlam 
yor. Nüfusu 100 bine yak
laşmış, zengin bir ilçe de, iş 
yerinin bulunduğu bir ilçede, 
yüzler ce genç evladımıza 
yardım eli uzatabilecek 
potansiyel varken, kendiie 
rine başvuruldukta maddi 
yardımlarını esirgemiş 
bulunmaları, gerçekten 
üzücü bir durum.

Özdilek firması örnek 
olmalı diyorum.

En kutsal ve yerinde 
yatırım, insana yapılan 
yatırımdır.

Bilgili, iyi yetişmiş insan
larca parlak bir gelecek 
yaratılacak, Türkiye Çağdaş 
uluslar düzeyine ulaşacaktır.

Müzik ziyafeti....
Gelişmiş ülkeler insanlara 

iyi bir eğitim verip, bilgi ve 
görgülerini arttırarak, bugün 
kü konumlarına 
ulaşmışlardır.

İşte bu gerçeğin bilincinde 
olarak ve Türk gencine biz- 
lerin de katkıları olsun diyen, 
ANAÇEV’i destekleyen 
Nilüfer Belediyesi Kadın 
Korosu, yardıma koştu. 
Nilüfer Belediyesi kadın 
Korosu, 81 bayandan 
oluşuyor.

Kimi ev kadını, öğretmen, 
kimi bankacı, kimi üniversite 
öğretim görevlisi, çoğu evli 
yurt yuva sahibi. Aile yüküm 
lülüğü olan kimseler. 
Dinlenebilecekleri kendileri 
ve yakınlarına ayırabilecek
leri bir tatil gününü bırakıp 
eğitime katkı için koşuyor. 
Örnek bir davranış şergili 
yorlar.

Sanatçı, yüreği insan 
sevgisi ile dolu olan bir 
kişidir. Merhametli, yürek
lerdir onu insan sever, doğa 
sever kılar. “Her insan çeşitli 
meslek sahibi olabilir. Ama 
sanatçı olamaz” diyen 
Atatürk bir gerçeği tesbit 
etmiş ve sanatçıyı kut- 
samıştır.

Nilüfer Belediyesi Kadın 
Korosu faril bir koro.

Türkiye de bir benzeri yok. 
Türk sanat müziğini, Türk 
Halk müziğini pop müziği 
olarak, karma sazlar 
eşliğinde icra ediyor.

İçten gelen, neşeli, canlı 
hareketli bir müzik ortaya 
koyuyorlar.
Repertuvarlarında hüzün 
yok, gam yok, söyleyen pür 
neşe, çalan pür neşe, 
dinleyen pür neşe.
Dinleyiciler sanki koronun 
bir mensubu.

Böylesi neşeli bir müzik 
şöleninde sazlar çalıp, 
solistler söylerken Ayşe 
Cerem Ateş ve Oğuz 
Yıldırım’) nefes kesen 
dikkatle izlenen tango dans 
gösterilerini, her türlü 
takdire şayandı.

Sahne yetersizliğinden, 
ancak 60 koristin katıla- 
bildiği koronun sesi sanki 
tek bir ağızdan çıkıyormuş- 

casına, sazlardan dökülen 
namelere uygun oylarak, 
hiçbir falso olmaksızın icra 
edişleri de övgüye değer.

Şefleri Sayın Dr. Aysel 
Gürel’in koro üzerinde 
görüldü ki katkıları çok 
büyük.

İyi yetiştirmiş öğrencilerini. 
Koroya ilk kez katılanlara 
söylettiği solo şarkılarla 
öğrencilerine güven aşıladı, 
sahne heyecanlarını gider
melerinde öncülük görevi 
yaptı.

Gelelim Türk Halk Müziği 
konserine..

Koro, her geçen gün kendi
ni yeniliyor, gelişiyor, 
söylenecek söz tebrikler, 
takdirler.

Şefleri Nida Ateş, koro
muzun büyük şansı.

Böylesi bir yetenekle 
çalışıyorlar, gelişiyorlar.

Gemlik halkı da sayın Nida 
Ateş ile gurur duyuyor, koro
muzla gururlanıyor.

