
AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO GAZ SATIŞLARI BAŞLAMIŞTIR
Tel: 0.224 5I3 I0 79

OOWNCE
Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

Kunıluş:1973l

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
pMart zuıı san www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

ifttHiMHilMMİİMİ
i Konya’ya Mevlana Türbesini ziyarete giden bir minibüs Gemlikli, 
dönüşte kamyonla çarpıştı. Yeni Mahallede oturan Altay Ailesi ile yakın
ları Köse ve Tepeli Ailelerinden 7 kişi öldü Kazada 5 kişi de yaralandı. 
Cenazeler bugün öğle namazından sonra Çarşı Camiinden kaldırılacak

t
 “evlana ziyaretine giden Gemlikli bir aile ve 
ıkınlan dönüşte kamyonla çarpıştı. Kazada 7 
şi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yeni Mahalle de 
. ıran ve inşaat işleriyle uğraşan Altay Ailesi, 

ZN 540 plakalı minibüs ile Mevlana’yı ziyaret
। pikten sonra Gemlik’e dönmek için yola çık- 

U ar. Dönüş yolunda kamyonla çarpışan 
I ’n/büste 7 Gemlikli hayatını kaybederken, 5 
i i 7 de yaralandı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
_____J

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

I Ticaret ve Sanayi Odası’nın anketi
I Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası akre- 
' 7de olduktan sonra, Türkiye’nin ve 
Gemlik’in ekonomik ve sosyal olayları 
ile ilgili olarak “Sosyal Araştırma Anke 
ti” yaptırıyor.

Bu anketler bize bazı ekonomik ve 
siyasal konularda net olmasa da, bilgi 

^ vermesi açısından çok önemlidir.
I 2009 yılında TSO tarafından Bursa’da 
VSir firmaya yaptırılan ilk anketi, Oda 

personeli ile birlikte Bursa’da verilen 
L tir brifinkte izlemiştim.

■ Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Mec 
lisi her ayın son Çarşamba günü topla 
nıyor.

I Son anketin verilerini oda görevlileri 
meclis üyelerine istatistik bir sunumla

İ anlattı. Devamı sayfa 4’de
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Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Oruç, vefat eden eski Başbakan ve 
Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan'ın cenazesinin bugün Fatih Cami 
si'nden kortej eşliğinde Fevzi paşa Caddesi, 
Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi, 10. Yıl 
Caddesi'nden Merkez Efendi Mezarlığına 
intikal edeceğini, bu güzergahların emniyet 
tarafından trafiğe tamamen kapatılacağını 
söyledi. Törene 1-1,5 milyon kişi arasında 
katılım beklenirken, bin otobüsün 80 
vilayetten geleceği belirtildi.

TSO’nun 2010 Sosyal 
araştırma Anketimle 
issizlik birinci sırada

Ocak ayında yüz yüze görüşü 
lerek yapılan ankette, ekono
minin genel durumu soruldu 
ğunda, katılımcıların %49.2 
olumsuz bulduğunu belirtti. 
Anket sonuçlanna göre, 2011 
yılında yatırım yapmayı dü 
şünmeyenlerin oranı % 74.4, 
Türkiye’nin en önemli ekono 
mik ve siyasal sorunu nedir? 
sorusuna ise % 66.4 ile işsiz
lik olduğu belirtildi. 5’de

Gamze özeldiz, meclis 
üyelerine anket sonuçlarını 

açıklarken görülüyor

ARZUM KONUTLARI
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Toprak....
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Başkanı Ufuk Ay sayısal verilerle bir 
gerçeğin altını kalın çizgilerle çiziyor;

“Toplam alanı yaklaşık 39 bin hektar 
olan verimli ovanın 20 bin hektarlık kısmı 
kaçak sanayileşme ve kaçak yapılaşmayla 
yok edildi’’.

Acı gerçek tokat gibi çarpıyor 
yüzümüze...

Bu duruma gelinmesinde hepimiz 
suçluyuz.

Bari kalan 19 bin hektarı koruyalım.
Da affettirelim çocuklarımıza kendimizi...
Bursa Ovası...
Türkiye’nin en verimli toprakları arasın

da sayılıyor.
Ancak...
Bu verimli topraklar yetkili etkililerce “bir 

kısım insana rant” sağlamak uğruna heba 
ediliyor.

Yazık...
Günah...
BESOB...
TOKİ...
Hala ve ısrarla tarım topraklarına kaste

diyorlar.
Ne adına?
Kim adına?
Niçin?
Topraklara sahip çıkması gereken 

belediye kimin yanında?
Yurttaşın mı?
Talan edildi güzelim verimli topraklar...
Antalya’dan her gün yüzlerce kamyon 

geliyor Bursa’ya...
Kasasında sebze ve meyvelerle...
Narenciye ürünlerine eyvallah...
Gerisi...
Bursa’da yetişmez mi?
Ne yazık ki;
Bursa tarımı, turizmi ikinci plana itti...
Oysa...
Tarım ve turizm bitmez tükenmez kay

naklar...
Bakarsan...
İlgilenirsen...
Nice ömürlere ömür katar Bursa’nın 

toprakları...
Kaç ilde var?
Hem deniz...
Hem dağ...
Hem kaplıca...
Bursa’da üç mevsimin yaşandığı gün

lerin sayısı az değildir.
Buna karşılık...
Tarımdan yana...
Turizm’den yana hak ettiğini alıyor mu 

Bursa?
Sanayi bacaları...
Mutlaka yükselmeli...
Ama verimli topraklar üzerinde değil. 
Bursa...
Tarıma dayalı sanayiye yönelseydi... 
Turizm yatırımlarına öncelik verseydi. 
Hem havası kirlenmezdi.
Hem ciddi toprak kayıpları gerçek- 

leşmezdi.
Hem de aşırı göçten kaynaklanan çarpık 

kentleşmeyi yaşamaz, belediye ekipleri 
dozerle, polisle, jandarmayla kaçak yapı 
yıkmaya gitmezdi.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
eski Başbakanlar 
dan ve Saadet 
Partisi Genel Baş 
kanı Necmettin 
Erbakan’ın vefatı 
nedeniyle Saadet 
Partisi ilçe yöne
timine taziye 
ziyaretinde 
bulundu. 
Belediye idari 
Başkanı Cemil 
Acar, il Genel 
Meclis Üyeleri ve 
Belediye Meclis 
üyelerinin yanı 
sıra CHP Gemlik 
ilçe Başkanı 
Dursun Özbey ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Saadet Partisi’nin 
Pazar 
Caddesi’ndeki 
seçim bürosunu 
ziyaret eden 
Başkan Güler, 
Saadet Partisi 
ilçe Başkanı 
Sedat Özmen ve 
partililere taziyede 
bulundu. 
Taziye ziyaretinde 
eski Başbakan ve
Saadet Partisi Prof. Dr. Necmettin siyasi tarihindeki çalışmaları
genel Başkanı Erbakan’ın Türk yeri ve yaptığı konuşuldu.

Başkan Güler e şükran piateii
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu’nun 
düzenlediği 
“Dostluk ve 
Dayanışma” 
gecesinde Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e Şükran 
Plaketi verildi. 
Bursa Zihinsel 
Özürlüler Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri’nin de hazır 
bulunduğu Ankara 
Sürmeli Otel’de 
düzenlenen gecede 
Başkan Güler’e 
Şükran Plaketini 
Zihinsel özürlüler 
Federasyonu Genel 
Başkanı Hamdi 
Atay verdi.

Şenliği’nde özür
lülere ve katılım
cılara gösterdiği ilgi 
ve duyarlılıktan 
dolayı Zihinsel Özür-

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e, 
Gemlik’te düzenle- 

: nen Özürlüler

lüler Federasyonu İ 
Yönetim Kurulu 
olarak 26 Şubat 2011 
tarihinde Ankara •, 
Sürmeli Otel’de 
gerçekleştirilen 
“Dostluk ve 
Dayanışma” 
gecesinde 
“Şükran Plaketi” 
takdim edildi. 
Başkan Güler, 
kendisine verilen 
Şükran Plaketi 
nedeniyle çok 
duygulandığını ifade 
ederek, Zihinsel ve 
Bedensel Özürlü’lere 
her zaman destek 
verdiğini, bundan 
sonra da desteğinin 
süreceğini söyle 
yerek teşekkür etti.

Genilİk KÖVİ6Z Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Facia: Komlaki hazada ] Gemlikli öldü YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Konya’ya Mevlana Türbesini ziyarete giden bir minibüs Gemlikli, 
dönüşte kamyonla çarpıştı. Yeni Mahallede oturan Altay Ailesi ile yakın
ları Köse ve Tepeli Ailelerinden 7 kişi öldü Kazada 5 kişi de yaralandı. 
Cenazeler bugün öğle namazından sonra Çarşı Camiinden kaldırılacak
Konya’ya Mevlana 
ziyaretine giden 
Gemlikli bir aile ve 
yakınları dönüşte 
kamyonla çarpıştı. 
Kazada 7 kişi öldü, 
5 kişi de yaralandı. 
16 ZN 540 plakalı 
minibüs ile 
Konya’ya giden 
inşaat işleriyle 
uğraşan ve Yeni 
Mahalle’de oturan 
Altay Ailesi, Mevlana 
Celalettin Rumi nin 
türbesini ziyaret 
ettikten sonra akşam 
saatlerinde Gemlik’e 
geri dönüyorlarlardı. 
Dönüş yolunda

M iıalııı lımın tohmliMnm ramlı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bağlı 
Boyalıca kasabasın
da, freni boşalan 
bir kamyon, bir 
evin bahçe duvarına 
duvarına çarparak 
durabildi.
Dün sabah 05.00 
sıralarında meydana 
gelen kazada, 
Necati Turan'ın (55) 
kullandığı 
41 K 0612 plakalı 
kamyonun freni 
boşaldı.

Müebbet hapse çarptırılan 
cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, 2004 yılın
da bir iş adamını 
öldürdüğü iddiasıyla 
yargılandığı davada 
müebbet hapis ceza
sına çarptırılan an 
.cak tutukluluk 
süresini belirleyen 
Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun (CMK) 
102. maddesi kap
samında tahliye 
edilen sanık, ceza

minibüs şoförü karşı 
yönden gelen bir 
kamyon ile çarpıştı. 
Kazada, Altay 
Ailesinin babaları 
Davut Altay, (51) 
oğulları Şehmuz 
Altay (25), Murat 
Altay (8) ve 
arkadaşları Ahmet 
Salman (45), Sinan 
Köse (36) Nasuh 

Karamürsel'den
Bursa'ya mal

getirdiği öğrenilen 
kamyon, Cevat

sının Yargıtayca 
onanması üzerine 
İzmir'de yakalandı. 
Bursa-Mudanya 
Karayolu Tepeder 
bent-Çaylak mevki
inde, 14 Eylül 
2004'te otomobilinde 
öldürülmüş olarak 
bulunan Araşan 
Tekstil AŞ ortak
larından Ali 
Arasan'ın katil zan
lısı Halil ipoğlu (50),

Tepeli, Murat 
Mutlu yaşamlarını 
kaybederken, 
kazada ayrıca Ersan 
Köse (33), Ercan 
Köse(38), Ahmet 
Dikman (24) Ahmet 
Sevinç ve Uğur 
Kaçmaz da yara
landılar.
Yaralıların çeşitli 
hastanelerde tedavi

Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce 
müebbet hapis ceza
sına çarptırılmış, 
Yargıtay, yerel 
mahkeme kararını 
bozmuş, ancak yerel 
mahkeme kararında 
diretmişti, ipoğlu, 
Cmk'nın 102. mad
desi kapsamında 5 
ocakta tahliye etmiş, 
Yargıtay ise 
mahkeme heyetinin 

lerinin devam 
ettiği öğrenildi. 
CENAZELER 
BUGÜN 
KALDIRILACAK 
Konyadaki acı haber 
dün ilçemize düştü. 
Altay ailesi ile Köse 
ve Mutlu ailelerinin 
yakınları kazayı 
duyunca cenazeleri 
almak için Konya’ya 
yola çıktılar.
Kazada ölenlerin 
cenazeleri bugün 
öğle namazından 
sonra Çarşı 
Solaksubaşı 
Camiinde toprağa 
verilecek.

Bozkurt'a ait evin 
bahçe duvarına 
çarparak durabildi. 
Büyük bir gürültüyle 
yataklarından 
fırlayan ev 
halkı, camdan 
baktıklarında 
duvara çarpıp yan 
yatan kamyonu 
gördü. Facianın 
eşiğinden 
dönülürken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

kararını 8 şubatta 
onamıştı. Bunun 
üzerine İpoğlu 
hakkında yakalama 
emri çıkarıldı. İzmir 
Emniyet Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği ekip
leri, Ipoğlu'nu Kılıç 
Reis Mahallesi'nde 
kiraladığı ve 18 
yaşındaki kızıyla 
yaşadığı evde 
yakaladı

GDO‘lu şeker zehirdir!....
Mısır şekerinin kullanımı Avrupa ülkelerin 

de ve Amerika'da yasaklandı.
Türkiye'de ise serbest.
Mısır şekeri, genetiği değiştirilmiş 

(GDO'lu) mısırdan üretilen bir şeker cinsi...
Batı ülkelerinde kullanımı yasak olduğu 

için Türkiye'ye çök ucuza ithal ediliyor.
Bunun yüzünden pancardan şeker üreten 

şeker fabrikalarımız kapandı.
Köylü pancar ekemiyor.
Şekerpancarından üretilen şeker durur 

ken, mısır şekeri yedirmek, halkı aldatmak
tır.

Pekiii... Diyeceksiniz ki;
Neden ülkemizde bu zararlı şeker kullanı 

lıyor?
Çok ucuza ithal ediliyor da ondan...
Piyasadaki hemen hemen bütün tatlılar 

ucuz olan GDO'lu mısır şekerinden yapılı 
yor.

Türkiye'de yılda 407 bin ton tatlandırıcı 
kullanılıyor.

Bunlarda üretilenlerin başında kola, meşru 
bat, reçel ve helva gibi tatlılar geliyor.

Tatlı imalathaneleri ve pastaneler GDO'lu 
mısır şekeri kullanıyor.”

Sağlık Bakanlığı ya da diğer yetkili bakan
lıklar buna nasıl izin veriyor?

Nedir zararları? ...
Tıp diyor ki;
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olur...
Karaciğerde onarılmaz hasarlar bırakır...

Şeker hastalığını tetikler...
Erken bunamaya yol açar!..
Yani, zehirdir!
Bildiğimiz zehir!..
Daha ne olsun?..
Tatlandırıcıların insan vücuduna zarar 

verdiği artık bilinen bir gerçek.
Gemlikliler; Biliyorsunuz bunu üreten en 

büyük işletme İznik gölü yakının da, gölü 
ve çevresini zehirleyerek işine de vam 
ediyor.

Baro, sosyal dernekler defalarca dava açtı 
lar ve kazandılar.

Ama kapatılamadı.
Kapatılıyor, tekrar açılıyor..
Çünkü, ABD Başkanı Bush, çalışacak 

emri vermiş.. Kime!...
Mahkeme kararlarına rağmen, bir gece ya 

rısı hem de bir Bursa Ak Partili milletvekili 
nin başka bir yasanın sonuna ilave ettirdiği 
madde ile bu fabrika serbestçe çalışıyor.

Bakanlar, müsteşarlar, görevli müdürler, 
herkes, o kadar cahil olmadığına göre ne 
den bir önlem almıyorlar, bunun sebebini 
anladınız mı şimdi...

Alkole savaş açan zihniyet, alkolden daha 
zararlı sonuçlar verdiği tespit edilen GDO'lu 
mısırdan yapılan şekere karşı neden bir tep 
ki göstermiyor, bunu da anladınız mı ?..

Halk sağlığını tehdit eden tatlandırıcıların, 
yetişen yeni kuşak çocukların geleceğini 
kararttığı biline..

w»™
iEiıli'lı lıı ıDııOı ılnıi uzethI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış 16 engellinin katıldığı “Süt İneği Yetiştiriciliği ve Süt Sağımı projesi”$ona erdi

MtlilteİMlMİlilMKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ticaret ve Sanayi Odası’nın anketi
En ideal anket 250 ile bin 100 kişi arasın

da yapılan anketler olduğu uzmanlarca 
belirtiliyor.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
anketi 250 kişi ile yapılmış.

Geçtiğimiz yıl sorulan soruların çoğu bu 
yıl da sorulmuş. Sorular daha çok esnaf 
ve tüccar kesimine yöneltilmiş.
Anket sonuçlarında görülen en önemli ip 

uçlan ekonomik verilerle ilgili.
Vatandaş 2010 yılında ekonomik ve siya 

sal olarak Türkiye’nin ön önemli sorunu 
nun işsizlik olduğunu geçen yıl gibi 
yineliyor.

Bu sonuç Gemlik için de geçerli.
“2010 yılının Türkiye’deki ekonomik duru 

mu nasıldı?” sorusuna katılanların yüzde 
%21,6’i çok olumsuzdu, % 35,6’sı olumsuz
du cevabını veriyor. 2009 yılında ekono
minin genel durumu so rulduğunda : %49,2 
çok olumsuzdu, %30,5 olumsuzdu cevabı 
alınmıştı.”

Dikkat edilirse bu yıl oran düşmüş.
“Şu anki ekonomik durum hakkında ne dü 

şünüyorsunuz?” sorusuna %40,8 kötü, 
%24,8 ne iyi ne kötü, %14,8 çok olumsuzdu.

İyi diyen yalnız yüzde 14.4...
Anket şöyle devam ediyor...
Türkiyenin en önemli ekonomik ve siyasal 

sorunu ise yüzde 66.4 ile birinci sırada...
Ülkenin en önemli siyasi sorunu ise %16,1 

oranıyla hükümet olarak görülüyor.
Gemlik’in en önemli ekonomik ve siyasi 

sorunu %25,4 sorun yok cevabını verir 
ken, %23 oranında belediye, %7,1 oranında 
ulaşım ve altyapı ile %4 yolsuzluk cevapları 
verilmiştir.

Bizim için önemli bölüm burası. Gemlikli 
esnaf ve tüccar, Gemlik halkının tümünü 
temsil etmez.

Ama ticari işletmenin içindeki kişilerin de 
belediye ile ilgili görüşleri önemlidir.

Yaşadığı yerin yerel yönetimi kendi yaşan
tısını da, hatta ticaretini de etkiler.

Bu kesimin yüzde 25.4’ü siyasi ve eko no 
mik sorun yok diyor. Ama önemli bir 
bölümü yüzde 23 gibi BELEDİYE diyor.

Gemlik Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk 
olayı ve açılan soruşturma nedeniyle Bele 
diye gündemin birinci maddesi olmuştu.

İşsizlik kadar önemli olmasa da vatanda 
şın konuştuğu en önemli konuydu 
Belediye.. Bu durum bir süre daha devam 
edecek, belki dava açıldığında yeniden 
gündeme gelecek.

Çünkü bu süreçe kadar belediye önemli 
yatırımlarla Gemlik halkının karşısına çıkı 
yor.

Geçtiğimiz cumartesi günü belediyenin 
girişimleri ile Ayşe Ziver Karataş İlköğretim 
Okulu’nun temeli atıldı.

Burada belediyenin ne ilgisi var diyemez 
siniz. Baştan sona kadar var.

5 Mart günü yeni bir temel atma töreni 
yapılacak. Gemlik’in girişine güzellik kata
cak olan Balıkçı Barınağının temeli atılacak 
ardından Manastır da yeni bir okulun da 
temeli atılacak. Bir yandan da kaldırım 
çalışmaları ile İstiklal Caddesi güzelleşiyor.

TSO’nun sosyal ve ekomomik anketinin 
sonuçları bence olumlu.

Anketler çoğalınalı...

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği ve 
Gemlik İşkur Şube 
Müdürlüğü’nce 
ortaklaşa yapılan 6 
ay süreli olan 16 yaş 
Üstü Zihinsel Engelli 
15 genci kapsayan 
“Süt İneği Yetiştirici 
liği ve Süt Sağımı 
projesi” sona erdi. 
Proje boyunca 
desteklerini, bilgileri
ni esirgemeyen 
Gemlik İşkur Şube 
Müdürü Sayın Lütfü 
Güleç’e teşekkür 
eden Dernek Başka 
m Tamer Sivri, bu 
projede 15 engelli 
bireye günlük 
15 lira harçlık 
verildiğini ve süt 
ineği besiciliğinin 
öğretildiğini söyledi. 
Ayrıca, Türkiye’de ilk 
defa uygulanan bu 
projenin sonunda 
başarılı olan engelli 
bireylere işkur 
tarafından kurs

Menrten LÖSEV için »eni proje
“Uluslararası Çocuk
luk Çağı Kanser 
Günü” için Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu İngilizce öğret
meni Burcu Topuz ve 
Sınıf öğretmeni Sel 
cen Türkmen önder
liğinde LÖSEV’e 
destek amaçlı ‘Hayat 
Çuvalı’ isimli bir proje 
gerçekleştirildi. 
Geleceğin anne-baba 
lan, eğitimcileri, lider
leri, milletvekilleri, 
medya mensupları ve 
sanatkârları olan 
çocuk ve gençlerimi 
zin dikkatini kanser 
olgusuna çekmek, 
onları bilinçlendirmek, 
kansere karşı savaş 
açmalarını ve sağlıklı 
yaşam alışkanlıkları 
edinmelerini sağlamak 
amacıyla gerçekleştir
ilen bu proje yoğun 
ilgi gördü.

LÖSEV HAYAT 
ÇUVALI PROJESİ 
öğrenciler, LÖSEV, 
lösemi, kanser, kanse 
rojenlerle ilgili bilgi

verildi.
Süt inekçiliği ve 
süt işlemeciliği pro
jesi önümüzdeki 
6 ay içinde Gemlik 
Kayma kamlığı ile 
devam et tirilecek 
olup, 5 en geili 
bireyin istihdamı 
sağlanacağı 
belirtildi.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 

lendirildikten sonra, 
kendilerinden bu 
konularla ilgili hisset
tiklerini, istedikleri 
şekilde ifade etmeleri 
istendi.
örnek olarak, resim 
yapmak, kompozisyon 
yazmak, mesaj yaz
mak, slogan üretmek, 
origami yapmak, 
oyuncak tasarlamak 
vb. konular verildi.
Verilen sürenin 
sonunda, yoğun ilgi 
gören “Hayat Çuvalı 
projesine” öğrenci
lerin ürettikleri, tasar

tarafından hazırlanan 
Bez Torba ve Çanta 
dikimi projesinin 
İşkur Genel 
Müdürlüğünce onay
landığını söyleyen 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, İşkur 
Gemlik Şube Müdürü 
Lütfü Güleç’in 
destek ve yardımları 
ile projenin 8 Mart 
2011 tarihinde 

ladıkları, duygularını 
ifade ettikleri mektu
plar, şiirler, hikâyeler, 
sloganlar, karikatürler, 
resimler, maskeler, 
origamiler, oyuncak
lar, kolyeler, bileklikler 
eklendi ve LÖSEV’e 
teslim edildi. Proje 
sonunda, İngilizce 
öğretmeni Burcu 
Topuz ve Sınıf öğret
meni Selcen Türkmen 
desteğini ve emeğini 
esirgemeyen tüm 
öğretmen, öğrenci ve 
velilere duyarlı 
davranışlarından

söyledi.
Projede 15 Zihinsel 
Engelli bireye dikiş 
öğretilecek, ayrıca 
Bez Pazar Torbası 
ve çantası imal 
edilerek engellilere 
katkı için 
pazarlanacaktır. 
Proje 6 ay sürecek 
olup yine kursiyer
lere günlük 15 TL 
harçlık verilecek.

dolayı teşekkür etti. 
LÖSEV, etkinlik 
sonunda ulaşan 
tüm çuvalları 
açarak içindekilerin, 
kamuoyu ve basın ile 
paylaşılaca ğını, 
aynı şekilde, LÖSEV 
süreli yayınlarında ve 
internet sitesinde 
de duyurusunun 
gerçekleşti rileceğini, ♦ 
Hayat Çuvalı 
içerisindeki tüm 
ürünlerin lösemi 
hastası çocuklara 
ulaştırılacağını 
bildirdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TSOnun 2010 Sosyal ftrastır ma ftıkelinde işsizli t tinnci sıraca
Ocak ayında yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, ekonominin genel durumu sorulduğunda, katılımcıların %49.2 olumsuz bulduğunu belirtti.Anket 
sonuçlanna göre, 2011 yılında yatırım yapmayı düşünmeyenlerin oranı % 74.4, Türkiye’nin en önemli ekonomik ve siyasal sorunu nedir? sorusuna 
ise % 66.4 ile işsizlik olduğu belirtildi. Gemlik’in en ömenli ekonomi ve siyasi sorunu nedir? sorusuna ise %25.4 ile sorun yok yanıtı geldi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafın
dan yaptırılan 
“Sosyal Araştırma 
Anketi” sonuçları 
açıklandı.
Gemlik’te en önemli 
sorunun işsizlik 
olduğu bir kez daha 
ortaya çıktı.
Ocak ayında saha 
çalışmaları yapılan 
araştırmanın 
sonuçları, 23 Şubat 
2011 tarihinde 
yapılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi’ne bir 
sunumla bilgi verildi. 
Araştırmanın kap
samında Türkiye ve 
Gemlik özelinde 2010 
yılı için ekonomik ve 
sosyal algı ile 2011 
yılı için beklentilerin 
ölçülmesi amaçlandı. 
Yüz yüze görüşme 
metodu ile gerçek
leştirilen araştırma 
kapsamında; 252 
esnaf, tüccar ve 
sanayici işletme ile 
görüşüldü.
Yapılan açıklamada 
katılımcıların sektö 
rel dağılım gözetile 
rek rassal olarak 
belirlendiği açıklandı.

İLGİNÇ SONUÇLAR 
Araştırmaya katılan 
firmalara 2010 yılı 
ekonomisinin genel 
durumu sorulduğun
da; firmaların 
%21,6’i çok olumsuz

du, %35,6’sı olum
suzdu, %22,4’ü ne 
olumlu ne, %18,8’i 
olumluydu, %1,6’sı 
çok olumluydu 
cevaplarını verdiği 
görüldü, önceki yıl 
yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, 
2009 yılı için ekono
minin genel durumu 
sorulduğunda: %49,2 
çok olumsuzdu, 
%30,5 olumsuzdu, 
%11,7 ne olumlu ne 
olumsuzdu, %7,8 
olumluydu ve %0,8 
çok olumluydu şek
linde değerlendirdi. 
Ankete katılan firma 
lar 2011 yılına daha 
umutlu baktığını ve 
2010 yılında devam 
eden ekonomik krizin 
etki sinin 2011 yılı ile 
birlikte azaldığını 
söylediler.
“Şu anki ekonomik 
durum hakkında ne 
düşünüyorsunuz?” 
sorusuna ise; %18,4 
çok kötü, %40,8 kötü, 
%24,8 ne iyi ne, 
%14,4 iyi ve %1,6 çok 
iyi olduğu söyle diler. 
Aynı soru önceki yıl 
sorulduğunda 
araştırmaya katılan 
firmalar, %45,7 çok 
kötü, %21,9 kötü şek
linde cevap vermiş 
lerdi.
“2010 yılının faaliyet 
te bulundukları sek
tör açısından nasıl 
geçti?” sorusuna

Gamze Özeldiz, sosyal araştırma anketi 
sonuçlarını açıkladı.

firmalar; %14,8 çok 
olumsuzdu, %45,6 
olumsuzdu, %20,8 ne 
olumlu ne olumsuz
du, %17,6 olumluydu, 
%1,2 çok olumluydu 
cevapları verildiği 
görüldü. “2010 yılın
da en çok hangi alan 
ya da alanlarda sıkın
tılarla karşılaştınız?” 
şeklindeki soruya 
ise; % 24,2 oranıyla 
nakit sıkıntısı, %11,7 
oranıyla talep azlığı, 
%6,4 maliyetlerdeki 
artış, % 6 oranıyla 
sigara yasağı yanın
da gelir-gider denge
sizliği, vergiler, alım 
gücü ve işsizlik gibi 
diğer ifadeler oldu. 
Araştırmaya katılan 
firmaların %46,4’ü 
nün 2011 yılı sonun
da enflasyon beklen
tilerinin % 7-9 arası, 
% 26,8’inin %10-12 
arası, % 12,8’inin % 
4-6 arası, % 6,8’inin 
% 13 ve üzeri enflas 

yon beklentisinde 
olduğu tespit edildi. 
“2011 yılı dolar kuru 
beklentileriniz nedir” 
diye sorulduğunda, 
firmaların %71,2’si 
1,401-1,600 arasında, 
%22,4’ü 1,601-1,800 
arasında olduğu 
yönünde.cevaplar 
alındı.
“2011 yılı içinde yeni 
yatırım planları olup 
olmadığı” sorul
duğunda; % 74,4 
planlamıyorum, % 
11,6 kararsızım, % 14 
planlıyorum şeklinde 
cevap veren firmalar, 
2011 yılında 
satışlarında % 52,4 
oranında değişme 
beklemezken, geri 
kalan firmaların % 26’ 
sı satışlarının artış, % 
21,6 ‘sı ise azalma 
beklemektedirler.
“Türkiye’nin en önem 
li ekonomik ve siyasi 
sorunu sorunu nedir” 
sorusuna ise, geçen 

yıl olduğu gibi % 66,4 
ile işsizlik olarak 
görülmüştür. Bunu 
nakit sıkıntısı, gelir 
düzeyi, hükümet, dış 
borç ve vergi gibi 
sorunlar takip 
etmektedir.
Ülkenin en önemli 
siyasi sorunu ise % 
16,1 oranıyla 
hükümet olarak 
tespit edilmiş, 
siyasetçiler, terör, 
muhalefet, kürt 
sorunu gibi diğer 
nedenler siyasi sorun 
olarak telaffuz 
edilmiştir.
Gemlik’in en önemli 
ekonomik ve siyasi 
sorunu % 25,4 
sorun yok cevabını 
verirken, % 23 
oranında belediye, % 
7,1 oranında ulaşım 
ve altyapı ile % 4 yol
suzluk cevapları veril 
miştir. % 21,2 diğer 
cevapların yanında 
da % 7,1 konu ile 
ilgilenmediği belirt
miş ve % 11,9 katı 
lımcı firma fikri olma 
dığını dile getirmiştir. 
Hükümetin şimdiye 
kadarki ekonomi 
alanındaki perfor
mansını % 29,2 kötü 
ve % 5,6 çok kötü 
olarak değerlendirilir 
ken,% 32,8 ne iyi ne 
kötü, % 27,2 iyi ve % 
4 çok iyi oranlarında 
yanıt verdiği görüldü. 
“Hükümetin şimdiye 

kadar ki siyaset 
alanındaki perfor
mansını nasıl bulu 
yorsun”sorusuna 
ise; % 23,6 kötü, % 
7,2 çok kötü, % 38,4 
ne iyi ne kötü, %25,6 
iyi,%3,2 çok iyi 
sonuçlarına 
ulaşılmıştır.
2011 yılı içinde

EN ÖNEMLİ SORUN 
İŞSİZLİK 
Türkiye’de ve 
Gemlik’te ekonomik 
alanda öncelikli 
olarak adım atılması 
beklenen konular 
arasında işsizlik ve 
yatırımların arttırıl
ması ilk sırada geli 
yor. Ülkenin sosyo
ekonomik kalkın
masına engel oluştu
ran unsurlar da ise 
işsizlik, Kürt sorunu, 
eğitim, dışa bağımlık 
ve ithalat, siyaset ve 
siyasetçiler, AB, 
hükümet gibi diğer 
nedenlerin ön sırada 
yer aldığı görüldü. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Anketlerin 
gerçeği yansıttığını, 
bu tür anketleri 
sürekli yaptırılacağını 
söyledi. Anket 
sonuçlarının tama 
mini incelemek 
isteyenlerin www.gt
so.org.tr adresini 
ziyaret edebileceği 
de belirtildi.

ACİL ELEMANIM IMIIIYOR
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
0T0 BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

0 224 252 5122

ABONE ÖLDÜNÜZ MU?
CEILİI'İI İli GÛILÜK Sİ TİSİ GAZETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T!* MA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ORTAK ARANIYOR
Gazhane Caddesi’nde internet 

Cafe’ye devren satılık ya da 
ortak aranıyor.

Tel : (0.224) 513 96 83

SATIUKOAİRE
İSTİKLAL CADDESİ’NDE 

160 M2 SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE

0 532 78416 33

SATILIK OMBE VI 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

http://www.gtso.org.tr
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Suçlular ve Güçlüler
Günlük konuşma 

dilinde güzel bir 
deyim vardır: 
“hem suçlu hem 
güçlü “.

Çevremde 
davranışlarından 
dolayı bazı kişileri 
düşündüğüm 
zaman bu deyim 
aklıma gelir.

Genelleştirdiğimd 
e devletin 
olanaklarını ve 
gücünü elinde 
tutan kişilerin 
suçlu olsalar dahi 
güçlü oldukları 
için ceza almadık
larına tanık olur, 
kara kara 
düşünürüm. 
Adalet bunun 
neresinde?

Hani suçlu olan, 
devletin temsilcisi 
de olsa cezasını 
görür anlayışı?

Ne demek mil
letvekillinin 
dokunulmazlığı? 
Vatandaşa nasıl 
dokunuluyorsa 
milletin vekiline de 
çekinmeden, kork
madan dokunul
mak. Bu çelik 
zırha bürünmek de 
neyin nesi? Hani 
yasalar karşısında 
bütün vatandaşlar 
eşit haklara sahip
ti? Demek ki 
değilmiş.

Milleti temsil 
eden kişiler suçlu 
oldukları halde

nasıl, temsil 
görevlerini yerine 
getirebilirler?
Vatandaşa nasıl 
örnek olabilirler? 
Mecliste görev 
yapan vekillerin 
yüzlerce dava 
dosyası bekletilir 
ken vatandaşlar 
bu insanlara nasıl 
güvenecek, 
inanacak ve saygı 
duyacak?

Bu konuda 
değerli yazar 
Vedat Günyol 
bakınız neler 
diyor:

“Demokrasinin, o 
güvenip yüreği 
mizle, bütün var
lığımızla umut 
bağladığımız

demokrasinin bir 
garip, bir tuhaf cil
vesi değil mi, gözü 
açılmamış, çoğun
luğu okumasız 
yazmasız halkın 
oyuyla işbaşına, 
yasa taşına, emir 
buyruk işine getir
ilenlerin, bir daha
ki seçim geledur- 
sun, ağa paşa 
kesilmeleri, kendi 
başlarına buyruk 
olmaları?

Başta çıkarcı 
politikacılar olmak 
üzere, suçlu 
güçlülerin, güçlü 
suçluların, suç 
ortaklarının, suç 
işlemeye yatkın 
kişilerin, suçtan 
başka işleri olma 
yanların arayıp da 
bulamadıkları bir 
ortam yaratılması?

Yakın tarihimize 
bir bakalım.Kaç 
hükümet adamı 
vardır ki, gerek 
kendi adına gerek 
yakınları adına 
çeşitli yolsuzluk
lara girişmemiş 
olsun. Hem de hiç 

bir cezaya çarpıl
madan Atatürk’ten 
bu yana, ne güçlü 
suçlular görmedik 
ki! “
Atatürk döne

minde bile bazı 
politikacıların 
büyük servetlere 
konduğunu 
öğreniyoruz. 
İnönü, Menderes, 
Demirel ve Ecevit 
dönemlerinde de 
yine yolsuzluklara 
karışan suçlu ama 
güçlüleri görmedik 
mi?

12 Eylül Askerî 
darbe yıllarında da 
bazı konsey 
üyelerinin dudak 
uçuklatan zengin
liklerini duymadık 
mı?

Özal döneminde 
ayyuka çıkan yol
suzluklardan 
dolayı hangi suçlu 
ve güçlüye hesap 
soruldu?

Ya sayın Erdoğan 
dönemine ne 
demeli? Suçlular 
ve güçlüler 
çıkardıkları

yasalardan da güç 
alarak servetlerine 
servet kattılar.

Hani biz 
atasözümüz vardı: 
“Yavuz hırsız ev 
sahibini şaşırtır.” 
Hangi dönemde 
olursa olsun ikti
dara sahip olan 
suçlular ve 
güçlüler hiçbir 
zaman bunun 
hesabını halka ver
memişlerdir.

Bu hesap ne 
zaman sorulur?

Toplum bilinç 
lenir, gözü açılır, 
haksızlıklara ve 
yolsuzluklara karşı 
çıkar, kendisine 
anlatılan masallara 
inanmaz ve seçtiği 
kişilerden hesap 
sorar, işte o 
zaman suçlular ve 
güçlüler çağı sona 
erer.

Suçlu olup da 
cezalandırıla- 
mayan kişilerin 
yaşadığı bir 
toplumda en 
büyük adaletsizlik 
var demektir.

Erıloğan'ılan NATO'ya: lihva'da ne isin var!
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
Libya'daki olaylar 
karşısında ülkeye 
yapılan yaptırımların 
kaygı verici 
olduğunu belirtirken 
NATO'nun Libya'da 
ne işi var dedi. 
Başbakan Erdoğan 
Almanya, 
Hannover'da Türk- 
Alman Ekonomi 
Kongresi'nde 
konuştu. Başbakan 
Erdoğan konuş
masında, 
Ortadoğu'da 
yaşanan olayları 
değerlendirdi ve 
AB'ye sert şekilde 
göndermelerde 
bulundu.
Almanya'da bulunan 
Başbakan Erdoğan, 
Hannover’de Türk- 
Alman Ekonomi 
Kongresi'nde 
konuşma yaptı. 
Konuşmasında 
Türkiye ve Almanya 
arasında ki işbirliği 
ve iki ülkenin ilişki
lerinin önemin deği
nen Erdoğan, AB 
sürecinde en büyük 
desteği Almanya 
dan beklendiğini 
belirtti. Ortadoğu'da

yaşanan gelişmeleri 
de değerlendiren 
Başbakan Erdoğan, 
AB'ye sert biçimde 
göndermeler de 
bulunarak şunları 
söyledi ; 
Artık sadece, bura
da Almanya'nın dav
eti üzere başlayan 
süreçten 50 yıllık bir 
süreci yaşamış 
oluyoruz, şuanda 
50'nci yıldayız bu 
50'nci yılı artılarıyla, 
eskileriyle yaşıyo 
ruz. CeBIT 11'i de 
bir yerde kutlama 
olarak kabul edebili
riz fakat bizim 
dayanışmamız yeni 
değil bizi birbirimize 
yakınlaştıran faktör 
60'lardan sonra 
buraya gelen işçiler
imiz değil burada ki 
işadamlarımız, 
çocuklarımız bunlar 

tabi ki ilişkiler nok
tasında kilit rol 
oynuyorlar. Türkiye 
ile Almanya'nın yol
ları tarihte bir çok 
kez kesişti, Türkiye 
ile Almanya'nın 
ilişkileri sadece 
burada ki vatan
daşlarımız boyutu 
ile ele alınamaz 
böyle bir değer
lendirme eksik olur 
hepsinden öte hak
sızlık olur. Aynı şek
ilde Türkiye, 
Almanya ilişkilerinin 
gündelik politikalar
la ele alınması da 
doğru değil, biz her 
zaman ülkelerin ve 
liderlerin daha geniş 
bir bakış açışı ile 
bakmaları konusun
da samimi olduk. 
Liderler hiç bir 
zaman kalıcı değildir 
hepsi gelip geçi

cidir, bende kalıcı 
değilim Almanya'da 
ki liderlerde kalıcı 
değil ama halklar 
arasında ki dayanış
ma, bütünleşme o 
asırlara devam ede
cek kalıcılığa sahip
tir. 50 Yıl içerisinde 
sadece bizim bura
da ki yaşayan vatan
daşlarımızın gördük
leri nice liderler oldu 
onlara oy verdiler 
ama oy verme 
hakkını elde ede
meyenlerde var ayrı 
mesele, durum 
böyle olduğuna göre 
öyle ise liderlerin 
birbirleriyle 
sürtüşmesi asla ola
maz olmamalı. Bazı 
Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerinde 
yoğun halk hareket
lerine şahit oluyoruz 
meydanı dolduran 
yüz binler demokra 
si diye haykırıyor, 
kendini yakan genç
leri görüyorsunuz 
adeta intihar koman
doları, Türkiye'nin 
bu bölgelerle tarihi 
ve kültürel bağları 
var bu ülkelerin 
halklarının talepleri
ni çok iyi anlıyoruz.

Kılıçdaroğlu: Mazotu
1,5 lira yapacağız

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Mazot oldu 3,5 lira. 
Ben size söz veriy
orum, işçi Kemal'in, 
emekli Kemal'in 
sözü, mazotu 
yarıya indireceğiz, 
1,5 lira yapacağız" 
dedi.
Kılıçdaroğlu, 
İzmir'in ödemiş 
ilçesinde İstasyon 
Meydam'nda partis
ince düzenlenen 
"Tarım Mitingi"nde 
yaptığı konuşmada, 
Hükümetin çiftçi, 
emekli, esnaf dostu 
olmadığını söyledi. 
"Alın terinin 
karşılığının alın
madığı bir Türkiye" 
ile karşı karşıya 
olduklarını ifade 

eden Kılıçdaroğlu, 
"Zeytinin bittiğini 
söylüyorlar, üzüm 
var, zeytin var, incir 
var, pamuk var. 
Baktığınız zaman 
bu üreticilerin 
hangisi memnun? 
Biraz sesli söyleyin 
ki Ankara'daki 
Recep Bey 
duysun, bu milletin 
derdi nedir anlasın 
bari. Onların kulak
ları duymaz. 
Telefonla 
konuşurken derdi
nizi anlatın da onlar 
daha rahat duyar 
bunu. 12 Haziran'da 
sandığa gideceğiz. 
Halkın iktidarını 
kurmaya az kaldı, 
onun için mücadele 
edeceğiz" dedi.
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■Mftil!
II II

Milli Görüş Lideri ve 
Saadet Partisi Genel Başkanı 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 
27 Şubat 2011 Pazar Günü 

Saat: 11.40'ta Rahmet-i Rahman'a 
kavuşmuştur. 

Camiamızın, Milletimizin ve 
tüm insanlık aleminin 

başı sağolsun.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanlığı

a

Eski Başbakan ve 
M illigörüş lideri 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan'ın oğlu 
Fatih Erbakan açık
lama yaptı. Fatih 
Erbakan dünyanın 
birçok ülkesinden 
cenaze namazına 
geleceklerini belirtti. 
Erbakan önemli 
mesajlar verdi. 
Fatih Erbakan 
babası Necmettin 
Erbakan'ın cenaze 
sinde devlet töreni 
yapılmamasının 
vasiyet şeklinde 
değil arzu etmediği 
bir durum olarak 
bildirdi.
Fatih Erbakan öğle 
saatlerine kadar 
taziyeleri evinde 
kabul etti. Daha 
sonra Sadet Partisi 
Genel Merkezine 
geçen Fatip Erbakan 
evden ayrılırken 
gazetecilere açıkla
malarda bulundu. 
Erbakan," Başta 
Milli Görüş camia 
mız olmak üzere 
tüm milletimizin 
başı sağolsun.

Gerçekten de Türk 
milleti 100-150 
senede bir gelecek 
düzeyde bir insanı 
bir şahsiyeti 
kaybetmiştir"dedi. 
Fatih Erbakan, 
babasının siyasetçi 
kimliğinin yanısıra 
huyuyla ahlakıyla 
edebiyle örnek bir 
kişi olduğunu 
belirterek şöyle 
dedi, "Gerçekten 
hepimize örnek 
olmuş bir insandır. 
En önemli özelliği 
kendisine kötülük 
yapanlara iyilik 
düşünmesi ve iyilik 
yapmasıydı. Bunu 
gerçekleştirebilmek 
çok zordur. 
Takdir edersiniz 

herkese nasip ola
bilecek durum 
değildir. İnşallah 
mekanı 
cennet olsun. 
Cennette Peygam 
ber Efendimize 
komşu olur inşallah. 
Bu yönde dua edi 
yoruz. Elbette milli 
görüş hareketi onun 
açtığı yolda milli 
görüş prensiplerine 
bağlı olarak yoluna 
devam edecektir. 
Mekanı cennet ol 
sun. Hepimizin başı 
sağolsun . Bizlere 
gelerek, telefonla 
taziyelerini ileten 
herkese koç teşek 
kür ediyorum. Allah 
hepsinden razı 
olsun."

GEMLİK ET-BALIK-TAVUK
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMA (Yerli) 17.00 TL KUZU 21.00 TL
DANA KUŞBAŞI (Yerli) 19.00 TL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE Bil KADAR (1CÜZA SATIYOR SIINUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MU|UN?“ DİYE SORUN

KALİTE 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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Bursaspor-IBB maçının 
hilttleriMiusatisactiwf
Bursaspor'un, 6 Mart 
Pazar günü İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
sahasında yapacağı 
maçın biletleri 2 Mart 
Çarşamba günü 
satışa çıkacak. 
Kulüpten yapılan 
açıklamada, biletlerin 
Biletix internet sitesi, 
çağrı merkezi ve 
Çetin Family, Exxe ve 
Fima Market 
mağazalarındaki 
satış noktalarından 
satılacağı bildirildi. 
Bir kişinin en fazla 5 
bilet alabileceği belir
tilen açıklamada, yaş 
sınırlaması olmak
sızın biletsiz çocuk
ların maça alınmaya
cağı kaydedildi. 
Bilet fiyatları şöyle:

VIP A-B Tribünü Tribünü.

Ziraat Türkiye 
Kupası'nda 2-3 Mart 
tarihlerinde 
oynanacak çeyrek 
final karşılaş
malarını yönetecek 
hakemler açıklandı. 
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
çeyrek final 
maçlarını yönetecek 
hakemler şunlar: 
2 Mart Çarşamba: 
18.00 Bucaspor- 
Gençlerbirliği: 
Süleyman Abay 
20.00 Galatasaray- 
Gaziantepspor: 
Cüneyt Çakır

3 Mart Perşembe: 
18.00 Kasımpaşa- 
Istanbul Büyükşehir 
Belediyespor: 
Serkan Çınar

20.00 Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyespor- 
Beşiktaş: Hüseyin 
Sabancı

I.Sıra...»....: 125 
VIP A-B Tribünü 2- 
6.Sıralar....: 100 
Kapalı A-B-C 
Tribünleri........: 50
Maraton

Kapalı Kale Arkası 
Tribünü.... : 10
Açık Kale Arkası 
Tribünü.......: 5
Misafir
Tribünü................ : 5

TFIİIA “SUYUNU BOŞA 
"nı^ "ııS^ ° HARCAMA”

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

elmfc «sekeri
- - - - - - - - - - -  KREŞLERİ -- - - - - - - - - - -

GENÜL'İNİHÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİIİM 

LUBUKU

(ĞİMD612.YII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYOBUZ
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
MORTGflGC 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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lııliılılıliıııısıııttilaılııiH
DİSK, KESK, 
TMMOB VE TTB ve 
Türk-lş, Cumhurbaş 
kanı Gül'ün kamu 
oyunda Torba Yasa 
olarak bilinen, 6111 
sayılı yasayı onayla
masına tepki göster
di. Sendikaların 
gerekçesi şöyle: 
DİSK, KESK, 
TMMOB VE TTB, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
kamuoyunda "Torba 
Yasa" olarak bilinen, 
6111 sayılı "Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"u 
onaylamasıyla ilgili 
ortak basın açıkla
ması yaptı. 
Açıklamada, kanu 
nun TBMM'de kabul 
edilip onaylanması 
için Cumhurbaşkan 
lığı'na gönderildiği 
aşamada DİSK, 
KESK, TMMOB ve 
TTB genel başkan- 
larının imzasını 
taşıyan ortak bir 
yazıyla Cumhurbaş 
kanhğı'ndan randevu 
talep edildiği, dört 
örgütün ortak değer
lendirmelerinin de 
bir ön raporla sunul
duğu belirtildi. 
Randevu talebinden 
sonuç alınamadığı 
bildirilen açıklama
da, şunlar kaydedil
di: "DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB

olarak Torba Yasa ile 
emeğin kazanılmış 
haklarına yönelik 
yapılan saldırının, 
arkadan gelecek 
daha büyük hak gas
plarına zemin hazır
ladığını düşünmek
teyiz. Seçim sonrası
na ertelenen hedef 
ler, 4857 sayılı yasa
da yapılacak 
değişikliklerle çok 
daha kapsamlı ve 
bütünlüklü bir 
saldırının temel veri
lerini bize sunmak
tadır. Kıdem tazmi
natı hakkının gasp 
edilmesi, bölgesel 
asgari ücret, Özel 
İstihdam Bürolan'nın 
geçici iş ilişkisi 
oluşturabilmesi, 
asgari ücretin çırak
lar ve 16-18 yaş 
gençler için 
düşürülmesi, 
'güvenceli esneklik' 
adı altında esnek
liğin bütün biçim
lerinin yaygınlaştın 
larak kayıt dışının 
yasallaştırılması, 
kayıt içi sektörlerin 

ise kuralsızlaştır
ması, AKP'nin seçim 
sonrasında yeniden 
hükümet olması 
halinde emekçileri 
bekleyen 
tehditlerdir.
Temel gündemimiz 
gelecek yeni saldırı 
dalgasına karşı ortak 
mücadele hattını 
şimdiden örmektir. 
Bu anlamda 
çağrımız tüm emek 
güçlerinedir. Emek 
örgütleri ya bu 
yasalara ve anlayışa 
karşı sonuna kadar 
direnecektir ya da 
tarihinin tozlu 
raflarında bir teferru
at olarak kalacak
lardır." Türk-lş 
Yönetim Kurulu, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün, 
"torba yasa'*da yer 
alan çalışanlar 
aleyhine hükümlere 
verdiği onayın, Türk- 
lş topluluğunun bek
lentilerine uygun 
olmadığını ve büyük 
bir üzüntüye neden 
olduğunu bildirdi.

Gelir dağılımı eşitsi
zlik ölçütlerinden 
gini katsayısı bir 
önceki yıla göre 0,01 
puan artışla 0,415 
olarak tahmin edildi. 
En yoksul yüzde 20 
ile en zengin yüzde 
20 arasındaki gelir 
farkı, 8,5 kata çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
araştırmasına göre, 
2009 yılında Tür 
kiye'de gelir dağı 
lımındaki eşitsizlik 
0,01 puan artış 
gösterdi.
Göreli yoksulluk 
hesaplamasında da 
eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir gelirler
ine göre nüfusun 
yüzde 17,1'i 
yoksulluk sınırının 
altında kalıyor.
Araştırma verilerine 
göre, 2009 yılında, 
70 milyon 542 olarak 
belirlenen kurumsal 
olmayan nüfusun

KAŞ€M B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN «SJ A -

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM »

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK■ YAYINCILIK■ REKLAMCILIK Tel:(0.224)Ş139683 Fax:(0.224)5133595

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

yüzde 60,5'i "iki 
günde bir et, tavuk 
ya da balık içeren 
yemek" yiyemiyor. 
Yüzde 37,8'i "evin 
ısınma ihtiyacını 
yeterince" karşıla 
yamıyor. Yüzde 
43,9'u ise "yeni 
giysiler" alamıyor. 
Kurumsal olmayan 
sivil nüfus, kurumsal 
yerlerde değil, 
hanelerde ikamet 
eden nüfus anlamına 
geliyor. Başka bir 
deyişle, okul, yurt, 
otel, çocuk yuvası, 
huzurevi, özel nite
likteki hastahane, 
hapishane, kışla ya 
da orduevinde 
ikamet edenler dışın
da kalan nüfusu 
ifade ediyor.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2009 
Gelir ve Yaşam 
Koşulları Araştır 
ması sonuçlarını 
açıkladı.

NÖBETÇİEÛZANE
1 Mart 2011 Sah 

SERİM ECZANESİ

Gelir dağılımı eşitsiz 
lik ölçütlerinden gini 
katsayısı bir önceki 
yıla göre 0,01 puan 
artışla 0,415 olarak 
tahmin edildi.
Katsayı, kentsel 
yerleşim yerleri için 
0,405, kırsal yer
leşim yerleri için 
ise 0,380 olarak 
hesaplandı.
Gini katsayısı sıfıra 
yaklaştıkça gelir 
dağılımında eşitliği, 
1'e yaklaştıkça 
gelir dağılımda 
bozulmayı ifade 
ediyor.
TÜİK açıklamasında, 
gelirin nüfusa 
dağılımındaki eşitsi
zliğin grafik gösteri
mi olan "Lorenz 
eğrisi"nin de bir 
önceki yıla göre 
gelir dağılımında 
önemli bir değişim 
olmadığını, eğriler 
deki çakışmayla 
gösterdiği belirtildi.

S

m GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜS W s

İtfaiye 110
Polis İmdat I55
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 S3
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

HASTANELER

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

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

L 
I 
K 
R 
E 
H

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sag.Ocaftı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 gg 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185D Akcan Patrol s13 1o 7S

MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Bayza Patrol 513 Ol 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YÂYIN 
YIL : 37 SAYI : 3901 

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)

Hllluilklil
VETCÛS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

1I.30-I4.0046.30-
I9.00-21.15 

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-I4.l5-16.45-

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Td 15133321)
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JfliLTQ! HHUMSIUN
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 gösteriler^
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 ■ GSM: 0.533 5601899 
e-mail: miltongazinosu@wlndowsliVe.com )

mailto:miltongazinosu@wlndowsliVe.com


AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

rawppp 

Tel: 0.224 513 10 79
Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudee Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

2 Mart 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Sowlaiimwili
Gemlik’ten çaldıkları iddia edilen iki 
araç ve plakalarla kar maskesi taka 
rak girdikleri Gürsu'daki benzinlikte 2 
kişiyi oyuncak tabanca ve biber gazı 
sıkarak etkisiz hale getirip, 725 lira 
para ile bin Hra değerinde sigara ve 
kontör gasp ettikleri iddia edilen 
şüpheliler, haklarındaki iddiaları 
yalanladı. 6 tutuklu sanık toplam 80 
yıl hapis cezasına çarptırıldı. Syf 3’de

5 kazazedeyi gözyaslarıyla uğurladık
Konya’ya asker uğurlamaya gittikten sonra Mevtana Türbesini ziyaret eden bir minibüs Gemlikli, dönüş 
yolunda kaza geçirdi. Minibüs, kamyon çarpışmasında 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 5 kişi de halen 
hastanede yaralı yatıyor. Dün düzenlenen törenle cenazeler gözyaşları ile toprağa verildi. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ölümler
İki acı haber birlikte geldi önceki 

gün.
Pazar günü evden geç çıktım.
Annemi ziyaret ettikten sonra 

büroya geldiğimde, Saadet partisi 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın 
öldüğünü öğrendim.

Bir dostum ise, Konya'dan dönen 
bir minibüs Gemliklinin kaza geçir 
diğini, 7 kişinin öldüğünü, 5 kişinin 
de yaralandığını duyurdu.

Ölüm ani geliyor.
Kazalardaki gibi...
Türkiye’de kazalarda ölenlerin 

sayısı öyle azımsanacak gibi değil.
Irak iç savaşında ölenlerden daha 

çok her gün insanımız yollarda ölü 
yor. 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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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 5 Mili Mllllllll İM

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

Balkan ülkeleri 
medya platformu 

Bursa’da yapılacak

Konya’ya asker uğurlamaya gittikten sonra Mevlana Türbesini ziyaret eden 
bir minibüs Gemlikli dönüş yolunda kaza geçirdi. Minibüs, kamyon çarpış
masında 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 5 kişi de halen hastanede yaralı 
yatıyor. Dün düzenlenen törenle cenazeler gözyaşları ile toprağa verildi.

Bursa’da yapılması 
planlanan ‘Balkan 
Ülkeleri Medya 
Forumu’ için 
Başbakanlık Basın- 
Yayın Enformasyon 
Genel Müdürlüğü 
(BYEGM) Basın- 
Yayın Daire 
Başkanı Bahattin 
Akyön ve BYEGM 
Enformasyon Daire 
Başkanı Arif Gülen, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
incelemelerde 
bulundu.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’ni 
ziyaret eden konuk
lara yapı ve çalış
malar hakkında 
bilgi veren 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih 
Pala, “Geçtiğimiz 
yılın Haziran ayında 
Başbakanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
hizmete açılan 
Merinos AKKM’de 
yerel, ulusal ve 

ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

uluslararası nitelik
te 420 etkinlik 
yapıldı. Bu etkinlik
lerde yaklaşık 300 
bin ziyaretçiyi tesis
lerimizde ağırladık. 
Kısa zamanda . 
Türkiye’ye örnek 
bir işletme haline 
gelen Merinos 
AKKM’den herkes 
ve her kesim yarar
lanabilmektedir" 
dedi.
Bursa’nın en önemli 
kültür merkez
lerinden biri olan 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
teknik, sosyal ve 
ekonomik her çeşit 
etkinliğin yapıla
bildiğini anlatan 
Pala, Basın-Yayın 
Daire Başkanı 
Bahattin Akyön, 
Enformasyon Daire 
Başkanı Arif Gülen 
ve diğer misafirlere 
tüm salon ve birim
leri gezdirerek 
teknik, ses, işletim 
sistemiyle ilgili bil
giler sundu.

Konya’dan dönerken 
meydana gelen trafik 
kazasında ölen 7 
kişiden 5’i ilçemizde 
düzenlenen törenle 
gözyaşları ile 
toprağa verildi. 
Önceki gün 
kiraladıkları 16 ZN 
540 minibüs ile 
Ercan adlı yakınlarını 
Konya’ya asker 
uğurlamaya götüren 
Gemlikli Altay, 
Salman ve Depeli 
ailelerin erkek 
fertleri, asker uğurla
masını yaptıktan 
sonra Konya’da 
Mevlana türbesini 
ziyaret ettiler. 
Gemlik’e döner
lerken Alaşehir 
yakınlarında karşı 
yönden gelen bir 
kamyonla çarpışan 
minibüste bulunan 
Gemlik’te inşaatlarda 
fayans taşeronluğu 
yapan Altay ailesinin 
babaları Davut Altay 
(51), oğulları Şemhuz 
Altay (25), Murat 
Altay (28) arkadaşları 
Ahmet Salman (45), 
Sinan Köse (36), 
Nasuh Tepeli ve 
Murat Mutlu 
yaşamını yitirdi. 
Kazada Ersan Köse 
(33), Ahmet Dikman 
(24), Uğur Kaçmaz 
da yaralanarak 
Konya’da değişik 
hastanelerde tedavi 
altına alındılar.

ÖLÜMLERİN 
ATEŞİ GEMLİK’E 
DÜŞTÜ 
Konya’daki kazada 
da ölenlerden Murat 
Mutlu’nun cenazesi 
Konya’dan ailesinin 
yaşadığı Erzurum’a, 
Sinan Köse’nin 
cenazesi ailesinin 
bulunduğu Zongul 
dak’a gönderildi. 
Diğer cenazeler 
Gemlik’e getirildi. 
Cenazelerin evlerine 
gelmesiyle aileleri 
tabutlara sarılarak 
ağıtlar yaktılar.Bu, 
arada adını öğre ’. 
nemediğımiz cenaze 
sahiplerinden birinin 
yakını kalp krizi

geçirerek Muammer 
Ağım Devlet Hastane 
si’ne kaldırıldı. 
Kazada ölenlerden 
Davut Altay, Şehmuz 
Altay, Murat Altay ile 
Ahmet Salman, 
Nasuh Tepeli cenaze 
leri dün Merkez 
Çarşı Solaksubaşı 
Camine getirildi. 
Cenaze yakınları 
cami önünde de fer 
yat ederek ağlarken, 
gözyaşları sel oldu. 
Bu arada bazı 
kadınların bayıldığı 
görüldü.
Öğle namazından 
sonra kılınan cenaze 
namazı camiden 
kaldırıma taştı. 
Cenazeye ilçe 
Kaymakamımız Bilal

Çelik, Belediye İdari 
Başkanı Cemil Acar, 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, siyasi 
parti, İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
üyesi Nurettin Avcı, 
İl Genel Meclis 

üyeleri, belediye 
meclis üyeleri, 
kurum ve kuruluş ile 
oda temsilcileri ve 
kalabalık halk katıldı. 
Cenazeler ilçe 
mezarlığında toprağa 
verildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik’ten çaldıkları iki araç ve plakalarla kar maskesi takarak Gürsu’da soygun yapmışlardı

Soygunculara ceza »aidi YazıYORUM

Bursa'da, kar 
maskeleriyle girdik
leri benzinlikteki 
pompacıları oyun
cak tabanca, Rambo 
bıçağı ve biber 
gazıyla etkisiz hale 
getirip, para ve kon- 
tör gasp ettikleri 
iddia edilen 6 tutuk
lu sanık, toplam 80 
yıl 3 ay 13 gün hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"geceleyin birden 
fazla kişiyle silahla 
işyerinden yağma" 
suçundan 
yargılanan tutuklu 
sanıklar H.K. (23), 
M.U. (27), T. T. (18) 
A.T. (22), İ.P. (26), 
M.S.'nin (24) dün

Genç kızın hoğazını kesip parçalara ayırdılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
boğazı kesilip 
parçalanarak 
öldürülmüş 23-24 
yaşlarında bir 
genç kızın cesedi 
bulundu.
Jandarma ve savcılık 
olayla ilgili geniş 
çaplı araştırma 
başlatırken, cesedin 
16 Şubat'tan bu yana 
kayıp olan Uludağ 
Üniversitesi öğrenci
sine ait olup 
olmadığı araştırılıyor.