Sayın Dr. Aysel Gürel ve 
sayın Nida Ateş 
hocalarımızın şahsında 
Nilüfer Belediyesi Kadın 
Korosu ile Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat Derneği 
Korosu’nun solistlerini saz 
heyetlerini kutluyor, başarılı 
çalışmalarının devamını 
diliyorum.

Gemlikli müzikseverlere 
güzel bir gece geçirttiler ve 
müzik ziyafeti sunulmasına 
vesile olan Edip özer ve 
Sayın Meziyet Tunalı’ya da 
tebriklerimi sunuyorum.

Sizler iyi ki varsınız diyo
rum.

Azim ve kararlılıkla yola 
devam ediniz diyorum.

İlçe halkından ANAÇEV’e 
ve Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği’ne maddi 
desteklerini esirgememeleri
ni diliyorum.

Sanatçının ödülü alkıştır.
Emeği geçenleri gönülden 

sevgi ve takdir duygularımla 
alkışlıyorum.

Kültürlü insan, halk 
hizmetkarı Nilüfer Belediye 
Başkanı Sayın Mustafa 
Bozbey’e gösterdiği ilgi
lerinden ötürü selam ve 
saygılarımı sunuyorum.

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği organizasyonu ile ANAÇEV yararına düzenlenen coşkulu bir gece

Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat 
Derneği’nin organi
zasyonu ile Bursa 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu, 
ANAÇEV yararına 
verdiği konserde 
coşkulu dolu bir 
gece yaşandı. 
Gemlik Belediyesi 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde 
cumartesi gecesi 
saat 20.oo de düzen
lenen “Popüler 
45’liklerle Anılara

Yolculuk” adlı kon
serde Nilüfer Bele 
diyesi Kadın Korosu 
dev bir kadro ile 
sahne aldı.
Şef Dr. Aysel Gürel 
yönetimindeki 61 
kişilik koroda ev 
kadınları, öğretmen
ler, bankacılar, 
öğretim görevlileri , 
yer 1960 ve 70’li yıl
ların popüler müzik
lerinden eserleri 
seslendirdiler.
Şef Dr. Aysel 
Gürel’in mükemmel

Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu, 
Gemliklilerden 
beğeni topladı. 
Konserin sonunda

söz alan ANAÇEV 
Gemlik Şube Başka 
m Meziyet Tunah, 
amaçlarının Atatürk 
ilke ve devrimleri 
ışığında Türk 
ulusunu çağdaş 
uluslar düzeyine 
çıkartacak genç 
nesilleri yetiştirmek 
olduğunu belirterek, 
‘‘Bunun için yoksul 
gençlerimizin iyi 
eğitim alabilmeleri 
için onları burs ver
meye çalışıyoruz. 
Sizlerin destekleriyle

22 gencimize burs 
veriyoruz. Bu sayıyı 
50 ye çıkartmayı 
amaçlıyoruz. Bu 
güzel konseri veren 
Kadın Korosu ve şef 
Dr. Aysel Gürel ve 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’ne teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Daha sonra Gürel’e 
teşekkür belgesi ve 
plaketi ve çiçeği 
Edip Özer ve İnan 
Tamer tarafından 
verildi.

sahne performansı 
sayesinde izleyiciler 
ile koro gece boyun
ca birlikte şarkılar 
söyledi.

ACİL ELEMANLAR ARANIYOR 
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.
02242525122

BM ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA A “SUYUNU BO?A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ORTAK ARANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 
Cafe’ye devren satılık ya da 

ortak aranıyor.
Tel : (0.224) 513 96 83

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SATILIK DAİBE 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.

0 532 583 56 61
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MHP’liler Türk Kamu - Sen’i ziyaret etti.

IWjll.'WMlWtiitfllMItlllilllli'
Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu ndan örnek pro je

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ve ilçe 
yöneticileri, Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz ile 
birlikte Türk Kamu 
Sen Sendikasını 
ziyaret etti. 
Türk Kamu Sen İl 
Başkanı Selçuk 
Türkoğlu, Gemlik 
İlçe Başkanı Cemal 
Eser ve arkadaşları 
tarafından karşıla 
nan MHP’lilere 
Türk Kamu Sen İlçe 
Başkanı Cemal Eser 
yaptığı konuşmada, 
“Bizim önceliğimiz 
memur ve sendika 
lardır MHP’nin bu 
konuda düşünceleri 
ve projeleri neler 
dir.” diye sordular. 
Söz alan Kayaoğlu, 
“Genel Başkanımı 
zın da beyanname 
mizde açıklamış 
oldu ğu gibi memur 
ve diğer kamu

görevlilerinin tanımı 
yeniden yapılarak, 
devletin asli ve 
sürekli hizmetlerini 
yerine getiren 
memurlar dışında 
kalan personele, 
uluslararası norm
lara uygun sendikal 
haklar sağlanacaktır. 
Kamuda çalışanlara 
ödenen denge tazmi 
natı arttırılacaktır, 
Öğretmenlere, araş 
tırma görevlilerine, 
okutmanlara ve 
diğer öğretim yar 
dımcılarına araştır
ma ve kendini 
geliştirme faaliyet
lerine katkı olmak 
üzere 5000 göster
gesinin memur

maaş katsayısı ile 
çarpımı tutannda 
her ay yaklaşık 310 
lira "Araştırma - 
Geliştirme Tazmina 
ti" verilecektir. 
Kadrolu olmayan 
sözleşme ve geçici 
çalışan öğretmenler 
daimi kadrolara 
geçirilecektir. Öğret
menler arasında 
yapılan kademe- 
lendirme nedeniyle 
oluşan ücret fark
lılaşmasından yarar
lanamayan emekli 
öğretmenlerin de 
bu düzenlemeden 
yararlanmaları için 
intibakları yapılacak
tır. Eğitime hazırlık 
ödeneği eğitim

kurumlarında 
çalışan tüm perso 
nele teşmil edilecek
tir. İktidar Partisi 
ve Başbakan ana 
muhalefet’in prog 
ramı ile alakalı bu 
bütçeyi bulamazlar 
gibi açıklamalar 
yapıyor. MHP’nin 
beyannamesi ile 
alakalı hiçbir açıkla
ma yapamıyor. 
Çünkü kaynakları 
belli. Yandaş 
Medyası ile başka 
yönden saldırmaya 
çalışıyor 2001 ile 
2011 i kıyaslıyor. 
2001 krizi ile 2002 
Kasım ayını. Yani 
iktidar*ı devir aldık
ları günü kıyaslasa 
bile görecek ki; 
zaten krizin etkileri 
önlemlerle çoktan 
azamiye indirilmiştir. 
Önümüzdeki gün
lerde biz de 2002- 
2011 kıyaslamasını 
belgelerle 
yapacağız.** dedi.

Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
idareci, öğretmen, 
veli ve öğrencileri 
örnek bir projeye 
daha imza attılar. 
Düzenlenen bu pro
jeyle öğrencilerin 
ve velilerin her 
akşam 20.00 ile 
21.00 saatleri 
arasında kitap oku
ması amaçlanıyor. 
Okul Müdürü 
Turgay Selçuk, bu 
projenin aileler ve 
veliler arasında yer
leştirilmesi için haf
tada iki gün öğrenci 
velilerine ziyaret 
yapılacağını belirte 
rek bu proje ile 
aileler ve öğretmen

lerin kaynaştırıl- 
masının yanında 
öğrencilere ve 
ailelere kitap oku 
ma alışkanlığının 
kazandırılmasının 
amaçlandığını 
belirtti. Turgay 
Selçuk; “Günümüz 
de televizyon, inter
net gibi araçların 
okuma alışkanlığını 
azaltmasının yanın
da aile içi iletişimi 
de engellediğini 
belirterek bu pro
jenin amacı sadece 
okuma alışkanlığı 
kazandırmak değil, 
aynı zamanda aile 
içi iletişimi de 
güçlendirmektir. ” 
dedi.