Parti halindeki miııitıiise molotoflıı saUın
Bursa'da kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler, park halinde 
bulunan bir servis 
minibüsünü 
molotofkokteyli ile. 
yakmak istedi. 
Başarısız olan zan
lılar, olay yerinden 
kaçalrak izlerini 
kaybettirdi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
(DOSAB ) meydana 
geldi. Mustafa 
Karaer Caddesi'nde 
park halinde bulu
nan bir minibüs kun
daklanmak istendi. 
Soda şişesine ben

son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Gemlik’ten çaldıkları 
iddia edilen iki araç 
ve plakalarla kar 
maskesi takarak 
girdikleri Gürsu'daki 
benzinlikte 2 kişiyi 
oyuncak tabanca ve 
biber gazı sıkarak 
etkisiz hale getirip, 
725 lira para ile 
bin lira değerinde 
sigara ve kontör 
gasp ettikleri iddia

Edinilen bilgiye göre 
güvenlik görevlileri, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Badırga Deri 
Sanayicileri Sitesi 
yakınlarındaki gölet 
kenarında 23-24 
yaşlarında bir genç 
kızın cesedini buldu. 
Boğazı ve genital 
bölgesi kesilmiş, 
göğsü yarılmış, 
bacakları kesilmiş ve 
kolları yırtıcı hayvan
lar tarafından 
parçalanmış olan 
cesetle ilgili jandar

zin dolduran kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler, acemi bir 
şekilde hazırlanmış 
molotofkokteylini 
ateşe verdikten 
sonra minibüsün 
altına atarak kaçtı. 
Satılığa çıkarılan ve 
plakasız olan 
minibüsün K. Turizm 
firmasına ait olduğu 
öğrenilirken, I.K.'nin 
sahibi olduğu aracın 
altına kokteylin 
atıldığını gören bir 

edilen şüpheliler, 
haklarındaki 
iddiaları yalanladı. 
Soygun anı karne 
ralar tarafından 
saniye saniye 
görüntülenen ve 
polisin, zanlılardan 
I.P.'nin olay günü 
giydiği kazaktan 
yola çıkarak 
yakaladığı sanıklar, 
görüntülerin kendi
lerine ait olmadığını 
ifade ederek beraat- 

ma ve Cumhuriyet 
Savcılığı geniş 
çaplı inceleme yaptı. 
Savcının 
incelemesinin ardın
dan cenaze 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu morguna 
götürülürken, cesedi 
bulunan genç kızın 
kimliğini tespit çalış
maları sürdürülüyor. 
Öte yandan, cesedin 
16 Şubat tarihinden 
beri kayıp olan 
Uludağ Üniversitesi 
Dil Tarih 

duyarlı vatandaş 
şişeyi minibüsün 
altından alarak uzak
laştırdı.
İçi benzin dolu 
şişenin patlamaması 
ise muhtemel bir 
faciayı engelledi.
Zanlılar olay 
yerinden hemen 
uzaklaşırken, ihbarı 
alan polis ekipleri 
çevrede geniş çaplı 
araştırma başlattı. 
Polis, zanlıların 
akaryakıt istasyon

lerini istedi.
Mahkeme tutuklu 
sanıklardan A.T., 
H.K., I.P., M.S. ve 
M.U.'ya hem 
kasiyer, hem de 
pompacıya karşı 
ayrı ayrı gasp 
suçundan 2'şer 
kere 7’şer yıl 9’ar 
ay 10'ar gün hapis 
cezası verdi.
Davanın yaşı 
küçük sanığı 
T.K. ise yağma 
suçuna yardım 
ettiği iddiasıyla 
2 yıl 7 ay 3 gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı. Sanıklar 
toplam 80 yıl 3 ay 
13 gün hapis cezası 
verilmesinin şaşkın
lığını yaşadı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Coğrafya 
Felsefe Bölümü 
öğrencisi Sema 
Karakoca'ya ait 
olup olmadığı 
araştırılıyor.
16 Şubat'ta 
arkadaşları tarafın
dan düzenlenen 
doğum günü parti
sine katılmayan 
23 yaşındaki 
Sema Karakoca'mn 
yakınlarının 
teşhis için Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gelmesi bekleniyor.

larından benzin 
aldığını düşünerek 
çevredeki istasyon
larının güvenlik 
kameralarını da 
inceleme altına aldı. 
Minibüsün olduğu 
yerde inceleme 
yapan olay yeri 
inceleme ekipleri, 
alev alan soda şişe
si ile minibüs yanın
da bulunan bir adet 
çakmak buldu. 
Ekipler, çakmak ve 
soda şişesi üzerinde 
parmak izi aradı. 
Yapılan incelemede 
molotofkokteylinin 
acemi bir şekilde 
yapıldığı ortaya çıktı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Sorup öğreneceğim !..
Torba yasa tasarısında, kazanılmış hak

larını kaybedeceklerini bilen işçilerden, 
sendikacılardan oluşan binlerce çalışan 
Ankara’da toplandı.

Amaçları TBMM önüne gidip, halen 
komisyonda görüşülmekte olan yasa 
tasarısı ile hem milletvekillerinin hem de 
kamuoyunun dikkatini çekmekti...

Tek amaçları, demokratik protesto hak
larını yerine getirmek ve hak aramak olan 
insanlar, (-2) derecelik soğukta, soğuk su 
ve biber gazı saldırısına muhatap oldular.

Mısır’ın halen Cumhurbaşkanı olan Hüsnü 
Mübarek, Başbakan Erdoğan’a şu şekilde 
bir mesaj göndermiş..
“Kardeşim Erdoğan, benim en sıkışık 

anımda beni arkamdan hançerleyenler oldu.
Sen de “Koltuğu bırak, halkının sesini 

dinle, çekil git” dedin.
Senin derdin yokmu ki benimle uğraşıyor

sun..
Duydum ki Ankara’da işçileri dövdürüp, 

ıslatıp, biber gazına boğmuşsun.
Yapma kardeşim. Benim halime bak.
Daha dün benimle görüşmek için aracılar 

koyan siyasetçiler bu gün bana akıl verm
eye başladılar.

Yarın sana da, “halkının isteklerine uy, zor 
kullanma, çekil git” diyenler çıkar, şaşırıp 
kalırsın.””

Böyle mesaj var mı bilmiyorum.?..
Biliyorsunuz, Arabın yalellisi ve palavrası 

boldur.
Başbakanımıza oyun yapıyor olabilirler....
Ama duydum ki Denizli’ye gitmeden evvel, 

kendisini protesto etmesi muhtemel kişileri, 
devletin(l) polisi toplayıp, gözaltına almış.

Denizliyi terk edince de bir daha ki sefere 
kadar, tutukladıklarını serbest bırakmış.

Bu tutum hangi rejimlerde olur?..
Bunu Prof. Toktamış Hocaya soracağım!
O, cevabı bulamazsa, nasılsa Fethullah

Hoca’ya sorar, öğrenir!..”
“Sovyet Rusya’da komünizm zamanında, 

bir parkta “aksırıncaya-tıksırıncaya” kadar 
içmiş biri hükümete ana-avrat dümdüz 
gidiyormuş.

Olayı gören Rus Polisi;
“Hükümete küfretmek ağır suçtur. Seni 

tutukluyorum” demiş.
Sarhoş adam; “Ama ben Amerikan 

Hükümetine küfrediyorum, o da mı suç” 
diye sormuş.

Polis;” Has..tir lan. Ben 20 yıllık polisim, 
hangi hükümete küfredilir, ben iyi bilirim, 
yürü karakola..” demiş...

Başbakan’ın Polisleri, kimin Başbakanı 
protesto edeceğin önceden nasıl biliyorlar 
acaba?...

Müneccim mi bunlar?...

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ölümler....
Mardin’den, Zonguldak’tan, Erzurum’dan 

aş için, iş için Gemlik’e gelip yerleşen bu 
insanlar kendi iş camiasında sevilen kişi 
ler olduğunu birkaç dostumdan duydum.

Tabii ölümün asıl ateşi, ölenlerin aileleri 
ne düştü.

Ateş düştüğü yeri yaktı.
Aileden bir baba, iki oğlu yaşamını yitir 

diği gibi iki tanesi de hastanede bakımda.
Diğerlerine ne demeli.
Allah kimsenin başına böyle bir felaket 

vermesin.
Solaksubaşı Caminin avlusunda ölen

lerin tabuduna sarılıp feryad eden anaları, 
babaları, kardeşleri, eşleri hüzün ile izle 
dim..

İçim burkuldu, gözlerim doldu.
Öğle namazında insanlar kaldırımlara 

taştı.
Binlerce kişi ölenler için hocanın 

“Hakkınızı Helal ediyor musunuz?’’ 
sorusuna “ Ediyoruz” diye yanıt verdiler.

Zamansız ölüm insanı ve çevresindeki
leri üzüyor.

Ölümlü trafik kazaları azalmıyor.
Giderek artıyor.
Trafik canavarı, yollarda kendi insan

larını yok ediyor.
Ölenler geri geİmiyor.
Çevresinde, işinde bıraktıkları güzellikler 

onları yaşatacak..
Gerisi fasarya...

Ölümlerde bir diğeri ise, Saadet Partisi 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın 
ölümüydü.

Necmettin Erbakan kendine münhasır 
bir siyasetçiydi, bir akedemisyendi.

İnançlı bir müslüman olduğu gibi, bu 
dünyasını siyasete de taşıyan ve arkasın
da milyonlarca kişiyi sürükleyebilen bir 
liderdi.

Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuran 
düşünce ile çelişkili bir siyasi dünyası 
vardı.

Bu nedenle kurduğu partiler yargı 
tarafından sürekli kapatılmasına karşın o 
doğru bildiği siyasette devam etti.

Milli Görüş diye bir de doktrin ortaya 
koydu.

Bu doktrinini, bir dönem İmam Hatip 
Okullarında gençler üzerinde etkili kıldı.

Bugün Türkiye’yi yönetenler, O’nun 
öğrencileridir.

O’na göre Cumhurbaşkanı Gül de, 
Başbakan Erdoğan’da “Milli Görüş” göm
leğini çıkarıp, ABD gömleğini giymiş kişi 
lerdi.

Yanlış bir saptama değildir bu.
O, yaşamı boyunca batının düşünce ve 

siyasal sitemiyle kavgalı oldu.
Müslüman ülkeleri bir arada toplamaya 

çalıştı.
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’nun SP Ge 

nel Başkanı seçilmesinden sonra yöneti 
mine kendi istediği kişiler seçilmeyince, 
sağlığı bozuk olduğu halde, partinin başı
na geçecek kadar inançlarının 
savunucusuydu.

Necmettin Erbakan’ın sevenlerinin başı 
sağolsun.

Türkiye siyaseti renkli bir siyasetçisini 
kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından toprak kayması nedeniyle 
tehlikeli olan evlerin yıkımından sonra, risk taşıyan konutlar 
da boşaltılmıştı. Boşaltılan konut sahiplerine Büyükşehir 
Belediyesi ayda 300 lira kira yardımı yaptı. Risk kalktı, artık 
ev sahipleri evlerine dönebilecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Kayhan Mahallesi 
Yeşil Sokak’ta 
önlem amacıyla 
boşalttıkları 
konutların sahip
lerinin evlerine 
dönebilmeleri için, 
elektrik, su, doğal- 
gaz bağlantılarının 
yapılmasını istedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi İskan 
Müdürlüğü’nden 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na 
gönderilen yazı ile 
evleri toprak 
kavmaşf nedenivle 
yıkılma tehlikesi 
geçiren Kalealtı 
Sokak’ta bulunan 
tehlikeli evler^ 
Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
yıktırılmıştı. 
Bu evlerin yıkımı 
ve enkaz çalış
malarının yapıldığı 
bildirilen yazıda, 
önlem amaçlı olarak 
iskana kapatılan 
538 ada, 161-163 
parseldeki binaların 
iskana açılması ve 
kiraların durdurul
ması için elektrik, 
su, doğalgaz 
aboneliklerinin 
kullanıma hazır 
hale getirilmesini 
için gereğinin 
yapılma sim istedi. 
Oturmaya 
kapatılan ve kiraya 
çıkan 7 ailenin 
kendilerine ait 
olan evlere geri 
dönebilmesi için 
Gemlik Belediyesi 
bu evlerin 
kapatılan

BBB

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

■

_____  
doğalgaz, su ve 
elektrik abonelerinin 
yeniden açılması 
için girişim başlattı. 
Belediye 
İdari Başkanı 
Cemil Acar, 
Büyükşehir’den 
gelen ve Gemlikli 
vatandaşlarımızın 
evlerine geri dönüşü 
sağlayacak olan 
abone sorununu 
çözmek için 
gerekli talimatların 
verildiğini söyledi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP yeni »önelimi Kurum re M M 111 lW ■illi
kuruluş ziyaretlerine haslaılı

II i ■ ■ ■ . Vı II all Vı il

M win Mmi ııııteM
Emniyet Müdürü Kenan Kerdige, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

Dursun Özbey 
Başkanlığındaki 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi, Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt ve Gemlik 
Emniyet Müdürü

Kenan Kerdige’yi 
ziyaret ederek 
görevlerinde 
başanlar dilediler. 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt ve Emniyet 
Müdürü Kenan

Kerdiğe ise Dursun 
Özbey başkanlığın
daki CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi'nin 
ziyaretinden mutlu 
olduklarını belirterek 
kendilerine başarılar 
dilediler.

İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Emniyet Amiri Ali 
Kırdağı Demir ve 
Başkomiser Ramiz 
Erçetin, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
ve Başkan Vekili 
Seyhan Aydın ile 
görüşen Emniyet 
Müdürü Kerdige; 
“Bizler, 250 perso 
nelle yüz bin nüfuslu 
bir ilçenin güvenliği
ni sağlıyoruz.” dedi. 
Kerdige, TSO’da 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Göreve geldiğimiz 
ilk dönemde Gem 
lik’te uyuşturucu 
kullanımın yaygın 
olduğunu tespit 
ettik. Bu doğrultuda 
çalışmalarımıza hız 

verdik ve operasyon 
lar düzenledik.
Bu operasyonlar 
sonucu 33 uyuşturu
cu satıcısını yakala 
yıp, adalete teslim 
ettik. Bu bir ilçe için 
oldukça yüksek bir 
sayı. Bunun yanında 
sokakların güvenliği 
ve diğer adli suçlarla 
mücadele ediyoruz. 
Devreye giren 
MOBESA sistemi bu 
konuda bize çok yar 
dımcı oluyor.
Bunların dışında ba 
ğımlı gençlerimizle 
ilgili çalışmalarımız 
var. Bu konuda 
Gemlik Lions Klübü 
bize destek oluyor. 
Bu gençlerimizin 
tedavi ve diğer 
giderlerini karşılıyo 
ruz ve onları 
topluma kazandır
mak için çalışıyoruz.

Gemlik sanıldığının 
aksine artık daha 
güvenli ve asayiş 
yönünden daha 
yaşanabilir bir duru
ma gelmiştir.
Halkımızın içi rahat 
olsun.” dedi.
TSO Başkanı 
Kema'ı Akıt âa 
konuşmasında: 
“Bir bölgede asayiş 
ve huzur varsa, 
orada yatırım vardır, 
istihdam vardır. 
Bu ekonomiyi 
doğrudan etkileyen 
bir kavramdır. 
Bu nedenle biz oda 
olarak emniyet 
kuvvetlerimizin 
daima destekçisi 
olacağız.
Vatandaş kendini 
güvende hisset
melidir. Devletin 
yanında olduğunu 
bilmelidir.” dedi.

ACİLELEMaHLARMlAHIYOR
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.
0 224 252 5122

TOTO! ABONE OLDUNUZ MU?
CElLlrlI İli fillll mili HZETEII ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA * gZ”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 7*
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 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
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Eriıatan son »olculıiBiına uğuriandı
Önceki gün ölen Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan için 
Ankara ve İstanbul’da törenler düzenlendi. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devlet 
protokolünün katıldığı törenlerde Başbakan ezilme tehlikesi atlattı.
Saadet Partisi Genel 
Başkanı Erbakan 
dün İstanbul'da 
öğlen namazı son
rası aile mezarlığın
da toprağa verildi. 
Ankara'da vefat 
eden eski Başbakan 
ve Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan 
için Fatih Camii'nde 
cenaze töreni düzen 
lendi.
Yüzbinlerce kişinin 
katıldığı törende 
devletin zirvesi de 
ezilme tehlikesi 
yaşadı.

İLK TÖREN 
ANKARA'DAYDI 
Erbakan'ın cenazesi 
İstanbul'a getirilme
den önce, vasiyeti 
doğrultusunda Hacı 
Bayram Camii'ne 
getirildi.
Enerji Bakanı Taner 
Yıldız, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Faruk 
Özak, Ankara Valisi 
Alaattin Yüksel, An 
kara Belediye Baş 
kanı Melih Gökçek, 
Merkez Bankası 
Başkanı Dursun 
Yılmaz, Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay 
Başbakanlık Müste 
şan Efgan Ala ve 
Radyo Televizyon 
Üst Kurulu'ndan 
Oğuzhan Asiltürk'n 
de hazır bulunduğu 
cenaze töreni 
cenaze namazının 
kılınmasının ardın
dan sona erdi. 
Törenin ardından 
Erbakan'ın cenazesi 
Merkez Efendi 
Mezarlığı'na götürül 
mek üzere yola çıktı. 
Binlerce insan cena 
ze aracının ardından 
yaklaşık 4 kilometre 
mesafedeki mezarlı 
ğa doğru yürüdü. 
Kalabalık nedeniyle 
adım adım iierleye- 
bilen cenaze aracı 4 
km'yi ancak 2,5 
saatte alabildi.
Erbakan'ın tabutu 
eller üzerinde 
mezarına taşınarak

eşinin yanına 
defnedildi..

DEVLETİN ZİRVESİ 
ZOR ANLAR 
YAŞADI 
Cumhurbaşkanı Gül, 
Başbakan Erdoğan 
ve bakanlar Fatih 
Camii'ne geldiklerin 
de ve cenaze nama 
zının ardından tabu
tun götürülüşü sıra 
sında izdiham yüzün 
den güç anlar 
yaşadı. Öğle namazı 
m Fatih Camisi'nde 
kılan Cumhurbaş 
kanı Abdullah Gül, 
TBMM Başkanı 
Mehmet Ali Şahin ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da, 
daha sonra Erba 
kan'ın cenazesinin 
bulunduğu avluya 
çıktı. Cumhurbaş 
kanı Gül, TBMM 
Başkanı Şahin ve 
Başbakan Erdo 
ğan'ın da aralarında 
bulunduğu protokol, 
saf tuttu.
Erbakan'ın cenaze 
namazı, yoğun izdi
ham altında eski 
Diyanet İşleri 
Başkanı Lütfü 
Doğan tarafından 
kıldırıldı.Bu arada 
Erbakan'ın defnedile 
ceği Zeytinburnu'n 
daki Merkez Efendi 
Mezarlığı'nda bulu
nanlar da burada 
cenaze namazı kıldı. 
Bazı kişilerin civar
daki surların üzerin 
de namaz kılması 
dikkati çekti. Cenaze 
camiiden helallik 

için evine götürüldü. 
TABUTU 
DÜŞÜRECEKLERDİ! 
Necmettin Erba 
kan'ın cenazesinde 
kavga çıktı. 
Necmettin 
Erbakan'ın cenaze 
sinde tabutun taşın 
dığı sırada kavga 
çıktı. Devrilme 
tehlikesi geçiren 
tabutun üstündeki 
örtüler de sıyrıldı.. 
Cenazeye şu isimler 
katıldı: Cenazeye 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, TBMM 
Başkanı Mehmet Ali 
Şahin, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu ile 
Başbakanı İrsen 
Küçük, Dışişleri 
Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek, 
Bülent Arınç, 
Egemen Bağış, 
Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin, 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
Bayındırlık Bakanı 
Mustafa Demir, 
Tarım Bakanı Mehdi 
Eker, MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, Abdulkadir 
Aksu, Kürşat 
Tüzmen, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir 
Topbaş, Ankara 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Melih 
Gökçek, 1. Ordu 
Komutanı Org. Hayri 
Kıvrıkoğlu ve askeri 
erkan, TOBB 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Deniz 
Baykal, eski 
başbakanlardan 
Tansu Çiller, DP 
Genel Başkanı 
Namık Kemal 
Zeybek, Türkiye 
Partisi Genel 
Başkanı Abdüllatif 
Şener, Eski Bakanlar 
dan Hüsamettin 
Özkan, Mehmet 
Ağar, Yaşar Okuyan, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi eski 
başkanı Ali Müfit 
Gürtuna CHP’li Akif 
Hamzaçebi, BDP’li 
Sırrı Sakık, İlhan 
Kesici, Prof. Ilber 
Ortaylı, Türkiye 
Caferileri lideri 
Sefahattin 
Özgündüz.

TAZİYELER 
SULTANAHMET'TE 
Defin işleminin 
tamamlanmasının 
ardından, yatsı 
namazı sonrası Sul 
tan Ahmet Camii’n 
de Erbakan için 
mevlit okutuldu. 
Erbakan ailesi 
taziyeleri burada 
kabul etti.
10 BİN POLİS 
GÖREV YAPTI 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan cenaze töreni 
bölgesine katılım 
noktalarında arama 
tarama işlemleri için 
3 bin 500, çevre ve 
yol güvenliği için de 
yaklaşık 10 bin polis 
görev yaptı. Fatih 
Camii'nin avlusuna 
cenaze öncesi 
büyük bir platform 
ve ses düzeni kurul
du. Erbakan'ın 
cenazesi 100'ü aşkın 
basın kuruluşu 
tarafından canlı 
yayınlandı. Kurulan 
platform üzerinden 
görüntüler 
dağıtılırken cami 
avlusunda bulunan 
vatandaşlara da 
"Slogan atmayın*' 
uyarısı yapıldı.

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 
"Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, tek 
başına iktidar 
hedefi ile seçimlere 
giriyoruz" dedi. 
Bahçeli, partisinin 
İstanbul İl 
Başkanlığını ziyaret 
etti. Burada basın 
mensuplarının soru
larını yanıtlayan 
Devlet Bahçeli, 
cenaze törenine 
katıldığı eski başba 
kanlardan, Saadet 
Partisi Genel Başka 
m Necmettin Erba 
kan'ın Türk siyasi 
ve bilim hayatında 
önemli bir yeri 
olduğunu belirterek, 
"Değerli bir şahsi 
yet Hakk'ın rahme
tine kavuşmuştur" 
diye konuştu. 
Seçim münase
betiyle il ve ilçe 
teşkilat ve yönetim 
kurulları olmak 
üzere 178 teşkilatın 
istifa ettiğini belir

CHPden 'secim nasıl 
kazamı’ eğitimi

12 Haziran’da yapıla 
cak seçim için alar
ma geçen CHP, teş 
kilatını sıkı bir eği 
timden geçirmek 
için kolları sıvadı. 
12 Mart-3 Nisan tar
ihleri arasında Türki 
ye genelinde örgüte 
seçim eğitimi verile
cek.
Milletvekili seçimi 
için alarma geçen 
CHP, teşkilatını sıkı 
bir eğitimden geçir 
mek için kolları sıva 
dı. 12 Mart-3 Nisan 
tarihleri arasında 
Türkiye genelinde 
yapılacak Bölge 
Eğitim Toplantıla 
rında örgüte seçim 
eğitimi verilecek. 
CHP, propaganda 
çalışmalarında par
tinin programı ve 
seçim bildirgesinin 
vatandaşlara aktarıl
ması esnasında 
söylem birliğinin 
sağlanması amacıy
la; örgün eğitim 
modeli ve uzaktan 
eğitim modeli olmak 
üzere iki farklı yön
temle hazırlıkları 
yaptı. Parti içi

ten Bahçeli, istifa 
edenlerin yerine 
yeni görevlendir 
meler olduğunu 
anlattı. Bahçeli, 
İhsan Barutçu'nun 
da İstanbul II 
Başkanlığı görevin
den istifa ettiğini, 
yerine Abdurrah 
man Başkan'ın bu 
göreve geldiğini 
hatırlattı.
Bahçeli, İktidara 
geldikleri takdirde 
2023'e kadarki 
hedeflerinin ne 
olduğunun sorul
ması üzerine 
Bahçeli, MHP'nin 
uzun yıllar öncesin
den Türkiye için 
belirlediği hedefler 
olduğunu söyledi.

eğitim çalışma gru
plarının içinde; mil
letvekilleri, Parti 
Meclisi üyeleri, 
akademisyenler ve 
profesyonel eğitim
cilerle birlikte 
çalışmalar 
gerçekleştirildi. 
-SANDIK EĞİTİMİ 
VERİLECEK- 
CHP, sandıklarda ve 
seçim kurullarında 
yapılacak çalış
maların görev 
tanımlarının 
yapıldığı, sandık 
izleme modelinin 
içeriği, koordinas 
yon eğitimi ve takip 
işlerinin, il-ilçe 
yöneticilerine, yerel 
yöneticilere ve 
seçim kurulu 
üyelerine aktarıla
cağı Bölge Eğitim 
Toplantılarını 12 
Mart-3 Nisan tarih
leri arasında 
Türkiye genelinde 
24 noktada gerçek
leştirecek. Sandık 
eğitimleri 24 nokta
da toplamak yoluyla 
örgün olarak, diğer 
eğitimler barkoviz 
yonla yapılacak.
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■MilkıınımıiB 
ginaie kurtar nıla bılıısiıı

İşkur kursa katılan 15 bedensel engelliye günde 10 lira ödeyecek

Engellilere konfeksiyon 
makinalarımn

Maıımı öğretilecek

GEMPORT Gemlik 
Liman ve Depolama 
İşletmesi A.Ş. de 
Planlama Uzmanı 
olarak görev 
yaparken ilk romanı 
“Esaret/Artık Yarın 
Yok”u yazan Ümit 
Murat, Beyza Çay 
Bahçesi’nde açılan 
Kitap Fuarı’nda 
sevenleriyle buluşa 

rak kitaplarını 
imzaladı. Pazar 
günü saat 14.oo ile 
17.oo arasında 
“Esaret/Artık Yarın 
Yok” adlı romanını 
imzalayan Ümit 
Murat, "İlk imza 
gününde okurlarım
la buluşmaktan bü 
yük mutluluk duy
dum. Bu durum 

beni teşvik etti. 5-6 
Mart günü Zongul 
dak Ereğli de 12 
Mart’ta Bursa Kitap 
Fuarı’nda Siyah 
Beyaz Kitap Evi 
standında kitapla 
rımı imzalayacağım" 
dedi. Gemlikli 
romancı Zafer Köse 
de imza gününe 
katıldı.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
18-45 yaş arası 
bedensel engellilerin 
istihdamına yönelik 
olarak İşkur işbir
liğinde 400 saat 
süreli 'Konfeksiyon 
Makinaları Kullanım' 
kursu açıyor. 
Kursa devam 
edenlere hergün 
için İşkur tarafından 
10 lira ücret ödene 
ceği bildirilidi.
Kursun sonunda 
firmalar özürlü 
kontejanlarından 
faydalandırılarak 
istihdamları temin 
edileceği 
belirtilirken, 
kontejanın 15 kişi

olduğu, kayıtların 
devam ettiği açık
landı.

dan ilk kez düzenle
nen Amatör Denizci 
Kursuna katılan 

AMATÖR DENİZCİ
KURSU 2. GRUP

birinci gurup 21 
kursiyerlerin eğitim
lerinin tamamlandığı

28 MART’TA belirtildi.
İkinci grup eğitim 
28 Mart 2011 günü

Öte yandan, Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi

GEMLİK ET-BAUK-TAVIIK 
SATIŞ NOKTASI

DfîNfl KIYMfl (Yerli) 17.00 TL KUZU 21.00 TL
DflNfl KUŞBAŞI (Yerli) 19.00 TL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE Bil KflDflR (IClIZfl SfîTİYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE 
"NİYE BU KflDfiR PRHRLİYR (ILIYOR MUŞUM?" DİYE SORAN

KflLİTE 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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CiiiiiiWliMweinliiiii
Sail Ete llkönretinı Okulu: 6

Karateciler Yaloua'dan
11 madalya ile döndü

Gemlik Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Basketbol Takımı, 
BTSO Sait Efe 
İlköğretim Okulu 
karşısında üstün
lüğünü göstererek, il 
birinciliği müsabaka 
larına iddalı başladı. 
Küçükler Kategorisi 
Basketbol İl birincil
iği müsabakalarında 
ilçemizi temsil eden 
Cumhuriyet İlköğre

tim Okulu ilk maçın
da Bursa Ticaret 
Sanayi Odası Sait Efe 
İlköğretim Okulu’nu 
42 sayı farkla 
yenerek, basketbol 
branşında bir ilke 
imza attı.
Beden Eğitimi Öğret
meni Ali Bilgin 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “İlçemizi 
gururla temsil ettik, 
daha ilk maçımız 

olmasına rağmen çok 
iyi hazırlandık. Daha 
yolumuz uzun ve bas 
ketbol İl birinciliğini 
hedefliyoruz” dedi. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Basketbol 
takımı bugün saat 
11.30'da Milli Piyango 
Anadolu Lisesi 
Spor Salonu’nda 
Özel Bahçeşehir 
İlköğretim Okulu 
ile karşilacak.

Okulu karatecileri 
bir başarıya daha 
imza attı.
Dojo Karate Spor 
Okulu Antrenörü 
Gökhan Özler, 
gazetemize 
yaptığı açıklamada 
26 Şubat 2011 günü 
Yalova’da çeşitli 
kategorilerde 
yapılan karate 
müsabakalarında 
büyük başarı

söyledi 
Müsabakalarda 
Göktay Özler 
Kata’da ikinci, 
Kumite’de birinci 
olurkan, Yağmur 
Özler Kata’da ikinci, 
Eren Eker Kata’da 
birinci, Sefa 
Özdemir Kata’da 
ikinci, Ali Kemal 
Akyıldız Kumite’de 
birinci, S. Utku 
Özoğul kumite’de 

kata’da üçüncü, 
Batuhan Bayraktar 
üçüncü, Yiğithan 
Ceylan kumitede 
üçüncü oldular. 
Dojo Karate Spor 
Okulu Antrenörü 
Gökhan Özler, 
başarılarının 
devam edeceğini 
Gemlik’i müsa 
bakalarda en iyi 
şekilde temsil ede
ceklerini belirtti

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 Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGÜG6 BROK€R'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

istiklal 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 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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Borci olanlar iciniaıihilıısat Emeklilere 180 Tl
Elektrik, su, vergi, 
prim gibi yaklaşık 
300 kalem borca 
kolaylık getiren 
yasada başvuru için 
tanınan 2 aylık süre 
başladı.
Cumhuriyet tarihinin 
en kapsamlı affı 
olarak nitelenen 
yasa kapsamında 
vatandaşlar başta 
vergi ve prim 
borçları olmak üzere 
devlete olan yaklaşık 
300 kalem borcunu 
yapılandırabilecek. 
Yapılandırma 31 
Aralık 2010'a kadar 
ödenmeyen tüm ala
cakları kapsıyor.
Vatandaşlar 
ödemediği cezaların 
ve vergilerin ana
parasını ödeyerek 
faiz yükünden kurtu
lacak. Örneğin;
2003'te bin TL borcu 
olan vatandaş 
bugün 31 bin TL 
ödemek zorunda. 
Yeni düzenleme ile 
bu borçtan gecikme 
zam ve faizi olan 30 
bin TL silinerek, kişi
den bunun yerine 
2003'ten bugüne 
kadar geçen sürede 
borç miktarına 
2Ö05'e kadar TÜFE, 
2005'ten sonra ise 
ÜFE eklenecek.
Borca enflasyonun 
eklenmesi ile ana 
borç miktarı yıllık 
yüzde 10 artacak. Bu 
şekilde toplamda 
ana borç miktarı yüz 
de 70 artmış olacak. 
Böylece ödenecek 
borç miktarı ise bin 
700 TL olacak.
Vatandaş,

31 bin TL yerine bin 
700 TL ödeyerek 
borcunu sıfırlamış 
olacak. Ödemeler 
ikişer aylık dönemler 
halinde, azami 18 
eşit taksitle yapıla
bilecek. Böylece 
hem vergi hem de 
prim borcu olanlar 
bir ay birini diğer ay 
ötekini ödeyebile
cek. Vade 36 aya, 
taksit sayısı ise 18 
aya kadar çıkabile
cek. Eğer kişi bor
cunu taksitli ödemek 
isterse borç miktarı
na, 12 ay için 1.06;
18 ay için 1.07; 24 ay 
için 1.1; 36 ay için 
ise 1.15 oranında 
faiz uygulanacak. 
Ödemeler peşin ya 
da vergi borçları için 
kredi kartı da kul
lanılarak yapılabile
cek. Bununla birlik
te, ödeme yüküm
lülüğü 3 aylık sürede 
tam olarak yerine 
getirilemezse yeni 
den yapılandırma 
hakkı kaybedilecek, 
yapılandırma işlemi 
de iptal edilecek. 
Kanunla yeniden 
yapılandırılan diğer 
alacaklar ise şöyle: 
-TRT'ye olan elektrik 
enerjisi satış bedeli 
payı ve bandrol 
ücretleri borçları 
-KOSGEB alacakları, 

TEDAŞ veya bu 
şirketin hissedarı 
olduğu elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
elektrik tüketimin
den kaynaklanan 
alacakları 
-Organize Sanayi 
Bölgelerinde faaliyet 
gösterenlerin 
elektrik, doğalgaz, 
su ve yönetim 
aidat borçları, afet 
kredileri hariç 
Geliştirme ve 
Destekleme Fonu 
kaynaklı alacaklar 
-Çevre ve Orman 
Bakanlığınca orman 
köylülerince oluştu
rulan kooperatiflere 
kullandırılan kredi 
ler, sulama koope 
ratlTlerlnln borçlan 
-Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca kültür 
varlıklarının korun
ması, bakım ve 
onarımı amacıyla 
kullandırılan krediler 
-Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca tarım
sal amaçlı kooperati
flere veya ortakları
na verilen kredi ala
cakları, ilgili kanun
ca arazi dağıtılan
ların ödemedikleri 
arazi bedelleri, sula
ma kooperatifleri ve 
sulama birliklerinin 
tarımsal sulama 
faaliyetlerinden kay
naklanan alacakları.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu, maaş 
ödeme takvimi 
20 Mart'ı bekleme
den ödeme 
yapabilmek için 
kolları sıvadı. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
onayladığı Torba 
Yasa'nın yürürlüğe 
girmesi ile birlikte 
emeklinin alacağı 
zam kesinleşti. 
En kötü ihtimalle 
mart maaşı ile 
birlikte üç aylık 
fark alınacak.
Bilgiye göre, 
her bir emeklinin 
cebine 180 lira 
maaş farkı girecek. 
Buna göre, 
SGK'dan aylık alan 
emeklilerin aylık 
seviyeleri göz 
önünde bulunduru

KAŞFDF 8€Kl(MfK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)513 35 95

«lull'll III ItllOl IlTItl ClZETEII

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

larak, düşük aylık 
seviyelerine daha 
yüksek oranda 
artış sağlanmak 
üzere bin 500 liraya 
kadar aylık alanların 
maaşlarında 
seyyanen 60 
lira ve bu tutarın 
üzerinde aylık alan
larda da yüzde 
4 artış yapılacak.

NÖBETÇİ ECZANE
2 Mart 2011 Çarşamba 

ÖZER ECZANESİ

Geçen yıl 500 lira 
olan emekli 
aylığı 563 lira, 
700 lira olan emekli 
aylığı da 762 lira 
olacak. Ayrıca, ocak 
ve şubat ayları için 
zam farkı alacak 
olan emeklilerin 
maaşları, temmuz 
ayında da yüzde 4 
artırılacak.

I

i GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1'10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. • 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (21?) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS___________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol 5İ3 1o 78
MAR-PET 5,3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5*13 50 40

TAKSİLER

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 185d 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

Gemlik Körfez
GEGLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3902 

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)

ıniıMHil
VENÜS SİHEMASI 
KURTLAR VADISI 

ll.30-l4.00-l6.30'
I9.00-2I.15 

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

I8.45-20.45 
Rezervasyon 

(Tel: 513 35 21)



GemlikKHrfez

RESTAURANT 
&CAFE

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

3.500 Tizden
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
ÇŞP€Z Nikah Maşası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteril^ 

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

Cuma Udi Şevket Hoca
Cumartesi günleri Gemlik Faslı Hüzzam Fasıl Grubu 5aat 20.oo

Reşide Bayar Caddesi Umurbey / GEMLİK
Tel s O 224 525 07 70 GSM : O 532 784 40 50

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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1 Okullara kar tatili
Bursa Valiliği tarafından kar nedeniyle 
ilk ve orta dereceli okulların Cuma 
gününe kadar tatil edilmesi kararı 
havanın değişmemesi nedeniyle aynen 
sürdürülüyor. Okulların bugün de tatil 
edileceği belediye anonsuyla öğrenci ve 
velilere bir kez daha duyuruldu. Kar hük
münü hafta sonuna kadar sürdürecek

Kurşunlu Balıkçı Barınağı İhalesini, Büyiikşehir Belediyesi yıllığı 220 bin liraya aldı

Kurşunlu Balıkçı Barınağı
Büuüksehlrluldu

Dün, Mal Müdürlüğü’nde yapı 
lan Kurşunlu Balıkçı Barınağı 
kiralama işi yıllığı 96 bin lira 
bedelle ihaleye çıkarıldı. 
Gemlik Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 219 bin 
990 lira ile ihaleden çekilince, 
Büyük şehir Belediyesi 220 
bin lira vererek, Barınak 
kiralama ihalesini aldı.
Kadri Güler’in haberi 2'de

mılaniartısması 
Mili)!

Gemlik Belediye Meclisin 
de dün yapılan toplantıda 
Balıkçı Barınağı açılışın
da “Engellere rağmen 
yapıyoruz” afiş ve daveti 
yelerindeki yazı AKP’lile 
rin eleştirilerine neden 
oldu. AKP'li Refik Yılmaz, 
bu yüzden açılışa gelme 
diklerini söyledi. Başkan 
Güler de çıkarılan engel
leri ve savcılıkça başlatı 
lan soruşturmaları anla 
tarak sorulara cevap 
verdi. Haberi syf4’de

Oktay Kahveci, milletvekili 
aday adayı oluyor

AKP eski İlçe Başkanı 
Diş Hekimi Oktay 
Kahveci, 12 Haziran’da 
yapılacak milletvekili 
seçimleri için aday 
adayı olacağını açık
ladı. Kahveci, dün 
başvuru hazırlıklarına 
başladı. Hafta sonuna 
kadar başvurusunu 
yapacağını söyleyen 
Kahveci,” Şansımı 
deneyeceğim” dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kar ve Kitap
Önceki gece, iş bitimi evimize dönerken 

Umurbey rampasında, kar tipi haline gönmüştü.
Eşimin, ‘Bu kar tutacak galiba. Arabayı aşağı

daki yola bırakalım’ uyarısına kulak asmadım.
Bir kaç saat sonra baktığımda, her yer bem

beyaz olmuştu.
Soğukta dışarıya çıkmakta işime gelmedi, 

‘sabah ola, hayrola’ kolaylığına kaçtım.
Sabah uyandığımda perdeleri açınca şaşırdım.
Karın bahçedeki kalınlığı 10 santimetreyi 

geçmişti.
Karlı havada evin önünde düzlüğe zincirsiz 

veya kar lastiksiz inebilmek “cambazlık”tı.
Biz de cambazlık yapmayı denedik.

Devamı sayfa 4’de

I EFİSAN 
llRr İNŞAAT LT®. ŞTt, 
I LÜKS DAİRE VG DÜKKANLAR

n DEPREME DAYANIKLI 
RADYAL TEMEL

O KOMBİLİ (DOĞALGAZ) 
O UYDU ANTENLİ 
O KAPI GÜVENLİK 
O MODERN BANYO 
O ANKASTRE MUTFAK 
O ISI YALITIM

ARZUM KONUTLARI

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok.
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

I 0 224 513 28 88 ®230300B.0 532 282 55 75
Enver ŞAHİN-Fazli AYDIN-I brahim ADA

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ne günlere geldik....
Ne günlere geldik. 
Ortalık toz duman. 
Tıpatıp uyar mı bilmem ama yaşanan

lar Cadı Avı’ndan beter.
Aykırı konuşanlar yazanlar sura bekler 

halde...
Toplumsal paranoya yaşanıyor.
İlgili ilgisiz herkes sabah kapı 

çalındığında telaşlanıyor.
Cumhurbaşkam’nın, Başbakan’ın, 

Meclis Başkanı’nın dediklerine ^bakılırsa 
sanki iş kontrolden çıktı gibi...

Çünkü...
AKP Genel Başkanı bir söyleşi sinde 

daha önce gururla üstlendiği Ergenekon 
savcılığından da hâkimliğinden ele istifa 
ettiğini belirtti...

Dün Yüksel Baysal köşesinde Altemur 
Kıhç’ın yazısına yer vermişti.

Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ilk 
günden Atatürk'ün ölümüne kadar 
"memleketim" dediği Antep'ten 18 yıl 
milletvekilliği yapan Kılıç Ali’nin oğlu 
Altemur Kılıç da tedirgin...

Onun gibi herkes...
Gerçi...
Güzel olan;, tedirginlik Silivri 

Zindanlarına tıkılmak kaygısından 
değil...

Kaygı;
Yılların birikimi özel arşivlerin dar

madağın edilecek olmasına...
Haksız mı?
Şimdiye kadar yaşanan süreçte 

görülenler...
Darmadağın edilen, ortalığa saçılan 

yaşamlar.
Özel yetkilerle donatılanlar insanların 

özel yaşamlarını hiçe sayarak hukuk 
adına “terör” estiriyorlar.
Artık iş o aşamaya geldi ki...
Özel yetkililere servis yapanlar,
Onları alkışlayanlar ,
Yetmez ama evet diyenler de “ses- 

leri”nin içeriğini değiştirdiler.
Tepki veriyorlar.
anayasa değişikliği paketi hazır

lanırken “hukukun üstünlüğüne inanan” 
herkes gelecekten kaygı duyuyorlardı, 

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal da anayasa değişiklik teklifini 
"üniformasız darbeyle yargıyı işgal etme 
girişimi" olarak değerlendirmişti.

Ne oldu?
Baykal belden aşağı bir komploya 

gitti...
Benim merak ettiğim...
Bir zamanlar ilericiliği, demokratlığı 

savunurken mangal da kül bırakmayan
lar,
şimdi nasıl bir ruh hali içindeler...
Örneğin;
Halil Ergün gibiler...

ABONE OLDUNUZ MU?
oiüt^n^okutun

Kurşunlu Balıkçı Barınağı İhalesini, Büyükşehir Belediyesi yıllığı 220 bin liraya aldı

Kurşunlu Balıkçı Barınağı 
Büyüksehir'in oldu

Dün, Mal Müdürlüğü’nde yapılan Kurşunlu Balıkçı Barınağı kiralama 
işi yıllığı 96 bin lira bedelle ihaleye çıkarıldı. Gemlik Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 219 bin 990 lira ile ihaleden çekilince, Büyükşehir 
Belediyesi 220 bin lira vererek, Barınak kiralama ihalesini aldı.

Kurşunlu 
Mahallesi’nde 
bulunan Balıkçı 
Barınağı ihalesini 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 220 bin 
lira yıllık bedelle 
aldı.
Dün, saat 10.oo da 
Gemlik Mal Müdür 
lüğü’nde yapılan 
ihaleye, Gemlik 
Belediyesi ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi katıldı. 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün 
gözlemci gönder
memesi üzerine 
biraz geç başladı. 
İhaleye, Gemlik 
Belediyesi adına 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi adına 
Kiralama Daire 
Müdürü Mustafa 
Arı katıldı.
Gazetemiz adına 
ihaleyi izlemeye 
giden Başyazarımız 
Kadri Güler ve 
Belediye CHP Meclis 
ve encümen üyesi 
Fikret Çolakoğlu, 
2886 sayılı Devlet 
İhale Yasası gereği 
ihale yapıldığı 
gerekçesiyle 
ihalenin yapıldığı 
Mal Müdürlüğü 
odasından çıkarıldı.

İhaleyi, Mal Müdürü 
Arif Uçar, Milli 
Emlak Şefi Şadi 
Gül ve Milli Emlak 
Memuru Dursun 
Ali Saraç yaptı.
96 BİN LİRADAN 
220 BİN LİRAYA 
ÇIKTILAR
Yaklaşık 45 dakika 
süren ihale 96 bin 
lira muammen 
bedel ile açıldı. 
İhale sırasında 

içeriye kimse 
alınmadı.
İhalenin sona
erdiğinde ilk çıkan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler oldu. 
Güler, “İhaleden 
çekildik.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
ihaleyi 220 bin 
liraya aldı.” dedi.

Balıkçı Barınağı ihalesine, katılımcıların 
dışında kimse alınmadı.

İhale Komisyonu 
Başkanı Mal 
Müdürü Arif 
Uçar ise, Gemlik 
Belediyesi ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
arasında geçen 
ihalede, Gemlik

Belediye Başkanının 
219 bin 990 liradan 
sonra çekildiğini, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
temsilcisinin 
220 bin lira vererek 
ihaleyi kazandığını 
söyledi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Polisten 7 ayrı adrese baskın
Bursa'da polis 
tarafından düzenle
nen 'Huzur-T 
operasyonunda 7 
ayrı adrese baskın 
düzenlendi. Çok 
sayıda kaçak ve ban

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir zeytin
likte 2 kişinin 
öldüğü, 3 kişinin de 
yaralandığı kavgayla 
alakalı yargılanan 
sanıkların davasında 
karar çıktı.
Suçsuz olduğunu 
söyleyen sanığa 25 
yıl hapis cezası 
veren mahkeme, 
olayın azmettiricisi 
olmakla suçlanan 
kadın avukatın ise 
beraatine karar 
verdi. 
Bursa Barosu 
avukatlarından S.D. 
ile müvekkili arasın
da 3 yıl önce tokat

drolsüz sigaraya el 
konuldu. Edinilen bil
giye göre, suç ve 
suçla mücadele kap
samında gerekli isti
hbar! çalışmaları 
yapan Osmangazi 

"Suçsuzum" dedi, 25 yıl yedi
atma meselesi 
yüzünden çıktığı 
iddia edilen kavgada, 
Umut Savaş Gürel 
(30) ve Mehmet 
Taner Doğru ölürken, 
3 kişi de yaralan
mıştı. 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"adam öldürmek" 
suçundan yargılanan 
tutuklu sanıklar C.O. 
ve H.A. ile "cinayete 
azmettirmek" suçun
dan tutuksuz 
yargılanan kadın 
avukat S.D. ve kav
gaya karıştığı iddia 
edilen Z.D. son defa 
hakim karşısına çıktı. 
Sanık C.O.,

Elmas hırsızlarını 
kardaki ayak 

izleri ele verdi
Bursa'da bir sanayi 
sitesindeki iş yerine 
giren hırsızlar, 
içinde elmasların 
bulunduğu çelik 
kasayı da alarak 
kaçtı.
Polis, kaçan hır 
sızları kardaki 
ayak izlerini takip 
ederek yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
Otosansit 44.
Blok'ta meydana 
geldi. İş yerinin 
demir kapısında 
bulunan camı 
kırarak içeri giren 
hırsızlar, içinde 
demir kesme maki
nesinde kullanılan 
elmasların bulun
duğu çelik kasayı 
alarak dışarı 
çıkardı. Bu esnada 
iş yerinin yanında 
bulunan bir vatan
daş içeride tanı

madığı şahısları 
görünce polisi 
aradı. Olay yerine 
gelen Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi ile 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
hırsızların sanayi 
sitesinde bulunan 
ağaçlık alana doğru 
kaçtığını gördü. 
Araçlarından inen 
polisler ile hırsızlar 
arasında kovala
maca başladı. 
Ekipler, karanlıktan 
faydalanarak kaç
maya çalışan R.A., 
Z.K. ve F.U.'yu kar
daki ayak izlerini 
takip ederek kısa 
sürede yakaladı. 
İfadeleri alınmak 
üzere Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi'ne 
getirilen zanlılar, 
ifadelerinin alın
masının ardından 
mahkemeye sevk 
edildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
".z, ' 1 _____ ■ 1 . ‘ '■

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 7 
ayrı adrese baskın 
düzenlendi. Çevik 
Kuvvet ekiplerinin de 
desteğiyle arama 
yapılan adreslerden 

520 kilo tütün, 797 
paket bandrolsüz 
sigara, bin 375 adet 
sigara filtresi, 83 
adet CD ve DVD ile 
11 kilo bandrolsüz 
çay ele geçirildi

"Kavgada yeğenim 
de ben de yara
landık. Eğer 
öldürmek isteseydim 
olayda hayatını 
kaybeden yeğenim 
Taner Doğru şu an 
yaşıyor olurdu" dedi. 
Mahkeme, sanık 
C.O.'yu, "Umut 
Savaş Güreli kasten 
öldürmek" suçundan 
25 yıl hapis cezasına 
çarptırdı. Ayrıca 
C.O.'ya, "maktul 
Güreî'e hakaret" 
suçundan 3 ay 15 
gün, "O.H. ve A.A.'yı 
yaralama" suçundan 
5'er ay hapis cezası 
verildi. Diğer tutuklu

sanık H.A. ise, "kas
ten adam öldürme 
suçuna yardım 
ettiği" gerekçesiyle 8 
yıl 4 ay hapse 
mahkum edildi.
Kavgada eşi Mehmet 
Taner Doğru'yu 
kaybeden ve hakkın
da cinayetin azmet
tiricisi olduğu iddi
asıyla dava açılan 
tutuksuz sanık 
avukat S.D.'nin ise 
beraatine karar 
verildi. Tutuksuz 
sanıklardan Z.D.'ye 
"basit yaralama" 
suçundan verilen 2 
bin lira adli para 
cezası ise ertelendi.

Butsada kaza 
1 ölü 8 «aralı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
kar yağışı sebebiyle 
bir minibüsün 
devrilmesi sonucu 
1 kişi hayatını 
kaybederken, 
8 kişi ise yaralandı. 
Yıldırım ilçesi 
Samanlı Mahallesi 
girişinde, Günay 
Başaran (37)'ın 
kullandığı 
16 CEZ 38 plakalı 
minibüs seyir 
halinde iken yol 
kenarındaki ağaçlık 
alana devrildi. Kar 
yağışı ve kaygan 
yoldan kay
naklandığı belirtilen 
kaza Sonrasında 
minibüsün altında 
kalan sürücü 
Başaran, olay 
yerinde hayatını

kaybetti. 
Minibüste bulunan 
Osman Baktaş, 
Emrah Tuna, 
Ayhan Akman, 
Orhan Ateş,.
Davut Yıldırım, 
Sebahattin Balkan, 
Sefer Yılmaz ve 
İsmail Coşkun ise 
yaralandı. Yaralılar, 
112 Acil ekipleri 
tarafından 
Bursa'daki has
tanelere kaldırıldı. 
Görgü tanıklarının 
verdiği bilgiye göre, 
kaza, kardan dolayı 
meydana geldi.
Vatandaşlar, 
kazanın yoğun kar 
yağışı nedeniyle 
yolun kayganlaş
masından dolayı 
meydana geldiğini 
ifade ettiler.

GemlikKErfez
- >tHiJrhı İli chıilı ılpıi ciuteiI ,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Haşan Âli Yücel ....
Milli Eğitimin efşane Bakanı Hasan Âli 

Yücel, aramızdan ayrılışının 50. yılında 
törenlerle anılıyor.

Hasan Âli Yücel anısına yurdun dört bir 
yanında anma toplantılarının düzenlenmesi 
boşuna değil.

Başta köy enstitüleri olmak üzere Türk 
eğitim sisteminde gerçekleştirdiği reform
ların bugün bile hâlâ yanına yaklaşılamıyor.

Yaptıkları bir ömre bedeldi.. Neydi onu 
unutulmaz kılanlar?..

Her şeyden önce, üreten bir eğitim mod
elini hâkim kılmak istedi.

Okuyan, düşünen, uygulayan, soran, 
sorgulayan nesillerin yetişmesi için elinden 
geleni yaptı.
0 ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü 

İsmail Hakkı Tonguç, bugün hâlâ büyük bir 
coşku ile anılıyorsa, bu biraz da ondan 
sonra gelenlerin hâlâ onları aşamamaların- 
dandır.

Köy enstitüleri eğitim alanında önemli bir 
girişim bir eğitim destanıydı.

Sayın okurlarım ; inanın Köy enstitüleri 
devam etseydi, başka bir Türkiye olurdu..

Köy enstitüleri, Türk eğitim sisteminin 
dünya eğitim literatürüne altın harflerle 
kazıdığı çok önemli eğitim modellerinden 
birisiydi.

Her şeyden önce, günümüz için bir yüz 
karası olan “okuma yazma kurslan”na 

gerek kalmazdı.
Komünist mi yetiştiriyorlardı?
Asıl hedefleri Türkiye’nin kalkınması değil 

de militan mı yetiştirmekti?
Bu konuda bugüne kadar o kadar çok 

kitap yayımlandı ve mezunları öylesine 
yakından izlendi ki, söz konusu iddialar, 
sadece havada kaldı.

Yücel ve arkadaşları, Türk eğitim sistemi
ni dünyaya açtılar, dünyayı da çocuk
larımızın ayağına getirdiler.

Dünya klasikleri, ilk defa onun döneminde 
çevrildi. Halk evleri ile, müzik ve spor 
onların döneminde bir yaşam biçimi haline 
geldi.

Yaparak, uygulayarak öğrenme modeli 
onların döneminde hayat buldu.

Vatanın her karış toprağı benim ülkemin 
bir parçasıdır diye neresi olursa olsun koşa 
koşa giden öğretmenler, onların döneminde 
Anadolu’nun dört bir yanına ışık saçtı.

Gidip bakın, sorun, sorgulayın, hangi köy
den bir Köy Enstitülü öğretmen gelip 
geçtiyse o köyün kaderi değişmiştir.

Tarımda verimliliği artmış, okuyan sayısın
da patlama olmuş, spor yapan, kitap 
okuyan, en ez bir müzik aleti çalan kendiyle 
barışık nesiller yetişmiştir.

Ülke sevdaları kıskandıracak boyutlarda 
olduğu için belki de bu kadar ağır bir şekil 
de cezalandırıldılar.

Ama işte aradan 50 yıl da geçse Hasan Âli 
Yücel ve köy enstitülerini kimse unuttura- 
madıl...

Söyleyin , ondan sonra gelen bakanları 
hatırlayanlar var mı? .

Kimler geldi, kimler geçti...
Milli Eğitim Bakanlığı en sık el değiştiren 

bakanlıklardan birisi. AKP iktidarında bile 
üç kez el değiştirdi.

Nedendir bilinmez, dünden bugüne ısrarla 
hep eğitimle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan isimler koltuğa oturtuldu.

Netice ortada.. Kargaşa.. Rezalet....

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kar ve Kitap...

Belediye Meclisi Mart ayı ilk toplantısı yapıldı

llllillllftlIlllliMgİB»
Gemlik Belediye Meclisi’nde dün yapılan toplantıda Balıkçı Barınağı 
açılışında “Engellere rağmen yapıyoruz” afiş ve davetiyelerindeki yazı 
AKP’lilerin eleştirilerine neden oldu. AKP’li Refik Yılmaz, bu yüzden 
açılışa gelmediklerini söyledi. Başkan Güler de çıkarılan engelleri ve 
savcılıkça başlatılan soruşturmaları anlatarak sorulara cevap verdi.

Denedik ama, korkudan ‘yüreğimiz de ağzı 
miza’ geldi.

Bizim ev ile Umurbey ana yolu arası yakla 
şık 400 metre...

Evden 100 metre ileride, aşağıya doğru dik 
bir rampa var.

Yazarımız Erhan Izgi’nın evinin önünden so 
la dönüp, yola çıkıyorsunuz.

Rampanın uzunluğu ise, yaklaşık 50 metre.
Oraya ulaşıp, düzlüğe çıkabilirsen, ‘tehlike 

yi atlattın’ demektir.
Rampa aşağı aracı saldığımda, arka tarafı 

sağa savruldu.
Çocukları araçtan indirdikten sonra, santim 

santin aşağıya doğru yola koyuldum.
Her frene basışımda, ABS sistemi kitleni 

yor, araç daha da savruluyordu.
Bir sağ, bir sol derken, köşeye kadar kalp 

çarpıntılarıyla indim.
10 santimetrelik kar, 50 metrelik yolda be 

nim 15 dakikamı almıştı.
Saat 9.30’u geçmişti.
Derdim bir an önce Mal Müdürlüğü’nde ya 

pılacak olan Kurşunlu Balıkçı Barınağı ihale 
sini izlemekti.

Neyse ki zamanda ihaleye yetiştik.
Ama izleme olanağımız olmadı.
Devletin mallarının satış ihaleleri televizyon

da herkese açık olarak yapılırken, katılımcı 
ların dışında kimse içeri alınmadı.

CHP’li Belediye Meclis üyesi Fikret Çolak 
oğlu ile birlikte dışarı çıkarıldık.

Muammen bedeli 96 bin lira olan kiralama 
ihalesi, Büyükşehir’in de katılımı ile 220 bin 
liraya çıktı.

Gemlik Belediyesi, 219 bin 990 lirada ihale
den çekildi.

Büyükşehir Belediyesi muammen bedelden 
tam 124 bin lira fazla ödeyecek.

Ne için? Gemlik Belediyesi ile inat için.
“Biz büyüküz, biz iktidarız, bizim isteğiiniz 

olur.” havası.
Tepe tepe kullansınlar.
Bu farkın bedeli orada hizmet alan tekne 

sahiplerine çıkarılacaktır.
Bunun takipçisi olacağız.
İhaleden sonra Bursa da işlerimiz vardı.
Onları takip için Serap ve Barış ile birlikte 

yola koyulduk.
Dürdane rampasına tırmanmaya başladığı 

mızda, kendimizi Uludağ’da zannettik.
Nefis bir doğa...
Her yer bembeyaz..
Aylardır gelmeyen kar, baharın gelişini müj 

deleyen cemrelerden sonra geldi ülkeme...
Bursa içi ise bir facia..
Karın kalınlığı, Heykel de bile 15 santimet 

re.
Trafik felç, her sokakta tehlike var.
Heykeldeki ana caddeler bile kar içinde, 

temizlenmemiş.
Hem üşüdük, hem şaşırdık.
Büyükşehir Belediyesi, burada da sınıfta 

kalmış.
İş bitip Gemlik’e dönerken, TÜYAP Kitap 

Fuan’na uğradık.
Yoldaki, ünlü Köfteci Yusuf bile bomboştu.
Ama sevindiğim şey, Kitap Fuarı doluydu.
Kara karşın, kitap aşkıyla fuara gelenleri 

içinden kutladım.
“Kitap aşkı, karı yendi” dedim kendi kendi 

me.

Gemlik Belediye 
Meclisi Mart ayı 
toplantısına Balıkçı 
Barınağı’nın afiş ve 
pankartları ile 
bayrak asılması 
damgasını vurdu. 
22 üyenin katılımıyla 
gerçekleşen toplan
tıya CHP’li Ayfer 
Ağırbaş ile AKP’li 
Gökay Bilir ve Aslan 
Özaydın mazeretleri 
nedeniyle katılma 
dılar.
Meclis’te AKP grubu 
adına konuşan Refik 
Yılmaz’ın, Balıkçı 
Barınağı temel atma 
töreni için hazırlanan 
afişler ve yapımı 
hakkında eleştirileri 
ne Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
cevap verdi.

EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
İSTEĞİ KABÜL~ 
EDİLDİ
Meclis gündeminde 
bulunan İnsan 
Kaynakları Müdürlü 
ğü’nün sözleşmeli 
Çevre Mühendisi 
çalıştırılması ile ilgili 
yazısı oy birliği ile 
kabul edilirken, 2. ve 
3. maddesi İmar 
Komisyonuna, 4. 
maddesi İmar ve 
Çevre Komisyonuna, 
5. maddesi plan 
bütçe komisyonuna, 
6. maddesi Plan 
Bütçe ve Hukuk 
komisyonuna havale 
edildi.
Komisyonlarda 
görüşülerek meclise 
gelen, 1. madde oy 
birliği ile kabul 
görürken, 2. madde 
deki İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün Hisar 
Mahallesi’nde 
düşünülen Adliye 
Binası yanındaki 
yerin resmi kurum 
alanı olarak düzen
leme talebi AKP’li 
üyelerin “red” oyuna 
karşılık, oy çokluğuy 
la kabul edildi.
3. madde ise MHP’li 
Suat Laçinok’un 
önerisi üzerine Hukuk 
Komisyonuna havale
si oy birliği ile kabul 
edileli. İmar korniş

birliğiyle ‘red’ edildi.yonundan gelen 5. ve 
6. maddeler, MHP’li 
üyelerin ‘red’ oyuna 
karşılık, oy çokluğu 
ile kabul edildi.

KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ 
KOOPERATİFİNİN 
İSTEĞİ TARTIŞMA 
YARATTI
İmar Komisyonunda 
görüşülerek meclise 
gelen Küçük Sanayi 
Sitesi’ndeki esnafın 
önlerindeki alana yap 
tıkları sundurmalar 
tartışma yarattı.
Başkan Güler’in, bu 
tip uygulamaların 
Bursa’da da yapıldığı
na dikkat çekerek, 
“Onlara bu şans 
tanınmış, herkesin 
aynı tip yapmasının 
uygun olduğunu 
düşünüyoruz.
İş yapan insanlar 
Gemlik esnafıdır” 
demesine karşılık 
AKP’li Refik Yılmaz, 
“Bu karar Büyük 
şehir’den geri 
dönecektir. Ger 
çekçi olalım” sözleri 
ne Başkan Güler, 
“Sizlerin de desteğiy 
le buradan oy birliği 
ile geçerse, orada 
şansımız olur.” dedi. 
Komisyondan gelen 
8. madde MHP’lilerin 
‘red’ oyuna karşılık, 
oy çokluğu ile kabul 
görürken, 9. madde 
olan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
yanındaki oyun alanı
na Tuncay Bulut 
isminin verilmesi oy

“ENGELLERE 
RAGMEN” 
PANKARTLARINA 
CEVAP
Balıkçı Barınağı temel 
atma töreni 
öncesinde asılan 
“Engellere rağmen 
yaparız” pankart
larının neden asıldı 
ğını ayrıca parti bay 
raklarının asıldığını 
bu nedenle temel 
atma törenine gelme 
diklerini, İstiklal Cad 
desinde de bu tip ta 
belaların bulunduğu 
nedeniyle eleştiri de 
bulunan AKP’li Refik 
Yılmaz’ın sorularını 
Başkan Güler cevap 
ladı. Başkan Güler, 
Mecliste Balıkçı Barı 
nağı’nın yapılıp yapıl 
mamasını oyladıkla 
rını söyleyerek 
“Büyükşehir’in de 
orada bir projesi 
vardı. Zemin etüt ko 
nusu ise orası zaten 
zamanında yapılmış 
dolgu alanı, biz dolgu 
yapmadık. Tarım İl 
Müdürlüğü ile yapılan 
bir protokol ve eki 
var, henüz İlçe 
Müdürlüğü’ne bir tah
sis yok. Oranın yapıl
masından sonra 
kullanım hakkı 
meclisimize aittir. 
Bayraklara gelince, 
alan içinde parti 
bayrağı yok, bu tip 
olaylarda AKP’de 
aynısını yapıyor. 
Belediyemizle ilgisi 
yok. Bir temel atıyor

sak bu iş için gerçek
ten çok uğraştık, 
çalışanlarımıza söz 
söylenirse insafsızlık 
edersiniz.
Hiçbir belediyede 
ihale iptal oldu diye 
soruşturma açılını 
yor. Bunun için de 
şikayet olmuyor. 
Savcılığa şikayet olur 
mu? Savcılık gelip 
sorarsa bu engel 
değil midir? İmza 
atanlar zarar görür 
derseniz, çalışanlar iş 
yapamaz. Buna rağ
men Balıkçı 
Barınağı’nın temelini 
attık. Temelini 
attığımız iş soruştur
ma konusu, İstiklal 
Caddesi de soruştu
ruluyor. Gemlik’in 
balığın 34 çıkış nok
tası olması nedeniyle 
buranın balıkçılar 
tarafından kullanıl
masını istiyoruz.
1982 yılında burası 
Gemlik Belediyesi’ne 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile tahsis edil 
miş. Tapusu Gemlik 
Belediyesi’nindir. 
Kurşunlu Barınağı da 
aynen burası gibi, 
baştan beri Gemlik 
Belediyesi’nin elin
den alınmak isteniyor 
du ve alındı. Başka 
yerde olmayanlar 
neden Gemlik’te olu 
yor. Bütün bunlar iş 
üretmeye başladığı 
mızda olmaya başla 
dı.” şeklinde cevap
ladı. *
(Belediye Basın 
Bürosu)

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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tlMlIlllimiMiltlIllllM Has Partililer muhtarları ziyaret etti
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü tarafından 
12 Mart günü 
düzenlenecek olan 
Genişletilmiş Örgüt 
Toplantısı hava 
muhalefetine takıldı. 
CHP İlçe Başkanı

MIHlllillHİlİiillMlIl
Geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
Hasan Sal ve Ezgi 
Adıbelli’nin elde 
ettiği Türkiye dere
celerinden sonra, bu 
hafta da Hilal Nur 
Anlar, ‘Mehmet 
Akif’e Mektup 
Yazma’ yarışmasın
da Türkiye ikinciliği 
elde etti.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı tarafın
dan İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 90, 
Mehmet Akif Er 
soy’un vefatının 75. 
yılı nedeniyle yapıla
cak eylem planı 
içerisinde yer alan 
‘İstiklal Marşının 
90.ve Mehmet Akif 
Ersoy’un vefatının 
75.yıhnda ödüllü 
kompozisyon, şiir ve 
resim yarışması ile 
Mehmet Akif Ersoy’a 
mektup yarışması 
sonuçları bakanlığın 
web sayfasında 
yayınlandı.
81 ilden yüzlerce 
öğrencinin katıldığı

Dursun Özbey, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, havanın 
birden soğuması ve 
kar yağışları 
nedeniyle 12 Mart 
günü düzenlemeyi 
düşündükleri 
Genişletilmiş İlçe 

yarışma sonuçlarına 
göre Mehmet Akif’e 
Mektup Yazma’ 
yarışmasında 
Türkiye ikinciliğini 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 11-E 
sınıfı öğrencisi Hilal 
Nur Anlar kazandı. 
Öğrencisi Hilal Nur 
Anlar ve danışman 
öğretmeni Türk ili ve 
Edebiyatı Öğretmeni 
Hasan Ülker’i elde 
edilen Türkiye ikin
ciliğinden dolayı kut
layan okul müdürü 
Nazım Özer ödül 
töreninin 12 Mart 
2011 günü Ankara’da 
Bakanlığın şura 
salonunda yapıla
cağı ve öğrenci ve

Örgüt toplantısının 
19 Mart 2011 gününe 
ertelediklerini 
söyledi.
Özbey, “Toplantı 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde saat 
13.30 da yapılacak” 
dedi.

öğretmenini bu 
törene katılacaklarını 
belirtti. Ankara’da 
düzenlenecek ödül 
töreninde resim, 
şiir, mektup ve 
kompozisyon alan
larında ilk üçe giren 
toplam 12 öğrenciye 
ödül verilecek. 
Açıklanan sonuçlara 
göre Bursa ilinden 
sadece ilçemiz 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Hilal
Nur Anlar dereceye 

girdi. Böylece 
Hilal Nur Anlar’ın 
sadece ilçemizi 
değil ayni zamanda 
Bursa ilini de temsil 
edeceği 
ifade edildi.

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı Muhtarlar 
Derneği'ni ziyaret 
etti. Dernek Başkanı 
İdris Kurt tarafından 
kabul edilen HAS 
kurmayları, başkan 
Kurt'a hat sanatının 
sergilendiği bir de 
tabak hediye ettiler. 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur yaptığı açık
lamada, "Burada 
olmaktan ve İdris 
bey ile tanışmaktan 
mutluluk duyuyo
rum. Kendisiyle 
Gemlik'in sorunları 
hakkında tespitler 
yaptık. İnşallah bu 
tespitlerimiz HAS 
Parti'nin Belediye 
cilik anlayışında

WlMslltlllSllllIlM!
Kısa adı 
Marmarabirlik olan 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
ile Ziraat Bankası 
arasında kredi anlaş
ması imzalandı. 
Anlaşmaya göre 
Ziraat Bankası, 
Marmarabirlik ortak
larına vereceği kre
dinin faiz oranı yıllık 
yüzde 7 düzeyinde 
olacak. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın verdiği bil
giye göre, Ziraat 
Bankası ile imza
lanan protokol, 
kooperatif ortakları
na tarımsal kredi, 
mevduat hesabı ile

çözüme kavuşacak" 
dedi. Dernek 
Başkanı 
İdris Kurt ise, 
"Partinizin mem
lekete hayırlı 
olmasını temenni 
ederim" dedi.
Ziyaretten sonra 
Demirsubaşı 
Mahallesi Muhtarh 
ğına gidildi. Muhtar 
Necmettin Şanlı ev 

ilişkilendirilmiş 
Başakkart, koopera 
tiflere de Başakkart 
mönülü POS cihazı 
verilmesini kapsıyor. 
Asa, kooperatif 
ortaklarına verilecek 
kredi miktarının, son 
üç yıllık ürün tesli
mat ortalaması baz 
alınarak banka 
tarafından belir
leneceğini söyledi. 
Marmarabirlik ortak
larına kullandırılacak 
kredinin koşulları 
şöyle:
5 bin liraya kadar 
olan tarımsal kredil
er için bir kefil ve 
temlikname yeterli 
olacak. Tarımsal 
kredi kullanmak 
isteyenler, ortağı 
oldukları koopera 

sahipliğinde 
karşılanan partililer, 
gösterilen sıcak 
yaklaşımdan dolayı 
memnuniyetlerini 
dile getirdiler.
Kahvelerin yudum
landığı sıcak ortam
da, eskinin ve 
bugünün Gemlik 
karşılaştırmaları 
maziden güzel 
esintiler yarattı.

tiflerden alacakları 3 
yıllık teslimat duru
munu gösterir bel
geyi Ziraat Bankası 
şubesine teslim ede
cekler. Kredinin 
vadesi Marmarabirlik 
ödeme programına 
uygun olacak.
Protokol gereği 
Ziraat Bankası, 
kooperatif ortakları
na, ürün bedellerinin 
banka ATM’lerinden 
tahsil edilebilmeleri 
için Başakkart vere
cek. Banka, üretici 
lerden hesap işletim 
ücreti de almayacak. 
Ortaklara kul
landırılacak tarımsal 
kredilere, masraf ve 
komisyonlar dahil 
ortalama yıllık yüzde 
7 faiz uygulanacak.

TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜN, 

OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02242525122

IH Milli
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli 
olan IM006081 no'lu beyannameye ait 

03.02.2011 tarihli 402351 no’lu 
32.750,35 TL değerindeki Gümrük Alındı 

Belgesi kaybolmuştur.Hükümüzdür. 
ICF ISI CİHAZLARI FABRİKASI A.Ş

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

İNCİ KÜÇÜK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Termal su için tarihi imza
Bursa'd a yeni bulu
nan kaplıca suları 
otellere 3 ay içinde

I verilmeye başlanı 
yor. Bursa Valiliği ve 
Almira Otel arasında 
sıcak su protokülü 
imzalandı.
Bursa Valiliği ve 
Almira Otel arasında 
protokol imzalandı. 
Sıcak suyun kul
lanılması için önemli 
bir protokole imza 
attıklarını ifade eden 
Vali Şahabettin 
Harput, "Termal 
şehir olarak anılan 
Bursa'nın uzun 
süredir devam eden 
kan kaybı sona eriy
or. Bursa'da bir 
süredir devam eden 
sıcak su çalış
malarında ilk somut 
adımı attık.
Dünyanın yükselen 
yıldızı sıcak su ter
mal ve welness. 
İnsanlar artık 
sadece tedavi için 
değil, hasatalanma- 
mak için sıcak suyu 
kullanıyor. Yeni gün
demimize giren bu 
sıcak suyu dağıt
maya başlıyoruz. 
Bizden sıcak su

Emniyet Genel Müdürü Koksal 
milletvekili aday adayı oluyor
Emniyet Genel 
Müdürü Oğuz Kağan 
Koksal, AKP'den 
milletvekili adayı 
olmak için görevin
den istifa etti. 
Milletvekili adayı 
olacak olan kamu 
görevlilerinin isti
faları sürüyor.
Son olarak Emniyet 
Genel Müdürü 
Oğuz Kağan 
Koksal, AKP'den 
milletvekili adayı 
olmak için görevin
den istifa etti. 
Bürokrasiden 
çok sayıda tanınmış 
isim Haziran'daki 
seçimde aday 
olabilmek için 
istifa etti. İşte istifa 
eden diğer isimler;

talebininde bulunan 
Bursa'nın gerçekten 
en itibarlı işletmeler
den Almira Otel'le 
ilk protokolü imzal
adık. Bunun yeni 
protokollere kapı 
açacağını umuyo
rum. En geç 3 ay 
zarfında sıcak 
su verececeğiz. 
Bekleyen oteller var. 
Otellere kademe 
kademe sıcak suyu 
verilecek" diye 
konuştu.

Vali Harput, sıcak 
Suyun maliyetinin 
doğalgaz fiyatların 
altında olacağını 
belirterek, hedef 
terinin kar yapmak

- Eski İstanbul 
Valisi, Kamu Düzeni 
ve Güvenliği (KDG) 
Müsteşarı Muammer 
Güler, AK Parti'den 
aday adayı olacak. 
- Erzurum Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
görevinden 13'üncü 
kez alınarak Kars'a 

değil, sıcak suyu 
Bursa'nın hizmetine 
sunmak olduğunu 
sözlerine ekledi.

"YÜZDE 40 
TASARRUF 
SAĞLAYACAĞIZ" 
Almira Otel Genel 
Müdürü Ersin Yazıcı, 
Bursa'nın 2013 yılı
na kadar yaklaşık 17 
oteli kazanacağını 
belirterek, mevcut 
yatak kapasitesinin 

10 bini geçeceğini 
söyledi, imzalanan 
protokolle sıcak 
suyun otele ulâş? 
masının ardından 
maliyetlerden yüzde 

tayin edilen 
44 yıllık eğitimci 
Fevzi Budak, 
MHP'den 
milletvekili aday 
adayı olacak 
- Türkiye'nin 
Melburn Konsolosu 
Vahit Özdemir Ak 
Parti'den Nevşehir 

40 azalacağını ifade 
eden Yazıcı, 
"2013'ün sonuna 
kadar yeni oteller 
hizmet vermeye 
başlayacak. Mevcut 
7 bin mevcut 
yatağın kapasitesine 
3 bin 500 yatak daha 
ilave olacak. Bu yüz
den Bursa tur
izminin çeşitllen- 
mesi gerekiyordu. 
Termal ile atılan bu 
imza çeşitliliği 
kazandıracak.
Beraberinde birçok 
potansiyeli de 
getirecektir. Bu 
suyun büyük bir 
bölümünü spa 
merkezinde kul
lanacağız. İleriki 
zamanlarda da daha 
farklı hizmetler 
sunacağız. 
Otelimizde 
yaklaşık yüzde 
40 tasarruf 
sağlayacağız. 
Bu tasarurf bize 
maliyetlerimize 

yardımcı olacak" 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardın
dan Harput ve Yazıcı 
termal su pro- 
tokülünü imzaladı.

milletvekilliği aday 
adayı olacak 
- Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet 
Yücesoy, Ak 
Parti'den milletvekil
liği aday adaylığı 
başvurusunda 
bulunmak üzere 
görevinden istifa 
etti.
- Gaziantep 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB 
önceki 
dönem Başkan 
Yardımcısı Nejat 
Koçer, 13 yıldan 
bu yana sürdürdüğü 
görevinden Ak 
Parti'den milletvekili 
aday adayı olmak 
için ayrıldı.

mı »Mu 
millili
Yüksek Seçim 
Kurulu, yurt dışın
daki vatandaşların 
bulundukları ülkel
erde kurulacak 
sandıklarda oy kul
lanması konusun
daki kararının 
düzeltilmesi için 
AK Parti'nin yaptığı 
başvuruyla ilgili 
kararını açıkladı.

CHP, 12 Martta seçim 
startını veriyor

Cumhuriyet Halk 
Partisi, 12 Mart 
Cumartesi günü 
Genel Başkan Ke 
mal Kıhçdaroğlu 
başkanlığında 
“İktidara Yürüyüş” 
toplantısı yaparak 
seçim startını 
verecek.
CHP, 12 Mart Cu 
martesi günü Mer 
kez Yönetim Kurulu 
(MYK) üyeleri, Parti 
Meclisi (PM) üyeleri, 
Yüksek Disiplin 
Kurulu üyeleri, tüm 
milletvekilleri, 
Genel Merkez 
Gençlik Kolları, 
Kadın Kolları 
Başkanları ve MYK 
üyeleri, İl ve İlçe 
Başkanları ile II 
Gençlik ve Kadın 
Kolları Başkanları 
ile Genel Başkan 
Kemal Kıhçdaroğlu 
başkanlığında “İkti
dara Yürüyüş” 
toplantısı yaparak 
seçim startını vere
cek. CHP Genel 
Sekreteri Bihlun 
Tamaylıgil, parti 
kurullarına gön
derdiği yazıda 11 
Mart Cuma günü 
saat 19.30’da

Yüksek Seçim 
Kurulu, yurt dışın
daki vatandaşların 
bulundukları ülke 
lerde kurulacak 
sandıklarda oy kul 
lanması konusun
daki kararının 
düzeltilmesi için 
AK Parti'nin 
yaptığı başvuruyu 
reddetti.

Ramada Otel’de 
MYK üyeleri, PM 
üyeleri, YDK 
üyeleri, milletvekil
leri, Genel Merkez 
Gençlik Kolları, 
Kadın Kolları 
Başkanları ve MYK 
üyeleri, İl ve İlçe 
Başkanları ile II 
Gençlik ve Kadın 
Kolları Başkan 
larının katılımıyla 
bir resepsiyonun 
düzenleneceğini 
bildirdi.
Tamaylıgil, 12 Mart 
Cumartesi günü 
saat 10.30’da 
Ahmet Taner Kışlalı 
Spor Salonu’nda 
MYK üyeleri, PM 
üyeleri, YDK 
üyeleri, tüm mil
letvekilleri, Genel 
Merkez Gençlik 
Kolları, Kadın 
Kolları Başkanları 
ve MYK üyeleri, İl 
ve İlçe Başkanları 
ile İl Gençlik ve 
Kadın Kolları 
Başkanları ile Genel 
Başkan Kemal 
Kıhçdaroğlu başkan 
lığında “İktidara 
Yürüyüş” toplan
tısının yapılacağını 
kaydetti.



10 Mart 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 7

Serbest Kürsü
İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR..

Bu olayı bana ablam 
Fatma Tunalı anlat
mıştı.

Olay Yunan milleti 
için ağır itham yüklüy
dü. Yazmakta kararsız 
kaldım uzun süre. 
Okuduğum Hülya 
Düvenci Karakoç ve 
Funda Düvenci 
Tunçdökenin 
(Mudanya’nın 
Akdenizli konukları 
Giritliler) kitabında 
olay ikinci kaynaktan 
doğrulanıyordu.
Kitabın 135. sayfasın
daki İbrahim Kara’nın 
hatıratında “Geldikleri 
geminin arkasından 
top atılmış batırmak 
için” sözleriyle. Bu 
ifade tereddütlerimi 
bertaraf etti ve olayı 
yazmağa karar 
verdim. Sene 1923. 
Mübadilleri Türkiye’ye 

taşımak için Türk 
gemileri tahsis 
edilmiş. Yasal işlem
lerini tamamlayanlar 
eşyalarından taşıya
bildiklerini yükleyip 
Türkiye’ye geliyorlar- 
mış. Mevsim kış. Bazı 
insanlar rıhtımdaki 
eşyalarının başında 
ayazda sabahlamışlar. 
Gelen gemi rıhtım 
veya iskelede kap
tanın uygun gördüğü 
yere yanaşıyormuş. 
Halatlar bağlanıp 
gemi sabitleştirildik
ten sonra taşınma 
başlıyormuş. Gemi 
bağlanmış, iskele uza
tılmış bekleşen insan
lar eşyalarını şevk ve 
gayretle taşımağa 
başlamışlar. Gemiye 
yakın bulunanlar, 
çoğunluğu eli ayağı 
güçlü kişilerden oluş

muş aileler 
eşyalarının büyük kıs
mını hatta tamamını 
taşımışlar. Eşyaları 
uzakta kalmış kimsel
er ile yaşlı insanlar 
eşyalarının yarısını 
bile taşıyamamışlar 
gemiye.

Geminin kalkma 
saatine daha epey 
vakit varmış. Kaptan 
aniden kaptan 
köşkünde belirerek 
telaşla gemi adamları
na; “Kalkıyoruz! İske
leyi içeriye ahn! 
Halatları çözün!” tali
matı vermiş. Arkadan 
“Hadi elinizi çabuk 
tutun!” diyerek acele 
etmelerini istemiş.

Taşınmakta olan 
insanlar ne olduğunu 
anlayamamış. Kimisi 
kaptana “daha 
eşyalarımızı taşıya- 

madık, biraz daha 
bekle diye yalvarıyor, 
çoğunluk öfkeyle kap
tan şen sarhoş 
musun? Delirdin mi 
sen?” diye sıkılmış 
yumrukları ile 
öfkelerini savuruyor- 
larmış. Kaptan bağrış 
ve çağırışlara aldır
madan, dirayetiyle 
gemiyi iskeleden uza
klaştırmış. Sonradan 
öğrenilmiş ki geminin 
bağlı bulunduğu yere 
zaman ayarlı sabotaj 
düzeneği kurulmuş. 
Kaptan gemiye sabo
taj haberini alınca, 
gemiyi alelacele açığa 
almış. Şehir halkı 
arasında da sabotaj 
duyulmuş. Haberi 
duyan insanlar olayı 
seyretmek için etrafta 
birikmiş. Kolluk 
kuvvetleri halkı uzak
laştırmak istemiş, 
söylenen sözlere 
aldıran pek olmuyor
muş. Geminin ayrıl
masından kısa süre 
sonra büyük bir 
gürültü ile patlama 
olmuş. Havaya fır
layan binlerce eşya, 
enkaz, moloz şarapnel 

olup insanların üzer
ine yağmış. Seyirciler 
arasında yaralananlar 
olmuş tabi.

Cemidekiler bizi 
batırmak için arkamız
dan top attılar diye 
algılamışlar. Olayın 
gerçeğini öğrenen 
Türkler, bravo kap
tana uyanık, açık göz 
insanmış diye anlatır
lardı birbirlerine.
Kaptan onların 
gözünde yüzlerce 
insanı kurtaran kahra
man olmuş.

Olaydan anlaşıldığı 
gibi göç tayfununun 
savurduğu, normal 
yaşamından kopmuş, 
solmuş, göz yaşları 
tükenmiş, bütün ümi
dini Allaha açılmış 
avuçlarında arayan, 
suçsuz günahsız, hele 
hele ömrü boyunca 
karınca gibi çalışarak 
edindiği malı, “hey ne 
yapıyorsun?” diyeme
den gözleri önünde 
yağma edilmesinin 
burukluğunu yaşayan 
insanların çoluk 
çocuk ayırt etmeden 
öldürülmesine kalkış
mak bir millet için yüz 

karasıdır.
Not: Namık Işıkh’nın 

babası “Tirinti” lakaplı 
Mustafa Ağa 
taşınırken evde saklı 
bulunan uzun namlulu 
tüfeğini almayı unut
muş. Evine 
döndüğünde on kadar 
Rum yağmacı “arğa- 
stir” dedikleri ahşap 
dokuma tezgahını 
aralarında çekiş 
tirmekle meşguller
miş. Mustafa Ağa üst 
kata çıkıp unuttuğu 
silahı almış. 
Yağmacıların hepsi 
kendisini görmüş, 
fakat hiç biri sesini 
dahi çıkaramamış.

Bu kötü olayı bir 
milletin bütün fertler
ine teşmil etmek 
elbette doğru değil, 
genele, çoğunluğa 
bakmak lazım.

Ancak seksen iki yılı 
bulan ömrümde din
lediğim birebir yaşan
mış olaylarda Türkleri 
Yunanlılara göre daha 
af edici, kinlerinin 
ateşini zamanın külü 
ile daha kısa zamanda 
örtebilen insanlar 
olarak gördüm.

GEMLİK ET-BnUK-THUUK
SATIŞ NOKTASI

DfiNfi KIYMfi
DfiNfi KüŞBfiŞI 
KÜZÜ

17.00 TL
19.00 TL

KÖFTE 

SÜCÜK

17.00 TL
22.00 TL

22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

•BİZE, NİYE BO KADAR OCOZA SATIYOR SONUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE 
"NİYE BO KADAR PAHALIYA ASIYOR MUŞUM?- DİYE SORON

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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Cumhuriyetli baskettiler, 
Sınav Koleji’ne lark attı

Basketbolda 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
fırtına gibi esiyor. 
Gemlik Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
Bursa Basketbol İl 
Birinciliği 
müsabakalarında 
galibiyetlerine 
yenisini ekledi. 
Güçlü rakibi 
Özel Sınav Koleji'ni

34-14 yenen 
ekibimiz, 
Emine Örnek Maçını 
kazanıp Çeyrek 
Finale çıkmayı 
hedefliyor.
Beden Eğitimi Öğret
meni Ali Bilgin, 
çok yoğun çalıştık
larını belirterek, 
hedeflerimize 
ulaşıp, Bursa'dan 
kupa ile dönmek farkla yenen yenmişti.

Yazıcı: "Önemli Olan 
Sezen Sonunda 

Şampiyon Olmaktır"
Spor Toto Süper 
Lig'de şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Bursaspor'un kulüp 
başkanı İbrahim 
Yazıcı, şampiyonluk 
konusunda konuş
mak için erken 
olduğunu belirterek, 
"Önemli olan sezon 
sonunda tabelada 
şampiyon olmaktır" 
dedi.
İbrahim Yazıcı, 
ligde şampiyonluk 
yarışı veren her 
takımın inişli çıkışlı 
dönemi olabileceği
ni söyledi.
Şampiyonluk 
konusunu konuş
maları için erken 
olduğunu ifade 
eden Yazıcı, "Biz 
geçen yıl da sezon 
sonuna kadar 
konuşmamıştık. 
Bu yıl da konuş

muyoruz. 
Her takım 
şanssızlıklar 
yaşayabilir. İnişli 
çıkışlı dönemleri 
olabilir. Biz de 
bu dönem bazı 
şanssızlıklar 
yaşadık. Önemli 
olan sezon sonun
daki tabeladır" 
ifadelerini kullandı. 
Rusya'nın 
Lokomotif Moskova 
takımına transferi 
gerçekleşmeyen 
Sercan Yıldırım için 
ise Yazıcı, 
"Bazı transferler 
olmayabilir.
Sercan bundan 
sonra daha çok 
çalışacak ve 
'hırslı olur' diye 
düşünüyorum. 
Taraftar da ona 
kucak açacaktır" 
diye konuştu

T MA “SUYUNU BOŞA
■■J!”.** fâ# HARCAMA” RgF -<*77 

lflyunnnn>>ııi'""F",'",,,""",uırııuııınıın^’ InlnHnnlIlPkkiL
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

sekeri
——KREŞLERİ

GEMLİK'İN İLKÖZEL 
onul ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUNU
VI I 

(GUIN O
"Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir farkyaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İZİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

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

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 
MORTGÜG6 BROK€R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

istiklal 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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Kamuda eşit işe eşit 
ücret politikası 
üzerinde çalışan 
hükümet, bir adım 
da 'torba yasa' ile 
attı. Yıllardır aile 
yardımından 
mahrum edilen 300 
bin sözleşmeli per
sonelin mağduriyeti 
giderildi.
İlk kez eşi çalış
mayan sözleşmeli 
memura aylık 113 
lira aile yardımı 
ödenmesi karara 
bağlandı. İkisi 6 yaş 
üstü, ikisi 6 yaş altı 
dört çocuğu olan 
sözleşmelinin martta 
alacağı maaş farkı 
609 lirayı bulacak. 
Aile yardımında 
olduğu gibi çocuk 
yardımında da iki 
aylık fark, geriye 
dönük olarak 
ödenecek.
Sayıları 300 bini 
bulan sözleşmeli 
memurun yüzü, mart 
maaşında gülecek. 
'Torba yasa' ile aile 
yardımına hak 
kazanan 
sözleşmeliye, bu ay 
toplu ödeme yapıla
cak. Maliye 
Bakanlığı'nın genel
gesine göre yasanın 
1 Ocak 2011'den 
itibaren geçerli 
olduğu dikkate alı
narak sözleşmeli 
personele, iki aylık 
aile yardımı farkı 
mart maaşıyla birlik
te verilecek. Ayrıca 
Maliye'nin genelge
siyle sözleşmeli 
personele çocuk 
yardımı verileceği de 
ortaya çıktı. 'Torba

yasa'da aile yardımı 
ödeneği yer alırken 
bunun çocuk 
yardımını kapsayıp 
kapsamadığı tartış
ma konusuydu.
Maliye Bakanlığı'nın 
genelgesiyle bu 
konu netlik kazandı. 
Buna göre 
sözleşmeli personel, 
6 yaşından küçük 
çocuklar için aylık 
30 lira, 6 yaşından 
büyükler içinse 15 
lira çocuk yardımı 
alacak. Aile 
yardımında olduğu 
gibi çocuk yardımın
da da 2 aylık fark, 
geriye dönük olarak 
ödenecek. Böylece 
eşi çalışmayan 
çocuksuz bir 
sözleşmeli memur, 
martta 339 lira aile 
yardımı farkı alacak. 
İkisi 6 yaş üstü, ikisi 
6 yaş altı 4 çocuğu 
Olan sözleşmeli ise 
aile yardımı ile 
birlikte bu ay 
609 lira fark alacak. 
Kamuda çalışan 2,5 
milyon memur 
arasında hem maaş 
hem de diğer özlük 
hakları açısından 
çok sayıda eşitsizlik 
bulunuyor. Aynı işi 
yapan ve aynı eğitim 
seviyesine sahip çok 

sayıda memur, farklı 
maaşlar alıyor. Bu 
kapsamda en fazla 
mağdur olan grubun 
başında ise 
sözleşmeliler geliy
or Kamuda eşit işe 
eşit ücret politikasını 
hayata geçirmek için 
çeşitli adımlar atan 
hükümet, bir adım 
da 'torba yasa* ile 
attı. Düzenleme ile 
yıllardır aile 
yardımından yoksun 
bırakılan sözleşmeli 
memurların bu mağ
duriyeti giderildi. İlk 
kez eşi çalışmayan 
sözleşmeli 
personele aylık 
113 TL aile yardımı 
ödenmesi karara 
bağlandı. Aile 
yardımı temmuzda 
ise 117 TL'ye çıka
cak. 'Torba yasa'nın 
Meclis süreci, bekle
nenden uzun sürdü. 
Yasanın yürürlük tar
ihi olarak 1 Ocak 
2011 belirlenmişti. 
Ancak yasalaşıp 
Resmî Gazete'de 
yayımlanması 25 
Şubat'ta gerçekleşti. 
Bu nedenle 
sözleşmeli 
memurlara geriye 
dönük ödeme 
yapılması zorunlu
luğu doğdu.

İli anıla 5 milyar TL acil
Yılın ilk ayında 40.9 
milyar TL gelir elde 
eden Hazine, 37.2 
milyar TL faiz dışı 
harcama yaparken, 
3.7 milyar TL faiz 
dışı fazla oluştu.
Hazine nakit 
dengesi Şubat 
ayında 5 milyar 
388.4 milyon TL 
açık verdi.
Hazine Müsteşarlığı, 
2011 yılı Şubat ayı 
Hazine nakit gerçek
leşmelerine ilişkin 
geçici sonuçlarını 
açıkladı. Bu 
sonuçlara göre, 
Şubat ayında nakit 
bazda toplam 19 mil
yar 19.1 milyon TL 
gelir elde edilirken, 
18 milyar 996.2 
milyon TL faiz dışı 
harcama yapıldı. 
Faiz giderlerinin 5 
milyar 452.5 milyon 
TL olduğu Şubat 
ayında, 22.9 milyon 
TL faiz dışı fazla 
oluştu. Toplam 5.5 
milyar TL faiz 
ödemesi ve 41.2 
milyon TL 
özelleştirme ve Fon 
gelirlerinden sonra 
Hazine nakit dengesi 
5 milyar 388.4

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

milyon TL açık verdi. 
İKİ AYLIK DÖNEMDE 
3.7 MİLYAR TL 
FAİZ DIŞI FAZLA 
OLUŞTU
Hazine Müsteşarlığı, 
2011 yılının Ocak- 
Şubat döneminde 
nakit bazda toplam 
40 milyar 898.3 mily
on TL gelir elde 
edilirken, 37 milyar 
226.8 milyon TL faiz 
dışı harcama yapıldı. 
Faiz giderlerinin 37 
mıîyar 226.8 milyon 
TL olduğu yılın ilk iki 
ayında, 3 milyar 
671.5 milyon TL faiz 
dışı fazla oluştu.
Toplam 9.9 milyar TL 
faiz ödemesi ve 1.2 
milyon TL 

NÖBETÇİ ECZANE
10 Mart 2011 Perşembe 

GEMİÇ ECZANESİ

özelleştirme ve Fon 
gelirlerinden sonra 
Hazine nakit 
dengesi 4 milyar 
995.8 milyon TL 
açık verdi.

HAZİNE 
OCAK’TA NET 3.6 
MİLYAR TL 
BORÇLANMA 
GERÇEKLEŞTİRDİ 
Hazine Müsteşarlığı, 
Şubat ayında, 
net 3 milyar 369 
miiyon TL net 
borçlanma gerçek
leştirdi. Ocak-Şubat 
döneminde gerçek
leştirilen net iç 
borçlanma ise 3 mil
yar 550.6 milyon 
düzeyinde oldu.

i
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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
İtçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

TAKSİLER

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

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 KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3909 

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

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

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

GÜLER AJANS
Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HIİIÜUIM
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30-
I9.00-2l.l5 

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

18.45-20.45
Rezervasyon 

(îd! 513 33 21)



MGemlikKRrfezP
GEMLİK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ

EgpÜKİllSUM 
■9^^ GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ

E/ HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

tj REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Y Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar

A Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

I Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 5131071 -GSM: 0.533 56018 99 
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 GAZ SATIŞURI UŞLAMipilt
Tel: 0.224 5B 10 79

Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

<IO>WlOTirA ®WOCE

Uç günde 101 bin kişi 
tarihi attakoştu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
uygulamanın daha ilk 3 günün de 
101 bin kişinin vergi borcu ile 
trafik ve diğer para cezalarının 
yeniden yapılandırılması için baş 
vurulduğunu açıkladı. Syf 9’da

GEMLİK’IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Mart 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

2 gündür kapalı olan Gemlik’teki okullar bugün eğitim ve öğretime açılacak

Kar ellisini sürdürüyor
Mart ayı ile birlikte başlayan şiddetli 
kar yağışı yurdu etkisi altına aldı.
Dün de yoğun olarak yağan kar, 
içemizde pek etkili olmamasına 
karşın birçok il ve ilçede trafik 
kazalarına neden olurken, okullarda 
tatil edildi. İlçemizde iki gündür 
kapalı olan okulların bugün eğitim 
ve öğretime açılacağı bildirildi.
Kar nedeniyle binlerce köy ile kent
lerin bağlantısı kesilirken, karın etki 
sinin önümüzdeki günlerde de süre
ceği açıklandı.

Yeni rıhlımı Zeki 
Mm lıIM

Gemlik Gübre Fabrikası içindeki İskele Yıldırım Holding 
tarafından büyütülüyor. Yeni iskele ve zemin dolgusu
nun yapılacağı liman için Zeki Kaptan Ltd. Firması 40 bin 
ton malzeme dolgusu yapacak. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kış ne kadar soğuksa 
siyaset o kadar sıcak..

Bölgemiz kışı kış gibi yaşamadı.
Marmara Bölgesi’ni diğer bölgeler

den ayıran havanın ılıman gitmesidir.
Aralık Ocak ve Şubat ayları o kadar 

ılıman geçti ki, ağaçlar çiçek açmaya 
başladı.
Kimi zeytinlerini erken budadı.
Mart ayının ilk günleri ise, kazma 

kürek yaktırıyor. Erken budama 
yapanlar yandı.

Dün, yine günümüzün yarısı Bursa 
da geçti.

Gemlik’te göremediğimiz karı, 
Manastır da ve Umurbey de göre
biliyorsunuz. Devamı sayfa 4’de

EFISAN
V İNŞAAT LTB.ŞTl. 

LÜKS DAİRE VE DÜKKANLAR
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 

0224 51328 88|G532 3030B.b0 532282 5575
Enver ŞAHİN-Fazlı AYDIN-Ibrahim ADA

ARZUM KONUTLARI

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

Yurtsever yurttaş olmak
Bu ülke hepimizin. Başka yere gitmeye 

nivetimiz de yok.
Önün için bizi bölmek isteyenlere, 

aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı 
dik ve dirençli durmak zorundayız.

CHP’ye oy verenler de... AKP’ye oy 
verenler de... MHP’ye ve diğer partilere 
oy verenler de...
Kavganın itişmenin inatlaşmanın gereği 

yok.
Kenya Kurucu Devlet Başkanı’nın bir 

sözü var:
“Batıhlar geldiklerinde ellerinde İncil, 

bizim elimizde topraklarımız vardı.
Bize, gözlerimizi kapayarak dua 

etmesini öğrettiler. Gözümüzü açtığımız
da ise;

Bizim elimizde İncil, onların elinde 
topraklarımız vardı.”

O sözü günümüz Türkiye'sine şöyle 
uyarlamamız mümkün:

Şu anda ülkeyi yönetenler geldiğinde 
elimizde özgürlük, laiklik, cumhuriyet 
vardı.

Bize, kömür verdiler, aşevinde yemek 
yedirdiler. Gözümüzü kapayarak tekrar 
oy atmamızı istediler.

Gözümüzü açtığımızda ise, bizim 
başımızda türban, yüzümüzde sakal, 
arkamızda bir yığın borç,

Onların elinde ise para ve iktidar 
vardı...

Evet...
Bu bir benzetme...
Ancak yaşananlar, gözlenenler aynen 

doğruluyor bu düşünceleri...
Başbakanın...
Milletvekillerinin bilerek ve isteyerek 

söyledikleri...
Uygulamaları...
Düşünce yapıları hep aynı minval 

üzere...
YÖK’e yapılan memur başkan ata

ması...
Başbakan’ın söylemleri...
Parti yöneticilerinin türbanla ilgili ben

zetmeleri...
Hepsi amaca matuf net göstergeler.,.
Türkiye’de kurumlar giderek siyasal

laşıyor.
Acilen bu durumdan kurtulunmalı...
Siyaset kurumlardan elini çekmeli.
Yanı sıra;
Yurttaş bilincini yükseltmek gerek...
Şok yöntemlerle hem de...
Prof. Dr. Anıl Çeçen söylemişti bir 

zamanlar.
“Türkiye’de kurumlar hızla işlevini 

yitiriyor... Kurallar çöküyor. Onun için 
Türkiye’nin Atatürtve ihtiyacı var..”

Ne var ki;
Atatürk’ü beklerken karşı devrimciler 

sistemi darmadağın ediyor.
Onun için;
Atatürk’ün ilke ve devrimlerini iyi anla

mak ve yaşama geçirmek gerekiyor.
Yaşamın her alanında söylediklerini ve 

yaptıklarını harfine dokunmadan örnek 
alalım yeter...

Biz Türklerin yurttaşlık bilinci ulusu 
yeniden diriltir.

Ama bir yerden de başlamak şart...
Önce Cumhuriyet’in bireyi miyiz değil 

miyiz?
Laik, demokratik, hukuk devletinin 

kurallarını benimsiyor muyuz, benim
semiyor muyuz?

Önkoşul karar vermek...

Gemlik Gübre Fabrikası bünyesindeki rıhtım büyütülüyor

MlMlllllllllllllllll
Gemlik Gübre Fabrikası içindeki İskele Yıldırım Holding tarafından 
büyütülüyor. Yeni iskele ve zemin dolgusunun yapılacağı liman için 
Zeki Kaptan Ltd. Firması 40 bin ton malzeme dolgusu yapacak.
Gemlik Gübre 
Fabrikası rıhtımında 
bulunan iskelenin 
büyütülmesi için 
Yıldırım Şirketler 
Grubu dolgu işlerine 
başlamadan önce 
hafriyatçı Zeki 
Kaptan Ltd. Şirketi 
ile anlaşma yaptı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Yıldırım Holding de 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım ve Holding 
görevlileriyle bir 
araya gelen Zeki 
Kaptan, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Gemlik’e Yıldırım 
Holding tarafından 
kazandırılacak olan 
yeni liman için 
düğmeye basıldı. 
Firmamızın verdiği 
teklif uygun bulun
duğu için Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım ile birlikte

Sinan Waıı iılnı iıltf
Atatürk kitaplarıyla ünle
nen Yazar Sinan Meydan, 
bugün Sosyal Yaşam 
Merkezi Nikah 
Salonu’nda kitaplarını 
imzalayacak.
Gemlik belediyesi Kültür 
ve Sanat Komisyonu 
etkinlikleri kapsamında 
ilçemize davet edilen 
Sinan Meydan, geçtiğimiz 
yıl da yine aynı komisyon 
tarafından ilçemize davet 
edilerek okuyucuları ile 
buluşmuş ve konferans 
vermişti.
Bugün saat 18.oo’te 
Sosyal Yaşam Merkezi 
Nikah Salonü’nda-kitap 
severlerle edebiyat 
söyleşisi yapacak olan 
Sinan Meydan, söyleşi

sonrası kendisine ait 
kitaplarını imzalayacak. 
1957 yılında Artvin’de 
doğan Sinan Meydan, ilk 
ve orta öğretimini 
Şavşat’ta tamamladı. 
1997 yılında İÜ Tarih 
Bölümünü bitirdi. Eski 
Türk tarihi, Atatürk ve 
Cumhuriyet konularında 
araştırmaları bulunan 
Meydan, İÜ Edebiyat 
Fakültesi’ndeki cemaatçi 
yapılanmayı fark edip 
direnç gösterdiği için 
Edebiyat Fakütesi Tarih 
Bölümü Türkiye Tarihi 
Ana Bilim Dalı’ndan 
uzaklaştırılmıştı.
Sinan Meydan’ın Atatürk 
ile ilgili çok sayıda kitabı 
bulunuyor.
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Bursa'ıla 125 lıö> yolu ulaşıma fcapanj
Bursa'da yoğun kar 
yağışrsebebiyle 125 
köy yolu ulaşıma 
kapandı.
Bursa şehir merkezi 
dahil olmak üzere 16 
ilçede hakim olan 
kar yağışı hayatı 
olumsuz yönde et

Telleri keserek köpek çaldılar
Bursa'da bir 
bahçede bulunan tel
leri kesen hırsız veya 
hırsızlar, Sibirya 
kurdu cinsi köpeği

Kazada ölen liseli kızların aileleri, 
imza kampanyası haşlattı

Bursa'da, geçtiğimiz 
sene okul yolunda 
hayatını kaybeden 2 
liseli kızın aileleri, 
ölümlü kazaya 
karışan sürücülerin 
'taksirle adam 
öldürmek’ suçundan 
değil, 'kasten adam 
öldürmek' suçundan 
yargılanmaları 
amacıyla imza kam
panyası başlattı. 
Geçtiğimiz Kasım 
ayında meydana 
gelen trafik kazasın
da lise öğrencileri 
Didem Zeynep Çakar 
(15) ve Ezgi Nil 
Topuz'un ölümüne 
sebep olan minibüs 
sürücüsü G.Ç.'nin

Suç şebekesine ikinci operasMon
İstanbul Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
yürütülen ve daha 
önce 37 kişinin 
tutuklandığı operasy 
onların devamında 
12 kişinin yakalan 
dığı belirtildi.
"Yağma, adam kaçır
ma, tefecilik ve tah
silat" gibi suçlar 
kapsamında gözaltı
na alınan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi. 

kiliyor. Dün 100 olan 
kapalı yol sayısı dün 
akşam saatlerinde 
150'ye çıktı. İl Özel 
İdaresi'nin karla 
mücadele ekiplerinin 
gece yaptığı müda
halelerle 25 köyün 
yolu açıldı. Tipi 

çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Kükürtlü 
Mahallesi 2. Üstün 

yargılanmasına 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
devam edildi.
'Taksirle birden fazla 
kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek' 
suçundan 15 yıla 
kadar hapsi istenen 
2 çocuk babası G.Ç., 
kaza anında belediye 
otobüsünün kendisi
ni sıkıştırdığını 
söyledi. Duruşmaya 
Ezgi Nil Topuz'un 
annesi Zeynep ve 
babası Saffet Topuz 
ile Didem Zeynep 
Çakar'ın annesi 
Ümmügülsüm, 
babası Sinan ve kız 
kardeşi Sinem Fatma

2010 yılı Eylül ayında 
Organize Suçlar 
Şubesi'nin yürüttüğü 
soruşturma kap
samında İstanbul, 
Bursa, Tekirdağ ve 
Erzurum'da düzenle
nen eş zamanlı ope 
rasyonlarla 86 şüp 
heli gözaltına alınmış 
tı. Gözaltına alınanlar 
arasında 1 emniyet 
müdürü, 1 komiser, 2 
polis memuru, 2 avu 
kat, 1 banka çalışa 
nının da bulunduğu 

sebebiyle sürekli 
kapanan yollan 
ekipler açmaya 
çalışırken, son alı
nan bilgiye göre 125 
köy yolu ulaşıma 
kapalı.
Yetkililer, 13 greyder 
ve 4 kar bıçaklama

Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Bahçenin koruma 
demirlerini kesen 
hırsız veya hırsızlar,

Çakar da ifade verdi. 
Mûdahıî avukatı 
Seffan Kılinç, sanık 
hakkında 'taksirle 
ölüme sebebiyet ver
mek' suçundan dava 
açıldığını hatırlattı. 
Avukat Kıhnç, 
"Sanığın olay 
sırasında kaza 
tutanağında belir
tilenden çok daha , 
hızlı gittiği açıktır. 
1998 yılında 
müvekkilim Saffet 
Topuz'un bir 
çocuğu da Denizli'de 
trafik kazasında hay
atını kaybetmiştir. Bu 
yüzden müvekkiller
im Denizli'ye gitmek 
istememektedir.

kişiler üzün soluklu 
bir soruşturmanın 
par çası olmuştu. 
Gözaltına alınanlar
dan 37'si sevk edil 
diği adliyede tutuk
lanmıştı. Bu soruş
turmanın ardından 
İstanbul Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri şüphelilerle 
ilgili bazı şikayetlerin 
devam ettiğini ve 
şebekenin yönetici
lerinin cezaevinde 

ekibi ile çalışmaların 
sürdüğünü, yaklaşık 
35 perşonelin karla 
mücadelede görev 
aldığını söyledi.
Çalışmaların ağırlıklı 
olarak İnegöl, İznik 
ve Orhaneli'nde 
sürdüğü öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozca n v u ra 11933@hotrna il. com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Simla B.'ye ait 
Sibirya kurdunu 
çaldı. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Verilecek kararın, 
trafik terörü açısın
dan emsal 
niteliğinde olmasını 
talep ediyoruz." diye 
konuştu. Tutuklu 
sanık G.Ç.'nin tahliye 
istemini reddeden 
mahkeme heyeti, 
davayı ileri bir . 
tarihe erteledi. 
Adliye çıkışında 
gazetecilere 
açıklamalarda 
bulunan Nil 
Ezgi Topuz'un 
annesi Zeynep 
Topuz, devletin 
tüm çocukların 
yaşama hakkını temi
nat altına almasını 
istedi.

olmasına rağmen 
benzer faaliyetlerin 
sürdüğünü tespit 
etti. Soruşturmayla 
ilgili yazılı bir açıklan
ma yapan İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 
Gaziosmanpaşa, 
Bayrampaşa, Eyüp, 
Arnavutköy, Şişli ve 
Esenler ilçeleri ile 
Elazığ ilinde başla 
tılan eş zamanlı ope 
rasyönlarda 12 şüp 
helinin gözaltına 
alındığını belirtti.

İnandırıcı olmak!....
Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; . 
Basın özgürlüğü Türkiye’de darbe yiyor

sa...
Gazeteciler, yazarlar hapse ahlıyorsa...
Haklarında sürekli dava açılıyorsa...
Tabiidir ki, bu durumda fatura Size çıkar.

Başkasına değil.
Hedef tahtasına oturan siz olursunuz.
Ülkede yürütmenin başı sizsiniz çünkü.
Türkiye’yi yöneten sizden başkası değil.

Birde piyonlar..
Onun için hesap da sizden sorulur. 

Demokrasiler böyle işler.
Üstelik parlamentoda mutlak çoğunluk 

sizin partinizde.
Özgürlükleri kısıtlayan, demokrasinin kolu 

nu kanadını kıran yasaları değiştirmek de 
sizin elinize bakıyor.

Yazdıklarımın her cümlesi doğru değil 
mi?.. Tamam...

Çok yakın geçmişe kadar yargı kararların
dan en çok şikâyet edenlerin başında siz 
geliyordunuz.

Sayın Başbakan ;
Şimdi, bugün gazeteciler hapse atılırken, 

haberciler ve yazarlar hakkında ceza 
davaları açılırken, “Ne yapalım yargı!” 
demenin herhangi bir inandırıcılığı olamaz.

Nitekim olmuyor da. Halk artık bunlara 
inanmıyor.

Masal diyor..
Kendi istediği vakit yargıya karşı sesini 

yükselten bir başbakan, eğer basın özgür
lüğü darbe yerken, hukukun üstünlüğü yara 
alırken suskun kalırsa, olanları eli kolu 
bağlı seyreder,
“N’apalım yargı!” demekle yetinirse, 

inandırıcı olmaz...
Türkiye’de bir zamanlar demokrasiyi 

sadece kendileri için isteyen, demokrasiyi 
sadece kendi seslerinin çıkması zanneden 
ortadoğunun devrik döneminin liderlerine 
benzemeye başlar.

Siz bir şiir okuduğunuz için hapse 
atıldınız bu ülkede...

Sonra da sizin Başbakan olduğunuz devre 
içinde, bir yazar, yazdığı için 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına çarptırıldı.

Silivri gazetecilerle doldu , taşıyor..
İfade özgürlüğüne sığar mı bu? ..
Demokrasiye sığar mı?..
Her şey bir yana vicdana sığar mı?..
Eğer bugün hâlâ Türkiye’de düşünceyi 

‘suç’ sayabilen, daha hâlâ gazetecileri, 
habercileri, yazarları, düşünürleri hapis 
korkutmacasıyla baskı altına almak isteyen 
bir yargı düzeni ve yargısal zihniyet varsa...

Bu düzeni değiştirmek için ‘siyasal 
irade’nin gösterilmesi gerekir..

Şimdi o ‘siyasal irade’yi özgürlükler için 
koymazsanız, hem demokrasinin gereği 
yapılmış olmaz, hem ülkeye, hem de rejime 
kötülük yapılmış olur...

uıdrfı m ılııiı Anıl mhhA ■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Kış ne kadar soğuksa 
siyaset o kadar sıcak..

Gemlik’ten Bursa’ya giderken Kurtul Kö 
yü’nü geçtikten sonra birden bire kışla karşı 
taşıyorsunuz.

Dürdane rampasını çıkarken, Uludağ’a tır
mandığınızı hissediyorsunuz.

Nefis bir manzara. Dürdane’den Bursa’ya 
doğru sahndığınızda ise, bir sis bulutu ve 
kar fırtınası sizi karşılıyor.

Tamam diyorsunuz, Gemlik’te yaşanmayan 
kış işte bu.

Dışarıya çıktığınızda ise buz gibi bir soğuk 
sizi karşılıyor.

Karın ayazı yüzünüzde tokat gibi patlıyor. 
MİLLETVEKİLİ OLABİLMEK İÇİN 
İSTİFA EDEN EDENE
Kış ne kadar soğuksa, Türkiye’de siyaset 

de o kadar sıcak.
El yakan bir sıcaklık bu.
Ergenekon’un son dalgalarını biliyorsunuz. 

Bu dalgada, Oda Tv. ve gazeteci yazar Nedim 
Şener ile arkadaşlarının tutuklanmasını 
izledik. Oda Tv. de yapılan aramalarda 
polisin topladığı belgelerin yayınlanması 
yasak olduğu halde yine Bugün, Yeni Şafak 
ve Star gazetelerinde çarşaf çarşaf yayın
lanıyor!

Cemaatçi Polisler sızdırıyorlar bunları, suç 
işliyor ama, Ergenekon Savcılarının gıkı çık
mıyor.

Polisin telefon dinlemesine tatılan Soner 
Yalçın ile Oda Tv. muhaberi İklim Bayrak 
tar’ın bir telefon konuşması yansıyor 
medyaya.. Bu konuşmada CHP eski Genel 
Başkanı Deniz Baykal’ın genç gazeteciye 
tacizinden söz edince, gündem birden 
değişiyor.

Önceki gece neredeyse tüm kanallar bu ko 
nuyu ele aldılar.

Deniz Baykal’ın Avukatı ise bir komplo ile 
karşı karşıya olduklarını, yargıya gidecekleri
ni açıkladı.

Seçimler öncesi CHP’yi karıştırmak istedik
leri aşikar...

Ama başaramadılar yine...
CHP’yi Ergenekon’un içine, skandallara çek 

mek istiyorlar onu da başaramıyorlar.
On yıllarca sürecek olan Ergenekon dava 

lan artık eski heyecanının, eski ilgisini kay
betti. İşi cıvıttılar. Bu yüzden yargıya, 
savcıya güveni kalmadı toplumun..

12 Haziran günü yapılacak olan milletvekili 
seçimleri için düğmeye basıldı.

Kamudan ve iş dünyasından birçok kişi gö 
revlerinden istifa ederek, kendine yakın par
tilerden aday adayı olmak için kolları sıvadı.

İçerideki ve dışarıdaki Ergenokon sanıkla 
rından da aday adayı olmak isteyenler var.

Bunlardan biri de Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Sinan Aygün.

Ay gün, CHP’den aday adayı oluyor.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de 

görevinden ayrıldı. CHP’den aday. Erzincan 
Savcısı Ilhan Cihan da CHP’den.

Gemlik’ten ilk aday adayı Cem. Güler’di.
AKP’den Nurettin Avcı görevini bıraktı.

Bugünlerde eski ilçe Başkanı Oktay Kahveci 
de aday adaylığını açıklayacak. Başkaları da 
var ama kararlarını tam veremediler.

ikircikliler, önümüzdeki günlerde SP’den ve 
diğer partilerden de aday adaylarını duya
cağız. Kış üşütecek, siyasetin ateşi elimizi 
yakacak.

9. Kitap Fuarı ilgi ile sürüyor
Bursa'da bu yıl 9. 
kez düzenlenen 
Kitap Fuarı dün de 
yoğun katılımla 
devam etti.
Tüyap Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliği, 
Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
destekleri ile hazır* 
lanan Bursa 9. Kitap 
Fuarı. 13 Mart 2011 
Pazar akşamı saat 
19.00'a kadar açık 
kalacak.
225 yayınevi ve sivil 
toplum kuruluşunun 
katılımıyla düzenle
nen Bursa Kitap 
Fuarı'nın son 3 
gününde birçok 
yazarda okuyucuları 
ile imza günlerinde 
buluşacak. rücTıirtr 
12 Mart Cumartesi 
günü Ahmet Ümit, 
Ayşe Kulin, Turgut 
Özakman, Aytül 
Akal, Canan Tan, 
Erdal Sarızeybek ve 
Nazan Bekiroğlu gibi 
yazarlar kitaplarını 
imzalayacak.
3 Mart Pazar günü 
ise Doğan Cüceloğ 
lu, Orhan BursalI,

Oktay Usta, Mahir 
Kaynak, Mehmet 
Altan, Geveze, 
Güldem Şahan, Alev 
Coşkun ve pek çok 
yazar okurlarıyla 
buluşacak.

'NADİR BURSA 
KİTAPLARI- 
BİR SAHAFIN 
BİRİKTİRDİKLERİ' 
SERGİSİ
Bursa Kitap Fuarı 
her yıl olduğu gibi 
bu sene de önemli 
sergilere ev sahipliği 
yapıyor.
Emin Nedret İşli'nin 
hazırladığı ve Sadık 
Karamustafa'nın 
küratörlüğünü üst 
lendiği 'Nadir Bursa 
Kitapları-Bir Sahafın 
Biriktirdikleri' sergisi 
fuar süresince 
ziyaret edilebilecek. 
TÜYAP'ın ev 
sahipliğinde gerçek
leşecek sergide

TASFİYE İLANI
Tasfiye halinde KDT Tekstil Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi’nin tasfiye işlem
leri başlamıştır.

Tasfiye Memurluğuna Sabahattin 
Fazhoğlu 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 ilan 
olunur.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye Memurlu 
ğuna başvurmaları gerektiği duyurulur.

TASFİYE HALİNDE
KDT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
TASFİYE MEMURU :
Sabahattin Fazhoğlu - Recep Kıryolcu 
Hisar Mah. Liman Yolu Bursa Serbest

Bölgesi 16600 Gemlik / BURSA

geçmişten günü 
müze Bursa üzerine 
yazılmış nadir kita
plar yayıncılık tari
hine tanıklıktık ede
cek. Ayrıca fuarda 
fotoğraf sanatçısı 
Faruk Akbaş'ın 
objektifinden 'Ana 
dolu'da Yolculuk II' 
sergiside izlenime 
açık kalacak. Faruk 
Akbaş'ın Kamil Koç 
Yolculuk dergisi için 
çektiği Anadolu 
fotoğraflarından 
oluşan sergi fuar

süresince görüle 
biliyor.
Girişin ücretsiz 
olduğu fuar 
5-12 Mart 2011 ta 
rihleri arasında 
11.00 -20.00, 
kapanış günü olan 
13 Mart 2011 tari
hinde ise 11.00 - 
19.00 saatleri 
arasında ziyaret 
edilebilecek.
Ayrıca fuar kap
samında ücretsiz 
fuar servisleri de 
düzenleniyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Okuma vazmakursuna katılanlar, 
Kadınlar Günü nü ziyaretlerle kutladı

Safahattan Şiir 
Okuma Yarışması 
birinciliğini, Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ve Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
paylaştı.
Safahattan Şiir 
Okuma Yarışma 
sında 275 puanla 
birinciliğini Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Dilek Şark ve Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinden Enes 
Düzgün paylaşırken, 
Gemlik Lisesi’nden 
Betül Özaydın ikinci, 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi’nden 
Gamze Karadağ ise 
üçüncü oldu.
12 Mart İstiklal 
Marşı’nın Kabü 
lü’nün 90.yılı 
nedeniyle ilçemizde
ki Ortaöğretim 
okulları arasında 
Mehmet Akif Er 
soy’un “Safahat” 
eserinden şiir 
okuma yarışması 
düzenlendi. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonu’nda düzenle
nen yarışmaya

MİIEMIMMIIIM
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.
02242525122

Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi’nden 
Gamze Karadağ, 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nden Birol 
Çakmak, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Dilek Şark, Ticaret 
Meslek Lisesi’nden 
Hüseyin Yarışır, Kız 
Meslek Lisesi’nden 
Nazlım Kandemir, 
Gemlik Lisesi’nden 
Betül Özaydın ve 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’nden Enes 
Düzgün yarışmacı 
olarak katıldılar.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Nazım Özer’in 
başkanlığında 
Türkçe öğretmenleri 
Belma Tosun, Melek 
Abbasigil ve Emine 
Bardakçı tarafından 
yapılan değerlendir 
me sonrasında, iki 
okul 275 puanla bi 
rinciliği paylaştı.
Yapılan değer-

lendirmeye göre 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Dilek 
Şark ve Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesinden 
Enes Düzgün birinci; 
Gemlik Lisesinden 
Betül Özaydın ikinci, 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi’nden 
Gamze Karadağ ise 
üçüncü oldu. 
Safahat’tan Şiir 
Okuma Yarışması’ 
nda dereceye giren 
öğrencilere ve 
önceki gun yapılan 
ilköğretim okulları 
arası İstiklal 
Marşı’nı Güzel 
Okuma Yarışmasın 
da dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenecek İstiklal 
Marşı’nın kabulü 
anma programında 
verilecek.

İMİM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Çad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Gemlik kaymakam
lığı, Halk Eğitim 
Merkezi ve Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
iş birliklerinde ödül
lü okuma-yazma 
kampanyasının 
bir ayağı olan 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
günü dolayısıyla 
Bursa gezisi büyük 
katılım ve coşkuyla 
gerçekleşti.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi tarafından 
açılan okuma-yazma 
kurslarına katılan 
bayan kursiyerler, 
Dünya Kadınlar 
günü nedeniyle, 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ve Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar’ı ziyaret etti. 
Ziyarete kursiyer? 
lerin yanı sıra 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar da katıldı. 
Bu anlamlı günde 
kendilerine 
sağladığı katkıların
dan dolayı Vali 
Şahabettin Harput’a 
teşekkür etmek iste
diklerini ifade eden 
kursiyerler, aldıkları 
en güzel hediyenin

okuma yazmayı 
öğrenmek olduğunu 
belirttiler.
Kendisini ziyaret 
eden kursiyerlerin 
ve tüm kadınların 
Dünya Kadınlar 
Günü’nü Kutlayan 
Şahabettin Harput, 
Son yıllarda 
Türkiye’nin hızla 
geliştiğini, bunda da 
Türk kadınlarının 
rolünün büyük 
olduğunu söyledi. 
Türk kadınlarının 
sosyal hayata daha 
fazla katılması 
gerektiğini belirten 
Şahabettin Harput, 
“Eski dönemlerde 
sosyal aktiviteler 
fazla yoktu. 
Günümüzde her 
alanda ve her konu
da sosyal aktiviteler 
düzenleniyor. 
İsteyen herkes 
kendi ilgi alanına 
göre bu sosyal 
aktivitelere katıla
bilir. Kadınlarımızın 
da bu aktiviteler 
içerisinde daha faz 
la yer alması 
gerekiyor" dedi. 
II Milli Eğitimi 
Müdürü Atilla 
Gülsar’ı ziyaret etti. 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Gülsar, 
Yaşam boyu eğitim 
veren Halk Eğitim 
Merkezlerinin önem
li bir fırsat olduğunu 
belirterek, “Bizlerin 
görevi sadece öğren 
çilerimizi değil tüm 
vatandaşlarımızı 
eğitmektir. Halk 
Eğitim Merkezleri 
miz de bu noktada 
bizlere yardımcı 
olan önemli kurum
larımızdır. Bir 
meslek öğrenmek, 

mesleğini 
geliştirmek, ilgi duy
duğu alanlara göre 
hobiler edinmek, 
kısacası her hangi 
bir konuda eğitim 
almak isteyen tüm 
vatandaşlarımız 
Halk Eğitim 
Merkezlerinden fay- 
dalanabilmektedir." 
dedi.
Bursa’nın tarihi yer
lerini gezen kursi 
yerlerin çoğu böyle 
bir geziyi ilk defa 
katıldıklarını 
belirterek, Bursa 
valisi ve İl Milli 
Eğitim Müdürü’nü 
yıl sonundaki ödü 
ve belge törenine 
davet ettiler.