GEMLİK ET-BALIK-TAUUK 
SATIŞ NOKTASI

DfiNfi KIYMA (Yerli) 17.00 TL KUZU 21.00 Tl
PflNfl KUŞBAŞI (Yerli) 19.00 Tl BÜTÜN PİLİÇ 4.50 Tl

"BİZE, NİYE B(l KADAR UCUZfl SATIYOR SUNÜZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR DİYE SORUN

KfiLİTE VE HİZMET TEK HEDEFİMİZ
Kredi kartı geçerlidir.

GEMLİK ET - BALIK ■ TAVUK SATIŞ NOKTASI
Osmaniye Mah. Eski Pazar Cad. No: 1/A (Eski Pazar Cad. Girişi Beko Yanı) GEMLİK

Tel: 0 224 513 50 99
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Wiwi Mu; ilköğretim Mı 6 Ma bitirilecek
Ayşe-Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nun 
temeli atıldı.
Temel atma törenin 
de konuşan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Valilikte yapılan 
protokolde 2012-13 
eğitim öğretim 
yılında bitirileceği 
öngörülen okulun 6 
ay da tamam
lanacağını söyledi. 
Ayşe-Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nun 
temel atma töreni, 
Cumartesi günü saat 
13.oo de yapıldı. 
Törene, Kaymakam 
Bilal Çelik, AKP 
Bursa Milletvekili 
Hayrettin Çakmak, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Av. Refik 
Yılmaz, Karataş aile
si, Belediye Meclis 
üyeleri, İl Genel 
Meclis üyeleri, 
Ticaret Odası, Esnaf 
Odası Başkanları, 
siyasi parti temsilci

den, sivil toplum 
kuruluşlarının tem
silcileri, daire müdür 
leri, okul müdürleri, 
öğretmenler, veliler 
ve öğrenciler ile 
davetliler katıldı. 
Törende konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, eğitimi bir 
ibadet olarak 
gördüklerini, bu 
okulun yapılmasına 
katkı koyan Karataş 
Ailesi’rie, Gemlik 
Belediyesi’ne ve pro
jelerini yapan diğer 
kişilere teşekkür etti. 
İl Milli Eğitim Müdü 
rü Atillla Gülsar da 
konuşmasında, her 
Türk çocuğuna 
sağlıklı eğitim ver
mek için, eğitime 
güzel mekanlar 
kazandırılması için 
çaba harcadıklarını 
belirterek, “Buradan 
eğitime destek veren 
Karataş Ailesine 
teşekkür ediyorum. 
Ayşe ve Ziver Kara 
taş adını bu okul 
yaşatacak” dedi.

BİRLİKTE 
BAŞARDIK 
Daha sonra konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise, Belediye olarak 
eğitime önem verdik

terini belirterek, 
başkan olduktan 
sonra Namık Kemal 
llkokulu’nu ziyaretin 
de 5 derslik ve 450 
öğrencisi olan, salo
nunun ise çok amaç 
lı kullanıldığını söyle 
di. Güler, yaptırdık
ları incelemede 
binanın depreme de 
dayanıksız olduğunu 
gördükten sonra 
yıkılarak yerine 
yenisinin yapılması
na karar verdiklerini 
belirtti. “O günkü 
okul müdürü ve aile 
birliğinin yıkılacak 
okul yerine 
Kaymakamlık ana 
okulu yapılmasını 
istiyordu. Veliler, 
öğretmenler ve 
Belediyenin okul 
yapılmasından yana 
olmasından sonra el 
birliği ile proje çalış
malarını başlatık” 
dedi. Güler şöyle 
devam etti: “Okulun 
mimari projesini 
Mimar Kenan Çakır, 
elektrik projesini 
Mehmet Hamaloğlu, 
makina statiğini 
Şahin Danış, İnşaat 
Projesini ise Hasan 
Hamaloğlu çizdi. 
Bilal Dede, bana 
geldi ve Karataş 
ailesinin ölen 
babalan ile anneleri 
adına okulun 
sponsorluğunu 
da üstenince el bir
liği ile Gemlik’in 
gücünü gördük. 
Gemlik’te devlet 
binalarında nadir 
olarak ruhsat vardır. 
2 tane ruhsatlı oku
lumuz var. Biri 
Aatürk İlkokulu, 
biri de bu okuldur. 
Devletin binalarında 
örnek olması gerekir. 
Millet adına bunu 
görmek istiyoruz. 
Görüldüğü gibi bu 
binada herkesin 
katkısı var. Milli 
eğitimin bizi teşvik 
etmesi istiyoruz.

Bu okulda artık 
eğitim tam gün ola
cak. Milli Eğitime 
hizmeti görev olarak 
addediyoruz. 
Üzerimize düşenleri 
yerine getireceğiz. 
Valilik ile yapılan 
protokolde Ayşe- 
Ziver İlköğretim 
Okulu’nun 2012-13 
eğitim öğretim 
yılına bitirilmesi ön 
görülüyordu. Ama 
hayırsever aile 
madem hayır yapıyo 
ruz. Ziver Dede’nin 
hatırasına bu işi 6 
ayda bitirme kararı 
aldı. Bu okulun 
öğrencileri servis 
lerle başka okullara 

taşınıyor. 6 ay sonra 
bu çile bitecek. 
Buradan Ziver 
amcaya rahmet diler 
ken, Ayşe teyzeme 
sağlıklar diliyorum. 
İnşallah mezunların 
diploma törenlerini 
birlikte yapacağız.”

KAPALI SPOR 
SALONU
YAKIŞIR 
Daha sonra söz 
alan Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
okulun devlet millet 
kaynaşmasının güzel 
bir örneği olduğunu, 
bu okul tamam
landıktan sonra

Cumhuriyeti emanet 
edeceğimiz pırıl pırıl 
öğrenciler yetişe
ceğini, okulun gele
ceğe yatırım 
olduğunu söyledi. 
Yılmaz, “Buradan 
Belediye Başkanıma 
sesleniyorum. Bu 
okula bir de kapalı 
spor salon sözü 
verin. Belediye 
Yasasının değişme 
sinden sonra yerel 
yönetimler okullara 
ciddi bir şekilde 
yardımlar yapmaya 
başladı. Özel 
sektörün Milli 
Eğitime katkılarının 
devam etmesini 
diliyorum” dedi.

GEMLİK’TE EĞİTİMDE 
SORUN OLDUĞUNU 
GÖRDÜM 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise konuşma 
sında, Gemlik’e geldi 
ğinde, eğitimde bü 
yük sorunlar olduğu 
nu, dersliklerin 
yetersiz olduğunu 
gördüğünü söyledi. 
Yaratıklar içinde tek 
düşünenin insan 
olduğunu belirten 
Kaymakam Çelik, 
“Kim bir taş üzerine 
taş koyarsa memnun 
oluruz. Yaratıkların 
içinde tek düşüneni 
insandır. İnsana 
yapılan yatırım en 
büyük yatırımdır. 
Devlet üzerine 
düşeni yapıyor. 
Ama, kaynak yetmi 
yor. İmkanı olan 
vatandaşlar okul 
yapmalı. En iyi 
yatırım eğitime 
yapılan yatırımdır. 
Karataş ailesine 
teşekkür ediyorum. 
Helalinden para 
kazanan bu insanlar 
kendi zevklerine, 
eğlencelerine har- 
cayabilirlerdi. Kimse 
birşey soramazdı. 
Ama Türkiye’nin 
geleceği için yatırım 
yaptılar. Ziver amca 
nın adını burada 
yaşatacaklar. Kendi 
lerine teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 
AKP Bursa Milletve 
kili Hayrettin Çak
mak ise, OCD ülkele 
ri arasında Türki 
ye’nin eğitimdeki 
yerinin iyi olmadığı 
nı, iktidarları dönem
lerinde bunu düzelt
mek için süratle 
çözüm aradıklarını 
belirterek, “Türkiye 
ye 160 bin derslik 
ilave ettik. Bursa da 
ise 4 bin 600 derslik 
yaptık. 70-80 kişilik 
sınıfları 40 kişiye 
indirdik. Bursa ya 3. 
üniversiteyi kazan 
diriyoruz. Türkiye 
eğitimle yükselecek” 
şeklinde konuştu. 
Kurban kesiminden 
sonra başta Ziver 
ailesinin oğulları 
Serdar ve Muhittin 
Karataş ile eşleri 
çocukları, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye Baş 
kanı F.Mehmet Güler, 
AKP Miletvekili Hay 
rettin Çakmak toplu
ca kurdelayı kesip, 
yeni okulun temeline 
ilk harcı attılar.
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Slll|WI]lHlllllllİIİIMİIİIII Akli! Spoılular ımlilıaları loplaılı
Muğla Bodrum’da 
gerçekleştirilen 
Amiral Turgut Reis 
Yelken Yarışları’nda 
Türkiye İkincisi olan 
.Gemlik Yelken
Kulübü sporcusu 
Hasan Sal Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından altınla 
ödüllendirildi. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Antrenörleri 
Mustafa öncü ve 
Timur Arabalı ile bir
likte Başkan Güler’i 
ziyaret eden başarılı 
sporcu Hasan Sal, 
Bodrum’da düzenle
nen Amiral Turgut 
Reis Yelken Yarışla 
rı’nda kazandığı 
Türkiye ikinciliği 
sevincini 
birlikte yaşadılar. 
Yarışmada Türkiye 
İkincisi olarak 
Gemlik’e dönen 
Hasan Sal’ı yakasına 
altın takarak kutlayan 
Başkan Güler, 
kendisinin yelken 
sporuna yeni başla 
yacak olanlara örnek 
olacağını söyleyerek 
Bursa’nın en uzun