OKUL ÖNCESİ 
SEMİNER
Okul öncesi semi
neri 17 Mart 2011 
tarihinde İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, Eğitim 
Müfettişi ve Halk 
Eğitim Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar’ın 
katılımıyla kurs 
açıldı.
Kursa sabah 
47 kursiyer akşam 
48 kursiyerin 
olmak üzere toplam 
95 kursiyerin 
katılımlarıyla 
gerçekleşti.
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Vekillik için istila furyası
Kamu Düzeni ve 
Güvenliği Müsteşarı 
Muammer Güler ve 
Emniyet Genel Müdü 
rü Oğuz Kağan 
Köksal'ın Başba 
kan'la görüşerek 
istifa ettikleri öğre
nildi. RTÜK 
Başkanvekili Prof. 
Dr. İlhan Yerlikaya 
ve Orman Genel 
Müdürü Osman 
Kahveci de aday 
olmak için istifasını 
verdi. Ergenekon 
davasının tutuksuz 
sanığı ATO Başkanı 
Sinan Aygün, Yalova 
Valisi Yusuf Erbay, 
TOKİ Başkanı 
Erdoğan Bayraktar, 
Sincan Hakimi 
Osman Kaçmaz, 
Hanefi Avcı ve Savcı 
İlhan Cihaner de mil
letvekili adayı olmak 
için istifa ettiler

SİNAN AYGÜN 
CHP’DEN ADAY 
ADAYI
Sinan Aygün, Anka 
ra Ticaret Odası 
(ATO) Başkanlığı 
görevinden CHP’den 
milletvekili adayı 
olmak için istifa etti. 
Aygün, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
1997'den bu yana 
yürüttüğü ATO 
Başkanlığı görevin
den ve 2005 yılından 
bü yana sürdürdüğü 
TOBB Ticaret Oda 
lan Konsey Başkan 
lığı görevinden istifa 
ettiğini açıkladı. 
OSMAN KAÇMAZ 
MHP'DEN ADAY 
Sincan 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı 
Osman Kaçmaz, 
milletvekili aday 
adaylığı için emekli 
oldu.
TOKİ BAŞKANI 
BAYRAKTAR DA 
BIRAKTI 
Milletvekilliği 
adaylığı için 
bürokrat cephesin
den peş peşe istifa 
haberleri geliyor. 
Milletvekilliği 
adaylığı için istifa

eden isimlerden 
birisi de TOKİ 
Başkanı Erdoğan 
Bayraktar.
DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, 
Konfederasyonun 
Başkanlar Kurulu 
kararı doğrultusun
da milletvekili aday 
adayı olma kararı 
aldığını belirterek, 
"Sorunların çözüm 
yerini, ben kişisel 
olarak, iktidara aday 
CHP safları olarak 
görüyorum ve 
CHP’den aday olmak 
için DİSK'teki göre
vimden hukuken 
ayrılıyorum" dedi.

BUGÜNE KADAR 
İSTİFA EDEN 
BÜRÇKRATLAR 
Eski İstanbul Valisi, 
Kamu Düzeni ve 
Güvenliği (KDG) 
Müsteşarı Muammer 
Güler, AK Parti'den 
aday adayı olacak. 
Erzurum Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevin
den 13'üncü kez alı
narak Kars'a tayin 
edilen 44 yıllık eği 
timci Fevzi Budak, 
MHP'den milletvekili 
aday adayı olacak 
Türkiye'nin Melburn 
Konsolosu Vahit 
Özdemir AK Parti 
den Nevşehir millet 
vekilliği aday adayı 
olacak.
Cumhuriyet Savcısı 
Mehmet Yücesoy, 
AK Parti'den mil
letvekilliği aday 
adaylığı başvu
rusunda bulunmak 
üzere görevinden 
istifa etti.

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkan Vekili Prof. 
Dr. İlhan Yerlikaya, 
Orman Genel 
Müdürü Osman 
Kahveci 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğünde Şube 
Müdürü Alparslan 
Gürgenç 
Sağlık Bakanlığı 
İletişim 
Koordinatörü/Daire 
Başkanı Osman 
Güzelgöz 
Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Başhekim 
Yardımcısı Dr. Şanai 
Tosun
Başbakanlık Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumunda 
Personel Daire 
Başkanı Dr. İdris 
Karakuş 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız, 
TBMM Personel ve 
Muhasebe Dairesi 
Başkanı Fatih 
Uğurlu 
TBMM Destek 
Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Nedim 
Küçüker 
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı İthalat 
Genel Müdürü 
Mustafa Sever 
DTM Müsteşarlık 
Müşaviri Selahattin 
Armağan Vurdu 
Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdür 
Yardımcısı Abdullah 
Tombul 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi EGO 
Genel Müdürü Ömer 
Ulu

EGO Genel Müdür 
Yardımcı Cenap 
Aşçı
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Hukuk 
Müşaviri Nazlı Ergül 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Basın 
Yayın Daire Başkanı 
Ahmet Recep 
Tekcan
Ankara İl Tarım 
Müdürü Ruknettin 
Ceyhun, 
Şanlıurfa Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Emin İzol 
Balıkhgöl Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Dr. İzzet 
Korkmaz
Harran Üniversitesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Doğu 
Dilleri Bölümü Öğre
tim Üyesi Yrd Doç. 
Dr. Halil Özcan, 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ Tıp 
Fakültesi Dahili 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Tülay Bakır 
Enerji, Sanayi ve 
Maden Kamu 
Emekçileri 
Sendikası Samsun 
Şube Başkanı 
Müşfik Veysel 
Erdoğan 
Samsun Göğüs 
Hastalıkları 
Hastanesi 
Başhemşiresi Ayşe 
Keskin
Amasya Çevre ve 
Orman İl Müdürü 
Yaşar Kayataş^ 
Başbakanlık Afet ve 
ACll LJuVÜuî YmiÎ^muÎi1 
Başkanı Mehmet 
Er soy 
ÇAYKUR Genel 
Müdürü Ekrem 
Yüce, 12 Haziran'da 
yapılacak seçim
lerde milletvekili 
aday adayı olmak 
için görevinden isti
fa etti.
Görevi 9 yıldan bu 
yana sürdüren Yüce, 
memleketi 
Sakarya'dan AK 
Parti Milletvekili 
aday adayı olmak 
için istifa etti.

CHP hedelli 
askerlik istedi
CHP Grup 
Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, Bedelli 
Askerlik Hakkında 
Açıklama Yaptı. 
CHP Grup 
Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, bedelli

Başbakan 
Erdoğan, Seçim 
Beyannamesini 

Hazırlıyor

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Genel 
Merkezi'nde Seçim 
Beyannamesi 
Üzerinde Çalıştı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, AK 
Parti Genel 
Merkezi'nde Seçim 
beyannamesi 
üzerinde çalıştı. 
Sabah saatlerinde 
AK Parti Genel 
Merkezi'ne gelen 
Başbakan Erdoğan, 
burada parti kur
maylarıyla birlikte 
Seçim beyannamesi 

askerliğin çıkmasını 
istedi. TMM'de 
konuşan 
Hamzaçebi, bir 
kereliğine mahsus 
olmak üzere bedelli 
askerliğin faydalı 
olacağını ifade etti.

üzerinde çalıştı. 
İçişleri Bakanlığı 
görevini bırakan 
Ankara Milletvekili 
Beşir Atalay, bun
dan sonra Seçim 
beyannamesi 
üzerinde çalışa
cağını söyledi. 
Seçimlerden 
dolayı görev
lerinden ayrılan 
Sadullah Ergin ve 
Binali Yıldırım da 
AK Parti genel 
merkezine 
gelerek Başbakan 
Erdoğan ile 
görüştü.

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

UAİKt SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 0 532 668 22 99

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MHP'den Hamiıliyelilet Derneği ne ziyaret CemGüleı,CIPI(esielilceöıgiiimıiııaıeuıii
MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı Gemlik 
Hamidiyeliler Derne 
ğini ziyaret etti. 
Mehmet Kayaoğlu 
ziyarette yaptığı 
konuşmasında, 
‘‘Önümüzde bir 
seçim süreci var 
Ülkemizi yönetecek 
yeni iktidarı seçece 
ğiz. Bugün İktidarın 
yolsuzluklara karşı 
tavrını ve bölücülüğe 
çanak tuttuğunu 
BOP Eşbaşkanı olma 
gereği ile bunlara 
zemin hazırladığını 
defalarca dile 
getirdim Başbakan 
açıklamalar yapıyor 
Ekonomi iyiye gidi 
yor diyor Bursa 
Adliyesinde yüzbin- 
lerce kararı verilmiş 
icra dosyası var 
hangimizin Bankala 
ra borcu yok bu 
nasıl iyi akonomi 
anlamadım, Başba 
kan Darbelere karşı 
yım diyorsun dışarı
da sadece plan yap
tılar diye General

bırakmadın Mısırda 
Mübarek e çağrıda 
bulundun iktidarı 
bırak diye peki 
Mısır'da yönetimde 
şuan kim var Ordu 
birde açıklama 
yapıyorsun Mısırdaki 
yeni düzen umut 
verici diyebiliyorsun. 
Bundan önceki dö 
nemlerde parti lider
leri bir çok program
da birbirleri ile yüz 
yüze konuşur tartışır 
dı. Bugün ise 
Başbakan çıkmaya 
cesaret edemiyor 
madem yüzümüz ak 
diyebiliyorsun sak
ladığın ne? Korktu 
ğun ne ? Cesaretleri 
varsa ben bugün ilçe 
başkanlar/ dahil çağı 
rıyorum yüzyüze bir 

ekranda konuşalım. 
Bugün CHP de 
bir değişim 
içerisinde örneğin 
Haburdaki 34 
PKK'lının avukatı 
KCK davalarına 
gözlemci olarak 
katılan Sezgin 
Tanrıkulu CHP Genel 
Başkan yardımcısı 
oldu, İki dilden 
bah'sedilmeye baş
landı kürtçe reklam
ları gündemde. 
Kısacası önümüzde
ki seçimlerde sadece 
ülkemizi yönetecek 
partiyi değil Ülkemiz 
mi bölünecek iki 
dilli hay a ta mı geçile
cek bunu oylaya
cağız Bunlara izin 
vermeyecek tek par
tide MHP'dir.” dedi.

CHP Bursa Millet 
vekili Aday Adayı 
Cem Güler, Yıldıray 
Atlı başkanlığındaki 
CHP Kestel İlçe 
Örgütü'nü ziyaret 
ederek partililerle 
görüştü. CHP Kestel 
İlçe Başkanı Yıldıray 
Atlı; ‘‘Çok sevdiği bir 
dostu olan Cem 
Güler'in ilçe başkan
lığı dönemindeki 
siyasal birikiminden 
ve genel başkan 
değişimi dahil par
tinin en kritik 
dönemlerinde, kendi 
ikbalini değil, ülke 
ve parti yararını 
gözeterek verdiği 
kritik kararlardaki 
yol göstericiliğinden 
yararlandığını, uzun 
yıllar partiye hizmet 
etmiş ve aynı zaman 
da genç bir siyasetçi 
olarak daha büyük 
bir hedefe ulaşmak 
için ilçe başkanlığın
dan ayrılmasının 
örgüt için kayıp olsa 
da, milletvekilliği 
gibi önemli bir göre

vi layıkıyla 
yapacağından emin 
olduğunu, kendisine 
desteklerinin sonsuz 
olduğunu belirterek 
Cem Güler'e yolun 
açık olsun” dedi. 
Cem Güler ise, CHP 
ve Atatürk ile dünya 
nın pek çok ülkesin
den önce seçme ve 
seçilme hakkini 
kazanan Türk Kadı 
nının 9 yıllık AKP 
iktidarı döneminde 
toplumsal konumu
nun ciddi ölçüde 
gerilediğini, bunun 
rakamlarla da tescilli 
olduğunu söyledi. 
Türk Kadınının sos 
yal statüsü ve kadın 
- erkek eşitliği açısın 
dan dünyada 126. 
sırada bulunduğunu 

hatırlatan Cem 
Güler, 1935 yılında 
TBMM'deki temsil 
oranı açısından dün 
ya İkincisi olan Tür 
kiye'nin bugün 163. 
sırada geldiğini 
söyledi. 2011 Türki 
ye'sinde 4 milyon 
okuma yazma 
bilmeyen kadın 
olduğuna dikkat 
çeken Cem Güler, 
kadının işgü cüne 
katılımının da % 28 
ile gelişmiş ülkelerin 
çok çok altında 
kaldığını, yine 9 yıllık 
AKP iktidarı döne
mimde töre yada 
namus cinayeti 
yoluyla kadına 
yönelik şiddetin 
yüzde 1400 arttığını 
söyledi.

GEMLİK ET-BALIK-TAVUK
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMfl 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL

DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHflLIYfl ALIYOR MUŞUM?” 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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Bursasporluıaraftatlartfan 
dünyaya örnelı nnıje

Yabancı öğrencilerin 
Büyükşehir çıkarması

Soğuk ve karlı bir 
havada Karabükspor 
deplasmanına gide
cek Bursasporlu 
taraftarlar, dünyaya 
örnek olacak bir pro
jeye imza atacaklar.

Yeşil-beyazh taraftar
lar topladıkları gıda 
ve giyecekleri 
Karabük'te yardıma 
muhtaç ailelere 
dağıtılacak. 
Bursaspor Fan'ın 
başlatmış olduğu ve 
BursasporTaraftarlar 
Birliği'nin de 
desteğiyle gerçek
leştirilecek 'Bir 
Delilik Hareketi' pro
jesi kapsamında 
yardıma muhtaç 
aileler için toplanan 
gıda ve giyim 
yardımı yapılacak. 
Taraftarlar tarafından 
başlatılan ve ilk

olarak Karabük 
deplasmanında 
gerçekleşecek pro
jenin bütün 
Türkiye'ye yayılması 
hedefleniyor 
Taraftarlar
Karabük'deki yoksul 
halka gerek 
evlerindeki fazla 
kıyafetleri, temiz 
kitapları, silgileri, 
kuru gıda yardımı 
gerekse dışarıdan 
aldıkları ürünlerle 
Teksaslı

Bursasporlular 
Derneği'nin yolunu 
tutuyor. Tüm 
Bursa'nın bu projeye 
destek olmasını 
isteyen Bursasporlu 
taraftarlar, 
"Bursaspor 
taraftarının 
medyadaki imajına 
da direk etki edecek 
proje de taraftar
larımız gerçek 
Bursasporluları tüm 
dünyaya göstere
cek" dedi.

Uludağ Üniversitesi 
Uluslararası Gençlik 
Değişimleri 
Topluluğu (UGED) 
tarafından gerçek
leştirilen ‘Gençlik 
Projesi' kapsamında 
Bursa’ya gelen 
öğrenciler, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Heykel’deki Tarihi 
Belediye Binası’na 
hayran oldu.
Uludağ Üniversite- 
si’nin öğrenci 
topluluklarından 
Uluslararası

Gençlik Değişimleri 
Topluluğu (UGED), 
10 günlük bir 
‘Gençlik Projesi’ 
nedeniyle İspanya, 
Portekiz, Macaristan, 
Slovenya, Polonya 
ve Litvanya’dan 
gelen öğrencileri 
ağırladı. Yabancı 
misafirlerine 
Bursa’nın tarihi ve 
turistik mekanlarını 
gezdirerek kenti 
daha yakından tanı
tan UGED üyeleri, 
konuklarına, Büyük 
şehir Belediyesi’nin

Heykel’deki Tarihi 
Belediye Binası’nı 
da gezdirdi.
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Neşet 
Çakmaklı’nın ağır
ladığı öğrenciler, 
Bursa’nın güzellik
lerine hayran olduk
larını dile getirdiler. 
Büyükşehir Belediye 
binasının tarihi 
dokusunu da çok 
beğendiklerini 
söyleyen öğrenciler, 
mekanda bol bol 
fotoğraf çektirdiler.

LIBERTY (ŞEKER) 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 Eml^k Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ istiklal 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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3*1 Satılık daire & Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3*1 SATILIK 

Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

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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15 hin araca ceza!
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
uygulamanın daha 
ilk 3 gününde 101 
bin kişinin vergi 
borcu ile trafik ve 
diğer para 
cezalarının yeniden 
yapılandırılması için 
başvurulduğunu 
açıkladı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
vergi dairelerinin 
vergi borçluları ile 
Maliye Bakanlığınca 
tahsil edilen idari 
para cezalarına 
ilişkin yeniden yapı
landırma başvuru
larını kabul etmeye 
başladığını ifade etti. 
İlk 3 günde 97 bin 
kişinin, kesinleşmiş 
vergi borçları için 
yeniden yapılandır
ma istediğini 
belirten Şimşek, 
diğer borçlar ve 
cezalarla birlikte bu 
sayının 101 bine çık
tığını söyledi.
3 günde ortaya 
çıkan bu rakamı 
"memnuniyet verici" 
olarak niteleyen 
Maliye Bakanı, şöyle 
devam etti: 
"Daha uygulamanın 
başlarında meydana 
gelen başvurular 
son derece sevindi
ricidir. Kamu alacak
larının yeniden yapı
landırılmasıyla ilgili 
düzenleme, borçlu
lar açısından tarihi 
bir fırsattır.
Vatandaşlarımızın 
da; bu süreçte 
Kanunun getirdiği 
ödeme kolaylığından 
ve diğer uygula

malardan yararlan
malarını istiyoruz. 
Borçlu mükellefler
imizi, vatan
daşlarımızı bu tarihi 
fırsattan yararlan
maya çağırıyoruz."

10 MİLYON KİŞİYE 
MEKTUP 
Bakan Şimşek, 
yeniden yapılandır
manın doğru ve hızlı 
şekilde anlatılması 
için Maliye Bakanlığı 
olarak da her türlü 
çabayı gösterecek
lerini de belirtti.
Bu çerçevede vergi 
ve idari para cezası 
borcu olanlara uyarı 
mahiyetinde birer 
mektup göndererek, 
vergi ya da para 
cezası borcu bulun
duğunu hatırlatacak
larını kaydeden 
Şimşek, ikinci mek
tupta ise mükelle
flerin Kanunun 
matrah artırımı ve 
defter kayıtlarıyla 
ilgili hükümleri 
konusunda bil
gilendirileceğini 
bildirdi.
Yeniden yapılandır
maya ilişkin uyarı ve 
bilgilendirme 

mektuplarının PTT 
kanalıyla vatandaşa 
ulaştırılacağını ifade 
eden Maliye Bakanı, 
"Vatandaşa, uyarı ve 
bilgilendirme amaçlı 
gönderilen mektup 
sayısı 10 milyonu 
bulacak. PTT ile 
anlaşma sağlandı. 
Mektupların kağıt 
ortamına dökülmesi, 
zarflanması ve 
vatandaşa 
ulaştırılması 
işlemlerini PTT 
üstlenecek. Bize 
de bu hizmeti 
karşılısında indirimli 
tarife uygulayacak. 
Mektup başına 95 
kuruş ödeme 
yapacağız" dedi. 
Maliye Bakanı 
Şimşek, yeniden 
yapılandırmanın 
tanıtımı için bil- 
boardların da 
kullanılacağını 
söyledi ve yeniden 
yapılandırmanın 
vatandaşa en 
iyi şekilde anlatıl
ması için Bakanlık 
olarak üzerlerine 
düşen hiçbir 
sorumluluktan 
kaçınmayacaklarını 
söyledi.

Denetimler sonucun
da 15 bin 583 taşıta, 
18 milyon 364 bin 
576 lira ceza kesildi. 
Ulaştırma Bakanlığı 
yetkililerinden aldığı 
bilgiye göre, yolcu 
ve yük taşı
macılığının büyük 
kısmının karayolu ile 
gerçekleştirildiği 
Türkiye'de, bu alan
daki denetimlerle 
trafikte can ve mal 
güvenliği sağlanıyor. 
Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği kap
samındaki tüm 
araçların denetim
leri, Karayolu 
Taşıma Kanunu ile 
Karayolları Trafik 
Kanunu hükümlerine 
göre, Kara 
Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü, emniyet 
ve jandarma 
görevlileri tarafından 
yapılıyor.
Buna göre, bu yılın 
ilk iki ayında 
denetlenen 957 
bin 753 arâçîan 
15 bin 583'üne 
toplam 18 milyon 
364 bin 576 TL ceza

‘GemlikKörfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

kesildi. Böylece 
Türkiye'de 
denetimden geçen 
100 araçtan 
yaklaşık 1,6'sı 
ceza almış oldu. 
Bu dönemde Kara 
Ulaştırması Genel 
Müdürlüğüne bağlı 
bölge müdürlükler
ince .denetlenen 911 
bin 210 aracın 12 bin 
800'üne, 17 milyon 
862 bin 373 TL ceza 
kesildi.
Emniyet ve jandar
ma güçlerince 46 bin 

NttBETÇlECZANE
İl Mart 20ll Cuma 

SAĞLIK ECZANESİ

543 aracın 
denetimi gerçek
leştirilirken, bunlar
dan 2 bin 
783 taşıt, 502 bin 
203 lira ceza aldı. 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 
yetkililerinin dene
timlerinde kesilen 
ceza miktarında 
İstanbul Bölge 
Müdürlüğü ilk sırada 
yer alırken, bu ili 
Adana, Ankara ve 
İzmir bölge müdür
lükleri izledi.

G 
E I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513.10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 46 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 qq

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 go 40

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513.23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 
mar-pet „
Tuncay Otogaz 513 -34 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEHLİK’İN İLK CÛNLÛK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3910

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)

HMllMil
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

II.J0-I4.00-16.30- 
l9.00-2l.l5

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-I4.l5-I6.45* 

18.45-20,45 
Rezervasyon

(Tel :515532i)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HHIIINSIIIi
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^^^tf

TEL: 5131071-GSM: 0.5335601899 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Balıkçı, denize 
bakarken öldü
Kayıkhane semtinde bulunan Balıkçı 
İskelesi’ne bağlı teknedeki arkadaş 
larını izlerken ani kalp krizi geçiren 
Muhittin Yılmaz (65) olay yerinde 
yaşamını kaybetti. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’ni 8,9’lik deprem vurdu

Bakanl ık Beled iye Başkanı 6üler ve 
vardımcılannı rönmın uzaklaştırdı 
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı sini istedi. İstek Bakan Beşir Ata- 
Belediyedeki soruşturma sonucu lay’ın istifasından önce gerçekleş 
Başkan Fatih Mehmet Güler ve tirildi. İçişleri Bakanlığı’nın görev 
İdari Başkan Cemil Acar ile den almalar ile ilgili uyguladığı
Teknik Başkan Özkan Ateşli’nin karar üzerine Başkan ve yardım- 
tutuksuz yargılanmasından sonra alarmın ‘yürütmenin durdurul- 
İçişleri Bakanlığı’na başvurarak 3 ması’ ile ilgili olarak Danıştay’a 
başkanın görevden uzaklaştırılma başvuracakları öğrenildi. Syf 2’de

Mb Ulam
Ölü sayısı resmi açıklamaya göre 400 oldu,

öldüğü, yüzlerce

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye de deprem ve 
tsunami

Aslında bu durum bekleniyordu.
Edirne Belediyesi’nde, Dikili

Belediyesi’nde, Adana Belediyesi’nde de 
bu tür olaylar olmuştu.

Önce yolsuzluk iddiaları, ardından Ba 
kanlık kararı ile görevden almalar olmuş
tu.

Ama, bunların çoğu müfettiş raporlarına 
dayandırılan almalardı.

Belediye Başkan ve yardımcılarını gö 
revden uzaklaştırma istemi, Gemlik Cum 
huriyet Başsavcığı’ndan geldiğini öğren 
dik.

Dün, saat 11.oo e kadar Gemlik Beledi 
yesi’ndeydim.

Görevden alınma tebliği imzalanmış.
Devamı sayfa 4’de

Japonya 8,9'luk 
depremle sallandı. 
Ülkenin kuzeyini tsuna

mi dalgaları vurdu. 
Ölü sayısı resmi açıkla

maya göre 400 oldu. 
88 bin kişinin kay
bolduğu iddia ediliyor. 
Japonya'yı vuran 
8,9 büyüklüğündeki 
deprem ve ardından 
oluşan tsunamide 
yaklaşık 400 kişinin

kışının de kayıp 
olduğu bildirildi. Daha 
önce ülkenin kuzey
doğusundaki Sendai 
bölgesinde 200-300 
cesedin bulunduğunu 
açıklayan polis yetki 
tileri, afette ayrıca 
110 kişinin daha 
öldüğünü belirtti.
Yetkililer, 544 kişinin de 
yaralandığını söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi’ni 8,9’lik deprem vurdu

Batanın BeleJine Başkanı Güler ire
Argo yasağı

Siyasal iktidar haberlerde argonun 
önünü kesmek için adım atıyor.

Yeni bir yasal düzenlemeyle TV de 
“argo” konuşmalara yasak getiriliyor 
yasakla kalmıyor cezai yaptırım da konu
luyor.

Yeni düzenlemeyle örneğin TV haber
lerinde “hıyar” denmeyecek.
Aslında siyasal iradenin bu hamlesine 

katılmamak olanaksız.
Ama bu işten en çok zararı da siyasal 

iradenin yetkili ağızları görecek.
Çünkü onlar konuşmalarında “argo”yu 

ziyadesiyle kullanıyorlar.
Örneğin başbakan...
Ya da Yardımcısı Bülent Arınç...
Bu arada...
Konuşmaya yazmaya yasak geliyor 

madem...
Hep yazmayı düşündüğüm bir hıyar 

fıkrası vardı “denk” düşürmeye çalışıyor
dum.

Sırası değil ama!
Sonraya da bırakılacak gibi değil. 
Pinochet’ye sormuşlar, 
“Cunta kurmak mı zor, turşu kurmak 

mı?” diye.
Pinochet de;
“Turşu kurmak daha zor. En azından 20 

tane hıyar bulacaksın, hepsini bir 
kavanoza yerleştireceksin, üzerlerine 
sirke, tuz, limon ilave edeceksin. Bunlar 
yetmezmiş gibi aylarca da olmasını 
bekleyeceksin. Halbuki cunta kurmak 
için üç tane hıyar yeter” diye cevap ver
miş.

ratılmcı tonu nırerten izaldastıdı
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Belediyedeki soruşturma sonucu 
Başkan Fatih Mehmet Güler ve İdari Başkan Cemil Acar ile Teknik 
Başkan Özkan Ateşli’nin tutuksuz yargılanmasından sonra İçişleri 
Bakanlığı’na başvurarak 3 başkanın görevden uzaklaştırılmasını istedi. 
İstek Bakan Beşir Atalay’ın istifasından önce gerçekleştirildi.

Bursa için acı bir kayıp
Onat aradı... Çan’la (Komar) 

karşılaşmışlar.
“Sana “dedi “acı bir haberim var.”
“Can Amca babasını yitirmiş.”
Evet Sevgili Can babasını yitirdi ama 

Türkiye de önemli bir değerini...
Ben de haberi ahr almaz Nadir (Tülek)’e 

iletmek istedim.
Meğer o da beni aramıyor mu?
Hikmet Komar’ı gazeteciliğe başladığım 

yıllarda tanımıştım.
Rahmetli Dogan Ersöz’le birlikte kur

dukları BUSİAD’ın Genel Sekreteri'ydi.
Basınla ilişkilere önem veren bir yapısı 

vardı.
Nadir de, ben de ekonomiyle ilgili yeni 

bir uygulama başladığında mutlaka 
görüşlerine başvururduk.

Yığınla işi bile olsa ki öyleydi bize hep 
zaman ayırırdı.

Saygın ve özgün kişiliğinin yanı sıra 
“insan”a önem ve değer veren bir yapısı 
da vardı.

YAYSAN’ı kurmuş ve uzun yıllar yaşat
mayı başarmıştı.

YAYSAN üretim yöntemleriyle, emeğe 
gösterdiği saygısıyla örnek bir fabrikay
dı.

Uzun yıllar Türk Otomotiv sektörüne ve 
sanayisine katkı sundu.

Sanayiciliğinin yanı sıra sosyal ilişkileri 
de güçlüydü.
Trabzonlular Derneği Başkanlığı yaptığı 

yıllarda sıradanhğın dışına taşarak bir 
kültür haftası düzenlemiş, yemekleriyle, 
folkloruyla, gelenekleriyle Trabzon’u 
BursalIlara tanıtmıştı.

Işıklar içinde yat Hikmet Ağabey... 
Hepimizin başı sağ olsun.

Gemlik Belediye 
si’nde Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
istemi, Bursa 
Valiliği’nin İç İşleri 
Bakanlığından 
talebi ve Bakanın 
onayıyla Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İdari 
Başkanı Cemil Acar 
ve Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, 
Bakan onayıyla 
görevlerinden 
uzaklaştırıldı. 
Cumuhriyet 
Başsavcılığının, 
başlattığı soruştur
mada, tutuklan
masını istediği 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in Gemlik 
Asliye Ceza 
Mahkemesi’nce 
tutuksuz yargılan
ması, İdari Başkan 
Cemil Acar ve 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli’in 
tutuklu iken, üst 
Mahkemece 
serbest bırakılması 
üzerine, Savcılık, 
zimmet, ihaleye 
fesat karıştırmak, 
resmi evrakta 
tahrifata iştirak 
etmek, nitelikli zim
met suçlarından 
soruşturma 
geçirdiğini, 
emirlerindeki 
memurların tanıklık 
yaparken, etkileri 
altında bırakılabile
ceklerini belirti 
lerek, soruştur
manın sağlıklı 
yürütülmesi için 
Belediye Başkan 
ve Yardımcılarının 
5393 sayılı 
Belediyeler Yasası 
nın 47. maddesine 
göre, görevdönf 
uzaklaştırılmalatİriı' 
7 Şubat 2011 tari
hinde, İçişleri Ba 
kanlığından istedi. 
Bunun üzerine,

Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü, 
üç başkanın 
görevden uzaklaş 
tırılması istemini 
Müsteşar 
Yardımcısı ve 
Müsteşar onayı 
alındıktan sonra, 
8 Mart 2011 tarihin 
de de İçişleri Baka 
m Beşir Atalay’ın 
görevi bırakmasın
dan bir gün önce 
onayı alındı.

ANKARA 
YOLUNDA 
ÖĞRENDİ 
Dün, Ankara’daki 
CHP örgüt toplan
tısına katılacak 
olan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’ten izin aldı. 
Yerine vekaleten 
Cuma ve Cumartesi 
günleri için meclis 
üyesi Fikret Çolak 
oğlu’nu Pazartesi 
ve Sah günü için 
ise Meclis üyesi 
Muarrem San’yı 
vekil bıraktı.
Saat 11.oo e kadar 
belediyede çalışan 
Başkan Güler, CHP 
ilçe Başkanı 
Dursun Özbey ile 
Ankara’ya gitmek 
üzere yola çıktı. 
Saat 11.30 da 
Kaymakamlıktan 
gelen bir telefon ile 
İdari Başkan Cemil 
Acar ve Teknik 
Başkan Özkan

Ateşli 
Kaymakamlığa 
çağrılarak, İç İşleri 
Bakanhğı’nın 
görevden 
uzaklaştırma 
yazılarını kendileri 
ne tebliğ etti. 
Başkan Güler’in 
izinli olması 
nedeniyle tebliğatı 
Ankara dönüşüne 
bırakıldı.

YOLDAN 
DÖNDÜLER 
Tebliğatı alan 
Belediye Teknik ve 
İdari Başkanlar), 
Ankara yolunda 
olan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
arayarak, durumu 
bildirdi. 
Bunun üzerine 
Başkan Güler ve 
Özbey, Gemlik’e 
geri döndüler. 
CHP Belediye ve İl 
Genel Meclis grubu 
acil bir toplantı 
yaparak, durumu 
değerlendirdi.
Başkan ve Özbey 
daha Ankara’ya 
hareket ettiler. 
Ankara yolunda 
kendisiyle 
görüştüğümüz 
Belediye Başkanı 
Güler, şunları 
söyledi: 
"Bu konudaki asıl 
süreci biliyorsunuz. 
Bana göre bu karar 
çok da sürpriz 
değil. İç İşleri 
Bakanının tasarru

fudur. CHP 
Grubunda Fatih 
Mehmet Güler den 
başka da çok iyi bir 
kadro var. Bu güçlü 
ve dürüst kadro, 
Gemlik’e en iyi 
şekilde hizmet 
eder. Uzaklaştırma 
maze ret değildir. 
Kadrolarımız 
hizmete devam 
edecektir.” 
BELEDİYEDEN 
AÇIKLAMA 
Ote yandan, CHP 
Belediye Meclis 
grubu toplantısın
dan sonra yapılan 
yazılı açıklamada 
şu görüşlere yer 
verildi: 
"Belediyemizde 
devam etmekte 
olan soruşturma 
kapsamında 
Belediye 
Başkanımız Fatih 
Mehmet GÜLER ile 
Belediye Başkan 
Yardımcılarımız 
Cemil ACAR ve 
Özkan ATEŞLİ, ted
bir amacıyla geçici 
olarak Bakanlık 
Makamınca görev
lerinden alın
mışlardır.” 
İçişleri Baknlığının 
görevden almalar 
ile ilgili olarak 
uyguladığı karar 
üzerine Başkan, ve 
Yardımcılarının 
“yürütmenin durdu
rulması” ile ilgili 
olarak Danıştay’a 
başvuracakları 
öğrenildi.
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tohiıiiniürttııfıiııMıliı YazıYORUM
Bursa'nın 
Orhangazi ilçesinde, 
kamyonetin çarptığı 
yaşlı adam yaralandı. 
Konya'da ikam 
eden bir süre önce 
Orhangazi'deki 
akrabalarını 
ziyarete gelen

Kar temizleme kavgasında kan aktı
Bursa'da, branda 
üzerinde biriken 
karların temizlen
mesi yüzünden 
çıkan kavgada 
iki kişi 
yaralandı. 
Edinilen bilgiye

Bursa'flaKarhonmonoksitZehirlenmesi
Bursa'da evindeki 
sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan zehirlenen kişi 
hastaneye kaldırıldı.

Esrarla yakalanan genç, gözaltına alımlı
Bursa’da üzerinde 
esrarla yakalanan bir 
genç, gözaltına 
alındı.

Travesii İrem'in katiline müebbet hapis istemi
Bursa'da, 'İrem' 

takma isimli traves- 
tiyi öldürdüğü iddia 
edilen sanığın 
müebbet hapsi 
isteniyor.
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçundan 
müebbet hapsi iste
nen E.Ş. (22), tekrar 
hakim karşısına çıktı.

Ojitti 
İMİM

Hüseyin Karaverli'ye 
(71), İznik yolu 
kavşağında karşıdan 
karşıya geçmek iste
diği esnada, Serkan 
I. (38) idaresindeki 
77 DH 955 plakalı 
kamyonet çarptı.
Yaralanan yaşlı 

göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Reyhan Mahallesi 
Tayakadın Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Dükkanın 
brandası üzerinde 
biriken karları

Alınan bilgiye göre, 
Yiğitler Mahalle 
si'nde oturan Hasan 
Hüseyin Akçı (58), 
evindeki sobadan

Alınan bilgiye göre, 
Anadolu Mahallesi 
Atıcılar Caddesi'nde 
devriye gezen

Kendisiyle ters 
ilişkiye girmek 
isteyen travesti 
Mesut Şaban Okan'ı 
(28) 57 yerinden 
bıçaklayarak 
öldürmekle suçlanan 
sanığın davası 
karara kaldı. 
Duruşmada söz alan 
müdahil vekili 
Mustafa Yağcı, 
sanığa maktulün

İstanbul Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
yürütülen ve daha 
önce 37 kişinin 
tutuklandığı operas 
yonların devamında 
12 kişinin yaka- 

adam, Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kolu 
kırılan ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan Karaverli, 
buradaki ilk müda
halenin ardından 

temizleme
meselesi yüzünden 
tartıştı. Münakaşa 
kavgaya 
dönüşürken, İ.A. (47) 
bıçakla baldırından 
yaralandı, 22 yaşın
daki oğlu M.A. ise 

sızan karbonmonok- 
sit gazından zehir 
lendi. Yakınlarının 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen ambu

güvenlik güçleri, 
durumundan şüphe
lendikleri B.O'nun 
(19) üzerinde arama

57 yerinden 
bıçaklanarak 
öldürülmesi göz 
önünde bulunduru
larak ceza 
verilmesini istedi. 
Duruşmaya 
maktulün annesi 
M.O.'nun yanı sıra 
çok sayıda travesti 
de katıldı. 
Mütalaasını veren 
savcı, sanığın "kas

landığı belirtildi.
"Yağma, adam kaçır
ma, tefecilik ve tah- 
silât" gibi suçlar kap
samında gözaltına 
alınan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi.
2010 yılı Eylül ayında 
Organize Suçlar

Bursa'ya sevk edildi 
Kamyonet 
şoförü Serkan I. 
polis tarafından 
gözaltına alınırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

darp edildi. Polis, 
H.E. (29) ile babası 
N.E.'nin (62) 
şüpheli olarak 
ifadesine başvurdu 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

lansla Bursa Devlet 
Hastanesine 
götürülen Akçı'nın 
sağlık durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

yaptı.
Cebinde 2 gram 
esrar bulunan B.O, 
gözaltına alındı.

ten öldürmek" 
suçundan müebbet, 
"gece vakti 
nitelikli hırsızlık" 
suçundan ise 
9 yıla kadar 
hapsini talep etti. 
Taraf avukatlarına 
esas hakkında son 
savunma için süre 
veren mahkeme, 
davayı karar için 
erteledi.

Şubesi'nin yürüttüğü 
soruşturma kap
samında İstanbul, 
Bursa, Tekirdağ ve 
Erzurum'da düzenle
nen eş zamanlı 
operasyonlarla 86 
şüpheli gözaltına 
alınmıştı.

Bürokrasiden siyasete!...
Bürokrasiden siyasete geçenler üçe 

ayrılır.
Kariyer sahibi olanlar..
partilerin ihtiyaç duyduğu uzmanlar..
Devlet görevi yaptığı sırada, makamını 

siyasetin çirkin yüzüne peşkeş çekip 
sonra da dokunulmazlığa ihtiyaç duyan
lar...

Hiçbir özelliği olmayan, sadece "Parti 
nin Adamı" olduğunu tescil ettirmek için 
aday olanlar.

Bunlar seçimden sonra partiye gelip 
"Ben sizin adamınızım, aday oldum 

kazanamadım, şu makama beni getirin" 
diye kapı aşındıranlardır.

Ben genellikle herkesin siyasetle ilgilen
mesi taraftarıyım.

Kaliteli ve doğru insanlar siyasete gire
cekler ki, üçkağıtçı takımı dışarıda kalsın.

Üçüncü şıktakiler önemli kişiler 
değildirler.

Esas tehlikeli ve korkunç olan ikinci şık
taki kişilerdir.

Bu kişilere, iktidarın başı veya çok 
yakın çevresi tarafından kanunsuz, yanlış 
işler yaptırılır...

Genel Başkan tarafından kullanılan 
bazıları kandırılır, milletvekili yapılmaz, 
orta yerde bırakılır.

Bunların bir kısmı kafayı üşütür, bir 
kısmı yargıda hesap vermekle uğraşır ve 
yok olurlar.

Arada bir Milletvekili olanların da hiç 
itibarları olmaz, Genel Başkan dahil hiç 
kimse yüzlerine bakmaz, görev vermez.

Tek başlarına mecliste dolaşırlar sonra 
da unutulur giderler...

"Bürokratların siyasete katılmalarındaki 
en büyük yanlış ise, seçilemeyenlerin 
tekrar görevlerine dönmelerine yasaların 
izin vermesidir.

Bu olmamalıdır.Yanlıştır.
Siyaset başlı başına çok önemli bir 

görevdir.
Gönüllülük esasına dayanır. Siyaset 

yapmak isteyenler, aday olanlar bu işin 
masraflarını kendileri karşılarlar.

Halbuki bürokratlar, adaylıkları 
süresince "henüz istifa etmeden önce 
bile"tüm devlet olanaklarını kullanırlar.

Yani sıradan bir vatandaşın siyasete 
girmesiyle, bir bürokratın siyasete 
girmesinde bir "eşitsizlik" vardır.

Ayrıca önemli bir devlet görevinde bulu
nan ve bir partiden aday olan bir 
bürokrat, "tarafsızlığım" yitirmiş demek
tir.

Aday olduklarına göre bu sorular ve 
benzerleri çok sorulacak, bu kişilerin 
geçmişleri, aileleri, kardeşleri, görev 
zamanları, servetleri, harcamaları didik 
didik araştırılacaktır.

Siyasete girenlerin bunları baştan kab
ullenmeleri gerekir.

Ne demişler;
"Gerçek soyunu-sopunu ve kendini 

tanımak istiyorsan siyasete gir.
Görelim bakalım..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


12 Mart 2011 Cumartesi Gemlik KHrfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediyede deprem ve 
tsunami

Bu sırada, AKP’li Meclis üyesi Refik Yıl 
maz da oradaydı.

Benim ardımdan Kaymakamlık Başkan 
Yardımcılarını çağırarak İçişleri Bakanlığı’ 
dan görevden uzaklaştırma yazısını tebliğ 
ediyor.

Bu durum dün Japonya’da yaşanan 8.9’ 
luk deprem ve ardından gelen tsunami gibi 
oldu.

Benim ardımdan Ankara’ya yola çıkan 
Başkanın haberi yolda öğrenince geri 
döndüğünü öğrenedim.

Ben, haberi Bursa’da duyan öğretmen 
arkadaşlarımdan öğrendim.

Belediye’yi aradığımda ilgililer toplantı 
yapıyorlardı.

Kaymakamlıktan haberi doğrulattım. 
Soluğu belediyede aldım.

Ne oluyor diye merak ediyordum.
CHP grubu basın bildirisi yazmakla 

meşgul idi.
Haberi duyan milletvekili aday adaylığı 

için İl Genel Meclisi görevinden istifa eden 
Ilhan Demiröz ve Kestel İl Genel Meclis 
üyesi Kahraman Atlı Belediyedeydi.

Demiröz, gazetemize yaptığı açıklamada, 
“Bu hükümetin en iyi icraatlarından bir 
tanesi görevden almalardır.

Bu hareketler yıldırma olaylarıdır. Ama 
biz birbirimize daha çok kenetleneceğiz. ” 
diyordu.

Yolda olan Belediye Başkanı Fatih M eh 
met Güler ise “Olay sürpriz değil, içişleri 
Bakanlığı tasarrufunu kullandı. CHP gru 
bunda çok iyi bir kadro var. Genç, dürüst 
arkadaşlarım ile hizmeti en iyi şekilde 
sürdü receğiz” dedi.

Cemil Acar ise, “rehabilitasyona” alın 
dığını söyledi.

Özkan Ateşli, “Biz yine belediye meclisin 
deyiz” demekle yetindi.

Şimdi ne olacak?
Olacağı şu.
Başkan yardımcılarının tutuklandığında 

da yazmıştım.
Vali, 10 gün içinde Belediye Meclisini 

toplantıya çağırarak, aralarında bir başkan 
seçmesini isteyecek.

Başkan Fatih Mehmet Güler, görevden 
uzaklaştırılarak 3/2 maaş alarak karar 
Danıştay’dan dönmezse yargılama sonunu 
bekleyecek.

Berat ederse, görevine dönecek.
Bu sırada iki başkan yardımcısı ise 

meclis üyeliği görevini sürdürecek.
Gemlik Belediye Meclisi’nde matematik

sel durum şöyle:
CHP 12
AKP 9
MHP 3 üyeye sahip.
(Bu arada MHP’li Mehmet Çelik’in par

tisinden istifa ettiğini, ancak istifanın don
durulduğunu da unutmayalım)

Bu durumda Mecliste CHP yine çoğun
lukta. Seçilecek Başkanın CHP’den olması 
fire vermedikçe mutlak.

Bu isim kim olabilir?
Bence, Mahir Gencer.
CHP şimdi aralarından seçecekleri baş 

kan adayını belirleyecek.
Bu başkan bize üç yıl süreyle, hizmet 

verecek.
CHP dikkatli seçim yapmak zorunda.

Balıkçı, denize bakarken öldü
Kayıkhane semtinde bulunan Balıkçı İskelesi’ne bağlı teknedeki arkadaşlarını 

izlerken ani kalp krizi geçiren Muhittin Yılmaz(65) olay yerinde yaşamını kaybetti.
Kayıkhane semtinde 
kalp hastası yorgun 
balıkçı, balık 
ağlarını toplayan 
arkadaşlarını ve 
denizi izlerken 
kalbine yenildi.
Dün, saat 16.oo 
sıralarında 
Kayıkhane 
semtinde bulunan 
Balıkçı İskelesi’nin 
karşısında ayaklarını 
kordon betonundan 
aşağı sarkıtarak 
iskeleye yanaşmış 
ağları 
temizleyen balıkçı 
arkadaşlarını ve 
denize izleyen 
Muhittin Yılmaz(65) 
adlı balıkçı, ani 
fenalaşarak olduğu 
yerde sırt üstü 
düştü.
Kimsesi olmadığı 
öğrenilen ve yalnız 
yaşan Muhittin 
Yılmaz’ın kalp 
hastası olduğu ve 
kalp büyümesi 
bulunduğu 
öğrenilirken, 
balıkçının ölmesi 
üzerine olay yerine 
gelen doktorun 
yaptığı incelemede, 
şahsın kalp krizin* 
den ölmüş olabile
ceği yönünde

ön rapor verildi. 
Cumhuriyet 
savcısının olay 
yerinde yaptığı 
incelemeden sonra

balıkçı Muhittin 
Yılmaz’ın cesedi 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi.
Arkadaşlarının otur

duğu yerde ölmesi 
iskelede çalışan 
balıkçılar arasında 
şaşkınlık ve üzün
tüye neden oldu.

"Bu tür uygulamalar bizi kenetl ef
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Belediye İdari 
Başkanı Cemil Acar 
ve Teknik Başkan 
Özkan Ateşi i’n in 
İçişleri Bakanı 
tarafından görev
lerinden alınmasın
dan sonra Gemlik 
Belediyesi’ne 
geçmiş olsun 
ziyaretine ilk gelen
ler Bursa İl Genel 
Meclisi’nin eski 
grup başkanlığından 
istifa eden milletve- 
ki aday adayı İlhan 
Demiröz ve il 
Genel meclis üyesi 
Kahraman Atlı oldu. 
Demiröz gazetemize 
yaptığı açıklamada,

AKP hükümetinin 
en iyi icraatlarından 
bir tanesinin 
görevden almalar 
olduğuna dikkat 
çekerek, “İktidarın 
karşısında muhalfet 
varsa tutuklamalar, 
Silivri’ye gönder
meler uygun bul

muyoruz. Yargıda 
devam eden her 
türlü delilleri rağ
men bu arkadaşların 
seçimler yaklaştığı 
bu günlerde kararın 
siyasi olduğunu 
düşünüyorum. Bu 
hareketler bizi yıldır
maz. Aksine bizi bir

birimize kenetler. 
İktidarın yürüttüğü 
bu engellerin aşa
cağımızı Gemlik 
halkı çok iyi bildiği
ni biliyorum. Bu 
tür eylemlerin 
13 Haziran sabahı 
sona ereceğine 
inanıyorum. ”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kardan yolları kapanan 
köylere ekmek desteği
Gemlik Belediyesi 
kar yağışı 
nedeniyle yolları 
kapanan dağ 
köylerine grayder 
iş makinesi aracıyla 
ekmek gönderiyor. 
İlçeye bağlı Şükriye 
ile Feyziye köy
lerinin yolları yağan 
kar nedeniyle ulaşı
ma geçit vermey
ince fırın araçları 
köylere ekmek 
götüremedi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
talimatıyla 
Gemlik Ekmek 
Sanayi tesislerinden 
alınan ekmekler 
Belediye Fen İşler
ine ait grayder’le 
köylere götürüldü. 
Belirli yerlerde bir 
metreye varan

kar yüksekliği 
nedeniyle yollar 
kapanınca 
Gemlik Belediyesi 
araçları hem yol
ların ulaşıma 
açılmasını sağladı 
hem de vatan
daşların ekmek 
ihtiyaçlarını 
karşıladı.
Üç gündür yağan 
kar nedeniyle 
yolları kapanan dağ 

köylerinden 
Şükriye ile Feyziye 
köylerine ulaşım 
sağlanamayınca 
Gemlik Belediyesi 
araçları tarafından 
başlatılan çalış
malar sonucu 
Güvenli, Şükriye ve 
Feyziye köyleri 
yolları kardan 
temizlenirken ilçeye 
bağlantıları da 
sağlanmış oldu.

Yaklaşan Genel 
Seçimler öncesinde 
Halkın Sesi Partisi 
temposunu arttırdı. 
Giresunlular 
Derneği’ne yapılan 
tanışma ziyaretine 
Çotanaklar'ın büyük 
ilgi gösterdikleri 
görüldü. Dernek 
Başkanı Durmuş 
Uslu'nun tarafından 
karşılanan HAS İlçe 
Yönetimi'nin ise 
gösterilen alakadan 
memnun kaldığı 
gözlendi. Sözlerine 
teşekkür ederek 
başlayan HAS Parti 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, "Bizler 
olduğumuz gibi 
görünen insanlarız. 
Şaibesiz kişiliklerle 
yola çıktık. İnşallah 
zaman içinde İlçe 
halkı farkımızı 
anlayacak” dedi. 
Büyükşehir ile

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com.

Gemlik 
Belediyesinin bir 
türlü kanalize 
olamamasından 
yakınan Kantur, 
"Sıkıntıyı Gemlikli 
hemşerilerimiz 
çekiyor. En basitin
den yolların halini 
görüyorsunuz.İki yıl 
öncesinin taahhüt
leri ise hala sümen 
altında" diyerek 
uzlaşma" istedi. 
İlçedeki spor alan

larının eksikliğinden 
yakınan Dernek 
Başkanı Durmuş 
Uslu'ya ise Kan 
tur'un cevabı 
gecikmedi. "Gemlik 
projelerimiz içinde 
sosyal belediyecilik 
anlayışını tamlayan 
her türlü ihtiyacın 
karşılığı hazır, buda 
HAS Parti'nin 
siyasete olan yak
laşım farkı" diyerek 
sözlerini noktaladı.

Kanililli'den tsunami açıklaması
Japonya'da yaşanan 
depremle ilgili 
Kandilli Rasatha 
nesi'nde basın 
toplantısı düzenlen
di. Japonya tari
hinde en büyük 
deprem olduğunu 
belirten Kandilli 
Rasathanesi Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı 
Doç.Dr. Nurcan Özel, 
"Depremin büyük

lüğü 8.8. Şu ana 
kadar aldığımız bil
gilerle tsunami yük
sekliği 3-4 metre. 
Bazı bölgelerde 
yangınlar meydana 
gelmiş. Tokyo'dan 
fazla haber almamı 
yor. Resmi bilgi 
gelmedi. Depremin 
Tokyo'ya uzaklığı 
370 kilometre. 
Depremden sonra 
artçılar meydana 

geldi. Bir tanesi 7.1 
büyüklüğünde. 6 
tanesi 6.3 ile 6.8 
arasında sürüyor.
7.1’lik artçı ise 
Pasifik'e doğru mey
dana gelmiş" dedi. 
ÖLÜ SAYISI 
ARTABİLİR 
Özel, "Japonya'da 
deprem bekleniyor
du. En büyük korku
ları Tokyo'yu salla 
yacak bir depremdu1 

Depremin merkezi 
nin karanın altında 
olmasından korku 
yorlardı. Bu, denizde 
olmuş bir deprem" 
diye konuştu. 10 
olarak açıklanan ölü 
sayısının yükselebile 
ceğini belirten Özel, 
"Japonya'daki dep 
rem oluş mekaniz
maları Türkiye'den 
farklı. Depremler bir
birlerini etkiliyor ola

bilirler ancak bizim 
üzerinde bulunduğu
muz deprem kuşağı 
farklı. Etkileyici, bü 
yük bir enerji boşa 
hmı oldu. Denizde 
olması iyi oldu. 
Karayı bir nebze de 
olsa rahatlattı" dedi. 
Özel, "Türkiye 
kıyılarında meydana 
gelmiş 90 yıkıcı 
tsunami var. Kocaeli 
depreminde de 

toprak kaymasi 
sonucu deniz 
dalgalarının 5-6 
metreye kadar yük
seldiği biliniyor. Mar 
mara'nın iç deniz 
olmasi itibariyle ve 
küçük bir deniz 
olduğu için alarm 
zamanimizin az olma 
sından dolayi hasar 
miktari oldukça 
büyük olabilir" 
ifadelerini kullandı.

ItlIHMIIIlllllll
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR

Servisimiz mevcuttur.
02242525122

ELEMANLAR ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

KAŞ€D€ 8€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Daha lazla turisi ici n yaiın m hami esi
Bursa’nın sahip 
olduğu potansiyele 
rağmen yıllardır tur
izm pastasından hak 
ettiği payı ala
madığını dile getiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kente daha 
fazla turist çeke
bilmek için spordan 
tarihi ve kültürel 
mirasa, doğal kay
naklardan sağlığa 
kadar pek çok alan
da yatırımlarının 
sürdüğünü söyledi. 
RUMELİSİAD’ın her 
ay düzenlediği 
sinerji toplantılarının 
bu ayki konuğu 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe oldu.
“Bursa’da Sağlık ve 
Kongre Turizmi” 
temasıyla düzenle
nen toplantıya Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı ve Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Genel 
Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala,

Erıloflan, öyle bir laf etti ki...
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan Oda 
TV Muhabiri İklim 
Bayraktar’ın CHP 
eski Genel Başkam 
Deniz Baykal’a 
yönelik taciz iddi
alarını değer
lendirirken, ahlaklı 
siyaset vurgusu 
yaptı. Siyasetin 
ahlaksızlık üzerine 
yürütülemeyeceğini 
vurgulayan Erdoğan 
“Nasıl takip ettikleri 
nasıl izledikleri orta
da. O medyaya yan
sıyan konuşmalarda 
balık ifadeleri geçiy
or ya CHP’de balık 
baştan kokmuş. 
CHP’de tuz kokmuş 
tuz” diye konuştu. 
AKP Gençlik Kolları 
tarafından düzenle
nen 3. Gençlik

Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Danışmanı Taha 
Aydın ile işadamları 
katıldı.
Rotamız turizm 
Toplantıda konuşan 
ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin tur
izm yatırımları 
hakkında bilgiler 
veren Başkan 
Altepe, 25’in 
üzerinde sanayi böl
gesiyle ‘Sanayi 
Kenti’ kimliği ön 
planda olan 
Bursa’da turizm ve

Sempozyumu’nun 
açılış konuşmasını 
yapan Erdoğan, 
CHP’nin eski Lideri 
Deniz Baykal’a 
yönelik taciz iddi
alarına ilişkin değer
lendirmelerde bulun
du. Erdoğan 
gençlere biran olsun 
akıllarından çıkar
mamaları gerek
tiğine vurgu yaparak 
“Siyasetin tek limanı 
ahlaktır” diye 

hizmet sektörünü 
geliştirmeyi 
amaçladıklarını 
söyledi. Kent 
ekonomisinin 
sadece sanayiye 
dayalı olmasının 
bazı dezavantajları 
olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, özel
likle ekonomik kri
zlerden en fazla 
sanayi kentlerinin 
etkilendiğini kaydet
ti. Turiztn ve hizmet 
sektörünün istihdam 
açısından büyük 
önem taşıdığı vurgu
layan Başkan 
Altepe, “İstihdamı 
bu yönde yoğun- 

seslendi. Yaşanan 
olayları ahlaksızlık 
olarak değerlendiren 
Erdoğan “Siyaset 
ahlaksızlığın sığı
nağı olamaz. Siyaset 
ahlaksızlık üzerine 
yürütülemez.
Ahlaksızlığa kılıf 
olarak örtülemez. 
Son dönemlerde 
siyasetin önünde 
olan kişilerin neler 
yaptıklarını neler 
ettiklerini görüyor

laştırabilirsek, 
ekonomik krizlerden 
daha az etkileniriz. 
Sağlık turizmi, ter
mal turizm, kış turiz
mi, inanç turizmi, 
tarih turizmi, kongre 
turizmi gibi çok 
geniş bir alana 
yayılan turizm 
olgusunu en iyi şek
ilde değerlendirip, 
rotamızı turizme 
çevirmiş durum
dayız” dedi. 
Medikal turizmde 
uluslararası yarış 
Günümüzde Ameri 
ka ve Avrupa ülke 
lerinde sağlık mali 
yetlerinin yüksek 
olması nedeniyle 
ilginin Türkiye gibi 
sağlık maliyetlerinin 
daha az ama hizmet 
kalitesinin dünya 
standartlarında oldu 
ğu ülkelere yönel 
diğini diye getiren 
Başkan Altepe, 
dünyada ortalama 
28 ülkenin uluslara 
rası medikal turiz
minde birbirleriyle 
yarıştığı vurguladı.

sunuz. Kendi vic
danı karşısında 
kendi arkadaşları 
karşısında hatta 
rakipleri karşısında 
ahlakın en temel 
ilkelerinden yoksun 
olanlar milletin 
önünde gidemez, 
millete öncülük 
liderlik yapamazlar. 
Özellikle aile 
bizim en kutsal 
değerimizdir. Aile 
bizi biz yapan bizi 
bir arada tutan en 
büyük zengin
liğimizdir. Aile 
yıkıldığında millet 
yıkılır. Onun için 
aileyi çok sağlam 
tutmak durumun
dayız. Aileyi 
sahipleneceğiz. O 
kutsal değerimizi 
sahipleneceğiz. “

"Artık hanımlar 
kocalarına harçlık 

«erecek"

Kemal Kılıçdaroğlu, 
Ankara’da 
Etimesgut Kent 
Konseyleri binasın
da geçtiğimiz gün
lerde açıkladığı Aile 
Sigortası projesinin 
tanıtımını yaptı. 
Etimesgut Kent 
Konseyleri binasın
da geçtiğimiz gün
lerde açıkladığı Aile 
Sigortası projesinin 
tanıtımını yaptı. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Gürsel 
Tekin’in de katıldığı 
toplantıda Kıhçdar 
oğlu, “Aile sigortası 
sayesinde kadın
larımız kocalarına 
harçlık verecek. 
Hanım gidecek her 
ay düzenli olarak 
bankadan parasını 
çekecek, çoluk 
çocuğun rızkını 
sağlayacak, evin 
beyleri sabah gele
cek, tebessüm 
ederek ‘Hanım ben 
kahveye gidiyorum, 
bana bir 10 lira verir 
misin’ diyecek” 
şeklinde konuştu. 
Sizi bölen erkekler 
Kılıçdaroğulu 
kadınlara yönelik 
konuşmasında şun
ları söyledi: “Sizi 
bölüyorlar. Bölenler 
erkekler, onu da 
söyleyeyim.
‘Efendim şu bayan 
başörtülü, efendim 
bu türbanlı, bunun 
başı açık, yok bu 
mantolu, yok bu 
çarşaflı’ sana ne 

kardeşim, herkes 
istediği gibi giyinir. 
Bakın burada da ne 
kadar güzel bir 
tablo var.
Birbirimize bir şey 
mi diyoruz? Bizim 
derdimiz yoksulluk. 
600 liranın altına 
düşmesin 
Kadına ekonomik 
güvence gelmesi 
gerektiğin vurgu
layan Kılıçdaroğlu, 
“Bu konuda bir 
proje hazırladık, 
dedik ki ‘Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 
hiçbir ailenin geliri 
600 liranın altına 
düşmesin. Her ail
eye 600 lira aylık 
olarak ödensin’. 
Kuşkusuz bu rakam 
büyük bir rakam 
değil. Ama yap
tığımız hesaplar, 
kitaplar bunun 
üzerinde bir rakam 
verilmesine izin 
vermiyor.” 
Kılıçdaroğlu’nun 
konuşmasının 
ardından söz alan 
kadınlardan biri , 
oğlunun 630 lira 
ücret almasına 
karşın 700 lira 
doğalgaz faturası 
geldiğini 
belirterek, 
“Çocuğum 10 mil 
yon lirayla pazara 
gitti. Bunu 
Başbakan duysun. 
Hiç 10 milyon liray
la kendi hanımı 
pazara gitti mi 
acaba?” dedi.

SATILIK GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA DENİZ MANZARALI TİSr" İÇİ MODERN YAPILI (3+1) 7. KAT DAİRE UMKt SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 0 532 668 22 99
___________________________________________________

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Kurfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Gemlik’te CHP’nin Handikabı
Genel seçimler 

yaklaşırken siyasi 
partiler, çalışma 
larını büyük bir 
hızla sürdürüyor. 
Bu seçimden 
başarıyla çıkmak 
siyasilerin en 
büyük amacı.

Bazı partiler işin 
başında avantajlı 
durumda. Kim ne 
derse desin, genel 
de ve yerelde ikti
dar olan partiler bu 
yarışta ipi göğüs 
lemeye daha yakın!
İktidar olmanın ar 

tıları, yapılan hiz 
metler nedeniyle oy 
olarak geri dönmek
tedir.