olan Gemlik’in Hasan 
Sal gibi birçok spor 
cuyu Milli Takıma 
kazandıracağını kay
detti.

Türkiye İkincisi 
başarılı yelkenci 
Hasan Sal, 25-28 
Mart 2011 tarihlerinde 
İtalya’nın Torbale

Gemlik Yelken 
Kulübü’nün yapılan 
yarışmalarda isminin 
başarıyla duyurul
duğuna dikkat çeken 
Başkan Güler, Gemlik 
Belediyesi olarak 
kulübün kalıcı gelir
lerinin olması için 
çalıştıklarını, yakın 
zamanda ise mevcut 
binanın yerine işlevi 
olan bir bina yapmak 
istediklerini söyley
erek Yelken sporuna 
Gemlik Belediyesi 
olarak desteklerinin 

kentinde yapılacak 
olan Europa Cup 
yarışmalarına İstan
bul Yelken Kulübü’n 
den 1, Muğla Gökova 
Yelken Kulübü’nden 
1, Marmara Yelken 
Kulübü’nden 1, 
Fenerbahçe Yelken 
Kulübü’nde 2 ve 
Gemlik Yelken
Kulübü’nden ken
disin katılacağı 
6 kişilik ekiple 
Milli Takım adına 
yarışacaklarını 
söyledi.

Gemlik Aktif Genç 
lik Ve Spor Kulübü 
karate takımı 
Cumartesi günü 
Yalova da yapılan 
Minik-Yıldız-Umit ve 
Gençler iller arası 
karate şampiyona 
sından başarıyla 
döndü.
Yalova İl Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılan iller arası 
karate turnuvasına 
Bursa, İstanbul, 
Sakarya, Kocaeli, 
bolu, Eskişehir, 
düzce, İzmir illerin 
den toplam 600 
sporcu katıldı. 
Turnuvada Gemlik 
Aktif Gençlik ve 
Spor Kulübü ilçemi 
zi gururla temsil 
ederek başarıyla 
döndüler.
Gemlik Aktif Genç 
lik ve Spor Kulübü 
karate antrenörü 
Murat Yaşar Önal; 
“Türkiye şampiyona 
sından önce 
Yalova’da yapılan 
iller arası karate tur
nuvasında karate

takımı bir kez daha 
iyi olduğunu göster
miştir. İlçemizin 
temsilcisi gururu 
olmak ve sporcu
larımızı en iyi şekil 
de yetiştirmek için 
Çalışmalarımız 
bütün hızıyla devam 
etmektedir. Çalış
malarımızda bizlere 
maddi manevi des 
tek veren Gemport 
A.Ş-Borusan lojistik 
-BP petrolleri A.Ş ve 
Gemlik Ağrılılar 
Derneğine teşekkür 
ediyoruz. Bizlere 
destek verenlerin 
emeğini boşa çıkart
mayacağız. Türk 
sporu ve Türk spor 

cusu için daima en 
iyi şekilde çalışa
cağız.” dedi.
Antrenör Önal, Sah 
- Perşembe - 
Cumartesi günleri 
ilçe kapalı spor 
salonunda 18.00 - 
20.30 arası antren
man yaptıklarını 
Pazartesi-Çarşam- 
ba-Cuma günleri 
Hamidiye Mah. 
Menekşe Sokaktaki 
(TEB bankası 
aralığı) tesisinde 
antrenmanlara 
başladıklarını ve 01- 
20 Mart arası 6. 
dönem karate kayıt
larının başladığını 
belirtti.

elmfc «sekeri
. —KREŞLERİ --

GDnİCİNİLKÖZCL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN

KUŞUNU
VI I

Will
“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 YE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

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

g A.

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
MORTGBGC 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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık dâire

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.

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında

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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Il SlMtW İl IIM MSI 250 hili fcanm ikisinin gözü Mmene
Ev sahipleri için 
beyan dönemi 
başlıyor. Gelir İdare
si Başkanı Mehmet 
Kilci, kira geliri elde 
edenleri beyanda 
bulunmaya 
çağırarak, "Artık bu 
gelirlerin gizlenmesi 
mümkün değil" dedi. 
Gelir Vergisi Kanunu 
uyarınca, 2010 yılı 
içinde elde edilen 
Gayri Menkul 
Sermaye İratları 
(GMSİ)için 1-25 Mart 
tarihleri arasında 
gelir vergisi beyan
namesi verilecek, ay 
sonuna kadar da 
verginin ilk taksidi 
ödenecek.
Kira gelirine konu 
mal ve haklar, "arazi, 
bina, maden ve 
tnemba suları, 
madenler, taş ocak
ları, kum ve çakıl 
^fetim yerleri, tuğla 
ve kiremit harman
ları, voli mahalleri ve 
dalyanlar, arama, 
işletme ve imtiyaz 
frakları ve ruhsatlan, 
sinema ve televizyon 
temleri, ses ve 
görüntü bantları, 
imtiyaz ve telif hak
ları ile gemi ve gemi 
paylan" olarak 
sıralanıyor.
Vakıf gelirinden 
hizmet karşılığı 
olmayarak alınan 
hisseler ile zirai 
faaliyete bilfiil iştirak 
etmeksizin sadece 
üründen pay alan 
arazi sahiplerinin 
gelirleri de, gayri
menkul sermaye 
iradı olarak kabul 
ediliyor.

Mükellefler tarafın
dan o yıla veya 
geçmiş yıllara ait 
olarak tahsil edilen 
kira bedelleri, tahsil 
edildiği yılın hasılatı 
sayılırken, gelecek 
yıllara ait olup, peşin 
tahsil edilen kira 
bedelleri ödemenin 
yapıldığı yılın değil, 
gelirin olduğu yılın 
hasılatı olarak kabul 
ediliyor.
-MESKENLERDE 
2.600 LİRALIK 
İSTİSNA-
2010 yılı için mesken 
kira gelirlerinde 2 
bin 600 lira istisna 
uygulanacak.
Mesken kira geliri 2 
bin 600 liranın altın
da olan ev sahipleri 
beyanname ver
meyecek. Bu tutarın 
üzerinde kira geliri 
elde edilmesi 
halinde ise önce 2 
bin 600 liralık istisna 
rakamı düşürülecek, 
geri kalan tutar 
vergiye tabi tutula
cak. Mesken kira 
geliri bulunanlar, 
götürü ya da gerçek 
gider yöntemini 
seçecek ve bu yön
temlere göre 
vergilendirilecek.