Başarısızlıklar söz 
konusuysa oy kaybı 
da doğaldır.

Bu durum öncelik
le kendini belediye 
yönetimlerinde gös

terir.
Bulunduğunuz 

çevreye adam gibi 
hizmet etmiş, halkın 
ihtiyaçlarına cevap 
vermişseniz, hele 
hele yolsuzluklara 
bulaşmamışsanız 
halk, size fazlasıyla 
destek verecektir.

Gemlik Belediyesi’ 
nde yaşanan olum
suzluklar siyasi 
alanda bir handikap 
yaratmıştır.

Bu olumsuzluk 
aşılmadan genel 
seçimlere gitmek 
CHP’nin başarısına 
ket vuracaktır.

Üç ay gibi kısa bir 
zaman kala bukonu 
ne hikmetse günde 
me getirilmedi.

Çözüm üretilmesi 
yerine, asıl konuş
ması gerekli kişiler 

susmayı tercih etti. 
Eleştiri ve özeleştiri 
mekanizmaları her 
nedense çahştırıla- 
madı.

Bir parti üyesi, 
“Hocam geziler 
şahane yolsuzluk 
bahane.” dediğinde, 
espriyi bir türlü çö 
zemedim, doğrusu 
bu söze kafa da 
yormadım.

Bu konuda CHP’li 
Belediye Başkanı, 
meclis üyeleri ve il 
genel meclis üyeleri 
ortak bir açıklama 
yaparak yaşanan 
gerçekleri halka 
anlatabilirlerdi.

Bir hata yapılmış 
sa özür dileyip bun
dan sonra daha dik 
katli çalışarak hata
lara yer vermeyece 
ğiz, güveninize 

mahzar olmaya 
çalışacağız, diye
bilirlerdi.

Özür dilemek de 
bir erdemdir, insanı 
küçültmez tam ter
sine yüceltir; ama 
bunların hiçbiri 
şimdiye dek ne ya 
zık ki gerçekleştiril 
medi.

Seçim öncesinde 
siyasi partiler bir
birinin çalışmala 
rını, yöntemleri izler 
ve açıklarını kollar.

Zayıf gördükleri 
yerden de vurmaya 
çalışırlar.

Bu durum bütün 
partiler için geçer- 
İidir.

Seçim sırasında 
AKP ve MHP, bu du 
rumu CHP’nin yüzü 
ne vurmayacak mı? 
Bu soruya nasıl ce 
vap verilecek?

Ortada olumsuz, 
sevimsiz bir durum 
var. Bunu yok mu 
sayacağız, yoksa 
üzerine mi yataca 
ğız?

Seçim sırasında 
çalışma yaptığınız 

kitlelerle ilişki kur
duğunuz sırada 
size bu konuyla il 
gili soru geldiğinde 
ne cevap verecek 
siniz?

Kendinizi nasıl 
savunacaksınız?

Birtakım sözler 
söyleyip olayı geçiş 
tirmeye mi çalışa
cağız?

Genel seçimler 
için çalışma yapa 
cak arkadaşların işi 
alabildiğine zor.

Bu handikap nasıl 
aşılacak?
Karşımızda en bü 
yük engel bu değil 
mi?

İyi niyetle canla 
başla çalışacak 
kadın erkek yüzler 
ce partili, CHP’nin 
başarılı olmasını 
istiyor.

Ülkedeki baskı 
nın, kaosun sona 
ermesi için elinden 
geleni yapmaya ha 
zır.

Fakat emeklerinin 
karşılığı olan başa 
rıyı yakalamak ve 
bu mutluluğu da 

yaşamak bu insan
ların hakkı değil 
mi?

Yetkili, yetkisiz 
bütün yurttaşlara, 
aydınlara, ileri
cilere, Atatürkçü 
lere büyük görevler 
düşmektedir.

Birlik ve dayanış
ma içinde Atatürk’ 
ün kurduğu bu 
Cumhuriyeti son
suza dek yaşatmak 
için elimizden gelen 
bütün çabayı 
göstermek zorun
dayız.

Bu seçimde ben
cilliklerimizden, kişi 
sel hırslar, ileri ye 
bakmak zorundayız.

Binlerinin omuz 
larına basarak yük
selmek, bir yerlere 
varmak gibi basit 
amaçları bir kenara 
iterek, halkımızın 
ortak çıkarlarını ön 
planda tutarak, 
mücadelemizi sür 
dürmeliyiz.

Karanlığı aydınlığa 
çevirmek istiyor
sak, bir mum da biz 
yakalım!

GEMIİK ET-BAUK-TAVUK 
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMA 17.00 TL KÖRE 17.00 TL
DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

’’BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN

KALİTE 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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Bursaspor Muhasebecisinin 
Evi ve Odası Aranıyor

Bursaspor'daki iddi
alara ilişkin 
Cumhuriyet 
Savcılığınca 
başlatılan soruştur
ma sürüyor. 
Geçtiğimiz hafta, 
kulüp binasını 
arayan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi'ne 
bağlı Mali Şube ekip
leri bugün 
Bursaspor Kulübü 
muhabesecisinin 
evini ve kulüpteki 
odasında arama 
yapıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursaspor 
Kulübü'nde 'Örgütlü 
şekilde zimmet, 
vergide sahtecilik, 
nitelikli 
dolandırıcılık' 
suçlarının işlendiği 
iddialarını içeren 
başvuru üzerine 
Cumhuriyet

Savcılığı, Maliye 
Bakanhğı'ndan 
hesap uzmanları 
istemiş geçen hafta 
Mali polis eşliğinde 
kulüp binasında 
arama yapılmıştı.
Hesaplarda usülsü- 
zlük yapıldığı iddi
aları üzerine bugün 
sabah saatlerinde 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi

Mali Büro Amirliği 
ekipleri Bursaspor 
Özlüce Tesisleri'ne 
geldi. Bursaspor 
Muhabese Müdürü 
S.Ç.'nun odasında 
arama yapılıyor. Mali 
polis, muhabeseci 
S.Ç.'nin evinde de 
arama yapıyor. 
Soruşturma kap
samında henüz 
gözaltı olmadığı, 
soruşturmanın 
genişletilerek devam 
ettiği belirtildi

27 Mart Dünya 
Tiyatro Günü" 
nedeniyle Devlet 
Tiyatrolarının bütün 
Oyunları aynı gün 
ücretsiz olarak tem
sil edilecek Devlet 
Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü, "Dünya 
Tiyatro Günü" 
nedeniyle 27 Mart 
Pazar günü temsil 
edilecek 26 değişik 
Oyunu ücretsiz 
olarak sahneleyecek. 
Sanatseverler, ücret
siz biletlerini 14 
Mart'tan itibaren 
Devlet Tiyatroları 
gişelerinden ya da 
ilgili Müdürlüklerden 
temin edebilecek.
27 Mart Dünya 
Tiyatro Günü'nde, 11 
bölgede ücretsiz 
temsil edilecek Oyun 
programına göre, 
Ankara Devlet 
Tiyatrosu; Büyük 
Tiyatro'da "Kerbela", 
Çayyolu Cüneyt 
Gökçer Sahnesi'nde 
"Dün Gece Yolda 
Giderken Çok 
Komik Bir Şey 
Oldu", Şinasi

Sahnesi'nde "Bir 
Savaş Hikayesi", 
Küçük Tiyatro'da 
"Kahramanlar Öldü 
Mü?", Akün 
Sahnesi'nde "Bir 
Delinin Hatıra 
Defteri", Altındağ 
Tiyatrosu'nda 
"İçlerinden Hangisi", 
Stüdyo Sahnesi'nde 
"İşte Baş İşte Gövde 
İşte Kanatlar" 
izlenebilecek.
İstanbul Devlet 
Tiyatrosu; Cevahir 
Salon 1'de "Birdy", 
Cevahir Salon 2'de 
"Karanlık İşler", 
Üsküdar Stüdyo 
Sahne'de "Baştan 
Çıkarma", Küçük 
Salon'da "İki Çarpı 
İki", Küçük Çekmece 
D.T'de "Ne Dersin 
Azizim", Ahmet 
Mithat Efendi Kültür 
Merkezi Feridun 
Karakaya 
Sahnesi'nde "Pir 
Sultan Abdal" temsil 
edilecek. İzmir 
Devlet Tiyatrosu; 
Konak Sahnesi'nde 
"Şili'de Av”, Karşıya 
ka Ragıp Haykır

Sahnesi'nde "Barut 
Fıçısı", Konak Melek 
Ökte Sahnesi'nde 
"Kadın ile Memur", 
Bursa Devlet 
Tiyatrosu AVP 
Sahnesi'nde 
"Özgürlük Oyunu", 
Trabzon Devlet 
Tiyatrosu Atapark 
Haluk Ongan 
Sahnesi'nde "III. 
Richard", Ordu 
Kültür Sanat 
Merkezi'ne yapacağı 
turnede "Ben 
Feuerbach", 
Diyarbakır 
Devlet Tiyatrosu 
Orhan Asena 
Sahnesi'nde 
"Görünmeyen", 
Antalya Devlet 
Tiyatrosu Haşim 
İşcan Kültür Merkezi 
Sahnesi'nde "Sırça 
Kümes", 
Erzurum Devlet 
Tiyatrosu Devlet 
Tiyatrosu 
Sahnesi'nde "Asiye 
Nasıl Kurtulur", 
Konya Devlet 
Tiyatrosu 
Sahnesi'nde 
"Suskunlar Kapısı",

«sekeri
KREŞLERİ •

GEMLk'İN İLÜ ÖZEL 
oMtESIn 

(UIU«U
VI I 
mı

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

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

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

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
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 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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Vekile M timilili t Mi! Memura yüzde 30 zam!
Yeni sosyal güvenlik 
yasasıyla milletvekil
lerinin özlük hak
larında yapılan 
değişiklikler ilk defa, 
12 Haziran 2011 tari
hindeki seçimde 
TBMM’ye girecek 
yeni milletvekillerine 
uygulanmaya 
başlanacak. SSK ve 
Bağ-Kur’a tabi 
çalışanların mil
letvekili adaylığı 
başvurusunda 
bulunurken, artık 
yüksek emekli 
aylığı almayacak
larını dikkate 
almaları gerekiyor. 
Sosyal güvenlik 
sisteminde 2008 
yılında çıkartılan 
5510 sayılı sosyal 
güvenlik yasasıyla 
yapılan değişiklikler, 
yeni milletvekillerini 
vuracak.

M açıl Ottt ilin Matlı
Merkez Bankası 
ödemeler dengesi 
verilerine göre cari 
açık Ocak ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
91.4 artarak 
5 milyar 860 
milyon dolar olarak 
gerçekeşti.
Cari dengenin 
Ocak'ta 6.2 milyar 
dolar açık vermesi 
bekleniyordu.
Yurtdışında yerleşik 
kişilerin yurtiçinde 
yaptıkları net

Bugüne kadar uygu
lanan sisteme göre, 
SSK, Bağ-Kur veya 
Emekli Sandığı’na 
tabi olarak emeklilik 
hakkına sahip olan 
herkes, iki yıl mil
letvekilliği yaptıktan 
sonra vekillere tanı
nan yüksek aylıkla 
emeklilik hakkından 
yararlanabiliyorlardı. 
Eski sisteme göre, 
bu kişi milletvekili 

yatırımlar Ocak'ta 402 milyon
yüzde 6.9 azalarak dolar oldu.

seçilip iki yıl 
vekillik yaptıktan 
sonra 750 lira olan 
emekli aylığı yerine, 
halen 4 bin 978 lira 
aylığa hak kazan
abiliyordu. Bu ayrı
calıklı emeklilik 
hakkı, 1 Ekim 2008 
tarihinde yürürlüğe 
giren 5510 sayılı 
yeni sosyal güvenlik 
kanunu ile sona 
erdi.

Bursa'da, memur 
sendikası valilik ile 
masaya oturdu ve 
yüzde 30'luk zam 
sözleşmesini imzal
adı. En düşük 
maaş 420 lira arttı. 
Uygulamanın 
model oluşturması 
bekleniyor. 
Türkiye'de ilk defa 
bir memur sendikası 
valilikle masaya otu
rup zam sözleşmesi 
imzaladı. Bu sözleş 
meyle, belediyeler
den sonra il özel 
idarelerinde çalışan 
memurlar da sosyal 
denge sözleşmesiyle 
yüzde 30 oranında 
ilave zam almayı 
başardı.
Uygulamanın tüm 
valililikler ile üniver
siteler için model 
oluşturması bek
leniyor.
İlk zam Bursa'da 
Bursa İl Özel İdare- 
si'nde örgütlü 
Belediye ve Özel 
İdare Çalışanları 
Birliği Sendikası 
(BEM-BİR-SEN) 
Bursa Valiliği'nde bir 
ilki gerçekleştirdi. 
Sendika, Bursa Vali 
liği ve İl Özel İdare- 
si'nde çalışan top 
lam 157 devlet

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

memuru için valilikle 
sosyal denge sözleş 
meSi imzaladı. Bursa 
İl Genel Meclisi'nin 7 
Şubat 2011 tarih ve 
63 sayılı kararıyla 
imzalanan sözleşm
eye göre, Bursa II 
Özel İdaresi'nde 
çalışan tüm memur 
ların maaşı, şubat 
ayından geçerli 
olmak üzere yüzde 
30 zamlandı. Toplam 
bir yıllık yapılan 
anlaşma, memurlara 
yılda en az 5 bin 40 
lira ilave gelir 
aniamına geliyor. 
En düşük bin 820 TL 
Sözleşme sayesinde 
elde edilen sosyal 
denge zammıyla bir
likte il özel idaresin 
de çalışan en düşük 
dereceli memurun 
1400 lira olan maaşı 
toplam 420 lira 
artarak 1820 liraya 

NÖBETÇİI ECZANE
12 Mart 20ll Cumartesi 

SENA ECZANESİ

ulaştı. En yüksek 
dereceden maaş 
alan teknik person
elin 2 bin 500 lira 
olan maaşı ise 750 
liralık ilave zamla 3 
bin 250 liraya çıktı. 
Sözleşmeye göre, 
BEMBİR-SEN üyesi 
memurlar aldıkları 
zammın yüzde 2'sini, 
diğer sendika üyesi 
memurlar ise yüzde 
4'ünü sendikaya 
"dayanışma aidatı" 
olarak ödeyecek. 
Sırada yeni iller 
olacak 
BEMBİRSEN 
Başkanı Mürsel 
Turbay, valilikle 
yaptıkları özel 
sözleşmeyi, 
referandumla 
memurlara verilen 
"tolu sözleşme 
hakkı"na dayanarak 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

G 
E

İtfaiye 110
Polis İmdat 1®®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİDOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular <226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

R 
E -

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

RELEDİYE

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

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 Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 *14 25
Beyza Petrol 5*13 0*1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3911 

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)

HiraHlMÜ
VENÜS SEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

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

EYVAHEYVAH2 
Il.45-I4.l5-I6.45-

18.4S-20.45 
Rezervasyon 

(Td:5l3332l)



GemlikKBrfez

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 gösteril^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
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 SİZ MTP BAŞLAMIŞTIR
Tel: 0.224 51310 79

#8

, GÜVENCE
Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Mart 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bugün Tıp Bayramı
i 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, 
Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle 
ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tu 
lumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire 
ye Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, 
Ş Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı 
gün olarak kabul edilen Tıp Bayramı 
bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, milletvekilliğim düşünmediğim söyledi

Güler; Milletvekili 
aılay adaylığım asılsız’
İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevden uzaklaştırılan 
ancak uzaklaştırma yazısı 
nı henüz almayan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, dün Bursa’nın yerel 
bir gazetesinde çıkan köşe 
yazısında ve ilçemizde 
çıkan bir yerel gazetenin 
internet sitesinde ‘Başkan 
Güler, milletvekilim! olu 
yor?’ şeklindeki yazı ve 
haber üzerine, yazının

asılsız, haberin yanlış 
oldu ğunu söyledi. 
Başkan Güler, şunları 
söyledi: ‘‘Kamu görevli 
/erinin milletvekili aday ada 
yı olabilmesi için görev
lerinden 10 Mart 2011 tari
hine kadar istifa etmeleri 
gerekliydi. Ben, istifa 
etmedim. Bir kez kardeşim 
milletvekili aday adayı. 
Ben de 5 yıl belediye 
başkanlığı için seçildim.

Milletvekilliğim hiç 
düşünmedim. Demin de 
söylediğim gibi buna 
teknik olarak imkan yok. 
Görevden uzaklaştırılmış 
olsam da, belediyedeki 
arkadaşlarıma teknik 
olarak hizmete devam 
edeceğim. Benim, 
milletvekili olup, dokunul
mazlık elde etmek gibi 
bir düşüncem yok. 
Ancak, buna gülerim.”

Kahveci, ödülünü Başbakan Erdoğan’dan aldı.

Oktay Kahveci flKP’den 
aday adaylığını açıkladı
Adalet ve Kalkınma 
Partisi eski ilçe 
Başkanı Oktay Kahveci 
12 Haziran tarihinde 
yapılacak olan genel 
seçimlerde milletvekili 
aday adayı olacağını 
dün saat 13.30 da, 
Bursa Ak Parti İl 
Merkezi'n de İl Başkanı 
Sedat Yalçın ile birlikte 
açıkladı. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ergenekon dalgalan gibi...

Evet, her biri ard arda geliyor. 
Önce deprem, sonra artçılar...
Balyoz, Sarıkız, 1. Ergenekon, ikinci 

dalga, Oda TV. baskını gibi ard arda 
gelen davalar ve tutuklamalar...
Bunlar Türkiye’nin gündeminde 

olan en önemli davaların adları...
Yüzlerce tutuklu, binlerce sayfa id 

dianame.
Oku oku bitmez..
Kaç yıl süreceği belli olmayan...
İddianame hazırlanan ve mahkeme 

ye çıkana kadar içeride kaç yıl yata
cağı belli olmayan bir süreçteki bir- 
dava ERGENEKON!.. Dev. sayfa 4’de

ARZUM KONUTLARI

02245132888 -.0 532 282 55 75
Enver ŞAHİN-Fazh AYDIN-Ibrahim ADA

LUKS DAİRE 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

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

Ekonomik veriler...
Türkiye’de kişi başına düşen ulusal gelir 

12 bin dolar dolayında.
Bu demektir ki, 70 milyon insanın 

yaşadığı ülkemizde her kişiye yılda ortala
ma 12 bin dolar düşüyor!

Peki gelir dağılımı ne durumda bir de ona 
göz atalım.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009 veri
lerine göre;

En yüksek gelire sahip son gruptakilerin 
toplam gelirden aldığı pay yüzde 47.6, en 
düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam 
gelirden aldığı pay ise yüzde 5,6...

Buna göre, son yüzde 20'lik grubun top 
lam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20'lik 
gruba göre 8,5 kat daha fazla .

Bir de Forbes Dergisi’nin dünyanın en 
zenginleri araştırmasını okuyalım;

Dünyadaki 1210 milyarder arasında 38 
Türk var.

Yani kişi başına düşen yıllık gelir 12 bin 
dolar... Dolar milyarderi sayısı ise 38...

İtalya’da, İngiltere’de, Suudi Arabistan’da 
bizden daha az milyarder var.

Aslında;
Gurur duyulacak bir haber.
Türkiye zenginleşiyor demek istiyor 

insan ama!...
Halkın şu yaşam koşullarına bakıldığında 

ise insanın içi acıyor.
Yine, TÜİK’e göre halkın;
Yüzde 42,2 sinin konutunda sızdıran çatı, 

nemli duvarlar, çürümüş pencere 
çerçevesi ve benzeri sorunlar söz ko 
nusu.

Yüzde 42,9 unun oturduğu konutta izo
lasyondan dolayı ısınma sorunu yaşam 
yor.

Yüzde 59,3 ünün hanesinin taksit öde 
meleri ve borçları (konut alımı ve konut 
masrafları dışında) bulunmakta, bu borç 
ödemeleri yüzde 29,3 ünün hanesine çok 
yük getiriyor.

Yüzde 87,4 ü evden uzakta bir haftalık 
tatili, yüzde 62,5i beklenmedik harcama 
larını ve yüzde 82,1’i yıpranmış ve eskimiş 
mobilyalarını yenileme ihtiyacını eko 
nomik nedenlerle karşılayamıyor.

Yüzde 60,5 i iki günde bir et, tavuk ya da 
balık içeren yemek yiyemiyor.

Yüzde 37,8 i evin ısınma ihtiyacını yete 
rince karşılayamıyor.
Yüzde 43,9’u yeni giysiler alamıyor.
TÜİK verilerinden de anlaşıldığı gibi 

Türkiye giderek yoksullaşıyor.
Asıl olan gelirin tabana yayılması...
Yoksa piramidin tepesinde toplanması 

değil.
Çünkü;
Gelir dağılımının dengeli olması, 

demokratik düzenin oluşması için de 
gerekli ekonomik koşuldur.

Gelir dağılımı ile demokrasinin kalitesi 
arasında doğrusal bağlantı vardır.

Demokrasi, özgüveni yeterli, güvenli 
geliri olan, üretken, kendi ayakları 
üzerinde durabilen, ekonomik baskılara 
göğüs gerebilen bireylerin düzenidir.

Kendisini başkalarına bağımlı hisseden 
birey, siyasal iradesini de bağımsız olarak 
kullanamaz.
Yoksulluk hala sorun olarak dursa da 
Neyse ki Başbakan çok yol yaparak

Türkiye’nin yolsuzluk sorununu çözdü!

Atatürk araştırmalarıyla tanınan Tarihçi, Yazar Sinan Meydan sevenleriyle buluştu

Meydan, “Bizleri ile alacaklar mı
diye We duyuyoruz”

Türkiye’de Atatürk’ü en iyi araştıran ve bu konuda kitaplar yazan 
Tarihçi, Araştırmacı Yazar Sinan Meydan, Gemlik Belediyesi’nin 
düzenlediği 2011 Kültür Etkinlikleri için ilçemize geldi. Yazar yaptığı 
söyleşide “Türkiye son yüzyılda aklını kullanan son müslüman ülke
sidir. Buna da Mustafa Kemal sayesinde ulaşmıştır.” dedi.
Atatürk araştırmala 
rıyla ve yazdığı 
kitaplarıyla tanınan 
tarihçi Yazar Sinan 
Meydan, Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Nikah Salonu’nda 
kitapseverlerle 
buluştu, söyleşi 
yaptı kitaplarını 
imzaladı.
Gemlik Belediyesi 
2011 yılı Kültür 
Etkinlikleri kap
samında seven
leriyle buluşan 
Sinan Meydan, ikin
ci kez söyleşi için 
geldiği Gemlik’te, 
çok sevdiğini 
söylediği Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
yaşamakta olduğu 
tatsız olaylar 
nedeniyle "Başkanı 
mızın başına gelen
ler motivasyonu
muzu bozdu” 
şeklinde konuştu. 
Tarihçi Yazar Sinan 
Meydan, kendisinin 
de bazı TV’lerde 
yazılarının çıktığına 
belirterek, "Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kuruluşuna sahip 
çıktığımız için 
korkuyoruz. Bu 
utanılacak bir 
tablodur” dedi. 
Terörist olarak 
adlandırılan kişi 
için yapılan gösteri 
lere baktıklarında 
bir şey olmadığını, 
aksine Atatürk ve 
Cumhuriyet için 
yapılanlara taviz 
verilmediğini öne 
süren Meydan, 
"Yaptığımız iş, 
Atatürk’ü savun
mak. Bu utanç veri
ci duruma getirildi, 
gençlerimizin beyni 
yıkanıyor, ben 
gençlerimizin yarın
larını aydınlatmak 
için yazıyorum, 
çocuklarımız kan 
dinliyor,, gece gün

düz onları aydınla 
tabilmek için yazı 
yorum, nereye 
kadar sürecek 
bilemem.”
diye konuştu.

Yazdıkları yazılar 
ve düşünceleriyle 
artık korkmaya baş 
ladıklarını da 
belirten Meydan, 
"Bizleri de alacak

lar mı?” diye kuşku 
lanmaya başladık
larını söyledi.
Son zamanlarda 
İslam dünyasında 
yaşananlara bakıldı 
ğında, Atatürk’ün 
ne kadar büyük bir 
insan olduğunun 
görülebileceğini 
söyleyen Meydan, 
"Türkiye son yüz 
yılda aklını kulla 
nan son Müslüman 
ülkesidir. Buna da 
Mustafa Kemal 
sayesinde ulaşmış 
tır. Atatürk’ün bırak 
tığı hayvancılık 
ve tarım ülkesi, 
Türkiye şimdi bun
ları ithal eden bir 
ülke durumuna 
getirilmiştir.
‘Benim manevi 
mirasım akıl ve bi 
limdir’ diyen bir 
kişi, şimdi demok 
rasiye karşı denili 
yor, bu nasıl olur” 
şeklinde konuştu. 
Tarihçi ve Yazar 
Sinan Meydan’a 
söyleşisinin sonun
da Belediye Başkan 
vekili Fikret Çolak 
oğlu tarafından 
çiçek verildi, Gem 
lik’in sembolü 
armağan edildi. 
Tarihçi ve Yazar 
Sinan Meydan, 
daha sonra kitap 
standında hazır
lanan bölümde 
sevenlerine 
kitaplarını imzaladı.
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Tarlaya uçan otomobil zeytin 
ağaçlarının arasına daldı
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Boyalıca 
kasabasında, zeytin
liğe uçan bir otomo
bil ağaçları 
devirirken, yaralanan 
sürücü vatandaşlar 
tarafından kurtarıldı. 
İznik'ten Orhangazi 
istikametine giden 34 
FV 4292 plakalı 
aracın sürücüsü 
Zafer Beyaz,

Boyalıca Çongu 
mevkiinde direksi 
yon hakimiyetini 
kaybederek yolun

sol tarafında bulunan 
zeytinliğe uçtu. İki 
ağacı kökünden 
söküp 6 ağacın da

dallarını kıran oto
mobil yan yatarak 
durdu. Araçtan 
etrafa çok sayıda 
post makinesi 
saçıldı. Hurdaya 
dönen aracın 
sürücüsü Zafer 
Beyaz yoldan geçen 
vatandaşlar tarafın
dan çıkarılıp Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Dogalgaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Bursa'da, meydana 
gelen doğalgaz pat
lamasında üç kişi 
yaralandı. Bomba 
gibi patlayan doğal
gaz mahalle sakin
lerini sokağa döktü. 
Olay, saat 04.00 
sıralarında 
Osmangazi ilçesi 
Gülbahçe Mahallesi 
Işık Sokağında mey
dana geldi. İddiaya 
göre, akşam doğal
gaz sobasını açık 
bırakan R.A. çocuk
ları ile birlikte uyudu. 
Bu sırada açık 
unutulan doğalgaz 
sobasından sızan

gaz evin içerisine 
doldu. Gece çakmağı 
ateşleyen R.A. bir 
anda neye uğradığını 
sasırdı. İçeride 
biriken gaz birden 
büyük bir gürültüyle 
patladı. Patlamanın 
şiddetiyle evde bulu
nan R.A., D.A. ve 
G.A. yaralanırken, 
T.S.A. da yara 
almadan kurtuldu.

Yaralılar için olay 
yerine çok sayıda 
112 ambulansı sevk 
edildi. Patlamanın 
olduğu yere çıelen 
polis ekipleri geniş 
güvenlik önlemi aldı. 
Patlamadan sonra 
başka bir facianın 
yaşanmaması için de 
Bursagaz ekipleri 
doğalgaz hattını 
kesti. Patlamayla

Bursa'da 16 bin paket sigara ele geçirildi
Bursa'da 16 bin 236 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Piyasaya kaçak 
sigara sürüleceği 
ihbarını alan polis 
harekete geçti. Depo 
olarak kullanılan iki „ 
ayrı adrese baskın 
düzenleyen polis, 
toplam 16 bin 236 
paket sigaraya el 
koydu. İlk defa ele 
geçen 25'lik paket

lerin 3 lira 50 kuruş- di. Olayla alakalı 
tan satıldığı öğrenil- gözaltına alınan S.D.

(24) ve H.Ç. (40) 
hakkında gümrük 
kaçağı sigara 
satmak suçundan 
işlem yapıldı. 
Şüpheliler, ifadeleri 
alındıktan sonra 
serbest bırakılırken, 
ele geçirilen 
sigaraların imha 
edilmek üzere 
Bursa Gümrük 
Müdürlüğü'ne teslim 
edileceği öğrenildi.

Bursa'da ocak ayında 
PTT şubesinin 
üzerinde bomba 
düzeneği olduğunu 
iddia eden kişi 
tarafından soyul
masının güvenlik 
kameralarına yan
sıyan görüntüleri 
ortaya çıktı.
Görüntülerde, Yıldırım 
Belediyesi Molla 
Yegam Kültür 
Merkezi'nin alt katın

daki PTT Yıldırım 
Şubesi'ne giren 45-50 
yaşlarındaki zanlı, bir 
süre vatandaşların 
dışarı çıkmasını bek
liyor. Görevli kadın 
yalnız kaldığı anda 
şilah çeken ve 
masanın üzerine 
düzenek bırakan 
zanlı, poşet uzatarak 
konuşuyor. PTT 
görevlisi kadın, çek
mecedeki 4 bin lirayı

yaralanan 3 kişi 
Bursa Devlet 
Hastanesi ile Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Büyük bir 
gürültüyle patlayan 
doğalgaz mahalle 
sakinlerini de 
sokağa döktü. Korku 
ile sokağa kendileri
ni atan kalabalık olan 
biteni anlamaya 
çalıştı. Patlama son
rasında evin bütün 
camları kırılırken 
olay yerinin savaş 
alanına döndüğü 
görüldü.

poşete koyarak zan
lıya uzatıyor. Dışarı ' 
çıkan zanlının peşin
den giden görevli, 
masanıh üzerine 
bırakılan düzeneği 
kendisine veriyor. 
Poşetle dışarı çıkan 
soyguncu,düzeneği 
bahçeye attıktan 
sonra kaçıyor.
Zanlının yakalanması
na yönelik çalışmalar 
sürdürülüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Onurlu gazeteci...
Gazetecileri gizli belge bulundurdukları 

için gözaltına alıyorlar.
Sayın okurlarım, ey bu ülkenin dürüst 

insanları..
Gazetecide gizli belge olmayacak da 

kimde olacak?.:.
Gazetecide gizli belge bulunması kadar 

doğal ne olabilir?
Gazetecilere ihbar mektupları ve ihbar 

dosyaları gönderilir.
Her gazetecinin evinde ve ofisinde bu 

tür dosyalar bulunur.
Bu tür belgeler gazetecinin üretimi 

sayılan üretimde kullandıkları ham mad
delerdir.

Geçmişte de gazetecilerde gizli belge 
bulunurdu, bugün de var, yarın da olar 
cak.

AKP hükümetinin her tarafı ile ilgili 
(Belediyeler) yolsuzluk belgeleri ortada 
dolaşıyor.

İster istemez bu gizli yolsuzluk belgesi 
gazetecinin de eline geçiyor..

Gazeteci şimdi bu belge yüzünden içeri 
mi alınacak?...

Amaç basının sesini kısıp yolsuzlukların 
ortaya çıkmasını engellemek.
Dünyada protesto yürüyüşünü en son 

gazeteciler yaparlar.
Demek ki canlarına tak etti.
Gazetecinin kendisi haber olursa, siyasi 

otoritenin gücü ve etkisiyle hareket edi 
yorsa ve o ülkede Başbakan görülmekte 
olan bir davanın savcılığını üstleniyorsa 
o ülkede demokrasiden ve özgürlükler
den söz edilemez.

Gazetecilerin yürümesi demokrasi 
açısında bıçağın kemiğe dayanmasıdır.

Ülkesini seven dürüst insanlarım diyor 
ki;

Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin, 
boyun eğeceksen gazeteci olamayacak
sın.

Bence yürüyenler boyun eğmeyen 
gazetecilerdir.

Boyun eğenler ise sıra kendilerine 
gelince akılları başlarına gelir.
Türkiye’de demokrasi havası gittikçe 

kirleniyor ve insanlar nefes almakta zor
lanıyor

İşin acı tarafı da bütün bunların ileri 
demokrasi adı altında iktidar tarafından 
topluma sunulmak istenmesidir.

Gazeteci şimdi ya daha cesur olacak, 
özgürlüklerden yana tavır alacak, ya 
da'yandaş- yalaka olmaya demeye devam 
edecekler.

AKP iktidar olduğu günden beri zihninin 
arkasında tuttuğu gizli planlarını aşama 
aşama uygulamaya sokuyor.

Bu günki ülkemde aydınları, üniver
siteleri, gazetecileri, demokrasi ve özgür
lük bağlamında bedel ödeyenler bugün 
toplumun kahramanıdır. Bu da biline...

Bedel ödemekten kimse korkmamalıdır.
Yiğitçe yaşayıp yiğitçe bedel ödemek 

insanlığın onurudur.
Ben kendi adıma onurlu yaşadım, 

yaşayacağım.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kahveci, ödülünü Başbakan Erdoğan’dan aldı.

IMtei Wı Un Uıiıı atıMıKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Ergenekon dalgalan gibi...
Gemlik Belediyesi’ndeki soruşturmada da 

her gün yeni bir sayfa açılıyor.
Son sayfa, İstiklal Caddesindeki kaldırım 

tarla ilgili açılan soruşturmada, Belediye’nin 
arka sokaklarda kaldırım işini alan müteah
hidin tutuklanması..

Yanlış kişi değilse..
Tutuklanan kişiyle konuşmuştum.
Bana verdiği bilgileri de yaptığım haberde 

okurlarımızla paylaşmıştık.
Ne diyordu Yunusoğlu Ltd. firmasının sa 

hibi, “Biz genelde kaldırım döşeme işi yapıyo 
ruz ama, iş makinalarımızı kiralıyoruz, taşeron 
olarak değişik işler alıyoruz, inşaat işleri 
yapıyoruz. İstiklal Caddesindeki kaldırım işini 
alan firmaya da bu hizmetleri veriyoruz.”

Demek bunun dışında birşeyler var.
Yazımı yazmadan önce belediye ilgilileriyle 

konuştum.
Bu işte de mi hata yapıldı? diye sordum.
İhalenin yasal olarak yapıldığını, 7 firmanın 

ihaleye girdiğini, Kamu İhale Kurumu’ndan izin 
alındığını, ihalenin komisyonun huzurunda, 
halka açık yapıldığını, en düşük teklifi veren 
firmada ihalenin kaldığını söylediler.

Soruşturma ile Belediye’nin ilgisinin olma 
dığını belirttiler.

Büyük ihtimal, tutuklanan kişi, ihalelere kur
duğu değişik firmalarla katılıyor...

Bunun sabit olması “İhaleye fesat karıştır
ma" suçudur.

Suçu varsa çekecek.
Adaletin kılıcı keskindir.
Hazreti Ali’nin kılıcı gibi keser...
Yanlış varsa, bir yerden döner...
Bu günün taze haberi olduğu için yazıyorum.
Belediyenin her yaptığı iş, olayın dışında 

olan bizleri bile tedirgin ediyor.
Belediyede çalışanları nasıl tedirgin etme 

sin.
Bundan sonra hangi dalga gelecek diye 

bekleyeceğiz.
Okurlarımıza da yeni gelecek dalgalar olursa 

duyuracağız.
Yalnız, bizim dalgaların bir farkı var.
Ergenekon davasında polisin ve savcılığın 

yaptığı soruşturma, ertesi gün gizli olmasına 
karşın, yandaş basında sayfa sayfa yayınlanı 
yor.

Hukuk, göz göre göre çiğneniyor.
Adalet Bakanı, konu ergenokon olduğu için 

"ne oluyor" diye sormuyor.
Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu “Bu ne 

rezalet" demiyor.
Biz de ise, savcılığın soruşturması çok gizli 

yürütülüyor.
İçeriği hiç basına sızmıyor.
Kulaktan dolma şeyler bazı basın organla 

rında, yalan yanlışda olsa yazılıyor.
İzlemeye ve dalgaları beklemeye devam. Biz 

de birileri belediye DEDEKTİFLİĞİ yapıyor.
İşini gücünü bırakmışlar, Belediyenin tüm 

hizmetlerini, içteki casusları aracılığı ile öğ 
renip bir yerlere postalıyorlar.

Bu da bir meziyet.! Göreve devam. Adları 
Belediye tarihine altın harflerle kazılacak...

Ama, kendi iktidarları döneminde yaptıkları 
da unutulmayacak.

Onları da bir gün soruşturan çıkacak.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi eski ilçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci milletvekili 
seçimlerinde aday 
adayı olacağını 
açıkladı.
Pazar günü saat 
13.30 da, Bursa Ak 
Parti İl Merkezi’nde İl 
Başkanı Sedat Yalçın 
ile birlikte basının 
karşısına çıkan 
Kahveci, 12 Haziran 
milletvekili seçim
lerinde Bursa böl
gesinden milletvekil
liğine aday adayı 
olduğunu söyledi. 
Ak Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, Oktay 
Kahveci’nin 2004- 
2009 seçim dönemin 
de Ak Parti il Genel 
Meclisi üyeliğinde 
bulunduğunu,daha 
sonra Gemlik İlçe 
Başkanlığı yaptığını 
hatırlatarak, “Arkada 
şımız, partimizden 
milletvekili aday 
adaylığı için başvur
du. Bu görevi layıkıy 
la yapabilecek bir 
kişidir. Daha önce 
partimizin açtığı 
Siyaset Akademi 
si’nde Türkiye 
birincisi, bu yıl da, 
“Demokratikleşme 
Uluslararası ilişkiler 
“Bursa birincisi 
Türkiye 8. olmuş 
bir değerli arkadaşı 
mızdır. Kendisine 
başarılar 
diliyorum.” dedi. 
Gemlik’ten Oktay 
Kahveci’nin mil
letvekili aday adaylı 
ğım açıklamasına 
destek için çok sayı

Kaldırım ihalesine tutuklama
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
geçtiğimiz hafta 
başlatılan istiklal 
Caddesi kaldırım 
yapımı ile ilgili 
soruşturma kap
samında Muammed 
K. adlı müteahhitin 
tutuklandığı 
öğrenildi.
Çeşitli belediyelerde 
parke taşı döşeme

{Kahveci, aday adaylığını Bursa 
Ak Parti İl Merkezi’nde açıkladı

da partili de basın 
toplantısına katıldı. 
Kahveci, konuş
masının başında 
Gemlik’ten Bursa’ya 
ülkemize ve tüm 
dünyaya barış ve iyi 
niyetlerini temenni 
ederek başladı. 
Gönüllerde ve yürek
lerde yer etmeyen 
hiçbir şeyin hayat 
bulmayacağını 
söyleyen Kahveci, 
AK Parti’nin 
başarısının burada 
yattığını söyleyerek, 
“Artık gündemi belir
lenen bir Türkiye 
yok, gündemi 
belirleyen Türkiye 
var. İzlemiş olduğu 
kararlı ve istikrarlı 
politikalarla Türkiye 
bölgesinde güvenli 
bir liman olmayı 
başarmış, demokrasi 
ve insan hakları 
konusunda AB 
kapısında bekletilen 
değil, bilhassa 
Avrupa ve dünyaya 
insanlık dersi veren 
bir ülkenin evladıyız” 
şeklinde konuştu. 
Kahveci, şöyle 
devam etti: “12 
Haziran 2011’de 
yapılacak olan genel 
seçimlerde Ak Parti 

işi alan Yunusoğlu 
Ltd. firmasının 
sahibi olan 
Muammed K. 
Cumhuriyet Baş 
savcıhğı’nca Gemlik 
Belediyesi’nde 26 
Kasım 2010 tari
hinde yapılan İstiklal 
Caddesi’ndeki 
kaldırım ihalesi ile 
ilgili soruşturmada 
ihaleyi kazanan kişi

Kahveci, plaketini Başbakan Erdoğan’dan aldı

Bursa Milletvekili 
aday adayı olarak 
siyasete devam etme 
kararı verdim. Siyasi 
birikiminin bana 
kazandırdığı değer
leri ülkemle pay
laşarak, temiz ve 
dürüst siyaset yap
mak adına siyasette 
bilgiye önem veren 
ve her geçen gün 
yenilikler katarak, 
eskimiş siyaset 
tarzını değiştiren, 
dünya lideri Başbaka 
nımıza yol arkadaşı 
olmaya ve yeşil Bur 
samıza hizmet et 
meye gönüllüyüm.”

PLAKETİNİ 
BAŞBAKANDAN 
ALDI 

ile ilişkisi bulunduğu 
ve ihalelere değişik 
firma adlarıyla 
girdiği iddiasıyla 
‘ihaleye fesat 
karıştırma’ suçun
dan Savcılığın tutuk
lama istemiyle 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
Muammed K. 
Gemlik 
Belediyesi’nin

Oktay Kahveci, bu 
yıl da katıldığı Ak 
Parti Siyaset Akade 
misi’nde Demokratik 
leşme ve Uluslarara 
sı İlişkiler dalında 
Bursa birincisi, 
Türkiye 8. si olması 
nedeniyle Ankara’da 
düzenlenen Genişle 
tilmiş İl Başkanları 
Toplantısı törende 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
elinden ödül plaketi
ni aldı. Genişletilmiş 
İl Başkanları toplan
tısına İl Başkanları 
mn yani sıra İl 
Belediye Başkanları, 
İl Kadın ve Gençlik 
Kolları, İl Genel 
Meclisi başkanları da 
hazır bulundu.

daha önce açılan 
kaldırım taşı 
ihalesini kazanmış 
ve bu işleri 
yaparken, İstiklal 
Caddesi’ndeki iha
leyi kazanan firmaya 
da taşeronluk 
hizmetleri de 
verdiğini geçtiğimiz 
günlerde gazetemize 
yaptığı açıklamada 
belirtmişti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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iMh icmtl Mfiını
deâil. milletimizilen isli joruz1'
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu Nazar 
Kıraathanesi’nde 
yaptığı konuşmada 
“Ülkemiz, namusu 
muzdur. Biz önümüz 
deki seçimlerde 
namusumuzu ema 
net edeceğimiz 
yeni iktidarı 
seçeceğiz.” dedi. 
“Tv. de 2. 3. maaş 
larını başka yerler
den ve ABD’den 
alan kişileri dinle 
yerek değil, kendi 
değerlendirmenizi 
yaparak oy kullanan 
halkımızdan en 
önemli isteğimiz 
budur." diyen 
Kayaoğlu, ülkeyi 
yöneten iktidarın 
mecliste bekleyen 
sadece yüz kızartıcı 
suçlardan 170’in 
üzerinde karara 
bağlanmış dosyası 
bulunduğunu 
belirterek, “Hala 
alnımız ak demeye 
utanmıyorlar. 
Milletimiz bize ikti
dar olmayı nasip 
ederse, dokunulmaz 
lık kalkacak.
Görecek herkes kim 
ak kim kara. İktidar, 
8 yılda tarımı bitirdi. 
GDO’yu serbest 
bıraktılar. GDO’nun 
tarımı bitirmesi bir

yana sağlığımıza ne 
kadar ciddi bir 
tehdit oluşturduğu 
ortada halkının 
sağlığını düşünme 
yen bir iktidar ne 
yazık ki ülkemizi 
yönetiyor. MHP’nin 
iktidarında GDO’lu 
ürün de, şimdiki gibi 
GDO’lu iktidarda 
kalmayacak.
Çalışanın, emeklinin 
maaşları ortada. Bu 
adaletsizliğe dur 
diyeceğiz. Asgari 
ücretten vergi alın
mayacak. Asgari 
ücret seçim sonrası 

hemen 825 Ura ola
cak, daha yüksek 
maaşla çalışanlar
dan asgari ücret 
kadar olan maaşla 
rında da vergi alın
mayacak. Emeklilere 
her yıl Eylül ayında 
1 maaş kışa hazırlık 
payı olarak ödeme 
yapılacaktır. Ve 
maaşlarında yaşam 
şartları göz önüne 
alınarak artış yapıla
caktır. Biz, icazeti 
ABD’den değil, 
milletimizden 
istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

TIP BAYRAMI....
Bugün Tıp Bayramı. 
Bayram toplumca pay
laşılan mutluluk.
Oysa doktorlar üzün
tülü, sıkıntılı. Vatandaş 
dertli, sıkıntılı ve karam
sar. Tıp mesleği en 
önemli bir meslek. Hitap 
ettiği insan. Dertlisi, 
yaralısı, acizi...
Ağrılar içindeki insana 
şifa vermek, acısını, 
ıstırabını gidermek, has
tasını hayata döndür 
mek görevi doktorun. 
Çalışma alanı dertliler. 
Ömrünü gülmeyen 
insanlarla geçirmek bir 
noktada kolay mı ? 
Bugün kendisi dertli 
doktorun. Hayat şart
larından, devletin yeni 
uygulamalarından sıkın
tı içinde, psikolojisi 
bozuk.
Bir insan bunalımda ise; 
isabetli karar vermesi, 
isabetli davranış ve 
uygulamada bulunma 
olasılığı o derece olum
suzdur. Olumsuzluğun 
sonucu ise; sakat 
kalma, yatağa bağlı 
kalma, canından olma 
dır insanın.
Lafa gelince insan en 
önemli yaradılmış varlık. 
Devletin görevi insanı 
sağlıklı kılmak, hastalık
lardan korumak, yaşat
mak, asli ve öncelikli 
görevi. Durum bu olun
ca insan sağlığı yalnız 
doktorun gayretiyle 
olmuyor. İlgililerin, 
sorumluların önem 
göstermesi gerekli. 
Sözde tam gün yasası 

toplum için sağlık 
güvencesi.
Doktora deniliyor ki ya 
devlet kuruluşu has
taneleri seç, ya da 
serbest çalış. İyi güzel 
de bugün vatandaş 
adeta müşteri, hastane 
ler ise tüccar.
Devletin doktoruna ver 
diği ücret karın doyur
muyor. O halde özel 
hastanelere gir çalış. 
Başka bir şık Özel mua 
yenehane aç, çalış den- 
mekte.Devlet hastanele 
rinde görev almışlara 
performanslarına göre 
ücret. Özel hastanelerde 
de ha keza aynı uygula
ma. Nüfus kağıdı ile 
başvuran her T.C. vatan
daşına devlet hastane 
lerine başvuru serbest 
olunca, özel muayenesi 
olan doktora hangi 
vatandaş gidebilir.
Vatandaşların büyük 
kesimi açlık ve yoksul
luk sınırında yaşıyor. 
Devlet hastanelerine, 
mesai saatleri sonrası 
hastanelerin acil servis
lerine mecburiyetten 
başvuruyor. 
Hastanelerde hasta 
yığılmaları, yetersiz 
sayıda doktor ve sağlık 
görevlisi, hastalara, 
yaralıya nasıl bakıp 
yetişebilir. Bunun sonu
cu acil serviste bağır
malar, doktora sözlü ve 
fiili saldırılar, darp, 
yaralama hatta cana kıy
malar. Bir de acil servis
lerin durumuna bakalım. 
Acil tıp doktorlarının 

büyük çoğunluğu yeni 
bir uygulama olan Aile 
Hekimliği’ne geçti. Şu 
an acil servislerde 
görevli olan doktorlar 
genellikle yeni mezun 
olmuş, pratisyen hekim
ler. Bilgileri ve yetenek
leri oranında hizmet 
verme uğraşını büyük 
gayretlerle yerine 
getirmeye çalışıyorlar. 
Ya Aile Hekimleri.
Raporlu hastalara 
reçete yazıyor. Çünkü 
hasta, hastaneleri daha 
yetenekli görüyor, 
uzman doktor arıyor. 
Başvurduğu uzman 
doktorda günde 80-100 
hastaya şöyle göz sü 
zerek bakıyor. Neyiniz 
var? diye soruyor, hasta 
derdini söylüyor, reçete
si hastanın beyanına 
göre yazılıyor. Yanlış 
anlaşılmasın niyetim 
kimseyi küçümsemek 
değil, yaşanan durumun 
tespiti. Öyle değil mi ? 
Kim inkar edebilir.
Doktor bu hasta yoğun
luğu durumuda başka 
ne yapabilir.
Özel hastanelere de bir 
bakalım. Cüzi bir ücretle 
hangi hastalıklara 
bakıyor, özellikle kalp. 
Diğer hastalık kollarında 
başvuru ücreti, sonrası 
chek-up. MR, tomografi, 
anjiyo. Ödesin dursun 
vatandaş ve de SGK 
büyük meblağları.
Son sözüm şu. Eskiden 
vatandaşı hastalandığın 
da doktorun kulakları 
dinliyordu. Şimdi ise 
devletin telekulakları. 
Vatandaş olarak 
söyle diklerim dinlensin 
istedim. El atılıp, 
giderilir ümidiyle.
Saygıdeğer 
doktorlarım mademki 
14 Mart’ı Tıp Bayramı 
ilan etmişler: 
Bayramınız kutlu olsun! 
Dertlerimiz son bulsun I

İlil MU MIH
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

0 224 252 5122

Millili
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Gemlik Körfez Gazetesi,: www.gemlikkorfezgazetesi.com

HasPariililerOrtıanaatfıleioplanılı
Gemlik Halkın Sesi 
Partisi geçtiğimiz 
günlerde İlçe yöne
timinden İlçe 
Sekrete ri Yıldıray 
Gölcük ile İlçe 
Gençlik kollarından 
bir grup genç birlik
te, Orhangazi Has 
Parti İlçe Yöneti 
mini ve Gençlik Kol 
larını ziyaret ettiler. 
Birlikte Orhangazi 
Gençlik Kollarının 
toplantısına 
katıldılar. Toplantı 
sonrasında yönetim 
ve gençlik kollarıyla

beraber geç 
saatlere kadar ülke 
sorunları konuşul
du. Orhanga zi İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kaya, Has 
Partisi’nin Orhan 
gazi, İznik, Gemlik, 
Yıldırım ilçe 
Yönetim lerinin hep 
biraraya gelip, 
faaliyetlerde bulu
nacağını 4 ilçe 
yönetiminin düzenle 
yeceği bir yemekte 
bir araya gelmenin 
yararlı olacağını 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Wl8re?1hilwMMrtllll
Partilere 12 Haziran 
Genel Seçimleri 
Nedeniyle Bu Hafta 
İçinde 218 Milyon 
200 Bin 741 Lira 
Seçim Yardımı 
Yapılacak.
Siyasi partilere 12 
Haziran genel 
seçimleri nedeniyle 
bu hafta içinde (18 
Mart Cuma akşamı
na kadar) 218 mil 
yon 200 bin 741 lira 
Seçim yardımı 
yapılacak.
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel 
Müdürlüğünden 
edinilen bilgiye 
göre, genel bütçe 
gelirlerinin beş 
binde 2'sini 2007 
seçimlerinde aldık
ları oy miktarına 
göre Ocak ayı başın
da devlet yardımı 
olarak alan 3 siyasi 
partiye, şimdi de 
Seçim nedeniyle ek 
kaynak aktarılacak. 
Siyasi Partiler 
Kanunu uyarınca 
genel seçimlerde 
barajı aşarak, Hazine 
yardımına hak kaza 
nan Adalet ve Kalkın 
ma Partisi, Cumhuri 
yet Halk Partisi ve 
Milliyetçi Hareket 
Partisi, bu yardım
dan yararlanacak. 
3 partiye 2011 yılı 
Genel Bütçe Gelirleri 
esas alınarak, 1-10

‘Halk kimi seçerse sawı aüsteririf
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, "Halk kimi 
seçerse biz ona 
saygı gösteririz. 
Bütün belediyelerim
iz, bizim için saygıya 
değerdir. Onlara da 
yardımcı olmak, 
onlara merkezi 
Hükümetten alabile
cekleri desteği en 
yüksek noktada ver
mek, bizim göre
vimizdir" dedi.

fflll GÜRAŞTS^İC BLOKTA DENİZ MANZARALI 

T7ÜT İÇİ MODERN YAPILDI) l KAT DAİRE 
UfllnE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 0532 668 22 93

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi:; www.gemiikkorfezgazetesi.com

Ocak tarihleri 
arasında 109 milyon 
100 bin 370 lira 
Hazine yardımında 
bulunulmuştu. 
Sözkonusu dönem 
de AK Parti'ye 62 
milyon 181 bin 572 
lira, CHP'ye 27 mil 
yon 869 bin 461 lira, 
MHP'ye de 19 mil 
yon 49 bin 337 lira 
yardım yapılmıştı. 
Böylece 3 partiye 
bütçeden aktarılan 
kaynak toplamı 109 
milyon 100 bin 370 
lira olarak belirlen
mişti.

-SEÇİM YILINDA 
FAZLA YARDIM- 
Ancak, Siyasi 
Partiler Kanunu'na 
göre, genel Seçim 
yıllarında partilere 
yapılan devlet 
yardımı, partilerin 
bütçeye göre hak 
ettikleri tutarın 3 katı 
olarak ödeniyor. 
Bütçeye göre 

Arınç, açılış, temel Türkiye Buluşmaları
atma töreni ve Toplantısına katıl

hesaplanan normal 
yardım tutarı, 
Merkezi Yönetim 
Bütçesinin yürür
lüğe girdiği 1 Ocak'ı 
takip eden 10 gün 
içinde veriliyor. Geri 
kalan bölüm ise 
Yüksek Seçim 
Kurulunun Seçim 
tarihini açıklamasın
dan sonraki 10 gün 
içinde hesaplara 
yatırılıyor.
-HANGİ PARTİ NE 
ALACAK?- 
Bu çerçevede Ocak 
ayında 62,1 milyon 
lira yardım yapılan 
AK Parti, Seçim 
nedeniyle 124 mily
on 363 bin 143 lira 
daha Hazine yardımı 
alacak. Böylece AK 
Parti'nin bu yılki 
devlet yardımı tutarı 
186 milyon 544 bin * 
715 liraya yüksele
cek.
CHP de Seçim 
nedeniyle bütçeden 
55 milyon 738 bin

922 hra ek yardım 
alacak. Seçim 
yardımıyla birlikte 
CHP'ye 2011 yılı 
içinde verilen Hazine 
yardımı miktarı da 
83 milyon 608 bin 
383 liraya çıkacak.

MHP'nin bu yılki 
Hazine yardımı ise 
57 milyon 148 bin 12 
lira olacak. Bu 
tutarın 38 milyon 98 
bin 675 lirası 
önümüzdeki hafta 
partinin bANKA 
hesabına yatacak.

Siyasi Partiler, 
2010 Bütçesinden 
da 92 milyon 
486 bin lira devlet 
yardımına hak 
kazanmıştı.
Bunun 52 milyon 
712 bin lirası AK 
Partiye, 23 milyon 
625 bin lirası 
CHP'ye, 16 milyon 
149 bin lirası da 
MHP'ye verilmişti. 
Bu arada 2011 yılın
da aktarılacak para 
He birlikte 2UUb-2lJTl 
döneminde AK 
Partiye verilen 
devlet yardımı 396 
milyon 187 bin lirayı, 
CHP'ye verilen 
yardım 177 milyon 
531,4 bin lirayı, 
MHP'ye verilen 
yardım da 121 mil 
yon 303,7 bin lirayı 
bulacak.

mak için geldiği 
Samsun'da Vali 
Hüseyin Aksoy'u 
makamında ziyaret 
etti. Burada yaptığı 
açıklamada, 
Samsun'un sürekli 
gelişen il olduğunu 
belirten Arınç, ista
tistikler, rakamlar ve 
grafiklerin.
Samsun'un her alan
da büyük bir 
gelişme kaydettiğini 
gösterdiğini vurgu
ladı.

Seçim süreci 
bugün haşlıyor

12 Haziran'da 
yapılacak genel 
seçimlere ilişkin 
açıkladığı Seçim 
takvimine göre, 
Seçim süreci bugün 
başlıyor. Seçmen 
listeleri ise muhtar
lıklarda 18 Mart 
2011 Cuma günü 
askıya çıkarılacak. 
31 Mart Perşembe 
günü ise askıdan 
indirilecek.
Sandık seçmen 
listelerinin kesin
leşmesinden sonra 
seçmen bilgi kağıt
larının hazırlanması 
ve dağıtılması işle
mi 24 Nisan 2011 
Pazar günü başla 
yacak. Siyasi parti
lerin Seçim çevre 
leri itibariyle mil
letvekili kesin aday 
listeleri ile bağımsız 
adaylar, 29 Nisan 
2011 Cuma günü 
ilan edilecek.
Gümrük kapılarında 
10 Mayıs 2011 Salı 
günü oy verme 
işlemine başlana 
cak. Seçim takvimi 
ne göre, seçimin 
başlangıç günü 
kabul edilen 14 
Martta muhtarlık 
bölgesi askı lis
telerinin dökümüne 
başlanacak. Bu 
kapsamda, mil
letvekili genel 
seçimine ait para
metrelerin 
SEÇSİS'den tanım
lanması işlemleri ve 
tutuklu ve taksirli 
suçlardan hükümlü 
olanların kimlik bil
gilerini içeren lis
telerin cumhuriyet 
başsavcılıklarından 
istenerek SEÇSİS'e 
girilmesi işlemlerine 
başlanacak. Siyasi 

ması yaptıkları 
Seçim çevrelerinde 
gösterecekleri 
merkez adayı lis
telerini Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
bildirmelerinin son 
günü de 30 Mart 
olacak. 1 Nisanda 
ön Seçim yapacak 
siyasi partiler, aday 
adayları listelerini 
ve bunlarla ilgili oy 
pusulalarını çoğal
tarak ön Seçim ilçe 
Seçim kurullarına 
teslim edecek. 
Muhtarlık bölgesi 
askı listelerine, yurt 
dışı seçmen 
kütüğüne ve tutuklu 
ve taksirli suçlar
dan hükümlü askı 
listelerine yapılacak 
itirazların karara 
bağlanmasının son 
günü ise 3 Nisan 
2011 tarihi olacak. 
İl Seçim kurulların
ca ön seçimle 
belirlenmiş mil
letvekili adaylarına 
ait listeler 
Yüksek Seçim 
Kurıilu'na 8 
Nisanda gönderile
cek. Muhtarlık 
bölgesi askı lis
telerindeki, Yurt 
Dışı Seçmen 
Kütüğü'ndeki 
değişiklikler 
işlenerek, seçmen 
kütükleri 8 Nisan'da 
kesinleştirilecek. 
Tutuklu ve taksirli 
suçlardan hükümlü 
askı listelerinin, 
cumhuriyet 
başsavcılığından 
istenen ikinci 
liste ile 
karşılaştırılarak 
değişikliklerin 
SEÇSİS'e işlenme
sine de 8 Nisanda 
başlanacak.

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Bursa gelecekte spot şehri olacak ŞhMMM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi amatör 
spor kulüplerine hız 
kesmeden tam 
destek vermeye 
devam ediyor.
Bursa'nın köklü spor 
kulüplerinden biri 
olan Elmasbahçeler 
Spor Kulübü ve yeni 
kurulmasına karşın 
elde ettiği önemli 
başarılarla adından 
sıkça söz ettiren 
Milletspor kulübünü 
ziyaret eden Başkan 
Altepe, “Gelecekte 
Bursa, spor kenti 
olarak anılacak.
Bunu yapabilmek 
için amatör spor 
kulüplerine destek 
olmak şart. Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak her zaman 
amatör spor kulüp
lerine yardım elini 
uzatıyoruz’’ dedi. 
Recep Altepe 
“Amatör spor kulüp
lerine gerçekleştir 
diği ziyarette vatan
daşlar tarafından 
“Sonsuza kadar 
Recep Altepe” teza

hüratlarıyla karşıla 
nan Başkan Altepe, 
kendisine gösterilen 
ilgiden dolayı vatan
daşlara teşekkür etti. 
Elmasbahçeler spor 
kulübü ziyaretinde 
yaptığı konuşmada 
Bursa'nın köklü 
amatör spor kulüp
leri olduğuna dikkat 
çekerek, bu kulüpler
den bir tanesinin 
Elmasbahçeler spor 
kulübü olduğunu 
ifade etti. Bursa'nın 
bu anlamda çok 
önemli bir şehir 
olduğunu söyleyen 
Başkan Altepe, 
“Bursa'nın göz 
bebeği amatör spor 
kulüplerinin ihtiyaçla 
rını gidererek, gele
ceğimiz olan genç
lerin sağlıklı bireyler 

olarak yetişmelerini 
hedefliyoruz” dedi. 
Yeni yapılacak 

stad Avrupa 
markası olacak' 
Geçtiğimiz günlerde 
ihalesi gerçekleştin 
len yeni yapılacak 
stadın Avrupa da 
marka olacağını 
vurgulayan Altepe, 
Artık değişen dünya 
düzeninde şehirlerin 
tanıtımı en kolay 
sporla gerçekleşiyor. 
Geçtiğimiz yıl 
Bursaspor'umuzun 
şampiyon olmasıyla 
beraber Avrupa'nın 
en önemli kulüpleri 
bu şehirde ağırlandı. 
Böylece dünyanın 
her yerinden birçok 
inşan bu şehri tanı
ma fırsatı elde etti. 
Yeni yapacağımız 

stad ile beraber 
şehrimizin değeri 
ikiye katlanacak. Ve 
bu stadımız 
Avrupa'nın markası 
olacak. El birliği ile 
bunu gerçekleştire
ceğiz' dedi.
Başkan Altepe'ye 
forma hediye edildi 
Elmasbahçeler spor 
kulübü ve Milletspor 
kulübü ziyaretlerinde 
kulüp yöneticileri ve 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi gören 
Başkan Altepe'ye, 
her iki spor kulübü 
yöneticileri tarafın
dan kulüp forması ve 
plaket hediye edildi. 
Ziyarete Başkan 
Altepe'nin yanı sıra, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, AK Parti 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Refik Özen, 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu 
Başkanı Cemal 
Vardar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Uludağ'da yaptıkları 
müthiş gösterilerle 
dikkat çeken 
Rakatak-Extrem 
grubu üyeleri, kent 
merkezine kar 
yağınca snowboard- 
lari ile soluğu 
cadde,sokak ve 
parklarda aldı. 
Türkiye'de gençlerin 
zararlı alışkanlıklar
dan alternatif 
sporlarla uzak
laştırılması ve sıra 
dışı sporların tanın
ması için kurulan 
Rakatak Extreme 
grubu üyelerinin 
gösterileri insanın 

yüreğini ağzına 
getiriyor. Şehre 
karın yağmasını 
dört gözle bekleyen 
grup üyeleri, akıl 
almaz yerlerde 
snowboard yaparak, 
Türkiye'nin yabancı 
olduğu sıra dışı bu 
sp’orun tanınmasını 
istiyor. Atıl durum
daki otomobiller, 
tahterevalliler, tahta 
masalar, karla kaplı 
merdivenler ve 
demir korkulukların 
üzerinden kayan 
gençler, adete 
ölüme meydan 
okuyor.

GEMLİKİNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
v • • 

(GIW12.VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğundun hayatımla 
önemli bir fark yaratır”

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

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

51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 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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Umu M ft mmi ılmeü ütmem iıiı i miimiıi liiitı w
Kamu, kürüm ve 
kuruluşları, 23 bin 
968 yeni memur 
alacak. İşte memur 
alacak kuruluşlar 
ve alacağı memur 
sayısı.
Kamu kurum ve 
kuruluşları, 
23 bin 968 yeni 
memur alacak. 
Devlet Personel 
Başkanhğı'ndan 
(DPB) aldığı bilgiye 
göre, Başkanlık 
kamuya bu yıl açık
tan atama yoluyla 
alınacak devlet 
memurlarının kuru
luşlar itibariyle 
dağılımını belirledi. 
Yeni memurların 
18 bin 395'i genel 
bütçeli kuruluşlarda, 
11'i Yüksek Öğretim 
Kurulu ve ÖSYM'de, 
4 bini yüksek öğre
tim kurumlarında, 
bin 162'si özel 
bütçeli idarelerde, 
400'ü de Sosyal 
Güvenlik Kurumu'n 
da (SGK) istihdam 
edilecek.

KİM NE KADAR 
MEMUR ALACAK? 
201 Tde en fazla 
memur alacak kuru
luş, 10 bin 500 
memurla Milli Eğitim 
Bakanlığı olacak. 
Milli Eğitim Bakan 
lığı'nı 800 memurla 
Sağlık Bakanlığı ve 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı izleyecek. 
Adalet Bakanlığı ile 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 700,

Maliye Bakanlığı 
650, İçişleri 
Bakanlığı 600, 
Gümrük Müsteşarlığı 
500, Dışişleri 
Bakanlığı ile Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü 400, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü 225 
memur alımı 
yapacak.
Ulaştırma Bakanlığı, 
Tarım ve KÖyişleri 
Bakanlığı ile Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 200, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nda da 180 
memur işe alınacak.

EN AZ MEMURU 
PETROL İŞLERİ 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
ALACAK 
Genel Bütçeli İdare 
lerde en az memur 
alımı yapacak kuru
luş ise 2 memur ile 
Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü olacak. 
Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel

Müdürlüğü'ne 3, 
Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü'ne ise 5 
memur alınacak.

ÖZEL BÜTÇELİ 
İDARELER
Özel Bütçeli İdareler 
içinde 
Yükseköğretim 
Kurulu ve ÖSYM 
11 memur alacak.
Yükseköğretrm 
kurumlan içinde 
en fazla memuru 
Akdeniz Üniversite
si, Düzce Üniversite
si ve Rize Üniver
sitesi alacak. Söz 
konusu üniversite 
lerde 60 memur 
işe başlayacak.
Özel Bütçeli Diğer 
İdarelerde ise en 
fazla memur alimini 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 
yapacak. Söz 
konusu kurum da 
600 yeni memur 
çalışacak.

1999 depremi son
rasında oluşturulan 
Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu 
(DASK), dünyanın en 
büyük sigorta ha 
vuzlarından oldu. 
DASK bütçesinde 5 
milyar lira birikti. 
Japonya'da yaşanan 
8.9 şiddetindeki 
depremle birlikte 
özellikle ‘Olası İstan
bul depremi’ 
konusunda tartış
maların yeniden 
alevlenmesi bek
lenirken, DASK’ın bir 
araştırması da İstan
bul’daki binaların 
riskini ortaya koydu 
1999 yılındaki 
Marmara depremi 
sonrasında kurulan 
ve depreme karşı 
konutları sigorta 
güvencesi altına 
alan Doğal Afetler 
Sigorta Kurumu 
(DASK) bütçesinde 
biriken 5 milyar 
liralık fon ile 
dünyanın en büyük 
sigorta havuzlarında 
biri haline geldi. 
Japonya’da yaşanan 
8.9 şiddetindeki 
depremle birlikte 
özellikle ‘Olası İstan
bul depremi’ 
konusunda tartış

cıııli'la İli coııûı Utul cııırııl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

maların yeniden 
alevlenmesi bek
lenirken, DASK’ın bir 
araştırması da İstan
bul’daki binaların 
riskini ortaya koydu. 
Araştırmaya göre, 
İstanbul’da olası bir 
depremde nüfusun 
yüzde 99.7’si hayat
ta kalacak, fakat yüz 
binlerce konut hasar 
görecek. Star 
Gazetesi'nden Kaan 
Zenginli'nin haberine 
göre, deprem son
rası normal hayata 
dönmenin çok daha 
önemli olduğunu 
söyleyen DASK 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Okan Utkueri, 
2010’da zorunlu 
deprem sigortası 
kapsamındaki 3.4 
milyon konuta sigor
ta teminatı sunduk
larını ve sigortalı 
konut sayısını 5.5 
milyona çıkarmayı 
hedeflediklerini 
belirtti.
Utkueri, son 11 yılda 
hasar verici 300’den 
fazla depremde zarar 
gören zorunlu 
deprem sigortalı 
konutlara 21 milyon 
TL’ye yakın tazminat 
ödediklerini dile 
getirdi. Utkueri, en 

NÖBETÇİ ECZANE
14 Mart 2011 Pazartesi 

OZAN ECZANESİ

fazla deprem poliçe
si yapılan ilin Bolu 
olduğuna ve bölge 
bazında da 
Marmara’nın başı 
çektiğine işaret etti. 
Ayda 14 liraya 
deprem sigortası 
Türkiye genelinde 
deprem poliçesi 
hakkında bir araştır
ma yaptıklarını 
söyleyen Utkueri 
“Ankete katılanların 
yüzde 39’u ‘Aklıma 
gelmedi’, yüzde 23’ü 
‘Pahalıdır diye 
düşündüm’, yüzde 
11’i ‘Kayalık zeminde 
oturuyorum’, yüzde 
9’u ‘Yakın zamanda 
deprem olmaz’, 
yüzde 7’si ‘Hasarımı 
alamam diye 
düşündüm’ cevabını 
verdiğini ve deprem 
poliçesinin önemi ve 
fiyatı konusunda 
insanların önyargılı 
davrandıklarını 
söyledi. Utkueri 
“İletişim çalış
malarımızla pahalı 
ürün algısını kırma 
yönünde önemli bir 
adım attık. Ayda en 
fazla 14 liraya, 
zorunlu deprem sig
ortası yaptırmanın 
mümkün olduğunu 
anlattık” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz $14 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 eo 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol s13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3912

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)

IlIlMlttl
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

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

EYVAHEYVAH2 
Il.45-U.l5-16.45- 

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Td :5135321)



GemlikKBrfez

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 gösteril^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 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 6AZ SATIŞUKIUŞLAMIŞTII
TeI : 0.224 513 10 79

Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GGMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

15 Mart 2011 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İmmlınMIı Milin
Ünlü sanatçı İbrahim Tathses Şişli'de silahlı 
saldırıya uğradı. 11 el ateş edilen saldırıda 
başından yaralanan Tathses önce özel Le 
vent Hastanesi'ne ardından da Maslak Acıba 
dem Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan 
ve ameliya tı yaklaşık 4 saat süren Tathses, 
daha sonra yoğun bakım alındı. Tatlıses'in 
hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 
Tathses ile aynı araçta bulunan asistanı Bu 
ket Çakıcı da tedavi altına alındı.

Ak Parti en çok milletvekili aday adayı ile birinci sırada, CHP’den Cem Güler tek aday adayı

Gemlikli aday adaman 5'lendi

12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday adayı olacak Gemlikli AKP ve 
CHP’lilerin sayısı 5 kişi oldu. AKP’den Mehmet Altan Karapaşaoğlu, Oktay Kahveci, Cemal Aydın Aybey ve 
Nurettin Avcı aday adaylığını açıkladı. CHP’den tek aday adayı eski İlçe Başkanı Cem Güler. Haberi sayfa 2’de

istimal 
Caddesinde 

park 
namlara 

dütenlemesl 
İstiklal Caddesi’n 
de trafikte yeni 
düzenlemeler yapıl 
dı. Belediye Fen 
İşleri ekipleri, trafik 
polisleri gözetimin. 
de Halkbankası ile 
Paşa Otel arası ve 
karşı yöne dubalar 
monte etti.
Haberi sayfa 2’de

G ün e B akış

Önemli süreç..
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

içişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet 
Başsavcılığının istemi ile görevinden 
uzaklaştırıldı. Yann, Kaymakamlığa 
giderek tebligatı alacak.

Bundan sonra yeni bir süreç başla 
yacak.

Belediye Başkanlığından doğan boşal 
ma, Belediyeler Yasası’nm 45. maddesi 
ne göre doldurulacak.

Bunun için Vali, meclisi 10 gün içinde 
toplantıya çağıracak. Dava sonuna 
kadar veya yargı tarafından yeniden 
görevine dönesiye dek, Belediye 
Meclisi kenti yönetecek bir başkan veki 
li seçecek. Devamı sayfa 4’de

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

Ak Parti en çok milletvekili aday adayı ile birinci 
sırada, CHP’den Cem Güler tek aday adayı

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayın- 
layamıyoruz. Okuyucularımızdan özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ Mili illi lllıllıı Mi
İstiklal Caddesi nde 

park yapılmaz 
düzenlemesi

İstiklal Caddesi’nde 
trafikte yeni düzen
lemeler yapıldı.
Halk Bankası ile 
Paşa Otel arası ve 
karşı yönde 
araçların park 
ederek, yaya geçit
lerini engellemesi 
üzerine, Gemlik 
Belediyesi Fen 
İşleri Ekipleri, 
Trafik polisleri 
gözetiminde 
araçların bu

alanlara park 
etmemesi için 
yol kenarlarına 
fosforlu özel 
dubalar monte 
edildi.
Fen İşleri ekiplerin 
ce asfalta vidalanan 
dubalardan sonra 
ise Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Burbak 
A.Ş. nin otopark 
bölümleri yer 
alıyor.

12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday 
adayı olacak Gemlikli AKP ve CHP’lilerin sayısı 5 kişi oldu. AKP’den Mehmet 
Altan Karapaşaoğlu, Oktay Kahveci, Cemal Aydin Aybey ve Nurettin Avcı 
aday adaylığını açıkladı. CHP’den tek aday adayı eski İlçe Başkanı Cem Güler.

Altan Karapaşaoğlu

12 Haziran 2011 günü 
yapılacak olan milletvekili 
genel seçimlerinde mil
letvekilliğine aday adayı 
olanların sayısı her geçen 
gün artıyor.
İktidar Partisi AKP’den 
aday adayı olanların sayısı 
ise diğer partilere göre 
birinciliğini koruyor. 
Uzun yıllardan beri parla
mentoya Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu’ndan başka 
kimseyi gönderemeyen 
ilçemizdeki milletvekili 
aday adayı sayısı 
5 kişiye ulaştı.
En çok aday adayı ile 
AKP birinci sırada. 
AKP’den Bursa Milletvekili 
Mehmet Altan Karapaşaoğ 
lu, AKP eski ilçe Başkanı 
Oktay Kahveci, AKP 
Belediye Başkan adayı 
Cemal Aydın Aybey ile eski 
Belediye Başkan larından 
ve İl Genel Meclisi Başkanı

Nurettin Avcı

Cemal Aydın Aybey
Nurettin Avcı adaylık 
yarışına katıldılar.

CHP’DE GÜLER 
TEK ADAY ADAYI 
Öte yandan, bugüne 
kadar aday adaylığını açık
layan isimler arasında 
CHP eski İlçe Başkanı Cem 
Güler bulunuyor.
CHP’den başka aday

B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

Oktay Kahveci

Cem Güler
adayının çıkması beklen
mezken, SP, MHP ve HP, 
TP, İP, DTP ile HP’den kim
lerin aday adayı olacağı 
konusunda bugüne kadar 
bir açıklama yapılmadı. 
AKP de temayül yoklaması 
ile adayların belirlenmesi 
beklenirken, diğer parti
lerin MKYK ile adayların 
belirlenmesi bekleniyor.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Seyyar kuyumcu yakayı ele verdi YaiıYORUM
Bursa'da kendisini 
seyyar kuyumcu 
olarak tanıtarak 
taksicileri dolandıran 
şahsı mavi 
montu ele verdi. 
İddiaya göre, 20 ayrı 
suçtan sabıkalı 
Abdülkadir K. (47), 
bindiği taksinin 
sürücüsüne cebinde
ki sahte altınları 
göstererek seyyar 
kuyumculuk yap
tığını söyledi. Zanlı, 
taksiciden bir işhanı 
önünde durmasını ve 
beklemesini istedi. 
Bir süre sonra geri 
dönen Abdülkadir

Morgun önündeki yemeli servisi arabalarım çaldılar
Bursa'da bir hastane 
morgunun önünde 
bulunan 5 adet 
yemek dağıtma 
arabası çalındı.

Oğluna küfreden şahsı uyarınca otomobille ezildi
Bursa'da bir kişi, 
oğluna küfreden 
şahıs tarafından 
otomobille ezildi. 
Edinilen bilgiye 
göre olay,

Anne «e babasını dövüp ölümle tehdit etti
Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde, 
bir anne ve baba, 
öz oğulları tarafından 
darp edildikleri 
iddiasıyla polise

Narkotik köpeklerinden 60 kiloluk bingo
Bursa'da polis tara 
fından 3 gün içinde 
gerçekleştirilen 3 ayrı 
operas yonda yak
laşık 60 kilo esrar ele 
geçirildi. Narkotik 
köpekleri Alfa ve 
Chocolate'nin otomo
billere saklanmış 
esrarı bulma anı ise 
kameralara yansıdı. 
Alınan bilgiye göre, 
geçtiğimiz cuma 
günü Gaziantep'ten 
getirilen esrarın 
Bursa'da piyasaya 
sürüleceği ihbarını

K., "Altınları satıyo
rum adam euro 
verdi. Üzerimde 
bozuğum yok. Sende 
varsa ver, ben sana 
biraz sonra veririm" 
diyerek taksiciden 
para aldı. Şahıs 
geri dönmeyince 
dolandırıldığını 
anlayan taksici

Olay, Hüdavendigar 
Mahallesindeki 
Çekirğe Devlet 
Hastanesi'nde mey
dana geldi. İddiaya

Osmangazi ilçesi 
Hamitler 
Mahallesinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, soy ismi tespit 
edilemeyen E. isimli 

başvurdu.
Alınan bilgiye göre 
olay, Hüdavendigar 
Mahallesi 26. 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 

alan Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mü 
cadele Şubesi Nar 
kotik Bürosu dedektif 
leri, Ankara yolu üze 
rinde 27 P 4709 pla 
kalı otomobili durdu
rarak, İ.K. (31) ve 
U.Ç.'yi (21) gözaltına 
aldı.Narko tik kö 
pekleri Alfa ve Cho 
colate, otomobilin 
bagajına gizlenmiş 9 
kilo 420 gram esrarı 
bir dakika içinde 
buldu. Adliye ye sevk 
edilen zanlılardan İ.K. 

polisi aradı. 
Taksiciden zanlının 
eşkalini alan ve 
üzerinde mavi mont 
olduğunu belirleyen 
Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Bürosu ekipleri, 
eşkale uyan bir 
şahsı mavi mont ile 
yürürken fark etti.

göre, B.D.A.'nın (36) 
sahibi olduğu yemek 
dağıtım şirketine ait 
5 adet yemek servisi 
arabası morg önün

şahıs, C.K'nin (39) 
oğluna küfür etti. 
Bunun üzerine C.K, 
oğluna küfrettiği ileri 
sürülen şahıs ile 
tartışmaya başladı.

A.O. (29) isimli şahıs, 
ailevi sıkıntılardan 
dolayı tartıştığı 
annesi F.O. (55) ve 
babası M.O.'yu (63) 
darp etti.

tutuklandı. İkinci 
operasyon ise Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde gerçek
leştirildi. Şanlıurfa 
dan getirilen 2 kilo 
800 gram esrarın Bur 
sa'da torbacı tabir 
edilen şahıslara satı 
lacağı ihbarını alan 
polis, yolcu kılığında 
otobüsü beklemeye 
başladı. Peronda 
esrarı bagajdan alan 
S.D. (31), O.T. (22) ve 
E.T. (28), yürüdükleri 
esnada polis tarafın

Polis tarafından 
yakalanarak gözaltı
na alınan Abdülkadir 
K.'nın bu yöntemle 
3 taksiciyi 
dolandırdığı tespit 
edildi. Taksi 
sürücülerinin 
teşhis ettiği zanlı, 
çıkartıldığı 
mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Müşteki sayısının 
artabileceği ifade 
edilirken, bu 
yöntemle 
dolandırılanların 
karakola başvur
maları istendi.

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVbtog/özcan vural

Diş Hekimi
Özcan VURAL

den hırsız veya 
hırsızlar tarafından 
çalındı. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Münakaşanın ardın
dan otomobiline 
binen E, C.K.'ye 
çarparak yaraladı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Yaşlı çift, kendilerini 
ölümle tehdit eden 
çocuklarından 
şikayetçi oldu. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

dan gözaltına alındı. 
En büyük operasyon 
ise Diyarbakır'dan 
gelen bir şebekeye 
düzenlendi. Ankara 
yolu üzerinde bir oto
mobili durduran 
narkotik polisi, D.G. 
(24), O.K. (24) ve 
E.D.'yi (23) gözaltına 
aldı. 3 zanlının oto
mobilinde Alfa ve 
Chocolate tarafından 
yapılan aramada 
bagaja gizlenmiş 45 
kilo 690 gram esrar 
ele geçirildi.

Baraj olayı!...
Seçimlere adım adım yaklaşırken düşün

meye başladım.
MHP yaklaşan seçimde barajı geçemeye

cek diyenler var.
Acaba MHP böyle bir sorunun eşiğinde 

mi?” diye
tçimden bir ses yüksek sesle “evet” 

dedi...
MHP gerçekten bu seçimde barajın altın

da kalabilir.
Sayın okurlarım; Böyle düşünmemin 

nedeni, bence MHP’nin bir “siyasi parti” 
gibi davranmaması sanırım, Türkiye’nin 
gelecek beş-on senesi için nasıl bir pro
gram yapıyor?.. Bunları bilen yok...

Televizyon ekranlarında, gazete manşet
lerinde arada bir “Bu şerefsizliktir” diyen 
bir genel başkan görüyorum.

Asık suratlı, sert gülmeyen bir yüz..
Başbakan Erdoğan’a verdikleri sert 

cevapları, kendi tabanlarına vatanı çok 
sevmenin kanıtı olarak sunduklarını izli 
yorum.

Arada bir bu sert söylem benimde hoşu
ma gidiyor..

Ama o kadar.... Sonra yine acabalar...
Doğrularla ya da yanlışlarla fazla ilgilen

mediklerini, Erdoğan’a sövmenin siyaset 
olduğunu zannediyorlar...

Demokrasi, dünva nereve qidivor. bans, 
insan hakları, ekonomi, yargı gibi konuları 
sorun etmediklerini anlıyorum.

Bahçeli her seferinde aynı şeyleri 
söylüyor:

Höt, zöt, vatan, millet, Sakarya...
Artık o kadar buna alıştı ki sanki, 
“Ben daha iyiyim” bile demiyor Sayın 

Devlet Bahçeli...
“O kötü” diyerek politika yapıyor.
Yapıyor yapıyor ama orada da zikzaklar 

oluyor.
Cumhurbaşkanı Güiün seçiminde, anlaş

ma olanağı ortaya çıkarken pişmiş aşa 
soğuk su katıyor.

Yargı yasalarında İktidarı destekliyor...
SEBEP; CHP’e ile ayni çizgide görünmek 

istemiyor.
Tamam isteme ama ülkenin kaderiyle 

ilgili konularda bu zikzak olursa ülkemin 
insanı bunları ayıplıyor..

Bugün küçülen dünyada hemen hemen 
hiçbir ülke, kendi geleceğini tümüyle ken
disi belirleme gücüne sahip değil artık.

Bütün ülkelerin geleceğini dünyanın 
ortak değişimi belirliyor.

Her değişiklik öteki ülkeleri de etkiliyor. 
(Tunus-Mısır).

Üstelik bu değişiklik o kadar büyük bir 
hızla oluyor ki, yarının nasıl bir yenilik 
getirebileceği bile tam kestirilemiyor.

Hiçbir parti ya da hiçbir politikacı 
Türkiye’yi bugünden geri götüremez.

Hiçbirinin gücü yetmez buna.
O hayal içinde olanlara uyarı..
Eğer bizim politikacılar bunları anlama

makta direnirlerse, değil seçimde barajı 
geçmek, bir süre sonra Türkiye sahne 
sinde kendilerine politik figür olarak yer 
bile bulamayacaklar.

Bu da biline...

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

Önemli süreç...
Belediyeler Yasası 45. maddesi şöyle: 
Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle 

boşalması durumunda, vali tarafından beledi 
ye meclisinin on gün içinde toplanması 
sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, 
onun bulunmaması durumunda ikinci başkan 
vekilinin, onun da bulunmaması durumunda 
en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;
a)...........
b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, 

tutuklanması veya seçim dönemini aşmaya
cak biçimde kamu hizmetinden yasaklama 
cezası alması durumunda bir başkan vekili 
seçer.
Belediye başkanı veya başkan vekili 

belediye meclis üyeleri arasından ve gizli 
oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam 
sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye 
tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü 
oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu 
oylamada en çok oy alan iki aday için 
dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylama
da en fazla oy alan üye, belediye başkanı 
veya başkan vekili seçilmiş olur.
Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Bu durumda daha öncede yazdığım gibi 
Gemlik Belediye Başkan vekili kim olacak 
sorusu geliyor gündeme.
Bunun için Gemlik Belediyesi’ndeki meclis 

üyesi dağılımına bakmak gerekir.
Meclis’te başkanın görevden uzaklaştırılma 

siy la CHPTılerin üye sayısı 14’den 13’e düş 
müş oluyor.
AKP 9 üye, MHP 3 üye ile temsil ediliyor.
AKP ve MHP birlikte hareket ettiğinde 

sayıları 12’de kalıyor.
Öyleyse çoğunluk CHP’de olacağından, Baş 

kan vekili CHP’li olacak demektir.
Burada bir nokta koyuyorum, CHP bir veya 

iki fire verip, birileri karşı saflara geçerse 
durum değişir.
Dün, Bursa gazetelerinde değişik yorumlar 

çıktı. Bir yorumcuya göre, Belediye Başkanı 
vekilliğine AKP’li biri oturacak.
Olur mu dersiniz veya nasıl olur?
Yukarıdaki sayısal tabloya göre olması müm 

kün değil.
Ama, AKP’nin gönlünde bu koltuğu kendi

lerinin doldurması geçiyor olabilir.
Olma olasılığı var mı ona bakmak gerekir.

Bana göre şu anda yok.
CHP bu konuda yapacağı toplantıda -bek

lentisi olanlar farklı bir davranış içine girmez 
lerse- durumu değerlendirecek.
Dün, CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey yoğun 

bir çalışma içindeydi.
Birçok meclis üyesiyle görüştü. Daha sonra 

sanırım toplu görüşme yapılacak.
Birkez meclis üyeleriyle tek tek yapılacak 

görüşmelerle ortak aday saptanacak. Bu 
adayın istekli olması, arkadaşlarının onu 
desteklemesi gerekecek.

CHP bu konuda kendi iç potansiyellerini 
değil, toplumun da nabzını dinlemek zorun
da. O koltuğu dolduracak kişi, belki 3 yıl 
görevde kalacak. Bunun için önemli.

Yapılan hataları yapmayacak, yaşananlar
dan ders çıkaracak ve sevilen biri olması 
önemli.
AKPTılerin beklentisi bence boş bir beklen

ti. Ama, politikada olmaz olmaz.
Bu da unutulmamalı.

Milletvekili aday adayı Cemal Aydın Aybey, ziyaretlere başladı

iıılıeı, gazetemizi ziyaret eni
12 Haziran 2011 tari
hinde yapılacak olan 
milletvekili genel 
seçimlerinde Ak 
Parti’den Bursa 
Milletvekilliğine aday 
adayı olan Cemal 
Aydın Aybey, 
gazetemizi 
ziyaret etti. 
Milletvekilliği için 
adaylık şansını 
denemek istediğini 
söyleyen Aybey, 
uzun yıllardan beri 
siyasetin içinde 
olduğunu, tecrübe 
ve birikimlerini 
BursalIlar ve 
Gemlikliler için kul
lanmak istediğini 
belirtti.
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, Aybey’e 
başarılar dileyerek,

Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde imar 
komisyonu başkan
lığı, Gemlik Belediye 
Meclisi’nde meclis 
üyeliği, geçen

dönemde Ak 
Parti’den belediye 
başkan adayı 
olduğunu 
belirterek.
“Toplumda tanınan

bir insansınız. 
Yapılacak yoklamada 
4 Gemlikli arasında 
yarışacaksınız.
Size başarılar 
diliyorum.” dedi.

M Partililer Ankara yolcusu
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü, dün gece 
Ankara’ya Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’ni ziyarete 
gitti.
AK Parti ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz başkanlığın
da Ankara’ya giden 
yönetim kurulu, 
kadın ve gençlik 
komisyonu üyesi bir 
otobüs partili, Bursa 
Milletvekillerini 
ziyaret ettikten sonra, AK Parti katılacağı öğrenildi.

Gurup Toplantısına AK Parti ilçe başkanı

Necdet Yılmaz, “Bu 
geziyi geçtiğimiz 
hafta gerçekleştire
cektik. Ancak, hava 
muhalefeti nedeniyle 
bu haftaya erteledik. 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni görmeyen 
hiç kurul toplan
tılarını izlemeyen 
partililerimiz, bu 
ziyaret ile bu fırsatı 
elde etmiş olacak” 
dedi.
Ak Partililerin Anka 
ra TBMM ziyareti bir 
gün sürecek.

İnanlar tawimenkul Bent 1 Bar acıim
Gün geçtikçe sayıları 
artan araba kiralama 
şirketleri (Rent A 
Car) firmalarna bir 
yenisi daha eklendi. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Irmak

Sokak’ta pazar günü 
yapılan törende 
hizmete açılan 
inanlar Gayrimenkul 
Rent A Car firması 
Bahadır ve Ahmet 
Inan’ın ev sahipliği

yaptığı açılışa çok 
sayıda davetli katıldı. 
Gayrimenkul alım 
satım hizmetleri ile 
araç kiralama 
hizmetlerinin 
verileceği inanlar

Gayrimenkul Rent A 
Car firması, hizmet 
kervanına katılan fir
maların sayısında 
görülen artış bu sek
tördeki ilgiye dikkat 
çekiyor.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. ÖZCAN DANIŞ

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
likkorfezgazetesi.com
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Hm'lljııılıı ila' ıiwii Hııettin İroni Partici
aday aılaılı wı açıklattı

kahvehane gelme 
mesi gerektiğine

MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı Gemlik

lenerek bölgedeki 
yoksul çiftçilere

Urfahlar Derneği’ne 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
MHP’lilere hoş gel
diniz diyen Dernek 
Başkanı Veysel 
Karacan şunları 
söyledi: 
“Yeni kurulmuş bir 
derneğiz. Düzenimiz 
tam olarak oturdu 
ğunda Sıra Geceleri 
ve yöremize özgü 
bir çok faaliyetimiz 
le Gemlik halkının 
karşısında çıkaca 
ğız. Amacımız hem 
şenlerimizin kültü 
rümüzden uzak 
kalmamaları, genç
lerimize de kültürü 
müzü unutmamaları 
o yönde yetişmele 
ridir. ” dedi 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaöğlu 
ise konuşmasında ; 
“Dernek denince 
akıllara sadece 

IIİMIMIIIIII 
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

0 224 252 5122

çok güzel bir örnek 
olmuşsunuz. Bu 
sıcak ortam bizleri 
sevindirdi. Seçim 
çalışmalarına en 
erken başlayan par
tiyiz, çünkü ülkemiz 
kötüye gidiyor. 
PKK’nın 30 yılda 
yapamadığını AKP 
yaptı halkımızı ‘Kürt,
Türk’ diye ayrıştın 
yorlar. Bu açılım 
denen yıkım ve 
bölünme proje sinin 
kürt vatandaş 
/arımıza değil’PKK' 
ya yapıldığı ortada 
biz 1000 Yıllık 
kardeşlik diyerek 
yola çıktık kardeş 
ile kalleşi ayırt ede
biliyoruz. Bizim ikti
darımızda bölgeye 
hizmet gidecek 
AKP’nin Yahudilere 
peşkeş çekmeye 
çalıştığı araziler 
mayından temiz 

yararlansınlar diye 
verilecek bölgede 
tarım ve hayvancılık 
canlandırılacak. 
Oradaki vatan
daşımız muhatap 
olarak devleti 
bulacak başka 
yönlere sapmaya
cak. Dernek 
üyelerinden
GAP da ğoğmuş 
olan 3000 İsrail’i! 
çocuk var bölge 
toprakları da 
Yahudilere satıldı 
sonumuzun Filistin 
gibi olması bizi de 
endişelendiriyor” 
dedi.
Ziyaret Urfalıların 
mırra ve yörenin 
simgesi olan çiğ 
köfte ikramları 
ardından MHP 
İlçe Başkanlığının 
OsmanlI arması 
hediyesi ile sona 
erdi.

M1MIIW
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Gemlik eski 
Belediye Başkanı, 
Ak Parti İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nurettin Avcı yapıla
cak milletvekili 
genel seçimlerinde 
Bursa’dan milletve 
kili aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
Müracaat dosyasını 
AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın’a tes
lim eden Nurettin 
Avcı, 25 yıldır faal 
siyasetin içinde 
olduğunu söyledi. 
Avcı, "Son 2 yıldır 
İl Genel Meclisi 
Başkanlığı görevini 
yürüttüm. Şimdi bu 
görevden istifa 
ederek milletvekili 
aday adaylığı için 
buradayım. Görev 
aldığım sürede hep 
insanlara hizmet 
etmek için yarıştım. 
Şimdi de başka bir 
kulvarda Bursa'da 
yaşayan insanlara 
hizmet etmeyi he 
defliyorum" dedi.

"BURSA VE 
TÜRKİYE İÇİN 
ÇALIŞACAĞIM" 
Avcı'nın ardından 
Yalçın'a milletvekil
liği aday adaylığı 
başvurusunu teslim 
eden Fatih Acar ise, 
Bursa'nın kendisi 
için önemli

olduğunu dile getir
di. Bursa'dan mil
letvekili aday adayı 
olmasının kendisi 
için onur olduğunu 
ifade eden Acar, 
"Bursa, gönlümün^ 
en baş köşesinden 
hiç eksik etmediğim 
bir şehirdir. Tarih, 
kültür ve medeni 
yetin baş şehridir. 
Böyle bir il’de 
bulunmak benim 
için büyük bir onur. 
SGK'da çalışırken 
büyük bir sorumlu
luk devraldık. 
Yüzümüzün akıyla 
reformu tamamla 
dik. 20 yıldır yapıla
mayan sosyal gü 
venlik reformunda 
kuruculuk görevini 
ifa etmek benim için 
onurdur. Geleceği 
planlayıp gören ve 
dinamik bir Türki 
ye'yi hedefleyen AK
Parti'den aday adayı 
olmak benim için 
onurların en büyü 
ğüdür. Şehrimizdeki 
sivil dinamikleri 
harekete geçirme 
liyiz. Hep beraber 
daha güzel bir Bur 
sa ve Türkiye oluş
turmalıyız. Aday 
adaylığım Bursa 
ve ülkem için 
hayırlı olsun" 
diye konuştu.

ŞERBETÇİ GEMLİK’İ 
ZİYARET ETTİ 
Öte yandan, Ak 
Parti milletvekili 

aday adaylarından 
Mustafa Kemal 
Şerbetçi, dün Ak 
Parti Gemlik 
İlçe Başkanlığını 
ziyaret etti.
Şerbetçi, “12 Hazi 
ran seçimlerinde 
hizmet etmek Bursa 
ve Türkiye’ye 
hizmet etmek 
istiyorum. Ak Parti 
bu seçimlerde 
Anayasayı değiştire
cek çoğunluğu elde 
ederse, bırhukükçu 
olarak buna destek 
olmak isterim.
Hukukçu bir ailenin 
çocuğuyum.
Bursa’nın sorun
larını biliyorum. 
Bunların çözümü 
için partimle 
çalışacağım. 
Desteklerinizi bek
liyorum” dedi.
Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet
Yılmaz ise teşkilat 
olarak aday adayları 
ile oturup görüşe
ceklerini, bugün için 
herkese aynı 
mesafede bulunduk
larını belirterek, 
“Partimizin çıtasını 
kim yukarı çıkara
cak buna bakacağız. 
Bu seçimi 
önemsiyoruz. 
Temayül yokla
masında Bursa’ya 
ve Türkiye’ye kim 
fazla yararlı olacak 
ona bakacağız, 
hayırlı olsun.” 
dedi.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com
Şerbetçiyi 

Ak Parti ilçe 
binasında 

Yılmaz karşıladı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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12 Haziran'daki 
genel seçimler için 
seçmen listeleri 18 
Mart'ta muhtarlıklar
da askıya çıkacak, 
31 Mart'ta indirile
cek. Listelerdeki 
yanlışlık ya da 
eksiklikler bu süre 
içinde düzeltilebile
cek. Yeni ikamet 
adresi için hangi 
belgeler gerekiyor? 
Özellikle ev 
değiştirenlerin yeni 
adreslerini 31 Mart'a 
kadar nüfus müdür
lüklerine bildirmeleri 
gerekiyor. Aksi 
halde seçmen kaydı 
olmadığı için oy kul
lanamayacaklar. Bu 
sıkıntıyı referandum
da CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu yaşa 
mıştı. Adres değişik
liğini bildirmediği 
için oy verememişti. 
Kapı kapı dolaşan 
muhtarlar da vatan
daşları bu konuda 
uyarıyor: "Mutlaka 
listelere bakın. 20 
yıldır ayni adreste 
otursanız da kay
dınız çıkmayabilir." 
Başkent Muhtarlar 
Federasyonu Genel 
Sekreteri Serpil 
Erenoğlu, adresini 
değiştirmeyen 
vatandaşlarda bile 
seçmen kaydının 
çıkmadığı durumlar
la karşılaştıklarını 
söylüyor. 18 Mart'ta 
askıya çıkacak seç
men listelerinin 
önemli olduğunu 
kaydeden Erenoğlu, 
"20 yıldır aynı 
adreste otursanız da 
seçmen kaydınızın 
çıkmama ihtimali

var." diyor. 
Sarıyer'in Yeşilköy 
Mahallesi Muhtarı 
Bülent Yurtsever de 
bazı vatandaşların, 
yanlış adres bildiri
minde bulunabile
ceğini ifade ediyor. 
Bu durumda o 
ikamette oturan 
gerçek kişilerin 
mağdur duruma 
düştüklerini kayde
den Yurtsever, "Bir 
kişi, nüfus müdür
lüğüne kasıtlı veya 
yanlışlıkla bir 
başkasının adresini 
beyan ettiği ve 
nüfus memurunun 
bunun farkına var
maması halinde asıl 
adreste oturan 
kişinin kaydı siliniy
or. Bu durumda da 
asıl kişinin seçmen 
kaydı çıkmıyor." 
şeklinde konuşuyor. 
Adres değişikliği 
meselesi, CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu'nu "seçimde oy 
kullanamayan parti 
lideri" konumuna 
düşürmüştü.
Kılıçdaroğlu, 12 
Eylül anayasa 
değişikliği referan
dumunda 'hayır' oyu 
kullanmaya çağır
mış, ancak kendisi 
oy kullanamamıştı.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanhğı'na 
adaylığını koyduğu 
2009 yerel seçim
lerinde ikametini 
Kağıthane'de 
gösteren 
Kılıçdaroğlu, seçim
lerden sonra 
Ankara'ya döndü. 
Adres değişikliğini 
nüfus müdürlüğüne 
bildirmedi. Nüfus 
idaresi yetkilileri, 
elindeki ilk adres bil
gisinden hareket 
ederek, CHP lid
erinin daha önce 
bildirimde bulun
duğu adreste olup 
olmadığını tespit 
amacıyla emniyete 
bildirimde bulundu. 
Emniyet tahkikatı 
sonucunda, 
Kılıçdaroğlu'nun 
nüfusa bildirilen 
adreste yaşamadığı 
tespit edildi. Bunun 
üzerine nüfus daire
si, ilk adres bilgisini 
sildi. Yeni adres bil
gisini ilgili nüfus 
müdürlüğüne 
bildirmediği için de 
seçmen kâğıdı 
gönderilmedi.
Kılıçdaroğlu, 
seçmen kâğıdı 
olmadığı için de 
oy kullanamadı. 
Başvuru için kimlik 

ve fatura yeterli 
Eski muhtarlıktan 
herhangi bir belge 
almak gerekmiyor. 
Yeni ikamet 
adresinizin bağlı 
bulunduğu ilçe 
nüfus müdürlüğüne 
nüfus cüzdanınızı 
ibraz ederek başvur
mak yeterli.
Nüfus müdürlüğü, 
yeni ikamet 
adresinizi belge
lendirmenizi istiyor. 
Bunun için yeni 
adresinize ait noter 
tasdikli kira kontratı, 
tapu veya isminize 
ait elektrik-su-doğal- 
gaz faturalarından 
birinin bulunması 
gerekiyor.
Yurtta kalan öğren
ciler, yurt müdür
lüğünden orada 
kaldıklarına dair bir 
yazıyla nüfus 
müdürlüğüne 
başvurabilir. 
Akrabasının, 
arkadaşının veya bir 
yakınının yanında

yanında ikamet 
ettikleri kişi ile bir
likte nüfus müdür
lüğüne gitmeli. 
İkametini bir önceki 
seçimlere göre 
değiştirmeyenler de 
muhtarlıkta askıya 
çıkan seçmen 
listesini kontrol 
etmeli.
Aile bireyleri aynı 
adreste ikamet 
ediyorsa ikamet 
değişikliği için 
aile reisinin tek 
başına nüfus 
müdürlüğüne 
müracaat etmesi 
yeterli oluyor.

MHP, milletvekili 
aday adaylarından 

bin lira alacak

12 Haziran’da 
yapılacak genel 
seçimler için 
MHP’de adaylık 
başvuruları başladı. 
MHP aday aday
larından bin TL 
başvuru ücreti 
alacak. Başvurular 
ise 21 Mart 
akşamına kadar 
devam edecek. 
MHP, 12 Haziran’da 
yapılacak mil
letvekilliği genel 
seçimleri için 
adaylık sürecini 
başlattı. MHP, aday 
adaylarının başvu
rusunu bugünden 
itibaren kabul 
etmeye başlarken 
başvuru süresi 
21 Mart’ta saat 
17.00’de sona 
erecek.
MHP 24’ncü 

Gemlik Körfez telesi: www.genilikkorfezgazetesi.com

dönem milletvekili 
genel seçimlerinde 
adaylarını merkez 
yoklaması usulüyle 
belirleyecek.
MHP adayların 
belirlenmesi 
sürecinde, 
teşkilatları ve 
üyeleri arasında 
eğilim ve kanaat 
yoklaması 
niteliğinde araştır
malar da yapacak. 
Hiçbir siyasi par
tiyle hiçbir şekilde 
seçim ittifakı ve 
işbirliği yapmama 
kararı alan MHP 
bütün seçim 
çevrelerinde seçim
lere tek başına 
katılacak. MHP 
bütün aday aday
larından başvuru 
ücreti olarak 
bin TL alacak.

Enlığan'ılan Katfdafi'ye müiiıis leilil
El Arabiya’ya 
konuşan Erdoğan, 
Kaddafi’ye halkın 
desteğini alan bir 
devlet başkanı ata
masını önerdi. 
El Arabiya gazete 
sinin haberine göre, 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Libya lideri 
Muammer Kadda 
fi’ye iç savaşın 
eşiğindeki ülkedeki 
krizin çözümü için 
çok önemli bir tek
lifte bulundu.

Reuters’ın haberine konuşan Erdoğan, 
göre, El Arabiya’ya Kaddafi’ye halkın

desteğini alan bir 
devlet başkanı ata
masını önerdi.

KADDAFİ 
İSYANCILARI 
SIKIŞTIRDI 
Öte yandan 
Kaddafiye bağlı 
güçlerin son bir 
hafta içinde 
isyancıların elinde 
bulunan üç kenti ele 
geçirmesi ve bir 
tanesini kuşatması, 
savaş alanları dar

alan isyancıları iyice 
zor duruma 
düşürdü. Pazar 
günü, isyancıların 
önemli sanayi kenti 
Brega'yı kay
betmesinin ardın
dan, Libya ve 
isyancı ordusundan 
karşılıklı açıklamalar 
geldi. İngiltere 
Dışişleri Bakanı 
William Hague ise 
isyancıların 
yenilmesinin, 'Libya 
halkı için uzun bir 
kabusun başlangıcı 
olacağım' söyledi. 
Kaddafi'nin son bir 
hafta içinde başta 
Trablus'un 50 km

batısındaki Zaviye 
ve Sirte Körfezi'n 
deki önemli 
sanayi kentleri 
Ras Lanuf ile 
Brega'yı ele 
geçirmesi, isyancıla 
rın direnişini iyice 
kırdı. Kaddafi'nin 
oğlu Hamiş ise 
isyancıların Libya 
mn batısında kontrol 
ettikleri tek kent olan 
Misrata'yı kuşatıyor. 
Libya ordusu ve 
isyancılar, Pazar 
günü çatışmaların 
yeni bir boyut kazan
masıyla karşılıklı 
açıklamalarda 
bulundu.

http://www.genilikkorfezgazetesi.com
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Bu yıl ilk kez düzen
lenen Yılmaz Akkılıç 
Bursa araştırmaları 
yarışması 
sonuçlandı.
Toplam 30 araştır
manın katıldığı 
yarışmada akademik 
ve akademi dışı 
alandan iki başarı 
ödülü ile aynı alan
larda iki teşvik ödül
leri sahiplerini 
buldu. Nilüfer 
Belediyesi Akkılıç 
Kütüphanesi'nde 
düzenlenen basın 
toplantısı ile ödül 
almaya hak kazanan 
araştırma çalış
maları kamuoyuna 
duyuruldu. Yener 
Akkılıç, Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu, 
Prof. Dr. Hasan 
Ertürk, Prof. Dr.
Vahap Katkat, 
Mehmet Kartal, Prof. 
Dr. Yusuf Oğuzoğlu 
ve Hacı Tonak'tan 
oluşan Seçici 
Kurul'un değer

lendirmesi sonucu; 
akademik alandaki 
başarı ödülü Mine 
Akkuş'un 'Bursa 
Halkevi ve Uludağ 
Dergisi' başlıklı dok
tora tezine, teşvik 
ödülü ise Hakan 
Çelik'e ait 'Bursa İli 
Topraklarının 
Alınabilir Demir 
Durumu ve Bu 
Topraklarda

Alınabilir Demir 
Miktarının 
Belirlenmesinde 
Kullanılabilecek 
Yöntemler' başlıklı 
doktora tezine 
verildi.
Akademi dışı alan
lardaki çalışmaları 
kapsayan diğer kat
egoride ise Raif 
Kaplanoğlu'na ait 
'1844 Yılı Temettuat 

Defterlerine Göre 
Değişim Sürecinde 
Bursa'nın Ekonomik 
ve Sosyal Yapısı' 
başlıklı araştırma 
başarı ödülüne, 
gazeteci Murat 
Kuter'e ait 
'Pullardaki Bursa' 
başlıklı araştırma da 
teşvik ödülüne 
layık görüldü.
Yılmaz Akkıhç'ın 
hayatının her aşa
masında bilginin 
ve öğrenmenin 
değerini vurgulamış 
bir insan olduğunu 
söyleyen Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
bu yarışmayla 
onun adını yaşat
mak istediklerini 
söyledi. Yarışmanın 
ödül töreninin, 
Akkıhç'ın vefatının 
birinci yıldönümü 
olan 28 Nisan'da 
Uğur Mumcu. 
Sahnesi'nde düzen
leneceği belirtildi.

Bursa yeni bir 
kütüphaneye kavuştu

Bursa, özel bir 
kütüphaneye daha 
kavuştu. Bursa'nın 
bilgi ve kültür biriki
mini arşivlemeyi 
hedefleyen Mümin 
Ceyhan, şehre ait 
tarihi ve kültürel 
mirası gelecek 
nesillere aktarmak 
için Bursa Kültür 
Kaynakları Araştır 
ma Kütüphanesi'ni 
hizmete açtı. 
Görükle Ünikent'te- 
ki öğrenci yur
dunun zemin katın
da faaliyete 
başlayan kütüpha 
nede, Bursa ile 
alakalı 3 bin civarın

da kitap, 2 bin eski 
Bursa fotoğrafı, bin 
civarında mektup 
ve belge bulunuyor. 
Eski salnamelerin 
fotokopilerinin de 
yer aldığı 
kütüphane, Ankara 
Milli Kütüphane'ye 
götürülen Bursa 
şer'iye sicillerinin 
bir nüshasını da 
bünyesine katmayı 
hedefliyor. 
Kütüphanenin 
açılışı münase
betiyle Bursa kay
nakları ve araştır
malarının önemi 
hakkında bir panel 
düzenlendi.

GEMUK ET-BAUK-TAVUK 
SATIŞ NOKTASI

DfiNflKIYMfi 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL
DflNfî KUŞBfîŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KflDflR UCUZA SATIYOR SONUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE» 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN _

KALİTE 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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MolıHlesi Bursa'yı ısıttı Kitap Fuarını 230 hin 
Kişi ziyaret etti

Yaptıkları gösteriler
le izleyenlere görsel 
şölen yaşatan ve 
dünya genelinde 
milyonlarca sanat
severi kendisine 
hayran bırakan 
Anadolu Ateşi Dans 
Topluluğu, 
BursalIları da 
büyüledi.
Dünyanın en büyük 
dans toplulukların
dan olan ‘Anadolu 
Ateşi Dans 
Topluluğu’, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda 
BursalIlarla buluştu. 
56 kişilik sanatçı 

kadrosuyla sahneye 
çıkan Anadolu Ateşi, 
izleyenlere tam bir 
görsel şölen yaşattı. 
Anadolu toprakların
da yaşamış 
medeniyetlerin 
anlatıldığı 
‘Evolution’ isimli 
gösteride, yeni ekle
nen semahlar, 
Kafkas dansları, 
Karadeniz dansları, 
dinsel törenler ve 
Roman danslarıyla 
BursalIlar unutulmaz 
anlar yaşadı. 
Yaklaşık 2 saat 
sahnede kalan 
sanatçılar sergiledik
leri performansla 
büyük beğeni

toplarken, gösteri 
sonunda izleyenler 
tarafından ayakta 
alkışlandı.
Gösterinin ardından 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
Anadolu Ateşi 
sanatçılarına Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yayın
larından oluşan set 
hediye etti.
BursalIların göster
diği ilgiden memnun 
kaldıklarını söyleyen 
yetkililer, 1 Nisan 
2011’de tekrar 
Merinos AKKM’de 
sahne alacaklarını 
da hatırlattı.

Tüyap Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından 
düzenlenen Bursa 
kitap eğitim ve 
sağlık fuarları sona 
erdi. Her üç fuarı 
toplam 230 bin kişi 
ziyaret etti.
225 yayınevi ve sivil 
toplum kuruluşunun 
katılımıyla düzenle
nen Bursa 9'uncu 
Kitap Fuarı'nda 
söyleşi, şiir dinletisi, 
panel ve çocuk 
etkinlikleri gibi 65 
etkinlik gerçekleştir
ildi. Ayrıca pek çok 
yazar, şair ve bilim 
insanı imza gün
lerinde okurlarıyla 
buluştu. Fuar, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
önemli sergilere ev

KAYIP
İzmir Gaziemir Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. YÜCEL GÜREŞÇİ

sahipliği yaptı. 
Bursa başta olmak 
üzere Güney 
Marmara bölgesin
deki en önemli 
sağlık kurumlarının 
katılımıyla hazır
lanan Bursa 2'inci 
Sağlık Hizmetleri 
Fuarı'nda ise özel ve 
kamuya ait sağlık 

kurumlan, tıbbi 
ekipmanlar, sağlık 
hizmetleri ve 
malzemeleri tanıtıldı. 
Sektördeki yenilik ve 
gelişmeler tüm 
kamuoyuna göste 
rilerek kent halkı 
sağlık sorunları 
hakkında bi 
linçlendirildi.

özel * a «elmfc sekeri
GENUrlIlİLKÖZn.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 
MUVII

(GI1N121
“KAH bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
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_

Yoiun 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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laaiawnrasiilevleitti Sulama ve damlama proiiisi için flesiefc
Torba Yasa, trafik 
kazaları ile ilgili de 
değişiklikler 
getiriyor.
Bundan böyle kaza 
geçirenlerin sosyal 
güvencesi olsun 
olmasın, sağlık 
giderleri SGK 
tarafından 
karşılanacak. 
Ülkemizde her yıl 
yüzlerce kişinin 
yaralandığı, hayatını 
kaybettiği trafik 
kazalarında tam bir 
sağlık karmaşası 
yaşanıyordu. Bir 
vatandaşın sosyal 
güvencesi olsa bile, 
trafik kazası sonrası 
hastaneye 
kaldırıldığında 
yapılacak sağlık 
yardımlarında bazı 
sıkıntılar söz konusu 
oluyordu.
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 
8.Maddesi gereği, 
trafik kazaları son
rası sağlık kuram

larına getirilen 
yaralılara gerekli 
müdahalenin yapıla
cağı, ancak sağlık 
giderlerinin ilgili 
sigorta şirketinden 
tahsil edileceği 
hükmü yer alıyordu. 
HASTANEDE 
İKİNCİ ŞOK! 
Hal böyle olunca, 
memur, işçi veya 
bağımsız çalışan 
olarak sigortalı 
olduğu halde, trafik 
kazası geçirenler 
sosyal güvencesin
den yararlanamıyor- 
du. Özel sigorta şir
keti ile hastane

arasındaki prosedür 
de zaman aldığın
dan, bu durum kaza 
geçiren vatandaş 
için hastanede ikinci 
bir şok etkisi yapıy
ordu. Torba Yasa ile 
birlikte bu sorunların 
tamamı ortadan 
kaldırıldı.
Vatandaşlar trafik 
kazası sonrası sağlık 
kuramlarına getir
ildiğinde, her türlü 
sağlık yardımını ala
cak.
Sosyal güvencesi 
olsun veya olmasın, 

sağlık* giderlerinin 
tamamı SGK tarafın
dan karşılanacak. 
SGK, yapmış olduğu 
giderleri, bilahare 
ilgili özel sigorta şir
ketinden tahsil ede
cek. Böylece vatan
daş, bir yandan can 
derdindeyken, bir 
yandan da gereksiz 
prosedürlerle uğraş
mak zorunda 
kalmayacak.

YEŞİL KART 
ASKIYA ALINDI 
YENİ uygulama ile 
birlikte sigortalı işe 
başlayanların Yeşil

Kart'ları askıya 
alınıyor. Sigorta 
hakkı sona 
erdiğinde, kendisi ve 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin Yeşil 
Kart sahipliği devam 
edecek.
ANNEYE BAKMA 
İZNİ
KAMUDA sürekli işçi 
kadrosunda çalışan 
işçiler, hasta eş, 
çocuk, kardeş, anne 
ve babası için 6 ay 
ücretsiz izin kullan
abilecek. Trafik kaza
sı ya da önemli bir 

riastâıik gıöı’aürum- 
larda da bu haktan 
yararlanabilecek. Bu 
süre 6 ay daha uza
tılabilecek.

ÖĞRENCİLERE 
SAĞLIK SİGORTASI 
TORBA Yasa ile bir
likte; stajyer, üniver
sitelerde kısmi 
zamanlı çalışan 
öğrenciler, yabancı 
uyruklu öğrenciler, 
İŞKUR'un açtığı 
meslek edinme 
kurslarına katılanlar 
genel sağlık sigor
tası kapsamına 
alındı.

Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, 
Afyonkarahisar'da 
çiftçilere yağmurla
ma sulama 
ve damlama 
projesi için 
kredi desteği vere
ceklerini bildirdi. 
Eroğlu, çiftçilerin, 
aldıkları krediyi 3 yıl 
hiç ödemesiz, 15 yıl 
geri ödemeli, sıfır 
faizle geri ödeyecek
lerini söyledi. 
Bakan Eroğlu, yağ
murlama sulama 
projesi için verilen 
desteğin yüzde 
50'sini, damlama 
sulama projesi için 
verilen desteğin de 
yüzde 60'ını 
çiftçilere hibe ede
ceklerini kaydetti. 
Eroğlu, çiftçilerin 
yağmurlama sulama 
projesi için aldıkları 
paranın sadece 
yüzde 50'sini, damla
ma sulama projesi 
için aldıklarını 
paranın da yüzde 

40'ını, TSyılda faiz
siz şekilde geri 
ödeyeceklerini 
bildirdi. Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 
Aflonkarahisar 
Valiliği, Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel

Clllll'l* İli COlLtl IİT1Iİ lUtTlIl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Müdürlüğü ve 
Afyonkarahisar İl 
Özel İdaresi işbir- 
liğiyle Afyonkara 
hisar Rehberlik 
Araştırma Merkezi 
(RAM)'nde 
'Afyonkarahisar'ın 
Yeraltı Sulama 
Tesislerinin Hayata 
Geçirilmesi ve 
Sulama Kooperatif 
lerine Mali Destek 
Programı' konulu 
toplantıda konuşan 
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, Afyonkara 
hisarh çiftçilerin da 
ha iyi ürün alabilme
si ve suyu daha iyi 
kullanabilmesi için 
destek vereceklerini 
bildirdi. Çiftçilerin, 
damlama sulama ve 
yağmurlama sulama 
projelerine verilmek 
üzere, İl Özel İdareye 
ihale yapılması için 
21 milyon TL’nin 
yüzde 10’unu gön
derdiklerini aktaran 
Bakan Eroğlu, bu 
paranın ucunun açık 
olduğunu söyledi. 
Yağmurlama sulama 
yapan çiftçilere 
yüzde 50, damlama 
yapan çiftçilere de 
yüzde 60 hibenin 
devlet tarafından 
verileceğini belirten

NÖBETÇİEÛZANE
15 Mart 20ll Salı 

GEMLİK ECZANESİ

Eroğlu, “Geri kalan 
para ise 3 yıl ödeme
siz, 15 yılda sıfır fair 
zle geri ödenecek. 
İlk 3 yılda hiç ödeme 
yapmayacaklar.
Parayı 15 yıl 
içerisinde faizsiz bir 
şekilde ödeyecek
ler.” dedi.
İlde çok kuyu 
açıldığını, bunun 
yanı sıra kaçak 
kuyuların da 
olduğunu ve su 
seviyesinin iyice 
indiğini dile getiren 
Eroğlu, “Yani net
icede bunun bir 
sınırı yok. Artık 
telafisi de mümkün 
olmaz. Vereceğimiz 
destek çok önemli 
bir imkan. Bu, bir fır
sattır. Biz baraj, 
gölet ve sulama 
tesislerini yapıyoruz. 
Yapmaya devam 
edeceğiz. Bazı yer
lerde yer altı suyu 
barajı ve göleti 
yapma imkanı yok. 
Yer altı suyu var. 
Orada yer altı suyu 
şebeke sistemierini 
hemen ihya edelim. 
Bize proje getirin. 
Getirin projeyi 
hemen biz ödemeye 
hazırız. Allah'a şükür 
paramız bol.” diye 
konuştu.

। TU

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 5İ4 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 İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 1O 79
MAR-PET 5i 3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25.
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar 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
Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3913 

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)

IMHİIIİİI
VENÜS SİMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30-
I9.00-2l.l5 

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-I4.l5-I6.45-

18.45-20.45

Rezervasyon 
(Td :513532i)



-------------------------- [emtiam ---------------- —----

HAFTA IÇI GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteril^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır x

HMHMM
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Eİ AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO öAZ SATIŞLARI BAŞLAMIŞTIR
Tel: 0.224 51310 79

Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Mart 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

PolisGiiMü 
turnuvası haşladı
10 Nisan günü başlayacak olan 
Polis Haftası nedeniyle ilköğretim 
okulları arasında futbol turnuvası 
düzenlendi. Haberi sayfa 4’de

İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden uzaklaştırılan Belediye
Başkan ve Yardımcıları için Perşembe günü toplantı yapılacak

İIİJKİİIİIIİRIIİMIİİMIIİIİ
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gemlik 
Belediyesi’nde başlatılan soruşturma kapsa 
mında, Başsavcılığın istemi üzerine görev 
den uzaklaştırılan Gemlik Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in yerine görev yapacak 
Başkanvekilinin seçilmesi için Bursa Valisi 
Sahabettin Harput, Meclisi toplantıya çağır 
dı. Son anda aldığımız habere göre Cemil 
Acar ve Özkan Ateşli’nin meclis üyeliği 
yapamayacağı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğümden haberle bildirildi. Syf 2’de

FLAŞH.....FLAŞH..... FLAŞH.... FLAŞH.....

Acar ve ateşli mecliste 
üörev yapamayacak

Perşembe günü toplanacak olan Belediye 
Medisi’nde görevden İçişleri Bakanlığı’nca 
uzaklaştırılan Belediye İdari Başkanı Cemil 
Acar ve Teknik Başkan Özkan Ateşli’nin 
durumu Kaymakam Bilal Çelik tarafından 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğüme sorulduğunda, gelen “Görev 
den uzaklaştırma" yazısında netlik olmadığı 
bildirildi. Gelen acil cevapta, Acar ve 
Ateşli’nin Belediye Meclisimde görev yapa
mayacakları bildirilince, Meclisin sayısında 
değişiklik oldu. Böylece mecliste CHP 
perşembe günü 11, AKP 9, MHP 3 üye ile 
başkan seçecek. CHP’nin MHP ile grup 
kurup kuramayacağı bugün belli olacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kritik saatler...
Geçtiğimiz Cumartesi günü Bursa’dan 

bir gazeteci arkadaşım beni arayıp, 
Başkan Güler’in milletvekili olmak iste
diğini, bu nedenle Ankara’ya gittiğini 
söylediğinde, böyle birşeyin olamayaca 
ğını belirmiştim kendisine.

Ama, bana bir şey daha söylemişti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe ile görüştüğünde, Gemlik Bele 
diye Başkanvekilliğine bir AKP’nin otu
racağını söylediğiydi.

Bize verilen bilgilerde, Başkanın gö 
revden uzaklaştırılmasına karşın, Cemil 
Acar ve Özkan Ateşli’nin Meclis üyelik
lerinin devamı şeklindeydi. ‘

CHP’liler buna Dikili Belediyesi’ni ör 
nek gösteriyorlardı. Devamı sayfa 4’de

________ «•

M EFISAN
İNŞAAT LTD, ŞTİ,

LÜKS DAİRE VE DÜKKANLAR
O DGPRGMG DAYANIKLI
O RADYAL TGMGL
O KOMBİLİ (DOĞALGAZ) 
€> UYDU ANTGNLİ 
O KAPI GÜVGNLİK
O MODGRN BANYO
n ANKASTRG MUTFAK
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

0 224 513 28 88 MM ■,0532 282 55 75
Enver ŞAHİN-Fazlı AYDIN-I brahim ADA

ARZUM KONUTLARI

http://www.aakcan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden uzaklaştırılan Belediye 
Başkan ve Yardımcıları için Perşembe günü toplantı yapılacak

İlli, M Mili M lin tınıl
Belediye Meclis Salonu’nda saat 11.oo de yapılacak toplantıya CHP den 13, AKP’den 
9, MHP’den 3 üye katılacak. CHP Grubu dün konuyu görüşmek için toplandı.
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından Gemlik 
Belediyesinde 
başlatılan soruştur
ma kapsamında, 
Başsavcılığın 
istemi üzerine 
görevden uzak
laştırılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in yerine 
görev yapacak 
Başkanvekilinin 
seçilmesi için 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput, Meclisi 
toplantıya çağırdı. 
Bursa Valiliği’nden 
Gemlik 
Kaymakamlığına 

gelen yazı 
üzerine, dün İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Gemlik 
Belediye Başkan 
lığı’na gönderdiği 
yazıda, 5393 sayılı 
Belediyeler 
Yasasinın 45. 
maddesine göre, 
görevden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
yerine, bir Belediye 
Başkan vekili 
seçimi için Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
17 Mart 2011 
Perşembe günü 
saat 11.oo de 
Belediye Meclis 
Salonu’nda 

toplanarak, 
Başkan vekilini 
seçmesini istedi. 
Bunun üzerine 
Belediye Başkan 
vekili Muharrem 
Sarı, Belediye 
Meclis üyelerine 
gönderdiği yazıda 
17 Mart 2011 
Perşembe günü, 
belediye Başkan 
vekilinin seçimi 
için olağanüstü 
olarak toplantı 
yapılacağını 
duyurdu.
Belediye Başkan 
vekili seçimi 
nedeniyle dün 
saat 17.oo de CHP 
grubu İlçe Başkanı 
Dursun Özbey’in de 

katılımı ile bir 
toplantı yaparak 
konu ele alındı. 
Konu ile ilgili bir 
açıklama yapılmadı 
Belediye 
Meclisi’nde 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasın
dan sonra CHP’in 
13, AKP’nin 9, 
MHP’nin 3 üyesi 
bulunuyor. 
CHP gurubu 
mecliste 
çoğunluğu 
elinde bulundur
duğundan, 
başkanvekilinin 
CHP’li bir üyenin 
olması bekleniyor.

Belediye sitesi 
Kaymakamlıksa 

kapatılın

Gemlik Belediye 
si’nce kullanılan 
mynet sitesindeki 
adresinin Kayma 
kamlık emri ile ka 
patıldığı öğrenildi. 
Dün, İlçe Kayma 
kamlığı Gemlik 
Belediyesi’ne 
gönderdiği yazı ile 
5651 sayılı kanun 
gereği Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan kullanılmakta 
olan mynet.com ile 
ilgili adresinin 

kullanıma kapatıl
ması istendi. 
Bunun üzerine, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kul
lanılan mynet.com 
daki adresi kullanı
ma kapatıldı.
5651 sayılı yasa 
internet ortamında 
yapılan yayınların 
düzenlenmesi ve 
bu yayınlar yoluyla 
işlenen suçlarla 
mücadele 
edilmesini içeriyor.

mynet.com
mynet.com
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Aile görünümlü hırsızlar 
marketi talan eni

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Hırsızlık için İstan
bul'dan gelen aile 
görünümlü hırsızlar, 
Bursa'da müşteri 
kılığındaki güven 
timlerine yakalandı. 
Zanlıların otomo
bilinde çok sayıda 
prezervatif, levrek 
balığı, rakı, el kremi, 
zeytin yağı, diş 
macunu ve bebek 
maması ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
İstanbul'da oturduk
ları öğrenilen S.A 
(46), N.A. (14), G.B. 
(28) ve kızı G.B. (8) 
hırsızlık için 
Bursa'ya geldi. 35 
AS 2705 plakalı oto
mobilleri ile Yalova 
yolu üzerinde bulu
nan bir alışveriş

Sigara isteme meselesinde kan aktı
Bursa'da kız 
arkadaşı ile parkta 
oturan bir kişi, 
sigara isteme mese
lesinden tartıştığı 
zanlı tarafından 
bıçaklandı.

Tecavüz ue şantaj zanlısı tutuklandı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir kişi, lise 
öğrencisi genç kıza 
tecavüz ettiği id 
diasıyla tutuklandı. 
İddiaya göre, İznik'te 
esnaflık yapan 26 
yaşındaki A.A., 2 ay 
önce tanıştığı 15 
yaşındaki lise öğren

Kendisinden şikayetçi olan şahsı karakolun 
önünde döner bıçağı ile ağır yaraladı

Bursa'da bir kişi, 
kendisinden 
şikayetçi olan şahsa 
karakol çıkışında 
döner bıçağı ile 
saldırdı. Polis, 
tarafları havaya 
ateş açarak ayırdı. 
Edinilen bilgiye

çapntı aşsalar fjiW 
nolisotosuna sığmadı

merkezine gelen zan
lılar, market 
bölümünde gezmeye 
başladı. 8 yaşındaki 
G.B.'nin sırtında 
bulunan çantaya 17 
adet bebek 
mamasını dolduran 
zanlılar, güven tim
lerinin dikkatini 
çekti. Polis, takibe 
aldığı kadınları 
market çıkışında 
yakaladı. Otomobilde 
yapılan aramada ise 
200 gram levrek

Alınan bilgiye göre, 
olay Zümrütevler 
Mahallesi Kurtbasan 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Kız 
arkadaşı ile oturan 
U.O. (21), sigara 

cisi A.A ile zorla 
cinsel ilişkiye girdi. 
Daha sonra genç 
kızla tekrar ilişkiye 
girmek isteyen A.A., 
ret cevabı alınca 
şantaja başvurdu. 
A.A.'nın, genç kızı 
okul dönüşlerinde 
dövdüğü ve ilişki 

göre olay, Adnan 
Menderes Mahallesi 
Emek Polis 
Merkezi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre M.A. 
(25), kendisinden 
şikayetçi olan Y.Y.'yi 
(39) karakol 

balığı, 33 kutu 
prezervatif, 16 adet 
kaşar, 6 adet 
zeytinyağı, fındık 
yağı, 5 adet diş 
macunu, 6 adet el 
kremi, 7 adet rakı ve 
pazar arabası ele 
geçirildi.
GÜVENLİK 
KAMERASINA 
TAKILDILAR 
Aile görünümlü 
hırsızların market 
içinde dolaşmaları 
ise güvenlik karne 

isteme meselesi 
yüzünden tanımadığı 
bir şahıs ile tartış
maya başladı.
Tartışmanın büyüme
si üzerine kimliği 
tespit edilemeyen 

esnasında çektiğini 
ileri sürdüğü görüntü 
ve resimleri internete 
vereceğini söylediği 
iddia edildi. Lise 
öğrencisi A.A.'nın 
durumu anne ve 
babasına anlatması 
üzerine ailesi polise 
başvurdu.

önünde beklemeye 
başladı. Şahsın 
çıktığını gören M.A., 
döner bıçağını çek
erek Y.Y.’yi sırtından 
yaraladı. Kavgayı 
gören polis ekipleri 
havaya iki el ateş 
açarak zanlıyı 

ralarına takıldı. 
Reyonların arasında 
dolaşan hırsızların, 
ürünleri kontrol 
etmeleri ve küçük 
yaştaki çocuğun 
sırtındaki spor çanta 
dikkat çekiyor. 
Yaşı küçük zanlılar 
Çocuk Şube 
Müdürlüğüne teslim 
edilirken, 2 kadın ise 
çaldıkları malzemel
erle Merinos Polis 
Merkezi'ne götürül 
dü. Çok sayıdaki 
hırsızlıktan sabıkası 
bulunan şahıslar, 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Poşetlere doldurulan 
çalıntı eşyalar 
ise polis otosuna 
sığmadı.

zanlı U.O.'yu 
bıçaklayarak kaçtı. 
Şahsın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Gözaltına alınan 
A.A., çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı. Yapılan 
muayenede genç 
kızın tecavüze 
uğradığı belir
lenirken, olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

yakaladı.
Kanlar içinde 
kalan Y.Y., olay 
yerine gelen 112 
ambulansı ile 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaralının hayati 
tehlikesinin sürdüğü 
öğrenildi.

Kul hakkı yeniyor!...
Necmettin Erbakan'a Saadet Partisini 

bitirme hediyesi verildi..
Duyduk duymadık demeyin !...
12 milyon olan para cezası affedildi...
Bazen şeytanın bile aklına gelmeyen 

insanların aklına geliveriyor..
Durduk yerde mi geliyor..
Durduk yer de gelmiyor, yok yok, getiri 

yorlar...
Şeytan tarafından mı getiriliyor, bile

mem..
Geliyor işte..
Sayın Numan Kurtulmuş, Saadet 

Partisinin başındayken, parti ayakları 
üzerinde duruyor, taraftar kazanıyordu..

Saadet’in yelkenlerini doldurmaya 
başlamıştı..

İktidar partisinden, AKP’den oy tırtıkla
maya başlamıştı..

Aniden ne oldu ise, bende önce anla
mamıştım, evinde sessiz sedasız oturan, 
hastalıklarla boğuşan Erbakan Hoca bird
en bire ortaya çıktı..

Şaşırdım...
Huruç harekatıyla koltuklanarak sürük

lenerek kürsüye çıktı.
Saadet partisini parçaladı, ihtiyar 

arkadaşları ile Sayın Numan Kurtulmuş’u 
saf dışı bıraktı..

Ayakta duracak hali yoktu, yürüyecek 
dermanı yoktu, meydanlara çıkacak hali 
yoktu..

O haliyle Saadet partisinin başına geçti..
Tabii yanında oğlu, kızıyla, ailece..
Herkes şaştı kaldı..
Ben de önce şaşırdım..
Saadet’i iktidar yapacağını söyledi ama 

dermanı yoktu..
Modası geçmişti..
Eskimiş boş laflardı..
Necmettin Erbakan vefat etti.
Allah rahmet etsin.
Bizim dinimizde ölünün arkasından 

konuşulmaz.
Biraz erken ama bazı şeyleri de yaz

mamız gerekirir..
Sayın okurlar, Bakın bu filmin sonunda 

ne oldu ?..
Meclis’te Torba Kanunu görüşülürken, 

birden yine gece yarısı AKP’nin önerge
siyle yasaya bir madde eklendi..

Erbakan Hoca’nın 12.5 milyon liralık 
borcu bir milyon liraya indirildi..

Acaba diyorum, Erbakan’a bu kıyak 
neden yapıldı ?...

Sayın okurlarım: Bu fakir fukaranın 
hakkından alınarak, kul hakkı olan bu 
devletin parası Saadet’i bölmesinin, 
Numan Kurtulmuş’u Saadet’ten uzaklaştır
masının karşılığı olarak, mükafat olarak 
Erbakan ailesine verildi.

Oğlu Fatihle beraber bütün dini bütün 
Saadetlilere duyurulur..

Deniyor ki; Erbakan eski talebelerine ‘siz 
beni borçtan, ben de sizi Saadet’ten kur
tarayım” demiş..

Doğru mu, sizler ne diyorsunuz ?...
Ben diyorum ki;
Durduk yere kıyak çekilmez herhalde..

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


16 Mart 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
10 Nisan günü başlayacak olan Polis Haftası nedeniyle ilköğretim 

okulları arasında futbol turnuvası düzenlendi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kritik Saatler...
CHP’lilere, ‘Başkanın görevden uzaklaştırılma 

sı durumunda, başkan yardımcıları da görev 
almamaları gerekmez mi?’ dediğimde, böyle 
bir uygulamanın bulunmadığını söylediler.
Kendilerine, “Genel Merkez’den araştırdınız 

mı? diye sorduğumda, “Araştırıyoruz” 
demişlerdi.
Ben ise devamla “Bu durumun ortaya çıkma 

sında (b) planınız var mı?” dediğimde ise “(C) 
de var (D) de var" dediler...
Bugün gelinen noktada söylediğim oldu.
Bu konuları geçtiğimiz günlerde bizim büro

da İnan Tamer ile tartışırken, İnan ağabey, 
Acar ve Ateşli’nin de mecliste görev yapama 
yacağını söylediğinde, bu durumdaki uygula
malarda başkan yardımcılarının meclisteki 
görevlerinin devam ettiğini söylemiştim.

İnan Tamer haklı çıktı.
Belediyeler Yasası’nm 45. maddesinde ince 

noktalar vardı.
İdare buradaki satırları kendine yontabilirdi.
Bu konuda gelen yazının MHP’li hukukçu 

üyesi emekli Hakim Suat Laçinok, İç İşleri 
Bakanı’nın gönderdiği yazının usulsüzlüğüne 
dün değinirken, CHP’lilerin meclis sayısının 13 
olduğu saat 16.oo ya kadar sanılıyordu.
Ama, Kaymakamlıktan son anda gelen uyarı 

ile Cemil Acar ve Özkan Ateşli’nin de 
“görevden uzaklaştırma” nedeniyle,mecliste 
görev alamayacağı CHP’lilere iletilmiş.
Bu durum İçişleri Bakanlığı Mahalli İdariler 

Genel Müdürlüğü’ne sorulmuş ve yukarıdaki 
cevap alınmıştı.
Böyle olunca mecliste sayısal tablo değişi 

yor. CHP’nin bir oyla sayısal üstünlüğü azalı 
yordu.

Dün, geç saatlerde CHP İlçe Başkanı Dursun 
özbey’den Kaymakamlığın son uyarısının sor
duğumda, doğru olduğunu söyledi.
Ancak, konuda yine belirsizlik var.
Bu sorun yargıya taşınacağa benziyor.
Ama o ana kadar meclis toplanıp bir başkan 

vekili yarın seçebilir.
CHP bugün karara itiraz da edebilir mi?
Bu durumda neler olur?
Birlikte düşünelim.
İlk akla gelen AKP’lilerin günlerdir söylediği, 

"Bundan sonra Belediyeyi biz yöneteceğiz” 
sözüdür.
AKP bunu tek başına yapamaz.
AKP+MHP ittifakı ile sayısal üstünlük sağlana 

bilir.
Veya CHP+MHP ittifak yapar.
Ancak, bu ittifaka Mehmet Çelik katılmaz.
Çünkü Çelik, Belediyedeki olayları Savcılığa 

ve İçişleri Bakanhğı’na taşıyan kişidir.
Bugün kritik bir gündür.
CHP için de AKP içinde...
MHP’nin seçim öncesi içi karışmış bir beledi 

ye de görev alıp almayacağı belli olmaz.
Dışarıdan AKP’yi desteklerler mi bilemem.
AKP+M. Çelik sayısı, başkanvekilliği için 

yeterli sayı değildir.
CHP’den başkanvekili, MHP’den İdari Başkan 

formülü de geçerli olabilir.
CHP’li bir Başkanvekilini MHP dışarıdan 

destekleyebilir de.
MHP, bu kritik noktada, formülü çözecek kilit 

partidir.
Herşey bugün çözülecek.
Kritik saatler yaşıyoruz.
Sandıktan çıkamayanlar başka yöntemlerle 

kenti yönetmeyi istiyorlar.
Ben. bunu görüyorum. _______________

Her yıl kutlaması 
gelenek haline gelen 
10 Nisan Polis Haftası 
nedeniyle ilköğretim 
okulları arasında 
futboı'turnuvası 
düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı 
nın bu yıl 166. ncısı 
kutlanacak olan Polis 
Haftası kapsamında 
programlanan bir dizi 
etkinlik içinde 
bulunan ilköğretim 
okulları arasında 
futbol turnuvası 
dün start aldı.

Verem Savaş Derneği nden CHP’li kadınlara ziyaret
Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi ilçe yönetimi, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın 
Kollarını ziyaret etti. 
Geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşen 
ziyarette, CHP Kadın 
Kolları Başkanı Nil 
Avcı ve kadın kolları 
üyeleri, dernek 
yöneticilerini CHP 
ilçe binasında 
karşıladı.
Verem Savaş 
Derneği Gemlik Şube

DÜZELTME Gazetemizde yayınlanan İstiklal Caddesi’ndeki kaldırım ihalesine tutuklama 
haberinde tutuklanan kişinin adı sehven Muhammed K. olarak yazılmıştır. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

KAYIP Adıma bastırmış olduğum Seri A 14051-14100 sıra numaralı 
bir cilt gider makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. 
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İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Erdiğe ve 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men’in ilk vuruşuyla 
başfayan karşıfaş- 
maya, ilçemizde bulu
nan 16 ilköğretim 
okulu eleme usu lü ile 
kupaya ulaşacak. Dün, 
ilk karşılaşma Sosyal 
Yaşam Merkezi çim 
sahasında saat 
13.00’de Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu ile 
Engü rücük İlköğretim 
Okulu daha sonra ise

Başkanı Nida 
Otobatmaz, ziyarette 
yaptığı konuşmada, 
dernek faaliyetleri 
hakkında bilgi verir 
ken, destek veren 
CHP’li kadınlara 
teşekkür etti. 
Otobatmaz, 
Gemlik’te 1990 
doğumlu gençlerde 
verem hastalığının 
görüldüğünü, bu 
ailelerin maddi sıkın
tılar çektiğini, bu 
hastalığın daha 
küçük yaşlara

Umurbey İlköğretim 
Okulu ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğretim 
Okulu arasında 
yapıldı. 28 karşılaş
manın yapılacağı fut
bol turnuvasında bir
inci gelen ilköğretim 
okuluna kupa, sporcu
larına spor malzemesi 
armağan edilecek, 
öte yandan, Polis 
Haftası nedeniyle 
çocuk gözüyle polis 
konulu şiir, resim, 
kompozisyon ve 

inmesinin araştırıl
ması gerektiğini, 
hastaların iş bulama
masını, gençlerin bu 
hastalık nedeniyle iş 
bulamama ve haya 
tını belli oranda sür 
dürebilme imkanı ol 
madıklarını söyledi. 
Otobatmaz, maddi 
imkanı bulunmayan 
hastaların yeterli 
beslenememe sonu
cunda bu hastalığa 
daha çabuk yaka
landıklarını belirtti. 
CHP Kadın Kolları 

resim yarışmaları da 
düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlü 
ğünden yapılan açıkla
mada, bu yarışmalar
da birinci öîân 
öğrencilere laptop, 
ikinci olan öğrencilere 
yarım altın, 
üçüncü olan 
öğrencilere ise çeyrek 
altın ve mansiyonlar 
verilecek. 
Öğrenciler, ödüllerini 
10 Nisan günü yapıla
cak olan Polis 
Günü’nde alacaklar.

Başkanı Nil Avcı ise 
yaptığı konuşmasın
da, Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi yönetici
lerinin kendilerini 
ziyaret etmelerinden 
dolayı mutluluk 
duyduklarını 
belirtti.
Avcı, CHP’li kadınlar 
olarak Verem Savaş 
Derneği’ne ve 
hastalara ellerinden 
geldiğince destek
lerini sürdürecekleri
ni söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP Gemlik İlçe 
Yöneticileri, Tıp 
Bayramı nedeniyle 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Baştabip! 
Opr. Dr. Mehmet 
Küçükçekmece ve 
Baştabip Yardımcısı 
Diş Hastanesi 
Sorumlusu 
Dt. Metin Enver’i 
tüm sağlık çalışan
ları adına ziyaret 
ederek 
kutladılar.
Ziyarette hastanede 
Aile Hekimliği 
sonrası bir rahatla
ma ve azalma 
olup olmadığı 
sorusunu cevap
layan başhekim 
Küçükkeçe, 
“Azalmanın aksine 
hasta sayımızda 
aratış gözlendi. 
Özellikle Acil’de 
ciddi yığılmalar 
oldu. Aile 
hekimliği yeni bir 
uygulama zamanla 
oturacaktır" dedi. 
Gemlik’te bir dönem 
ciddi tartışmalara 
neden olan şimdi 
Diş Hastanesi’nin 
olduğu yerde 
bulunan Acilin 
kaldırılması 
konusunda ise; 
“Orada aslında 
tam anlamıyla 
Acil zaten yoktu. 
Gerek standartlar,

HIMII
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜN, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
NARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02212525122

gerek yeterlilik 
bakımından da bir 
Acil’de olması 
gereken kriterlerin 
büyük kısmının 
zaten bulunmuyor
du." de di.
MHP İlçe Başkanı

ve Kadın 
Komisyonu 
üyelerinde hazır 
bulunduğu ziyarette 
Başhekim nezdinde 
tüm sağlık 
personelinin Tıp 
Bayramı kutlandı.

mhuiim
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

CHP Bursa Millet 
vekili aday adayı 
Cem Güler, dağ 
ilçeleri ziyaretleri 
kapsamında önce 
Harmancık'a gitti. 
CHP Harmancık 
İlçe Başkanı Hasan 
Çakmak ve bir 
önceki dönemin 
CHP'li Belediye 
Başkanı Ahmet 
Tufanla görüşen 
Güler, ziyaretten 
mutlu olduklarını 
söyleyen Harman 
cıkh CHP'liler, 
Harmancık'ın 
Bursa'nın en uzak 
ilçesi olduğunu ve 
hizmetten yoksun 
kaldığını söylediler. 
Son 9 yıldır AKP'nin 
tarımı ve hayvancıiı 
ğı bitiren politikaları 
nedeniyle her geçen 
yıl göç vererek güç 
kaybettiklerini ve 
nüfuslarının 
azaldığını belirttiler. 
CHP Harmancık 
İlçe Başkanı Hasan 
Çakmak, Cem 
Güler'in akıllı, bilgili 
ve genç yaşına rağ
men deneyimli bir 
siyasetçi olduğunu 
söyleyerek, zaman 
zaman kendisinin 
fikirlerinden yarar
landıklarını ve 
milletvekilliği 
görevini de en iyi 
şekilde yapacağın
dan kuşku duy
madığını söyledi. 
CHP Gemlik İlçe

Başkam Cem Güler 
de, bütün Bursa'nın 
adayı olduğunu ve 
bu çerçevede 
Bursa'nın tüm 
ilçelerine uğrayarak 
sorunları yerinde 
tespit etmek istedi 
ğini belirterek, 
geçmişi çok eskiye 
dayanan ancak 
sürekli göç verdiği 
için kan kaybeden 
dağ ilçelerinde 
sosyo ekonomik 
yaşamın canlanması 
için bu bölgelerle 
ilgili özel önlemlerin 
alınması gerektiğini 
kaydetti.
İKİNCİ 
DURAK 
BÜYÜKORHAN 
Daha sonra 
Büyükorhan'a geçen 
Cem Güler önce 
Ali Sevim başkan
lığındaki CHP 
Büyükorhan İlçe 
Örgütü'nü ziyaret 
etti. Ardından da 
köy kahvesine 
geçerek vatandaş 
larla sohbet etti. 
Sütün litresinin 50 
kuruşa düştüğünü, 
suyun da aynı 
fiyattan satıldığını 
söyleyen köylüler, 
yüksek girdi mali 
yetleri ve düşük süt 
fiyatı yüzünden süt 
üretiminin her 
geçen yıl azaldığını 
ve yakında 
Türkiye'de sütün de 
ithal edilir hale gele
ceğini söylediler. 
Cem Güler ise 
Başbakanın ve pek 
çok bakanın oğlu
nun gemi sahibi 
olduğunu ve deniz 
ticareti yaptığım, 
bu yüzden

başbakanın iktidara 
gelir gelmez deniz
cilik sektöründe kul
lanılan mazottan 
ÖTV'yi kaldırdığını, 
ancak bu uygula
mayı Türk köylüsün
den, Türk çiftçisin
den esirgediğini 
belirterek, dünyanın 
en pahalı mazotunu 
kullanan Türk 
köylüsünün rekabet 
şansının azaltıldığını 
söyledi.
AKP iktidara gelme
den önce Türkiye' 
nin tarımsal üretim 
de dünyada kendi 
kendine yeten 7 
ülkesinden biri 
olduğunu, ancak 9 
yıldır uygulanan AB 
ve ABD güdümlü 
dışa bağımlı, gayri 
ulusal ekonomik 
politikalar nedeniyle 
Türk çiftçisinin sefa 
lete, borç batağına 
ve icra takiplerine 
itildiğini söyledi. 
SONRA ORHANELİ 
Ardından 
Orhaneli'ye geçen 
Cem Güler CHP 
Orhaneli İlçe 
Lokali'nde par 
tililerle sohbet etti. 
Tarım ağırlıklı 
sohbette benzer 
konular gündeme 
gelirken, CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun bir 
sözünü hatırlatan 
Cem Güler, 
CHP iktidarında 
çiftçinin mazotu 1,5 
TL'dan alacağını 
Cumhuriyet Halk 
Partililer olarak 
bunu tüm çiftçilere 
iyi anlatmak zorun
da olduklarını 
söyledi.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Adıma bastırmış olduğum Seri A14051-14100 
sıra numaralı bir cilt gider makbuzumu 

kaybettim. Hükümsüzdür.
ERCAN OĞUZ 6320075352

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa İl Genel 
Meclisi Eski Başkanı 
ve AK Parti 
Milletvekili Aday 
Adayı Nurettin Avcı 
görevinden istifa 
ettikten sonra ilk 
ziyaretini AK Parti 
Kemalpaşa İlçe 
Başkanlığına 
gerçekleştirdi. 
Nurettin Avcı, Ak 
Parti Milletvekili 
Aday Adayı Hüseyin 
Şahin ile birlikte 
katıldığı toplantıda, 
AK Parti Kemalpaşa 
İlçe Başkanı Şaban 
Korkmaz, Kemalpa 
şa Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan, II 
Genel Meclisi üyele 
ri, Belediye Meclisi 
üyeleri ve partililerle 
bir araya geldi.

WwWm sırtüMi atıMaımsı
CHP lideri Kemal 
Kıhçdaroğlu, grup 
toplantısında çok 
sert askerlik 
mesajları verdi ve 
kendisini ‘askerlik’ 
konusunda eleştiren 
Başbakan 
Erdoğan’a, ‘Senin 
oğlun vali gözeti
minde 21 gün asker
lik yaptı hoştu da 
milletin çocuğuna 
yaparken mi ağırına 
gidiyor?’ dedi. 
İşte Kıhçdaroğlu 
nun açıklamaları: 
Japon halkına 
geçmiş olsun diyo
rum. Çok büyük bir 
felaket yaşadılar. 
Tarihi bağlarımız 
Var. Onların acısı

Savcılıktan Baykal’a teminat
CHP eski Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, Ergenekon 
soruşturması 
kapsamında ifade 
veren Oda Tv 
muhabiri İklim 
Bayraktar'ın taciz 
iddialarıyla ilgili 
olarak konuştu, 
iklim Bayraktar'ın 
CHP'deki taciz iddi
alarıyla ilgili olarak 
Savcı Zekeriya 
öz'ün Ankara 
Başsavcılığımdan

Halka hizmet etmek 
için yola çıktıklarını 
ve yaklaşık 25 yıldır 
aktif siyasetin için 
de, farklı görevlerde 
bulunduğunu belir 
ten Avcı: "Bundan 
sonraki dönemde 
yine Bursa’da yaşa 
yan insanlarımıza 
farklı kulvarda 
hizmet etmek için 
mücadele edeceğiz. 
Bu uğurda yola çık

bizim de acımızdır. 
Önemli bir sanatçı 
Sayın Tatlıses bir 
saldırıya uğradı. 
Hekimi aradım oğ 
lunu aradım hayati 
tehlikeyi atlattığı 
ama bir tarafına felç 
indiğini öğrendim 
umarım bir an evle 
düzelir. Emeklilere 
mesajımız var,

talepte bulunması 
üzerine CHP Genel

tık ben bu anlamada 
yola çıkmış olan 
herkesi özellikle 
halka hizmet 
anlamında yola çık
mış olmalarından 
dolayı kutluyorum 
arkadaşlarıma da 
başarılar diliyorum” 
dedi.
Bugüne kadar kim
seyle sürtüşmeden, 
dalaşmadan birebir 
konuşarak, anlaşa 

çiftçilere mesajımız 
halkın iktidarında 
mazot 1,5 lira ola
cak. Bunun sözünü 
verdik. Taşeron 
işçiler de unut
masınlar. Taşeron 
luğu tarihe göme
ceğiz. Cumartesi 
günü taşeron 
mitingimiz Gebze’de 
olacak.

Kemal Kıhçdaroğlu 
ve yardımcısı 
Gürsel Tekin ile 
birlikte mağdur 
sıfatıyla ifadesi 
alınacak olan 
CHP eski Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, "Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcılığından 
sözlü olarak tebligat 
yapıldı. Konuyla 
ilgili daha sonra 
açıklama 
yapacağım" dedi. 

rak ve çalışarak 
bugünlere kadar 
geldiğini dile getiren 
Avcı; "Şaban arkada 
şımızla da bir 5 yıl 
birlikte çalışmış 
lığımız var bu vesi
leyle sîzlerinde blz- 
leri tanıması adına 
buradayız. Allah 
Kemalpaşa’ya 
hizmet etmeyi nasip 
etsin, böylelikle bu 
ülkeye ve bu ülke 
insanlarına olan bor
cumuzu de ödeme 
fırsatı çıksın diye 
düşünüyorum. 
Şimdiden seçimler
imizin ve her şeyin 
halkımız için ülke 
miz için hayırlara 
vesile olmasını 
diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Sloganı bul, 
Bashakan’la 

turacık
AKP, 12 Haziran 
seçimlerinde, hal 
kın karşısına yeni 
sloganlarla çıkmak 
için partinin ARGE 
Başkanlığı tarafın
dan 'Slogan 
Benim' adında bir 
yarışma başlattı. 
Yarışmaya yoğun 
ilgi gösteren par
tililer, bir haftada 
500'den fazla 
mesaj gönderdi. 
16 gün daha süre
cek olan yarışma
da, slogan sayısı 
nın binlere ulaş
ması bekleniyor. 
AKP, seçimlerde 
bu sloganlardan 
da yararlanacak. 
Sonuçları 8 
Nisân'da açık
lanacak yarışma
da, dereceye giren 
sloganların sahip
lerine hediye de 
var. Birinciye Ipad, 
İkinciye dizüstü 
bilgisayar, üçüncü 
ye de netbook veri 
iecek. Ancak en 
ilginç hediye, se 
çim turu olacak. 
Yarışmada birinci 
olan kişi, seçim 
mitingleri başla 
dığında Başbakan 
Erdo ğan'la bir 
günlük seçim 
turuna katılacak

Has Partililer, 
Hacı BeMaş-i Veli 

Derneği ni ziyaret etti

HAS Parti İlçe 
Yönetimi Başkan 
Emir Kantur, Hacı 
Bektaş-i Veli 
Derneği’ni ziyaret 
etti. Dernek Başkanı 
Kazım Bulut tarafın
dan karşılanan 
HAS idari heyeti, 
gösterilen alakadan 
memnun kaldı. 
Birlik beraberlik 
mesajlarının 
karşılıklı verildiği 
manevi ortamda, 
ülke gündeminden 
de bahsedildi. 
Dernek Başkanı 
Bulut'un Alevi

fiK Partiye 
5 Bin 600 Başvuru
AK Parti'den 
Milletvekili Adayı 
Olmak İçin 
Başvuru Yapanların 
Sayısının 5 Bin 
600'u Aştığı 
Belirtildi.
AK Parti'den 
milletvekili adayı 
olmak için 
başvuru yapanların 
sayısının 5 bin 
600'u aştığı 
belirtildi. AK 
Parti'ye milletvekili 
adaylığı için

KAYIP
BEKO -100 TR MF AK Marka ve modelli 

W1X.000.711.04.214 sicil nolu yazar 
kasa aşağıdaki yazılı adresten kaybolmuştur. 

(Çalınmıştır) İlgililere ilan olunur.
MANSAL ZEYTİN, ZEYTİN YAĞI, 

GIDA SOĞUK HAVA DEPOCULUĞU, 
KUYUMCULUK, İNŞ. TURİZM OTO VE YEDEK 

PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mrk : Hamidiye Mh. Orhangazi Cd. No : 1/C 

Tel: 0 224 513 80 67 Gemlik / BURSA 
Şube : Karsak Köyü Orhangazi 

Gemlik V.D. 6120553322

Kültürünü tanıtıcı 
konuşması ise 
ilgiyle dinlendi. 
Bu felsefi anlayışın 
özünde "İyilik 
güzellik ve doğru
luğun yattığım" 
belirten Bulut, HAS 
Partiye de "hayırlı 
olsun" dileklerinde 
bulundu. Başkan 
Emir Kantur ise 
"Sizler bu toplumun 
zenginliğisiniz" 
diyerek Kazım 
Bulut'a hat 
sanatının 
sergilendiği bir 
tabak hediye etti.

başvuru sona erdi. 
AK Parti Genel 
Merkezi'nden 
alınan bilgilere 
göre, milletvekili 
olmak için 
başvuru yapanların 
sayısının 5 bin 
600'ü geçtiği ye 
halen kayıtların 
devam ettiği 
kaydedildi. Kesin 
rakamın 
sabah saatlerinde 
netleşeceği 
öğrenildi.
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fienılilıli öğrenciler Hitim faarına tatıliı Kitap ve kırtasiye 
yardımları verine ulaştı

TÜYAP Fuarcılık 
tarafından BUTTİM 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezinde 
düzenlenen Bursa 
Eğitim Fuarı, sona 
erdi.
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi bu 
yıl da Bilişim 
Teknolojileri Alanı 
olarak fuarda 
yer aldı.
İlköğretim öğrenci
lerinin daha fazla 
ilgisini çeken Bilişim 
Teknolojileri Alanı 
Standına İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen de 
ziyaret etti. Gemlik 
Kız Teknik ve Mes 
lek Lisesi’nin görevli 
öğrenci ve öğretmen 
leri tarafından fuar 
süresince Bilişim 
Teknolojileri Alanı 
ve dalları hakkında 
tanıtım yapıldı.
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar 
açılışta yaptığı 
konuşmada, eğitim 
fuarı bünyesinde 
mesleki eğitim veren

okul ve kuramların 
eserlerinin sergilen 
diği METEF’in de yer 
aldığını, burada 
sergilenen ürünlerin 
birçok öğrencinin 
emeği ile hazırlanan 
eserler olduğunu 
söyledi. Gülsar, 
öğrencilerin bu 
ürünlerle başkaları
na da örnek olduk
larını ve sergilenen 
ürünlerin istihdam 
artışı sağlayacak 
projeler olduğunu 
belirtti. METEF’te 
öğrencilerin ufuk

larını açan projelerin 
sergilendiğini belir 
ten 11 Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, “Öğrenci
lerin hayal etmeleri 
ve üretebilmeleri 
için bu ve buna ben
zer etkinliklerde 
sergilenen projeleri 
görmeleri gerekiyor" 
dedi.
Vali Yardımcısı 
Adnan Çakıroğlu da 
Fuarların ülke 
ekonomisine ve 
girişimcilere olan 
katkıları üzerinde 

durdu. BTSO 
temsilcilerinin 
konuşmasından 
sonra Bursa 7. 
Yurtiçi - Yurtdışı 
Eğitim Fuarı ile 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Fuarı 
(METEF) açılışları 
gerçekleştirildi. 
Bursa Vali 
Yardımcısı Vedat 
Müftüoğlu ve pro
tokol üyeleri METEF 
standlarını gezerek 
sergilenen eserler 
hakkında bilgiler 
aldılar.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Oğ 
rencilerinin geçtiği

nen kampanya 
sonucu hikaye, şiir 
ve roman türünde

miz hafta Kars 
Kağızman Akören 
Köyü İlköğretim 
Okulu’na yaptığı 
kitap ve Kırtasiye 
yardım yerine 
ulaştı.
Gemlik Lisesi’nden 
mezun olup Kars’ın 
Kağızman ilçesine 
bağlı Akören köyü 
İlköğretim okulunda 
sınıf öğretmenliği 
yapın Fatma Yıl 
maz’ın Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinde matem
atik öğretmeni olan 
Arzu Karapınar’dan 
öğrencileri için 
hikaye kitabı isteme 
si üzerine düzenle- 

bine yakın kitap 
toplanmış ve geçti 
ğimiz hafta yardım 
kolileri Kars’a 
gönderilmişti. 
Gemlik’ten gelen 
kitap ve kırtasiyeleri 
alan Kars Kağızman
Akören Köyü 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri büyük 
sevinç yaşadı. 
Sınıf öğretmenleri 
Gemlik Lisesi 
mezunu Fatma 
Yılmaz’a yapılan 
yardımın öğrenci
lerini çok memnun 
ettiğini .ailelerinin 
ve kendisisinde çok 
duygulandığını 
ifade etti

©GEMLİK ET-BAUK-TAVUK 
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMA 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL

DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

’’BİZE. NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN

KALİTE 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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Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
Futbolda Bursa 'da 
Final Oynadı.
Bursa Futsal İl 
Birinciliği müsa 
bakalarında yarıfinale 
kalan Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, yarı finalde 
Orhangazi ÇP 
Lisesi'ni 8-3 yenerek 
adını finale yazdırdı. 
Bursa İlini 2 takımın 
temsil edeceği müsa 
bakalarda, Türkiye 
Yarı finallerine git 
meye hak kazanan 
Kız Futbolcuları,

Bursa'da Gemlik'in 
adını gururla temsil 
etti. Final 
Müsabakasını BTSO 
Spor Lisesi ile 
oynayan Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi rakibine yenile 
rek İl İkincisi oldu. 
Beden Eğitimi Öğret
meni Yunus Emre 
Ünsal; Bursa'da Final 
heyecanı yaşamanın 
ayrı bir keyif olduğu 
nu belirterek, oyun
cularının bu kadar 
kısıtlı imkanlarla 
neleri başarabilecek
lerini kanıtladıklarını, 

Gemlik'te sporda 
büyük ilerleme 
olduğunu belirterek, 
Voleybolda Yarıfinale 
kalan İl 4. olan 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi’nden sonra, 
geçen yıl olduğu gibi 
bu yılda Türkiye Yarı 
finallerinde Bursa 
ilini en iyi şekilde 
temsil edeceklerini 
ve başarılarına 
devam edeceklerini 
söyledi.
Final Müsabakasın 
dan sonra Ödül 
Törenine geçildi. 
Gemlik İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Akif 
Alanlar, Kız Meslek 
Lisesi Okul Müdürü 
Nazım Hikmet Seren 
Gemlik'i temsilen 
ödül törenine 
katılırken, İl Milli 
Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mustafa 
Bilici, Gençlik Spor 
Şube Müdürü Hamza 
Çelik, İl Lig Heyeti 
Genel Sekreteri 
Haldun Çelik 
Bursa'dan ödül 
Törenine katıldılar. 
4. olan Mustafa

Kemal Paşa Kız 
Meslek Lisesi'ne 
ödülünü Gemlik İlçe 
Milli Eğitimi Şube 
Müdürü Akif Alanlar 
verirken, 3. olan 
Orhangazi ÇP 
Lisesi'ne Ödüllerini 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verdi. 2. ödülünü 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi'ne 
Gençlik Spor Şube 
Müdürü Hamza Çelik 
ve 1. olan BTSO 
Spor Lisesi'ne 
ödülünü Bursa İl Lig 

Heyeti Başkanı ve 
İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Mustafa Bilici verdi. 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
14 Nisan'da 
Çorum ilinde 
başlayacak olan 
Türkiye Futsal Yarı 
finallerinde ;
Ankara(1)- Trabzon- 
Aksaray - Ordu - 
Giresun(1-2) - 
Kastamonu - 
Samsun - Sivas - 
Tokat - Zonguldak - 
11 İl Birincisi ile 
karşılaşacak.

sekeri
GENLİrİNİLCÖZEL 

OIIUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUNU
VI ı
■w

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

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

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

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGHG6 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. Ku m la’ 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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Bir yılda 432 hin kişi is buldu!
İşsizlik oranı Aralık 
2010'da yüzde 11.4 
oldu. Türkiye 
genelinde işsiz 9 
sayısı 2 milyon 929 
bin kişiye düştü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
işsizlik oranının 
Aralık döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 2.1 
puan düşerek, 
yüzde 11.4'e 
gerilediğini 
açıkladı. Kasım 
ayına göre işsizlik 
0.4 puan artışla 
yüzde 11.4 oldu. 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 2.1 
puanlık azalışla 
yüzde 13.5, kırsal 
yerlerde ise 
2 puanlık azalışla 
yüzde 7.2 oldu. 
Türkiye genelinde

BiiltieMlıııilıliıaMyeııli
II

Maliye Bakanlığı 
şubat ayı ile ocak- 
şubat dönemi bütçe 
uygulama 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre şubat 
ayında bütçeden 23 
milyar 568 milyon 
lira harcama yapıldı. 
Buna karşılık 24 mil
yar 556 milyon lira 
gelir elde edildi. 
Böylece şubat ayın
da bütçe 988 milyon 
lira fazla verdi. 
Ocak-şubat döne
minde de bütçe 
giderleri 46 milyar 
62 milyon lira, bütçe 
gelirleri ise 48 milyar

işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 432 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
929 bin kişiye düştü. 
2010 yılı Aralık döne
minde istihdam 
edilenlerin sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 1 

verdiği ilk 2 aylık 
dönem, bu yıl 1 mil
yar 993 milyon lira 
bütçe fazlasıyla 
geride bırakıldı.

55 milyon lira olarak 
gerçekleşti.
Böylece geçen yıl 
bütçenin 5 milyar 
392 milyon lira açık

milyon 214 bin kişi 
artarak, 22 milyon 
665 bin kişiye yük
seldi. Bu dönemde, 
tarım sektöründe 
çalışan sayısı 456 
bin kişi, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 758 bin kişi 
artış kaydetti.

Mmlılı M ıMıti iıasm
Ortalama olarak yıl
lık 130 milyar dolar
lık büyüklüğe sahip 
olduğu hesaplanan 
Türkiye perakende 
pazarında büyük 
oyuncularla yerel 
zincirler arasındaki 
rekabet kızışıyor. 
Yerel zincirlerin 
oluşturduğu Türkiye 
Perakendeciler 
Federasyonu'nun 
(TPF) Başkanı 
Selamet Aygün, 
krizde büyüklerle 
arayı kapatarak ciro 
ve büyümede öne 
geçmeyi başardık
larını savunarak, 
"Artık bu işi 
öğrendik, arayı aça
cağız" dedi.
Federasyonun oluş
turduğu tedarik şir
keti Fayda A.Ş’nin 
Başkanı Turan 
Özbahçeci ise orta 
vadede en az 15 
büyük oyuncu 
çıkaracaklarını 
iddia etti.
Açıklamalarda 
bulunan TPF 
Başkanı Aygün, 
yerel market zincir
lerinin pek çoğunun 
geçmişte bakkallık 
yaptığını, ulus
lararası zincirlerin 
pazara girmesiyle

CEllIl'll lu sillûl IİTISI CI1ETEIİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

organize perakende 
işini öğrenmeye 
başladığını söyledi. 
Federasyon 
bünyesindeki 260 
şirketin 2 bin 350 
marketinin bulun
duğunu, bunun hızla 
arttığını, yüzde 50'si 
geleneksel pazarın 
elinde bulunan pera 
kende sektörü içinde 
yerel zincirlerin 
yüzde 25'lik paya 
ulaştığını ifade eden 
Aygün, kriz döne
minde büyüklerle 
eşit konuma geldik
lerini, 2010 rakam
larında ise büyükleri, 
ciro ve büyüme 
oranları bakımından 
geçtiklerini öne 
sürdü.
Aygün, şöyle 
konuştu: 
"2010 yılında öne 
geçtik. Bundan 
sonra daha da öne 
geçeceğiz, çünkü 
biz bu işi öğrendik. 
Uluslararası firmalar 
Türkiye'ye geldik
lerinde 'perakende 
pazarının yüzde 
70'ine hakim ola
cağız' dediler. 5 fir
manın da söylediği 
buydu. Hatta 'yerel 
zincirleri satın 
alarak büyüyeceğiz' 

NÖBETÇİ ECZANE
16 Mart 2011 Çarşamba

MELIS ECZANESİ

dediler. Yerel pera 
kendeyi rencide 
edici açıklamalarda 
bulundular.
Gelinen noktada 
yerel perakende, 
ulusal ve ulus
lararası firmaları 
hem büyümesi hem 
cirosuyla geçmiş 
durumda.
Hedefledikleri nok
tayı yâkalayamama 
nedeni işlerini iyi 
yapamamaları değil. 
İşlerini gayet iyi 
yapıyorlar. Biz de 
zaten onları örnek 
alıyoruz. En önemli 
etken kan uyuşma
zlığı. Bu biraz da 
bizim milletimizin 
yapısından kay
naklanıyor. 
Kurumsalhğı, 
stratejiyi iyi 
uyguluyorlar.
Ama biz dinamik bir 
topluluğuz, manevi 
yatımız, kültürümüz, 
müşteriyle bağımız, 
kültürel yakınlığımız 
var. Bu nedenle bizi 
tercih ediyorlar. 
Müşteri aynı hizmet 
kalitesini, aynı fiyat
ları görürse bizi 
tercih ediyor. Artık 
fiyatta da onlardan 
yüzde 5 daha 
avantajlıyız."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

RELEDİYE

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm.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
İS-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 Gemlik Kurfez HlIltuHÜ

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

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

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

BTOBÜS

Şehirlerarası 
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz . 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29
5İ3 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

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

913 1O 79
513 30 33
513 14 25
513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3914 

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 SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

Il.30-I4.00-I6.30- 
l9.00-2l.l5

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

18.45-20.45 
Rezervasyon

(Tel: 513 33 21)
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olOiı silom
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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El AKCAN PETROL grjj
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO6ÂZSATIŞLARIBAŞLAMIŞTIR
Tel: 0.224 51310 79

Merkez : Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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MİMİNİ
19 Mart Cumartesi günü yapılacak olan CHP 
genişletilmiş örgüt toplantısı seçim çalışmaların
daki yoğunluk nedeniyle belirsiz bir tarihe erte
lendiği açıklandı. CHP İlçe Başkanı Dursun 
Özbey, Sosyal Yaşam Merkezi Düğün Salonu'nda 
yapılacak olan toplantının hangi tarihte yapıla
cağını daha sonra duyurulacağı açıkladı

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alma yazısını Kaymakamlıkta imzaladı 

Güler, “Bu çok ağır bir 
karar. İtiraz edeceğiz ’ 

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler dün 
Kaymakamlığa giderek, İçişleri Bakanlığı’nın 
görevden uzaklaştırma yazısını Kaymakam Bilal 
Çelik’ten aldı ve görevinden ayrıldı. Güler, yaptığı 
açıklamada kararın emsalinin görülmediğini ve 
çok ağır olduğunu söyledi. Avukatlarının “Yürüt 
meyi Durdurma" ve “göreve iade" için yargıya 
başvurduğunu belirtti. İddianamenin tamamlan 
dığını söyleyen Güler, “Ağır cezada yargılan/ 
yoruz. Gemlik Belediyesi tarihinin en baskısız 
dönemini yaşıyor" dedi. Haberi sayfa 2’de

Muharrem Sarı nın gurup 
kararına karşın aday 
olacağı ısrarı sürüyor

Bugün, Bursa Valisi Şahabettin Harput’un 
isteği ile toplanacak olan Gemlik Belediye 
Meclisi, görevden uzaklaştırılan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler yerine bir 
başkan vekili seçecek.
Saat 11.oo de toplanacak olan mecliste, CHP 
grup kararı İle adaylığa Necdet Ersoy’u gös
terirken, CHP’li Muharrem San’nın adaylıkta 
ısrarcı olduğu öğrenildi. Gazetemiz baskıya 
hazırlanırken San’nın adaylık kararından 
vazgeçmediği öğrenildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dananın kuyruğu!
Bugün, Belediye Meclisi’nde dananın 

kuyruğu kopacak mı?
Dün, kulislerde AKP’nin CHP’li üyesi 

Muharrem Sarı’ya kanca attığı konuşu
luyordu.

Nedeni bugün yapılacak Belediye Mec 
lisi’nde Fatih Mehmet Güler’in görev 
den uzaklaştırılması nedeniyle Başkan 
vekili seçimleri yapılacak.

Tablo vahim.
Dün de yazdım gibi kilit parti MHP’dir.
Dün gece, Mecliste grubu bulunan 

partiler toplantılar yaptı.
Yazımı yazdığım sırada MHP ilçe baş 

kanına ulaşamadım.
Bugünkü yazımda tavırlarını yazacak

tım. Devamı sayfa 4’de

LÜKS DAİRE VE DÜKKANLAR

ÖZGÜN SOKAK

.0 532 282 55 7502245132888
nver ŞAHIN-Pazlı AYDIN YENİ PAZAR CADDESİ

——————

O DGPRGMG DAYANIKLI
O RADYAL TGMGL
O KOMBİLİ (DOĞALGAZ)
O UYDU ANTGNLİ
O KAPI GÜVGNLİK

’ MODGRN BANYO
Ö ANKASTRG MUTFAK
O ISI YALITIM

Eşref Dinçer Mah. Sel Sok. 
(Eski İmam Hatip Lisesi yanı) GEMLİK

ARZUM KONUTLARI

http://www.aakcan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından görevd^p alma yazısını Kaymakamlıkta imzaladı

Güler, "Bıı cok ağır bir karar. İtiraz edeceniz1'
İçişleri Bakanlığı 
tarafından belediye 
de yürütülen soruş
turma gerekçe gös
terilerek, bu soruş
turmanın selahiyeti 
açısından belediye 
başkan yardımcıları 
Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli ile birlikte 
görevden geçici 
tedbir amaçlı uzak
laştırılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
tebligatı Kaymakam 
Bilal Çelik’in elinden 
aldı. Dün sabah 
saatlerinde Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 
ve son encümen 
toplantısına 
katılarak, görevden 
alınmadan önceki 
son evrakların yanı 
sıra son encümen 
kararlarını da imza
layan Fatih Mehmet 
Güler, çarpıcı açıkla
malarda bulundu. 
17 Mart 2011 
Perşembe Günü 
yapılacak olan

olağanüstü 
belediye meclisi 
toplantısına kadar 
başkan vekilliğini 
24 saatliğine Gürhan 
Çetinkaya’mri 
yapacağını dile 
getiren Başkan 
Güler, "İçişleri 
Bakanlığı tasarrufu 
doğrultusunda 
görevden uzaklaş 
tırıldım. Belki de 
hakkında her dava 
açılan belediye baş 
kanı görevden uzak- 
laştırılıyordur” diye 
sitemli konuştu. 
Görev yapması için 
belediye başkanlığı 
koltuğunda otur
masının gerekmedi 
ğini anlatan Güler, 
"Çok kaliteli ve 
güçlü bir ekibim var. 
Ben, o ekibin içinde 
nefer olarak da 
çalışırım. Aysberg’in 
görünen zirvesindey 
ken, su altında 
görünmeyen böl
gesinden de destek 
ve güç veren ola

bilirim. Bana göre 
bu çok ağır bir karar. 
Ancak, Bölge İdare 
Mahkemesi’ne iki 
türlü itiraz edeceğiz. 
Birincisi yürütmeyi 
durdurma ile ilgili 
olacak, diğeri 
göreve iade ile ilgili. 
Yürütmeyi durdurma 
kararının bir an önce 
sonuçlanacağını 
umuyorum. Ama 
diğeri biraz daha 
uzun sürebilir.” dedi. 
Vedalaşma progra 
mı yapmayacağını 
ifade eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
“Yürütmeyi durdur

ma biran önce 
sonuçlanacak dedi
niz, ancak göreve 
iade biraz daha uzun 
sürebilir diye açıkla 
diniz, hukuki olarak 
ne gibi bir süreç 
işleyecek?” sorusu 
na da, "Hukuki tüm 
sürece bakıldığında 
genelin ötesinde 
bir durum var. 
Çünkü bizim soruş
turmalarımızla ilgili 
iddianame tamam
landı. Ağır Ceza’da 
yargılanıyoruz. 
Böyle olmasına rağ
men soruşturmanın 
selahiyeti açısından 
diyorlar. Bizim

görevli memur ve 
çalışanlara bâskı 
yapacağımızdan kuş 
ku duyuyorlar, işle 
yiş bu, oysa Gemlik 
Belediye tarihinin en 
baskısız yönetimini 
sergiliyoruz.
Arkadaşlarıma 
vasiyetim mi diye 
yim, tavsiyem mi 
diyeyim bilemem. 
Ama onlardan tek 
isteğim, her zamanki 
gibi beni aratmadan 
tüm gayretleriyle 
çalışmalarına devam 
etsinler, sonuçta 
kazanan Gemlik 
olacaktır” diye 
konuştu.
ACAR VE 
ATESLI’NİN OY 
KULLANDIRIL 
MAMASINA TEPKİ 
Belediye Başkan 
yardımcıları Cemil 
Acar ve Özkan 
Ateşi i ’n in görevden 
uzaklaştırmalarının 
yanı sıra belediye 
meclisinde oy kul
lanamayacak 

olmalarına da tepki 
gösteren Güler, 
"CHP Belediye 
Meclisinde benimle 
birlikte 14 kişi iken 
11’e düştü. AKP’nin 
9, MHP’nin de 3 mec 
lis üyesi bulunmak
ta. Böylesi Türkiye 
tarihinde görülmüş 
şey değil. Yaptığımız 
araştırmalarda bir 
örneğine rastla
madık. Bu da Türki 
ye’de bir ilk” dedi. 
Evrakları imzalayıp, 
encümen toplantısı
na katılan Güler, 
saat 10.15 sıraların
da tebligatını 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in elinden 
aldı. Öte yandan, 
17 Mart 2011 
Perşembe günü 
yapılacak olağanüsv 
tü belediye meclis 
toplantısında CHP’ 
lilerin başkan vekil
liğine grup kararı 
alarak Necdet 
Ersoy’u aday göste 
recekleri bildirildi.

Mahalle Met Göniilliileri 28 Han'la eğitimlere başlıyor
Gemlik ilçesinde 
saha çalışmaları 
yürütülen Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
uygulamasını 
yürüten Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
Gemlik’te gerçek
leştirilen toplantının 
ardından 28 Mart 
tarihinde eğitimlere 
başlama kararı aldı. 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
yapılan MAG tanıtım 
toplantısına MAG 
Gemlik sorumluları 
Serap Yar ile Yusuf 
Yumru’nun yanı sıra 
vatandaşlar katıldı. 
Toplantıda MAG 
Vakfı Proje Koordina 
törü Şeyda Sever 
uygulamayla ilgili 
bilgiler verdi.
Gemlik’te 28 Mart 
2011 tarihinde yapı 
lacak ilk ders ile 
başlayacak eğitimler 
kapsamında uygula
maya katılacak 
vatandaşların 36 
saat boyunca Temel 
Arama Kurtarma, 
Temel İlk Yardım, 
Afet Psikolojisi, 
Temel Afet Bilinci,

Temel Yangın 
Tedbirleri ve Söndür 
me konusunda 
eğitimler alacaklarını 
söyleyen Sever, 
eğitimlerini eksiksiz 
tamamlayan gönül
lülerin Gemlik’te 
kurulacak mahalle 
ekibinde MAG 
(Mahalle Afet 
Gönüllüsü) olarak 
görev alabilecekleri
ni, eğitimi eksiksiz 
tamamlayanlara 
kişisel ekipmanları 
da verileceğini, 
ekiplere ayrıca bir 
acil durum ya da 
afette kullanabile
cekleri ilk müdahale 
ekipmanlarının 
Gemlik’in kolay 
ulaşılabilecek bir 
yerine yerleştirilecek 

konteyner içinde 
verileceğini bildirdi. 
Projeye 18-65 yaş 
arasında ve Gemlik 
merkezde oturan 
tüm vatandaşların 
katılabileceğini 
söyleyen MAG Vakfı 
Proje Koordinatörü 
Şeyda Sever, açıkla
masında; uygula
maya katılan gönül
lülerin eğitim ve 
ekipman için hiç bir 
bedel ödemek duru
munda kalmayacak
larını, beklenenin 
gönüllü olabilmek ve 
bir ekip içinde çalış
mayı istiyor olmak 
olduğunu vurguladı. 
Katılımcılara uygula
ma hakkında bilgi /1 
veren Şeyda Sever v 
MAG ekiplerinden

bahsederken "MAG 
bir arama kurtarma 
ekibi değil. Elbette 
elimizdeki bina 
stoğu ve risklerimiz 
düşünüldüğünde ilk 
müdahale yapmak 
durumunda 
kalacağız ancak 
uzun vadede MAG 
ların hedefi afetler 
konusunda bilinçli, 
afet zararlarını en 
aza indirmiş, deprem 
güvenli binalarda 
oturma bilincine 
sahip bir toplum ola
bilmek. Afetlerden 
önceki hazırlık çalış
maları ne kadar 
planlı ve doğru 
yapılırsa olabilecek 
jafetin de etkileri o 
kadar az olacaktır. 
MAG’lar kendi

mahallelerinde 
afetlerden önce 
toplumun duyarlılık 
düzeyini arttırıcı 
çalışmalar yaparak 
mahallelerinin 
afetlerden en az 
biçimde etkilenmesi
ni sağlayacaklardır.” 
dedi.
Gemlik MAG uygula
masında Gemlik 
merkezde iki MAG 
ekibi oluşturulacak. 
Bu mahallelerden 
birinin tüm kişisel ve 
takım ekipmanları ile 
konteynerleri ilçede 
tesisleri bulunan 
Borusan Lojistik, 
Borçelik ve Borusan 
Mannesmann fir
maları tarafından 
karşılanacak.
MAG Vakfı kurucu 
üyelerinden olan 
Borusan kurucusu 
olduğu vakıf aracılığı 
ile tesislerini bulun
duğu Gemlik’te bir 
sosyal sorumlu
luğun en iyi örneğini 
vermiş olacak. Her 
iki ekibin eğitim 
başta olmak üzere 
diğer tüm giderler 
MAG Vakfı kay

naklarıyla 
sağlanacak. 
Gemlik Kaymakamı 
Sayın Bilel Çelik de 
MAG uygulamasına 
destek veriyor. 
28 Mart 2011’de 
başlayacak eğitim 
programı öncesinde 
MAG başvuru 
formu dolduran 
tüm gönüllülerle 23 
Mart 2011 Çarşamba 
akşamı Belediye 
düğün salonunda 
son bir toplantı 
yapılacak.
Gönüllü olarak 
uygulamada yer 
almak isteyenler 
muhtarlardan başvu
ru formlarını alarak 
doldurabilir ve 23 
Mart’taki toplantıya 
getirebilirler ya da 
MAG Vakfı 
merkezine fakslaya
bilirler. Vakfın 
faks numarası 
0212 296 21 20. 
Ayrıca dileyenler 
www.mag.org.tr 
adresindeki MAG 
başvuru formunu 
doldurarak elektro 
nik olarak da vakfa 
gönderebilirler.

http://www.mag.org.tr
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Arkadaşının otomobilini gasp etti YazıYORUM
Bursa'da alkol aldık
tan sonra bir 
arkadaşının otomo
bilini gasp eden 
zanlı, polisten 
kaçarken otobüse 
çarparak ağır yara
landı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi 
Ormanlar yolunda 
meydana geldi. İddi
aya göre, Soğanlı 
Mahallesi'ndeki bir 
parkta 4 arkadaşı ile 
birlikte alkol alan 
M.A., darp ettiği 
arkadaşının 16 R 734 
plakalı aracını alarak 
kaçmaya başladı. 
Otomobilinin

İnşaatın İkinci Katından Düsen Bir Kişi Yaralandı
Bursa'da bir inşaat
tan düşen kişi, 
yaralı halde 
hastaneye kaldırıldı. 
Alınan bilgiye göre,

Kaplıcanın dinlenme odasında ölü bulunmı
Bursa'da bir kişi göre, Kükürtlü Esat Ali Türetken ölüm nedeni nin
gittiği kaplıcanın Mahallesi'nde bulu (68) adlı kişiyi belirlenmesi için
dinlenme odasında nan bir kaplıcanın ölü buldu. Bursa Adli Tıp
ölü bulundu. dinlenme odasına Türetken’in Kurumuna
Alınan bilgiye giren görevli, cesedi, kesin gönderildi.

Park halindeki otobüsü çaldılar
Bursa'da park 
halindeki bir otobüs 
çalındı.
Alınan bilgiye

Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı
Merkez Yıldırım 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında bir 
kişi yaralandı.

Mudanya’da şüpheli ölüm
Mudanya ilçesinde bir 
kişi evinde ölü bulun
du. Alınan bilgiye 
göre, Yeni Mahal le 
Papatya Caddesi'n de 
oturan İbrahim

kaçırıldığını gören ve 
ismi alınamayan 
müşteki, hemen 
polise haber verdi. 
Harekete geçen polis 
ekipleri, ihbar edilen 
16 R 734 plakalı oto
mobili Kanalboyu 
mevkiinde görerek 
takip etmeye başladı. 
Ancak yaşının küçük 
olduğu belirlenen 
M.A. aşırı hız yapın
ca 1. Bahçeli Sokak 
ile Ormanlar yolunun

Kemalpaşa 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi'nde bulunan 
bir inşaatın ikinci 
katında kalıp işleri 

göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde 
bulunan Suat Ç'ye

Alınan bilgiye göre, 
Lütfü Kadan'ın 
kullandığı 16 S 3351 
plakalı minibüs, 
Kaplıkaya Mahallesi

Bakışlı'dan (66) iki 
gündür haber alama 
yan yakınları, durumu 
polise bildirdi. İhbar 
üzerine eve giden 
güvenlik güçleri, içeri 

kesiştiği cadde 
üzerinde H.T. yöneti
mindeki 16 S 0060 
plakalı servis oto
büsüne çaptı. Çarp
manın etkisi ile araç 
hurdaya dönerken, 
yaralanan zanlıyı 
vatandaşlar otomo
bilin içinden çıkardı. 
Ağır yaralı olan ve 
aşırı derecede kân 
kaybeden sürücü, 
vatandaşlar tarafın
dan araçtan, uzak

yapan Rüstem Ç. 
(55), dengesini 
kaybederek 
aşağı düştü.
Olay yerine gelen 

ait park halindeki 
26 DT 525 plakalı 
otobüs, kimliği henüz 
belirlenemeyen kişi

Kekik Caddesi'nde 
Yüksel Yiğit yöneti
mindeki 16 R 9174 
plakalı otomobille 
çarpıştı. Kazada 

girdiklerinde Bakışlı 
nın cesediyle 
karşılaştı. Güvenlik 
güçleri tarafından 
yapılan incelemede 
üzerinde herhangi 

laştırıldı. Olay yerine 
gelen 112 Acil Sağlık 
ekipleri, zanlıyı ilk 
müdahalenin ardın
dan Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Yaralının 
geçirdiği beyin kana
masına bağlı olarak 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu ve yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alındığı 
bildirildi.
Otobüsü kullanan 
sürücü H.T. ise 
bir anda neye 
uğradığını 
şaşırdığını, polisten 
kaçtığını gördüğü 
otomobilin hızla gel
erek aracına çarp
tığını söyledi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

ambulansla İnegöl 
Devlet Haştanesine 
götürülen işçinin 
sağlık durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

veya kişilerce çalındı. 
Olayla ilgili polisin 
başlattığı soruşturma 
sürdürülüyor 

hafif yaralanan 
otomobil sürücüsü 
Yiğit'e olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 
ekibi müdahale etti.

darp ve yara izine 
rastlanmayan Bakış 
lı'nın cesedi, otopsi 
yapılmak üzere Bursa 
Adli Tıp Kuru mu 
morguna kaldırıldı.