Geçen yıl elde 
edilen işyeri kira 
gelirlerindeki istisna 
ise 22 bin lira 
olarak uygulanacak. 
Beyanname verme 
sınırı da olan 22 bin 
liranın tespitinde, 
gelir vergisi kesinti
sine tabi brüt kira 
gelirleri ile mesken 
kira gelirinin gelir 
vergisinden istisna 
edilen tutarı aşan 
kısmı birlikte dikkate 
alınacak.
Bir takvim yılı içinde 
mal ve hakların 
kiralanmasından 
sağlanan gelirlerden 
kesinti ve istisna 
uygulamasına konu 
olmayan ve tutarı 
beyanname verme 
sınırı olan 1.090 
lirayı aşanlar da 
beyanname kap
samında bulunacak. 
Aile bireylerinin her 
birinin sahip olduğu 
mal ve haklardan 
elde edilen kira 
gelirleri için ayrı 
ayrı beyanname 
verilecek.
Kira geliri beyan
nameleri, mükelle
flerin bağlı olduğu 
vergi dairesine 
verilecek.

Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışan yaklaşık 250 
bin işçinin ücretler
ine yapılacak zam
mın belirleneceği 
toplu sözleşme süre
ci başladı. Zam oranı 
konfederasyon ile 
hükümet arasında 
imzalanacak pro
tokol ile belir
lenecek.
Bilgiye göre, Türk-İş, 
konfederasyona üye 
24 sendikanın yetkili 
olduğu kamu kesimi 
toplu sözleşmeleri 
nin koordinasyonu 
nu sağlamak ama 
cıyla Kamu Kesimi 
Toplu İş Sözleş 
meleri Koordinasyon 
Kurulu oluşturdu. 
Kurulda Petrol-İş, 
Harb-İş, Tekgıda-İş, 
Tes-İş, Türk Metal, 
Demiryol-İş, Şeker- 
İş, Toleyis, Yol-İş, 
Tarım-İş, Maden-İş,

KRŞ€D€ İMİK 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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Genel Maden-İş, 
Habermiş ve Tez- 
Koop-İş sendikaları
na yer verildi. 
Kurulun Türk-İş 
Genel Merkezinde 
yaptığı ilk toplantıda, 
gündemdeki toplu iş 
sözleşmeleri ve 
sözleşmelerde ortak
laşa uygulanacak 
ilkeler görüşüldü. 
Görüşmeler sonun
da, sendikaların, 
kamu kesimindeki 
işçi sayılarını belir
lemesi, toplu görüş 
melere başlama 
prosedürünün hız
landırılması, ücret 
grupları bazında bir 
çalışma yapılması ve 
tüm bu bilgilerin 
konfederasyona 
iletilmesi istendi. 
Bu arada, kamu kes
imi toplu iş 
sözleşmeleri için 
bazı iş yerlerinde 
görüşmelere baş

NÖBETÇİ ECZANE
28 Şubat 2011 Pazartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ

landı, ancak çoğu iş 
yerinde prosedür 
çalışmaları devam 
ediyor. Yenilenecek 
toplu iş sözleşme 
terinin tamamına 
yakını 1 Ocak ve 1 
Mart 2011'den 
itibaren geçerli ola
cak. İş yerlerinde 
sendikalar toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerini 
sürdürürken Türk-İş 
Kamu Kesimi Toplu 
İş Sözleşmeleri 
Koordinasyon Ku 
rulu, mali ve sosyal 
haklara yapılmasını 
istediği zam teklifini 
hazırlayarak hükü 
mete iletecek. Yakla 
şık 250 bin işçinin 
ücret ve sosyal hak
larına yapılacak zam 
miktarı konfederas 
yon ile hükümet 
arasında imza
lanacak protokol ile 
belirlenecek

5 
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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. 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 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

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

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

OTOBÜSI 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 «13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol S13 01 031 Devlet Hastanesi 517 34 00

Sahil Dev. Hast 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gsmlik 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

GemlikKarfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3900 
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)

MlIlSlHlMİ
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.50-
19.00'21.15 

EYVAH EYVAH 2 
11.45-14.15-16.45-

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Tel 1513 33 21)
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RESTAURANT
& CAFE

earn muzIGIn xevflni eteta Yaşavn
Cuma Udi Şevket Hoca

Cumartesi günleri Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu 5aat ZO.oo

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

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’deıi
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Reşide Bayar Caddesi Umurbey I GEMLİK
Tel: O 224 525 07 70 GSM : O 532 784 40 50

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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