Sorular, sorular?....
163 Subay “Darbe” iddiasıyla tutuk

landıktan sonra, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Koşaner, koşa koşa Başbakan 
Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayındaki çalış
ma ofisine gitti..

Tıpkı, eski Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Büyükanıt gibi...

Biri, Türk Milletinden aldığı yetkiyle 
ülkemizi yöneten kişi, Başbakan...

Diğeri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Komutanı, Genelkurmay Başkanı...

Bu iki makamdan da birer tane var.
Bu iki makamda bulunan kişilerin bir- 

biriyle özel ilişkileri olamaz, ikisi de Türk 
Milleti adına görev yaparlar...

Devlet sırrı dışında ne konuştuklarından, 
mutlaka Türk Milletinin bilgilendirilmesi 
gerekir.

Açıklamalar yapılmazsa, “fısıltı 
gazeteleri” devreye girer.

Esas tehlikeli olan budur, bu tutum 
devlet yönetiminde onarılmaz yaralar açar.
“Bu konuşulanlar benimle beraber 

mezara gider” ilkelliğinin arkasına kimse 
sığınamaz.

Resmi bir açıklama yapılmayınca herkes 
kendince fikir üretmeye başlıyor;

Acaba; Genelkurmay Başkanı, 
Başbakan’dan tutuklamaları durdurmasını 
mı istedi?..

Genelkurmay Başkanı, Başbakan’a bu 
tutuklamaların uydurma ve bilerek düzen
lenmiş sahte belgelerle yapıldığını mı 
anlattı?..

Yoksa Türk Polis ve Adalet Teşkilatla 
rında, kendi Milli Ordusuna tuzak kuran, 
sahte belge üreten birimler mi var?..
dedi..

Emniyet Genel Müdürlüğünün belli birim
lerini bir cemaatin militanları mı ele geçir
di? dedi..

"Genelkurmay Başkanı, Başbakana;
“Evet bunlar darbe yapmaya teşebbüs 

ettiler, ama zamanın Genelkurmay 
Başkanları niçin dışarıdalar mı” dedi?

Gerçekten bir darbe girişimi varsa, bu 
girişim anında Genelkurmay Başkanlığı 
görevini yürütmekte olan, |

Hilmi Özkök (Hoca), Yaşar Büyükanıt 
(Audi), bu Komutanlar niçin konuşmaz 
lar?..

Yoksa onlar da mı korkuyorlar?.. 
Söyleyin..

Komutanlar serbest geziyorsa, alt kadro- 
dakiler neden tutuklanıyorlar?..

Bu ve benzeri sorular hemen herkesin 
merak ettiği sorulardır ve mutlaka cevap- 
landırılmalıdır.

Çünkü AKP’nin beslediği cemaat ve 
tarikat basını derhal Türk silahlı Kuvvet 
(erinini suçlamaya, karalamaya başlıyorlar 
veTürk Milletini yanıltıyorlar...

Bu yüzden, Başbakan Erdoğan ve 
Genelkurmay Başkanı konuştukları konu
da mutlaka kamuoyuna tatmin edici bir 
açıklama yapmak zorundadırlar.

Demokrasinin ve açık rejimin gereği de 
budur.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Kaymakam Çelik ten gazetemize ziyaret
Kadri GÜLER 
ka dri_guler@h o tmail.com

Dananın kuyruğu....
CHP gurubu önceki gece toplanıp Belediye 

Başkan vekiliği için adayı belirledi.
Meclis Hesap Denetleme Kurulu üyesi Necdet 

Ersoy..
Ama, CHP Meclis üyesi Muharrem San’nın da 

adaylık isteği varmış.
AKP’liler “Biz seni destekleriz” diyormuş.
Aradığım tüm kişiler telefonlarını açmıyorlar.
Söylentilerin gerçek mi yoksa değil mi, olduğu 

bilgisine ulaşamıyorum.
Sonuçta, CHP kendi içinde bölünürse, mecliste 

bugün beklenmedik bir seçim olur.
Kendi kendime de soruyorum.
Sarı, Gemlik’i mi yönetecek!
Gülüyorum.
Kimin oyuncağı olunuyor.
Bu oyunu kimler tezgahlıyor?
Başkanın maaşının 3/2 sine mi göz diktiler?
Kenti iki gün yönetmek başka şey, gerektiğinde 

süresi belli olmayan uzun bir süreçte yönetmek 
başka.

Gemlik'te herkes birbirini tanıyor.
Sarı, aday olursa parti suçu işleyeceğini bildiği 

halde neden çevresindekiler San'yı zorluyorlar?
Çirkin bir tezgah dönüyor.
Amaç, burada CHP’yi zora sıkmak.
Bunların adı Bizans oyunu..
Birileri akıllarını yediler.
Kamu oyu oynanan oyunu iyi izlesin.
Oyunun arkasındakileri görsün.
Telefonuma cevap vermiyor, başka biri çıkıyor 

“Partiden istifa etmeyecek, ama aday olacak 
diyor!" O’nun adına konuşuyor.

Yazıma “Dananın Kuyruğu”nu başlığını o nedenle 
koydum.

Kafamın içi karma karışık.
Bir yandan da bugün toplanacak, Meclisin usul

süz toplantığını sanıyorum.
Nedenine gelince.
Belediye Başkanı Güler, görevden uzaklaştırma 

yazısını dün aldı ve görevinden ayrıldı.
Başkanın yerine meclisin Başkan vekili seçmesi 

Belediyeler Yasası’nın 47. maddesine göre yapıla
cağına göre, buradaki süre Vali’nin 10 gün içinde 
Meclisi toplantıya çağıracağı şeklinde.

Oysa toplantı, Başkana tebliğden bir gün sonra 
yapılıyor.

Vali, toplantıyı Başkan Yardımcılarının görevden 
uzaklaştırılmaların tebliğinden 10 gün sonra top 
luyor.

Burada hukuksal bir çelişki var sanıyorum.
Bugün ne olur diyecek olursanız, ben yazıma 

devam ederken MHP yeni bitirmişti grup toplan
tısını..

Saat 21.oo yazı baskı için bekleniyor...
Çocuklar bekliyor..,^
Mehmet Kayaoğlu’da dönmedi.
Ben, MHP’nin bugün iki üyesinin çekimser oy 

kullanabileceğini düşünüyorum.
CHP’li iki aday seçime katılırsa, tablo şöyle ola

bilir.
CHP 10 oyunu Necdet Ersoy’a verir.
AKP +M. Sarı+ M.Çelik 11 oy
MHP çekimser
Böylece Muharrem Sarı Gemlik’in geçici Belediye 

Başkanı olur.
Ne diyeyim bilemiyorum.
Siyasetin bu kadar çirkinleştiğine bir kez daha 

tanık oluyoruz.
Dilerim böyle olmaz, aklı selim hakim gelir.
Herkes yerini bilmeli diyorum.
Bu oyun tutacak mı göreceğiz.
Bu oyunu oynayanlar sonuçta kaybedecek.

Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ve Stajer 
Kaymakam Ömer 
Büyükergene, 
gazetemizi

ziyaret etti.
İlçemize atandıktan 
sonra kendisini 
ziyaret edenlere 
iade ziyaretinde

bulunmaya başlayan 
Kaymakam Çelik, 
gazetemiz sahibi 
ve başyazarı Kadri 
Güler ile Yazı İşleri

Müdürü Serap Güler 
tarafından karşılandı. 
Ziyarette, Gemlik 
ile ilgili sorunlar 
ele alındı.

İnternet adresleri tiim resmi dairelerde kapatıimıs
Belediye’nin 
mynet adresinin 
Kaymakamlık tarafın
dan kapatıldı 
haberimiz üzerine 
Gemlik Belediyesi’n 
den yapılan açıkla

mada, ‘‘Gemlik 
Belediyesi’nin 
mynet’e bağlı inter
net adresinin kapatıl
ması, yalnız Gemlik 
Belediyesi’ne karşı 
bir uygulama değil,

tüm resmi kurum 
ve kuruluşlara İlçe 
Kaymakamlığınca 
gönderilen yazı ile 
kapatılmıştır.
Diğer resmi daireler 
de internetteki mynet

ve benzeri adresleri
ni kapatmışlardır.
Yanlış anlamalara 
neden olmaması için 
haberin bu şekilde 
düzeltilmesini rica 
ederiz."

Sözüneri ailesinin acı nuııu

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mimar 
Hasan Sözüneri ile 
ağabeyi Ahmet Sözü 
neri’nin anneleri Hacı 
Lamia Sözüneri (80) 
vefat etti. Lamia 
Sözüneri nin cenaze

si dün öğle namazın
dan sonra, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi’nde 
bulunan Sözüneri 
ailesinin yaptırmış 
olduğu Hacı Osman 
Erken Caminde kılı
nan öğle namazından 
sonra, Adliye Köyü

mezarlığında 
toprağa verildi. 
Hacı Lamia Sözüneri 
nin cenaze törenine, 
Gemlik ve Bursa’dan 
çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Cenaze töreni son
rası Ahmet ve Hasan

Sözüneri, cenazeye 
katılanların taziyeleri
ni kabul ettiler.
Hacı Lamia 
Sözüneri’nin bir 
süreden beri 
rahatsız olduğu ve 
hastanede tedavi 
gördüğü öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 

Mimar Hasan Sözüneri ile Ahmet Sözüneri’nin değerli anneleri 
Hacı Lamia Sözüneri’nin 

vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. Merhumeye 
Tanrıdan rahmet, kederli Sözüneri ailesine başsağlığı dileriz.

Serap & Kadri Güler

KAYIP
Malatya Merkez 

Trafik Şube 
Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
MESUT YILDIRAN

tmail.com
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Umreciler yola çıktı
Carşi Camii müezzini Sabri Aslan’ın kafile başkanlığını yaptığı 40 
kişilik 2. tur Ümreye gidecekler dün sabah ilçemizden ayrıldılar.

Mil'lİHIlMlIİMİ
Diyanet İşleri Başkan 
lığı’nın organizasyonu 
ile Gemlik'ten Ümre 
ziyareti için kayıt yap
tıran 40 kişilik 2. tur 
kafile dün sabah 
namazından sonra 
Çarşı Camii’nin 
önünde düzenlenen 
tören ile dualarla 
yolcu edildiler.
Kafile Başkanlığını bu 
yıl 5. kez Umre organi
zasyonu yapan Çarşı 
Camii müezzini Sabri 
Aslan’ın yaptığı umre
ciler, kutsal topraklar
daki vazife ve ziyaret

THK Baştanı GöIiİim taer bMb
Türk Hava Kurumu 
Şube Başkanlığının 
olağan genel kurul 
toplantısı yapıldı. 
Önceki gün dernekte 
yapılan genel kurulu 
Besim Uzunoğlu 
tarafından başlatıldı. 
Tek liste ile yapılan 
ve 89 üyeden 47’sinin 
oy kullandığı seçim
lerde, 47 oyun tama 
mim alan Kızılay 
Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, THK 
Gemlik Şube Başkan 
lığına seçildi. 
THK Gemlik yönetim 
kurulu şu isimlerden

lerini tamamladıktan 
sonra Umre’ye giden 
kafile önce Medine’ye 
uğrayacak. Buradan 
Mekke’ye geçecek 
olan kafile, buradaki 

oluştu : 
Gökhan Özler, 
S.Necati TuranlI, 
I. Hüseyin Ekim, 
Bezmi Epirtürk,

Savaş Yapıcı, 
Denetim kurulu: 
Enver Utgun, 
Ferudun Aydın, 
Sedat Aydınlı

kutsal yerleri ziyaret 
ederek,dini vecibeleri
ni yerine getirecekler. 
Kafile, 4 Nisan 2011 
günü İlçemize 
dönecek.

Bursa Osmangazi 
Belediyesi Tiyatro 
Topluluğu tarafın
dan “Elmanın 
Yarısı” adlı tiyatro 
oyunu Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelendi.
Önceki gün Kültür 
Merkezi’nde sahne
lenen ‘Elmanın 
Yarısı’ adlı çocuk 
oyunu minikleri 
kırdı geçirdi 
hem de bilgilendirdi. 
2-6 yaş grubu 
miniklere sahnele
nen oyunu Elma 
Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
minikleri ilgi 
ile izledi.
6 kişilik tiyatro 
ekibi tarafından 
sahnelenen 
“Elmanın Yarısı’ 
adlı oyun iki perde

lik çocuk oyunu 
öncesinde Elma 
Şekeri öğrencim 
lerinden Özgür 
Güler, Sudem 
Türüdü, Toprak Akın 
Kaçal, Zeynep Hilal 
Özcan, Beste 
Özden, Ada Şendil 
sahnede apaci dansı 
yaparak beğeni 
topladı.

Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi sahibi 
Erkan Akıncı, 
miniklerin tiyatro 
oyunun seyrederek, 
hem bilgilendiğini 
hem eğlendiğini 
belirterek, tiyatro 
izlemenin çocuklar 
için faydalı 
olduğunu belirtti.

İMMIMIIII 
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANG0ZALINACAKT1R 

Servisimiz mevcuttur.

0 224 252 5122
Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

İMIIMM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

KflŞ€D€ G€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

çu Batı Nakliyat Lojistik Şirketi adına 
kayıtlı 16 ZC 318 plakalı araca ait Ki taşıt

S kartımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MlIlMMWltlllMMI'llilllllll
CHP, bedelli askerlik 
düzenlemesini öngö 
ren kanun teklifini 
TBMM Başkanhğı'na 
sundu CHP, bedelli 
askerlik düzen
lemesini öngören 
kanun teklifini 
TBMM Başkanhğı'na 
sundu. Teklife göre, 
yaş sınırı 28 olarak 
ele alındı. Bedelli 
askerlik süresi ise 
21 gün olarak kabul 
edildi. Yıllık geliri 25 
bin TL'den az ve 12 
bin TL'den fazla 
olanlar 7 bin 500 TL; 
25 bin TL'nin 
üzerinde olanlar ise 
15 bin TL ödeyecek. 
Yıllık gelir toplamı 
12 bin TL'nin altında 
olan yükümlüler ise 
herhangi bir bedel 
ödemeden yasadan

Türkiye'nin bir 
süredir görüşmeleri 
ni sürdürdüğü 
Rusya ile vizelerin 
kaldırılmasında 
sona gelindi. 
Erdoğan Rusya 
ziyaretinde Medve 
dev ile vizelerin

Teröre Karşı Ortak Mücaflele
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
Moskova Devlet 
Diplomasi Enstitüsü 
(MGIMO) tarafından 
fahri doktora unvanı 
verildi. Ünvan 
töreninin ardından 
Erdoğan, öğren
cilere hitap etti. 
Erdoğan, MGIMO 
tarafından 
kendisine verilen 
fahri doktora 
unvanından dolayı 
büyük bir heyecan 
ve gurur duyduğunu 
belirten Başbakan 
Erdoğan, enstitü 
yönetimine şükran
larını sunduğunu 
bildirdi. Rusya 
Türkiye Üst 
Düzey işbirliği 
Konseyi'nin ikinci 
toplantısı vesilesiyle

yararlanacak. 
CHP Grup Başkan 
vekili M. Akif 
Hamzaçebi ve 
Edirne Millet vekili 
Rasim Çakır imza
sıyla hazırlanan 
Askerlik Kanununa 
Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi, TBMM 
Başkanhğı'na sunul
du. CHP Grup 
Başkanvekili M. Akif 
Hamzaçebi, İstanbul 

kalkacağı tarihi açık
ladı ve iki lider 
nükleerde kararlık
larını yeniledi. 
Türkiye ile Rusya 
arasında yapılan 
nota teatisi ile iki 
ülke arasında vize
siz seyahatler 30

Moskova'da bulun
duklarını söyleyen 
Erdoğan, dün 
akşam başlayan 
görüşmelerin 
Moskova'da 
sürdürdüklerini, 
Devlet Başkanı 
Medvedev ile

Milletvekili Çetin 
Soysal ve Edirne 
Milletvekili Rasim 
Çakır ile birlikte 
TBMM'de basın 
toplantısı 
düzenleyerek teklif 
hakkında bilgi 
verdi. Teklifi, 
"Gençlerin çalışma 
hayatından koparıl
mama projesi" 
olarak nitelendiren 
Hamzaçebi, bu bek
lentiyi Başbakan 

gün sonra 
başlayacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Rusya Devlet 
Başkanı Dimitriy 
Medvedev'in düzen
ledikleri ortak basın 
toplantısının

Konsey toplantısına 
başkanlık yapacak
larını, ayrıca 
Başbakan Sayın 
Putin ile de bir 
araya gelerek iki 
ülke arasındaki 
konuları ele alacak
larını belirtti.

Recep Tayyip E'.rdo 
ğan'ın yarattığına 
dikkat çekerek, 
şöyle dedi: 
"Başbakan bu konu
da "İnşallah bu konu 
da düzenleme 
yapacağız* şeklimde 
bir açıklama 
yapılmıştır.'Böy le bir 
düzenleme yapımayı 
düşünüyor muştu 
nuz?' sorusuna 
"İnşallah' yanıtını 
vermiştir. Bu biır 
beklenti yaratm ıştır. 
Sayın Başbakan'ın 
bu inşallah sözlünü 
yerine getirmesini 
bekliyorum. Bu 
beklentiyi yaratan 
Başbakan'ın 
kendisidir. Bir tele
vizyon program ında 
bu açıklamayı yap
mıştır." 

öncesinde yapıl.an 
nota teatisine, 
Türkiye adına 
Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu 
imza koymuştu. 
Buna göre, nota 
teatisinin yapıl
masıyla Türkiye ve 
Rusya vatan
daşlarının karşılıklı 
olarak vizesiz 
seyahatleri 
30 gün sonra 
başlayacak. 
Rusya Devlet 
Başkanı Dimitriy 
Medvedev, 
Türkiye'nin gaz 
fiyatının indirilmesi 
ve "al ya da öde" 
yükümlülüğünde 
esneklik talebiyle 
ilgili olarak 
"Bu arz talep 
meselesi, 
bir kontrat sistemi 
var. Biz mevcut 
yaklaşımı 
sürdürmek 
istiyoruz" dedi. 
Medvedev, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Kremlin Sarayında 
üst düzey istişare 
konseyi toplan
tısının ardından 
düzenlenen 
ortak basın toplan
tısında soruları 
yanıtladı.

flvcı, ilce 
ziyaretlerini
sürdürüyor

Bursa Ak Parti 
Milletvekili Aday 
Adayı Nurettin Avcı 
ve Hüseyin Şahin 
hafta sonu yapıla
cak temayül yokla
maları için ilçe 
ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Geçtiğimiz gün 
dördü merkez 
ilçe olmak üzere 
Karacabey ilçesi 
de dahil toplamda 
beş ilçe ziyareti 
gerçekleştirdiler. 
İlçe Başkanları ve 
yöneticilerle 
bir araya gelen 
Milletvekili Aday 
Adayları Avcı ve

Büvüksehir 
araç takip 

sistemine geçti

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bünye 
sindeki araçları 
takip etmek için 
yeni yatırım yaptı. 
İlk aşamada cenaze 
nakil araçları ve 
ambulanslara 
monte edilen sis
temle 7 gün 24 saat 
araçların işe başla
ma ve bitirme 
zamanlarının takibi 
yapılabiliyor. İş dışı 
seyahatleri 
engelleyecek olan 
bu uygulamanın 
hizmet kalitesini 
artırması hede- 
fleniyor. Araçların 

Şahin partililerin 
den destek istediler. 
Karacabey 
ilçesinde coşkulu 
bir partili grubu 
tarafından 
karşılanan Avcı 
“25 yıldır aktif 
siyasetin içinde 
olduğunu ve 
şimdi yeni bir 
kulvarda hizmet 
istediğini söyledi. 
Avcı artık siyasetin 
yeni bir alanın da 
insanlarımıza 
hizmet etmek 
istiyorum kısmetse 
olur desteğinizi 
istiyorum” 
dedi.

günlük veya 
dönemlik toplam 
kilometrelerinin 
de kaydedilebildiği 
sistemde, 
detaylı raporlamalar 
sayesinde araçlar 
ve sürücüler 
üzerindeki denetim 
artırılacak.
Araçların çalınması 
veya kaybolması 
halinde kolaylıkla 
bulunmaları ve 
kötü araç 
kullanımının önüne 
geçilmesi 
sağlanacak.
Yakıttan da tasarruf 
sağlanacak.
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Toplum olarak 
eleştiriye açık 
değiliz, bu nedenle 
de eleştiri kültürü 
bizde 
gelişmemiştir. 
Birey olarak hak 
etmediğimiz halde 
övülmeyi isteriz. 
Kusurlarımızın, 
eksik ve yanlışları 
mızın söylenmesi 
hiç hoşumuza git
mez. Birileri kibar
ca eleştirdiği 
zaman sanki 
nasırımıza 
basılmış gibi hak
sız ve yersiz tepki 
gösteririz.
Yaptığımız hiç de 
doğru değildir.

Başkalarını 
eleştirmekten, 
onların kusurlarını 
ortaya koymaktan 
müthiş keyif alırız. 
Kendi kusurlarımız

Eleştiri Kültürü
söylendiğinde 
canımız sıkılır, 
sinirlenir, öfkemize 
yenik düşer, kırıcı 
davranışlarda 
bulunuruz. Bu da 
bizim insan olarak 
zayıf yanımız.

Biz eleştiriyi 
sadece olumsuz 
lukları dile getirme 
anlamında ele 
alırız. Oysa eleştiri, 
hem olumsuzluk
ları hem de olum
lulukları ortaya 
koyma çabasıdır. 
Hangi alanda olur
sa olsun eleştiri; 
iyiyi, güzeli, 
kusursuzu ortaya 
çıkarmayı 
amaçlar.

Kişiler eleştiril 
diği gibi sanat 
eserleri de eleştiri 
lir. Çünkü eleştiri 

güzelliğe, kusur 
suzluğa kapı 
aralayan bir 
eylemdir. Sanat 
alanında bir şiiri, 
bir romanı, bir 
öyküyü teknik ve 
estetik açıdan 
eleştiren eleştir
menlerimiz sanatın 
gelişmesine katkı 
sağlamışlardır. Bir 
yontuyu, bir resmi, 
bir sinema ya da 
tiyatro eserini 
eleştirenler de aynı 
çaba içinde 
olmuşlardır. 
Eleştiri olmasaydı 
sanat adına yeni
likler, yeni 
arayışlar, güzellik
ler gündeme gelir 
miydi hiç?

Kişiler bulunduk
ları mevkiler ve 
yaptıkları işler 
nedeniyle eleştiril 

mekten kaçamaz 
lar.

Bu durum onlar 
için yararlanılması 
gerekli güzel bir 
fırsattır. İnsan, 
eleştiri yönüyle 
kendini geliştirir, 
düzeltir, 
kusurlarını giderir, 
eksikliklerini 
tamamlayarak 
mükemmele yak
laşmaya çalışır.

Pierre Roch 
eleştiri konusunda 
bakınız neler diyor: 
“Eleştiri ileriye bir 
adımdır. Amacı, 
daha önce 
sivrilmiş olan 
sanatçıya toplumu 
ulaştırmak ve ikisi
ni birbirine bağla
maktır.”

Eleştiri, kişi ve 
sanat adına büyük 
bir işlev üstleniyor. 
Bu işlevin farkına 
varanlar bundan 
yararlanmasını 
biliyor, gereken 
dersi çıkarıyor.

Eleştiriye açık 
olmayan devlet 
adamları ve poli
tikacılar kendi dar 
alanlarında bir 
mengeneye 

sıkışmış gibi 
kendilerini 
geliştiremeyip 
yeniliklere, güzel
liklere ve kusursuz 
luklara yelken 
açamıyorlar. Bu 
durum hem onlar 
için hem de içinde 
yaşadıkları toplum 
için büyük bir 
yitiktir.

“Basit bir kimse 
en küçük bir 
eleştiriye çıldırır, 
akıllı adam ise 
kendisini eleştiren, 
kendisi ile tartışan
ların düşüncelerini 
kapmaya çalışır.” 
Der Elbert 
Hubbard.

Son günlerde 
televizyonları 
izlerken ve 
gazeteleri okurken 
kendimi düşün
mekten alamıyo
rum.
İktidar ve muhale

fet temsilcileri akıl
larına geleni 
söylüyor..

Kimsenin kimseyi 
dinlediği yok. 
Söylenenlerin ne 
kadarı doğru ne 
kadarı yanlış bir 

düşünün bakalım. 
Söylenenler 
doğruysa teşekkür 
edin söyleyene! 
Niçin hemen 
veryansın ediyor
sunuz?

Yazılanların ve 
söylenenlerin hiç 
mi gerçek payı 
yok?

Sizin hiç mi 
eksiğiniz, yan
lışınız ve kusu
runuz yok?

Peki bu celallen
me niye?

Bunlar yetmiyor
muş gibi gerçek
leri saptırarak, 
kamuoyunu yanıl
tarak saygınlık ve 
değer kazanıla
cağını mı 
düşünüyorsunuz?

Birtakım gerçek
ler ortada 
dururken bunları 
yok saymaya 
çalışan bir ikti
darın telaşını anla
mak mümkün 
değil.

Eleştiriye kulak 
veren kişi ve 
sanatçılar her 
zaman kazançlı 
çıkmışlardır. Bu 
böyle biline.

GEMIİK ET-BAUK-TAVUK 
SATIŞ NOKTASI

DfiNfi KIYMfi 17.00 TL KÖRE 17.00 TL
DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.00 TL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAÖINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYfl «HVOR MUSUN?" DİYE SORUN

KALİTE 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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2. Alparslan Tiirkes IIIIİIIİİİİBMIİIIMIIİİI
Futbol Turnuvası başladı

Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından 
düzenlenen 
Alparslan Türkeş 
Futbol Turnuvasının 
bu yıl İkincisi 
yapılıyor.
8 takımın katıldığı 
futbol turnuvası
4 erli 2 gruptan 
oluşacak turnuvada 
gruplarında ilk 2 
sırayı alan takımlar 
çapraz eşleşme 

sonucunda yarı 
finale çıkacak ardı- 
nan Finale çıkacak 
iki takım belir
lenecek Final 3 
Nisan Pazar günü 
gerçekleştirilecek.

Açılış maçında 
Bursa Ülkü Ocakları 
eski Başkan yard. 
Muhammet Tekin, 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu , İlçe 

yöneticileri, Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz 
Ocak yöneticileri 
hazır bulundu.
Özcanbaz açıkla
masında " 
Turnuvanın amacının 
Teşkilat içerisinde 
birlik beraberliği 
sağlamak ve sporun 
önemini ön plana 
çıkarmak, dedi

Bursa’mn spor 
alanındaki tarihi 
kimliğinin ortaya 
konulduğu “Osman 
lı’dan Günümüze 
Bursa’da Spor” 
kita bı kent belgeli 
ğindeki yerini aldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi ile Spor 
Yazarı İsmail Kemal 
Kemankaş tarafın
dan hazırlanan ve 
12 branşın yer aldığı 
kitap, Bursa’mn her 
alandaki spor tari
hine ışık tutacak. 
OsmanlI döne
mindeki ok 
atmadan, eskrime, 
biniciliğe, 
günümüzün en 
favori sporlarından 
futbol, basketbol ve 
voleybola kadar 
birçok branşın tarihi 
gelişimi OsmanlI 
dan Günümüze 
Bursa’da Spor Tarihi 
kitabında yer alıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi yayınevi 
gibi çalışıyor 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
geçtiğimiz hafta 6 
kitabı, bu hafta da

kentin spor tarihine 
ışık tutacak olan 
önemli bir eseri 
Bursa belgeliğine 
kazandırdıklarının 
altını çizdi. 
Büyükşehir 
Belediyesinin adeta 
bir yayınevi gibi 
Kültür Bakanlığı’nın 
bir birimi gibi kent 
kimliğine ait birçok 
eseri gün yüzüne 
çıkardığına dikkati 
çeken Başkan 
Altepe, kentin kim
liği ile ilgili bu kadar 
çok bilgiye ulaş
manın ve bunları 
derleyerek önemli 
bir eser haline getir
menin zorluğuna 
değinerek, katkıda 

bulunan herkese 
teşekkür etti. 
Bursa’mn tarihe ve 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış bir 
kent olduğuna 
işaret eden Başkan 
Altepe, “Bu kenti 
yönetenler olarak 
bizler de 
medeniyetlere ait 
izleri birer birer 
ayağa kaldırıp canlı 
bir hale getiriyoruz. 
Çalışmalarımızla 
kent tarihi her yön
den canlanırken, 
kent kültürü ile ilgili 
çarşılarımızda, 
mahallelerimizde, 
köylerimiz ve okulla 
rımızda çalışmaları 
mız sürüyor” dedi.

«sekeri
GEMLİrİN İLİ! ÖZEL 

OIUL ÖNCESİ EGİİİİ 
ÜUBUMU

VI I

(GIW12.VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğilim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLI E SINIFI (2-6 TAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYNI SI HIRLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜBK İLKELEBİNE BAĞLI. YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

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

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

TRAFİK, KASKO, DAŞK, 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 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 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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com


17 Mart 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 9

Emeldiler Martta ne hflar maaş aM? Ev sahihine vergi şoku!
Yaklaşık 9.5 milyon 
emekliye Torba 
Yasa’nın geç onay
lanması nedeniyle 
zamanında öden
meyen Ocak ve 
Şubat ayı zam fark
ları Mart ayında 
ödenecekken, yıllık 
aidat kesintisi ise 
mart ayı maaşları 
üzerinden yapılacak. 
Yaklaşık 9.5 milyon 
emekliye Torba 
Yasa’nın geç onay
lanması nedeniyle 
zamanında öden
meyen Ocak ve 
Şubat ayı zam fark
ları Mart ayında 
ödenecek. Emekli 
Mart’ta en fazla 
99.74 TL zam farkı 
alacak. Ancak 
Türkiye Emekliler 
Derneği ile Türkiye 
İşçi Emeklileri 
Derneği, yine yıllık 
aidat kesintisini 17

KEY’de iki ödeme daha olacak
Geçtiğimiz hafta 
başlayan üçüncü 
KEY ödemeleri bu 
hafta da devam 
edecek, listede 
isimleri olmayanlar 
için yeni liste 
hazırlanacak 
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası yetk
ilileri, üçüncü KEY 
ödemelerindeki itira
zlarla ilgili “Ödemel
er bir bütün. Birinci 
ve İkinciden fay
dalanan hak sahib
inin tutarı daha 
düşük oluyor” 
değerlendirmesinde 
bulundular.

Mart’taHdenecek 
emekli maaşları 
üzerinden yapacak. 
Derneklerin yaklaşık 
680 bin emeklinin 
maaşından yapacağı 
kesinti sonrası 
emeklinin eline 
Mart’ta ne kadar 
maaş geçeceği ise 
henüz bilinmiyor. 
Emekliler, Ocak ve 
Şubat aylarında 
almaları gereken 
zam farklarını Torba 
Yasa’nın geç onay
lanmasından dolayı, 
bu aylarda alamamış 
ve zam farkı Mart ayı 
dönemine sarkmıştı.

Banka yetkilileri, 
üçüncü KEY 
listesinde ismi 
olmayan vatan
daşları da uyararak, 
“Üçüncü ödemelerin 
tamamlanmasının 
ardından yeniden

Buna göre Aralık 
2010'da 720 TL 
olan en düşük işçi 
emeklisi aylığı, 
Ocak 201 Tde 
uygulanan yüzde 
2.73’lük zamla 19.66 
TL artarak 739.66 
TL’ye yükselmiş, bu 
60 TL’lik artıştan, 
19.66 TL’lik zam 
düşülünce 
emeklilerin bir ay 
için 40.34 TL alacağı 
kalmıştı. Ocak ve 
Şubat ayları için bu 
farklar uygulandığın
da da iki aylık 80.68 
TL tutarında bir fark 
alacağı ortaya çıktı 

liste hazırlanacak. 
En az iki ödeme 
daha yapılması plan
lanıyor. Dolayısıyla, 
listede isimleri 
olmayanların endişe
lenmelerine gerek 
yok” dediler.

Evin emlak vergisi 
değerinin yüzde 
5’inin altında kira 
beyanı kabul 
edilmiyor. Bu 
durumda elde ettiği 

fckira geliri, emlak 
vergisi değerinin 
yüzde 5’inden düşük 
olan ev sahipleri, 
perişan oluyor. 
Maliye Bakanhğı’nın 
2011 yılında yayım
ladığı "Kira Geliri 
Beyanname Düzen 
leme Rehberi"ne 
dikkat çekerek ev 
sahiplerini mağdur 
edecek bir ayrıntı 
yazıldı.
2010 yılı emlak ver
gisi değerleri belir
lenirken, bazı il ve 
ilçelerdeki arsa 
değerlerinde yüzde 5 
bin, yüzde 10-15 bin 
oranında artış 
yapılmıştı. Arsa 
değeri de konutun 
maliyetine (hisse 
oranında) dahil 
edildiği için, bazı ev 
ve işyerlerinin 
değeri, gerçek ahm- 
satım bedelinin iki- 
üç katı hatta daha 
fazla çıkmıştı. 
Bakıyoruz;
- Yürürlükteki Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 
73. Maddesi'nde, 
bildirilecek olan yıl

GemlikKBrfez
«miria İli etııoı ıluıl cucnıl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

lık kira gelirinin, 
emlak vergisi de 
ğerinin yüzde 5’in 
den aşağı olamaya
cağı yazıyor.
- Maliye Bakanlı 
ğı’nın 2011 yılında 
yayımladığı "Kira 
Geliri Beyanname 
Düzenleme Rehbe 
ri"nde de aynı husus 
belirtiliyor.
- Kira gelirlerinin, 
internet ortamında 
verilmesi aşamasın
da da sistemde 
"ince bir ayar" 
yapılmış. Evin emlak 
vergisi değerinin 
yüzde 5’inin altında 
kira beyanı kabul 
edilmiyor.
Bu durumda elde 
ettiği kira geliri, 
emlak vergisi 
değerinin yüzde 
5’inden düşük olan 
ev sahipleri, perişan 
Oluyorlar. Bu sorun 
ve buna bağlı yüzde 
5 şoku acilen 
çözümlenmeli...

NÖBETÇİ ECZANE
17 Mart 20İl Perşembe

FATİH ECZANESİ

MATRAH 
ARTIRIMI VE 
DEVAM EDEN 
İNCELEMELER 
Torba Yasa'ya göre; 
matrah ve vergi 
artırımında bulunan
ların, vergi inceleme 
leri ve takdir işlem
lerinin 31 Mart 
201 Te kadar sonuç
landırılıp vergi 
dairesine teslimi 
gerekiyor. 
Bu tarihten sonra 
inceleme ve takdir 
işlemi yapılmayacak. 
Bazı denetim 
birimleri, 
incelemeleri 
durduruldu bazıları 
da hızla devam 
ediyor, bu konuda 
tartışma yaşanma
ması ve farklı 
uygulamalar 
yapılmaması için 
devam eden 
incelemelerin durdu
rulması en sağlıklı 
çözüm olarak 
gözüküyor."

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

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

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

GEREKLİ TELEFONLAR

. 110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

HASTANELER

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR_________

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

DENİZ OTOBÜSÜ

Gemlik Kurfez
tUSlHlMI

513 23 29
513 10 68
513 65 29
513 60 40

RELEDİYE

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

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya

256 77 84 
544 30 60

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

İDO İmâm Aslan 
Dinlenme Tes. 5İ3 23 94

Yalova

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(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
BütünlerLikltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3915

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VEMÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.50-
I9.00-2l.l5 

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-I4.l5l6.45-

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Td: 513 33 21)



Gemlik KSrf ez

■NUM SUM
GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA IÇI GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Ç^rez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilebil 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


El AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSITIVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT

Tel: 0.224 51310 79
Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Mart 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Evimle ölü hulunılu
Küçük Kumla Güzelyalı Mahallesi Mini 
Sokak Erol Apartmanı birinci katında otu
ran Ahmet Erciyas (57) adlı şahıs evinde 
ölü bulundu. Önceki gece, eve gelen 
arkadaşı Ahmet Erciyas'm öldüğünü 
görünce durumu jandarmaya bildirdi. 
Cumhuriyet Savcılığı ölüm nedenini öğren
mek amacıyla cesedi Adli Tıp'a gönderdi.

Gemlik Belediye Meclisimde ilçenin siyaset tarihinde görülmemiş çirkin oyunların sahnelendiği bir seçim yaşandı. MHP 
ve CHP’li iki üye, AKP’li aday Refik Yılmaz’ı destekleyince, CHP’li Başkanvekili aday Necdet Ersoy seçimi 1 oyla kaybetti.

AKP entrikalarla koltuğa sahip olılıı
Dün Belediye Başkan vekili seçimi 
için toplanan Belediye Meclisi’nde 
sonuçlar dördüncü turda alındı.
CHP’li Muarrem Sarı’nın da aday 
olduğu seçimlerde, MHP’li üyeler 
üçüncü turdan sonra meclisi ter- 
ketti. Muarrem Sarı ile Mehmet 
Çelik’in AKP adayı Refik Yılmaz’a 
oy kullanması sonucu başkanvekil- 
liği seçimlerini Refik Yılmaz bir oy 
farkla kazandı. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mecliste kara gün...
Gemlik siyasi yaşamında benim gör 

düğüm “Kara” bir gün yaşandı.
Ak olduğunu, tertemiz olduğunu id 

dia eden iktidar partisinin, Belediye 
Başkanlığı koltuğuna oturmak için ne 
çeşit oyunların içine girdiğini toplantıyı 
izleyenler gördü.

Günlerdir yazıyorum.
“AKP, Gemlik’te “ne yolla olursa ol 

sun” Belediye Başkanlığı koltuğuna 
oturacak” diye.

Bunun hukuksal ve siyasi yollarla 
kılıfları oluşturulmuştu.

Belediyedeki yolsuzluk olayının orta 
ya çıkması, CHP’lilerin halkın emaneti
ni koruyamaması, bunlara bu yolu açtı. 
Halkın oyuyla oturamadıkları koltuğa 
entrika ile oturdular. Devamı syf4’de

http://www.aakcan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP, 3 tur Ömer Kahraman’ı aday gösterecek, Kahraman seçilmezse çekimser kalacak

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, dün sabah yaptığı basın toplan 
tısında, hukuksal süreçte Başkanvekili seçilirken, siyasi fırsatçılık yap
mayacaklarını belirterek, “Ortada bir cenaze var. Cenaze kalkmadan 
miras paylaşımı başlamıştır. Öncelikle cenazenin kalkması gerektiği 
inancıyla hareket ederek her iki partiyi de desteklemeyeceğiz” dedi.

CHP’nin halkın emanetini koruyamadığını da söyleyen Kayaoğlu, 
sonuçta halkın paralarının çalındığına dikkat çekti. Kayaoğlu, Mecliste 
bulunan üyelerinden Mehmet Çelik'in durumuna da açıklık getirdi. İsti
fasının halen İl’de bekletildiğini söyledi ve ekledi. “Aldığımız gurup 
kararına uymadığı, kendi başına hareket edeceği takdirde parti suçu 
işleyeceğinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna verilecektir” dedi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe 
Başkanlığı’nca 
düzenlenen basın 
toplantısında dün 
yapılan Belediye 
Başkan vekilliği 
seçimlerinde parti
lerinin takınacakları 
siyasi tavır açık
lanırken, İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, aday
larının Meclis üyesi 
Ömer Kahraman 
olduğunu belirtirken, 
seçimlerin 4. tura 
kalması halinde 
mecliste kalmayarak 
çekileceklerini 
belirterek, "Bu 
kararımız dışında 
hareket edecek 
MHP’li meclis üyesi 
olursa, bizim için 
bunun anlamı bu 
arkadaşlar kendi 
başlarına kapalı 
kapılar ardında bizim 
siyasi ahlaksızlık 
diye nitelendirdiği 
miz bir takım pazar 
hkların, yapıldığının 
göstergesi olacaktır. 
Bu kişilerle 
siyasette yollarımızı 
ayıracağız” dedi. 
Mehmet 
Kayaoğlu’nup dün 
saat 09.30’da MHP 
İlçe binasında yap
tığı basın toplan
tısındaki açıklaması 
aynen şöyle: 
"Gemlik Belediyesi 
üzerinde yürütülen 
soruşturma kap
samında Belediye 
Başkanı ve iki 
belediye başkan 
yardımcısının soruş
turmanın selameti 
açısından görevden 
uzaklaştırılmaları 
sonucu bugün yeni 
Belediye Başkan 
vekilinin seçilme

siyle alakalı Belediye 
Meclisi olağan üstü 
toplantı yapacaktır. 
Bu kapsamda 
Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak 
düşüncelerimizi ve 
tavrımızı siz değerli 
basın mensupları 
aracılığıyla kamu 
oyuna duyurmak 
istiyoruz. Öncelikle 
şunu belirtmek iste 
rim ki meclis teki 
aritmetikten dolayı 
MHP kilit parti konu
muna gelmiş ve her 
iki partide (AKP ve 
CHP)bizlere siyasi 
nezaket çerçeve 
sinde belediyeyi bir
likte yönetmeyi ve iş 
bölümü yapmayı 
önermiştir. Yani 
bizler, siyasi ikbal 
peşinde koşan 
insanlar olsaydık bu 
süreçte her halükar
da belediyede söz 
sahibi olma imkanı
na sahip olurduk. 
Fakat bizim siyasi 
ahlak anlayışımız 
gereği her iki par
tiyle pazarlık yap
mayacağımızı, orta
da bir cenaze 
olduğu öncelikle bu 
cenazenin kalkması 
gerektiği inancıyla 
hareket ederek her 

iki partiyi de destek
lemeyeceğimizi açık 
yüreklilikle belirtmek . 
istiyorum. Ülkücü 
ahlak anlayışımızla 
almış olduğumuz 
ilkeli tutarlı ve 
onurlu kararımız 
sonucunda yapmış 
olduğumuz değer
lendirmede, hali
hazırda belediyede 
görevde bulunan 
CHP yönetiminin 
halkın kutsal emane
tine sahip çıkamadı 
ğı ve neticede bele 
diyenin paralarının 
çalındığı aşikar bir 
gerçektir. Kimin 
suçlu kimin suçsuz 
olduğuna tabi ki 
yargı karar verecek
tir. Bu aşamada 
hiçbir şey olmamış 
gibi tekrar CHP’nin 
adayının desteklen
mesi bizim açımız
dan vebal altına 
girmemiz anlamına 
gelecektir. Öte 
yandan AKP’nin 
adayının desteklen
mesi yarınlara 
dönük AKP’yi kim 
nasıl denetleyecektir 
sorusunu berabe 
rinde getirecektir. 
Hepimizin malumu 
Gemlik Belediyesi’n 
deki sürecin bir ben-; 

zeri AKP’li Gürsu 
Belediyesi’nde 
yaşanmaktadır. 
Yaklaşık 4.000.000 
TL lik otopark para 
larının akıbeti belli 
değilken, bazı 
esnafların belediye 
ye iş yapmadan 
karşılıksız faturalar 
kestikleri bu fatura 
bedellerinin beledi 
yenin kasasından 
ödendiğini herkes 
bilmektedir. Hal böy- 
leyken AKP li Gürsu 
belediye başkanını 
görevden uzaklaştırıl 
mayıp CHP li Gemlik 
belediye başkan ve 
yardımcılarını 
görevden uzaklaştır
maları AKP hüküme
tinin gerçek yüzünü 
bizlere göstermiştir. 
Burada hemen 
belirtmek isterim ki 
AKP li İçişleri Bakan 
lığı Gemlik için 
aldığı karar doğru 
bir karardır. Fakat 
aynı doğru ve şerefli 
kararları AKP li 
belediyeler söz 
konusu olduğunda 
görmediğimizi 
üzülerek belirtmek 
isterim. Gemlik 
Belediyesi’nde 
müfettiş raporlarıyla 
1^00.000 TL

paranın kayıp 
olduğu ortaya 
çıkartılmıştır. Şimdi 
buradan aklı ve vic
danı olanlara sor
mak lazımdır, AKP 
hükümeti kendi 
belediyelerinde 
müfettiş incelemeleri 
yapmayıp savcıların 
soruşturma talepleri 
ne izin vermeyerek 
kim bilir halkımızın 
kaç milyarlarının 
çalınmasına göz 
yummuştur. Bunun 
da taktirini siz 
değerli halkımıza 
bırakıyorum. Eğer 
Gemlik Belediyesi 
AKP li bir belediye 
olmuş olsaydı bu 
1.300.000 TL nin 
hesabı sorulmayıp 
ört bas edilecekti. 
Bu yapmış olduğu
muz değerlendirme 
neticesinde Gemlik 
halkına karşı duy
muş olduğumuz 
sorumluluk ve almış 
olduğumuz görev 
gereği, bu olağan 
üstü durumla alakalı 
çözüm sunmamız 
gerektiğine inanarak 
şunu söylüyoruz; 
MHP olarak denet 
lenmesi en kolay 
olan, mecliste 
azınlık olan,

komisyonlarda tem
silcisi olmayan par
tiyiz. Bu anlamda 
CHP açısından huku 
kun önünün açılma 
sı, AKP açısından 
siyasi fırsatçılık 
yapılmasını engelle
mek ve geçiş döne
minde Gemlik halkı
na eşit mesafe de 
durabilecek emekli 
Zabıta Müdürü sayın 
Ömer Kahraman’ı 
belediye başkan 
vekili adayı olarak 
ilan ediyor ve MHP 
olarak taşın altına 
elimizi koymak tan 
çekinmediğimizi tüm 
halkımıza beyan edi 
yorum. MHP olarak 
toplam 4 turluk 
oylamaların 
üçüne katılıp 
kendi adayımızı 
destekleyecek 
eğer dördüncü tura 
adayımız kalmazsa 
dördüncü tur oyla
malara katılmayarak 
çekileceğimizi, bu 
kararımız dışında 
hareket edecek MHP 
li meclis üyeleri 
olursa bizim için 
bunun anlamı şudur 
bu arkadaşlar kendi 
başlarına kapalı 
kapılar ardında, 
bizim siyasi 
ahlaksızlık diye 
nitelendirdiğimiz bir 
takım pazar ıkların 
yapıldığının göster
gesi olacaktır.
Böyle bir süreçte 
hiç kimsenin yaptığı 
hataların MHP nin 
ilkeli tavrını zedele 
meşine fırsat verme 
yip Gemlik kamu 
oyuna bu arkadaş 
larla siyaseten yol
larımızı ayıracağı 
mızı saygılarımızla 
beyan ederiz.”

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Okuldan giinenlik tameralarını çaldılar YazıYORUM

Bursa'da bir 
ilköğretim okuluna 
giren hırsızlar, 
iki adet güvenlik 
kamerasını çalarak 
kayıplara karıştı.

Sırlım kOuelı ısıran şahıs lıastantlik oldu
Bursa'da, bir köpek 
tarafından sırtırdan 
ışınlan şahıs 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre

Use öğrencisinin oüğsiine teli lıursun
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir lise 
öğrencisi, kavga 
ettiği şahıs 
tarafından metruk 
bir kulübede 
tek kurşunla 
göğsünden 
vuruldu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Kozluca yolu 
Umuteli Yardım 
Derneği binasının 
yakınlarında metruk 
bir kulübede mey
dana geldi. Henüz 
kimlikleri tespit 
edilemeyen birkaç 
arkadaşı ile kavga 
ederken tabanca ile 
göğsünden 
yaralanan 19 yaşın
daki M.A., bir

Hurda ve talaşları çaldılar
Bursa'da bir iş 
yerinden 700 kilo
gram hurda demir ile 
6 varil talaş çalındı.

İnegöl’de silahlı kavga: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde çıkan 
silahli kavgada 
bir kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Muhammet A. (19), 

Olay, Muradiye 
Mahallesi Kaynarca 
Caddesi'n de 
bulunan Ahmet 
Yesevi İlköğretim 
Okulu'nda 

olay, Küplüpınar 
Mahallesi Enver 
Paşa Sokak'ta 
meydana geldi. 
Sokakta yürüyen

müddet yürüyerek 
Umuteli Yardım 
Derneği'nin önüne 
kadar geldi.
Dörtçelik Endüstri 
Meslek Lisesi öğren
cisi olduğu belirtilen 
M.A.'u yere yığılmış 
vaziyette gören 
vatandaşlar, durumu 
hemen polise ve 112 
Acil Servis ekiplerine 
bildirdi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
ekiplerce İnegöl

Alınan bilgiye göre, 
Yunuseli Mahallesi 
4. Yan Caddesi'nde 
bulunan Murat Ş'ye 

ilçeye bağlı Kozluca 
Köyü yolunda 
henüz kimlikleri belir
lenemeyen kişilerle 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın

meydana geldi.
Gece bilinmeyen bir 
saatte okula gelen 
hırsız veya hırsızlar, 
ön ve arka bölümde
ki 2 güvenlik

M.T. (36), Ö.F’ye ait 
köpeğin saldırısına 
uğradı. Sırtından 
yaralanan M.T, olay 
yerine gelen ambu

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan öğrencinin 
şuurunun açık 
olduğu ancak 
hayati tehlikesinin 
sürdüğü bildirildi. 
Olayı duyarak 
hastaneye gelen 
Dörtçelik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü Ertan 
Kalkanlı, öğren
cisinin sağlık duru
mu ile ilgili yetkililer
den bilgi aldı.

ait iş yerine giren 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler, 
700 kilogram hurda 

büyümesi üzerine 
çıkan kavgada 
Muhammet A, 
şüphelilerin kuru sıkı 
tabancayı ateşlemesi 
üzerine yaralandı. 

kamerasını 
sökerek 
kayıplara karıştı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

lansla Devlet 
Hastahesi'ne 
götürüldü. Şahsın 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Müdür Kalkanlı, 
Makine Bölümü 
son sınıf öğrencisi 
M. A.'un ailesinin 
başvurusu üzerine 
YGS'ye hazırlanmak 
için 28 Şubat 
2011 tarihinde 
20 günlük izne 
ayrıldığını söyle 
yerek olaya çok 
üzüldüğünü ifade 
etti. Oğlunun 
vurulduğunu Okul 
Müdüründen 
öğrenen hastanenin 
temizlik gorevlile 
rinden baba Y. A. 
ise ani bir şok 
yaşadı. Polis ekipleri 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı.

demir ile 6 varil talaşı 
çalarak kaçtı.
Olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun iyi 
olduğu, şüphelilerin 
arandığı bildirildi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Büyüklere masallar...
Bir varmış bir yokmuş..
Bir ülkede deniz kıyısında eskiden asude, 

güzel, son günlerin de ise çok karışık bir 
kasaba varmış..

Bu kasabada yıllardır sağ cenah denen 
kesimler şehri emin (Belediye başkanlığı) 
lik yapar imiş..

Diğer kesim fakir fukara partisi olup, 
sosyal demokratım diyenler her seçimde 
yenilirlermiş..

Ama yinede mücadeleyi bırakmazlarmış..
Bu partinin büyükleri, buna gönül veren

ler, birbirlerine saygılı “Ah biz seçilsek te 
bu iş nasıl iyi yapılır” şu halka göstersek, 
kendimizi ispatlasak derlermiş.

Şon şehri emin, bir çok bina ve kasayı 
dolu bırakmış..

Fakir fukara partisi bunları görünce ateş 
lenmiş.

Kendilerinden olmayan birini başkan 
yapmışlar.

Buna bozulan aslında sıra bendeydi 
diyen, eskilerden bazıları, karşı safa sağ 
cenaha geçmiş..

Neyse ki bu defa ki sağ aday yanlış, biri i 
miş.

O da oraya yukardan Sadrazamın emri ile 
getirilmiş.

Sonradan ‘sosyal demokratım’ diyen 
aday; “Beni seçin derelerinizde kayık yüz 
düreceğim, Belediye binamızı camla kap 
latacağım” demiş.

Kardeşi de “bu iş böyle olmaz” diyenlere 
hakaret eden mesajlar, mektuplar gönder
meye başlamış.

Gerçi cevabını daha da ağır alıyormuş 
ama bu huyundan vazgeçmediği için kar 
deşine çok zarar vermiş.

Kasabanın halkı da, yahu öbürleri yağ 
-pirinç -kömürden başka bir şey vermi 
yor, bu defa kayık yüzdüreceklere oy vere
lim demişler.

Vermişler de, ama başkan ve kardeşi bu 
oyları kendileri aldıklarını zannedip, bu işe 
gönül verenleri, eski büyükleri küçümseyip 
kenara itmişler.

Bunların ayakları yerden kesilmiş, 
“Büyükler yapmayın etmeyin, adımlarınızı 
iyi sağlam atın, bağlı olduğun Büyükşehri 
emin” seni sevmiyor, onlarda oyun çoktur, 
bir iki el ense ile seni yıkar,” dediklerinde 
“hadi ordan ukalalar” diye dışlanmışlar.

Kendi adamlarını suyun başına yerleştirip 
bu işi yürüteceklerini zannetmişler.

Ama, işler halkın beklediği gibi yürü 
memiş..

Kayıklar derede yüzeceğine, Belediyenin 
paraları ortalıkta yüzmeye başlamış..

Matbacısı da, tabelacısıda almış, boyacısı 
da, muhase becisi de..
“Dikkat edin dedikçe, gezilerde devam 

etmiş,”
Sonra ne mi olmuş ?..
Ülkenin büyükleri iktidarda oldukları için, 

“Yeter artık bu zaten oraya yakışmıyordu, 
bize uygun değildi, deyüp” bu işe noktayı 
koymuşlar.

Sizlere kötü bir masal anlattım değil mi?..
Masallar çok zaman güzel sonuçlarla 

biterler.
Ama bu bir masal değil ki..
Sonunda şehri emin koltuğundan olmuş.

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

Mecliste kara gün...
Belediye Başkanın/ koltuğundan eden 

idari ve hukuksal durumu fırsat bilenler 
CHP Meclis Gurubunun içindeki en zayıf 
halkaya el attılar.

Bu zayıf halka, partide en çok ilgi gören 
kişiydi.

Giresun kökenli olduğu için Meclise CHP 
listesinden girmişti.

Oysa aynı kişi 2004-2009 yılları arasında 
AKP den yine Meclis üyesiydi.

Bu zayıf halkanın bir gün bile mecliste 
sesi çıkmadı.

Ne bir öneri, ne bir teklif verdiği görüldü.
Biz, böyleleri için, meclisin “Parmakçıla 

n” eleriz.
Her parti gurubunda, bölgesel kökenli ol 

duğu için bir “parmakçı” vardır.
CHP’li Belediye, bu kişilerin isteği ile Gire 

sun Belediyesi’ni "Kardeş Şehir” yaptı.
Buraya 3-4 gün süren geziler düzenlendi.

Aman ne havaları vardı o günlerde...
Bu gezilerin başında da bu kişi vardı.
O’nun şahsında Gemlikli Giresunlu kö 

kenliler, onurlandırıldı.
Giresun Belediye Başkanı, milletvekilleri 

meclis üyeleri Gemlik’e geldi.
Bu yetmedi, Başkan görevinden Bakan 

lıkça uzaklaştırıldığında daha birkaç gün 
önce (Pazartesi ve Sah günleri) Başkan 
vekili İğini O’na bıraktı.

İki gün kentin yöneticisi oldu bu zevat. 
Evrakları imzaladı, koltuğa oturdu, makam 
arabasına bindi.

İki günde koltuk sıcak geldi falan deme 
yin bana...

Koltuktan iner inmez, AKP’lilerin tarafın
dan günlerce yapılan pazarlıklar sonucu, 
dün yapılan Başkan Yardımcılığı seçimle 
rinde partisini AKP’ye sattı.

Partisine, gurubuna ihanet etti.
İhanet edenin kime faydası dokunur?
Ihanetçi sevilmez.
Sevilir gözükse de "Bir gün gelir bizi de 

satar" derler. O nedenle güven vermez.
Ama kullanılır.
Kullanılmaya müsaittir böyleleri.
CHP bunu sezdiğinde iş işten çoktan geç 

mişti.
Bir türlü anlatamadılar, yapılanın siyasi 

ahlaksızlık olduğunu.
Giresun’dan gelen telefonlar bile yetmedi 

bu ihanetin durulmasına.
AKP, yerel seçimlerde oturamadığı Baş 

kanlık koltuğuna, o’nun sırtına basarak otu
racaktı.

Ve oturdular... Çifte ihanet ile..
Diğeri ülkücü bir ihanetti.
Ama O’na da MHP İlçe Başkanı gerekli 

cevabı verdi, bunu okuyun gazetemizde..
Bu insanlar, sokakta nasıl gezecekler şa 

şırıyorum.
AKP’liler çıkıp, açık kalplilikle bunlara ne 

ler vaad ettiklerini anlatmalı.
Bunlar kendi kendine karar vermedi, arka 

sındaki güçler bu ihanet kararını aldırdılar.
Gemlik Belediye Meclisine Orhangazi eski 

Belediye Başkanı bile gelmişti.
Böyle zafer kazanılmaz.
O alkışlar, o sevinmeler boşuna...
Böyle ak, mak da olunmaz.
Olsa olsa Gemlik siyasi tarihinde kara bir 

sayfa, ahlaksız bir siyaset örneği olur.
Size hayırlı olsun.

Muarrem Sarı CHP'den atılıyor
CHP Yönetim Kurulu, Meclis toplantısından çıktıktan sonra olağanüstü toplanarak 
Muharrem Sarı’nın Kesin İhraç istemi ile Disiplin Kurulu’na şevkine karar verdi
Dün, Belediye 
Meclisi’nde Başkan 
vekili seçimlerinde 
AKP adayı Refik 
Yılmaz’a oy kullanan 
CHP Belediye Meclis 
üyesi Muarrem Sarı, 
kesin ihraç istemi ile 
il Disiplin Kurulu’na 
verildi.
CHP İlçe Yönetim 
Kurulu, Meclis 
toplantısından sonra 
yaptığı olağanüstü

toplantıda seçimlerde 
AKP adayı Refik 
Yılmaz’a oy 
kullandığı ve ilke 
kararına karşın 
aday olduğu 
gerekçesi ile 
Sarı’nın partiden 
ihracını II Disiplin 
Kurulu’ndan istedi. 
CHP den yapılan 
açıklamada 
"Başkanvekili seçim
lerinde gurup adına

Necdet Ersoy’un 
aday olmasına 
karşın Meclis üyesi 
Muarrem Sarı 
karara uymayarak 
disiplinsiz davrandığı 
ve aday olduğu 
nedeniyle parti suçu 
işlediği sonucuna 
vararak partimizden 
kesin ihraç istemiyle 
il Disiplin Kurulu’na 
verilmesine karar 
verildi” deniyor.

18 Mart Şehitleri anılıyor
18 Mart Şehitler 
Günü nedeniyle 
anma programı 
düzenlendi.
Bugün saat 09.45’te 
Atatürk Anıtı’nda

saygı duruşu ve 
anıta çelenk sunu 
muyla başlayacak 
olan törenlere, saat 
14.oo’de Belediye 
Kültür Merkezi’nde

devam edilecek. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayacak olan 
törenlerde, günün

anlam ve önemini 
belirten konuşmalar 
yapılacak, şiirler 
okunacak, sineviz 
yon gösterileri 
yapılacak.

Vergi Dairesi nden seminer
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı ile Gemlik 
Vergi Dairesi Müdür 
lüğü ve Ticaret Bor 
sası işbirliği sonucu 
“Yapılandırmaya 
ilişkin 6111 sayılı 
kanun” konulu bir 
seminer düzenlendi. 
Ticaret Borsası 
Salonunda dün saat 
14.oo’de başlayan 
semineri Bursa Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
Grup Müdürü Rama 
zan Tekkeş sundu. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade, Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar, 
Yönetim kurulu 
üyeleri, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve diğer oda 
başkanları ile mali 
müşavirlerin katıldığı 
seminerde konuşan 
Tekkeş, Torba Yasası 
olarak bilinen 
yasanın çok geniş 
kapsamlı olduğunu, 
bu yasa ile vergi 
borcu bulunan 
mükellefleri ilgilen 
diren bölümlerini 
tanıtmayı amaçladık
larını söyledi.
Yasanın mali bir af 
gibi algılanmamasını

söyleyen Tekkeş, 
dünyanın ve ülke 
mizin de içine girdiği 
ekonomik kriz sonu
cu iş, mal ve hizmet 
lerde azalmalar 
olduğunu, esnafın, 
tüccarın iş durumu-ı 
nun bozulduğunu, 
vergierini ödeyemez 
duruma düştüğünü, 
bu nedenle devlete 
karşı hükümlülükleri
ni yerine getiremez 
hale geldiğini

söyledi.
Vergi dairesinin cebri 
tahsilata başladığını, 
ihaleye girmek 
isteyen esnaf ve 
tüccarın ‘vergi borcu 
yoktur’ yazısı ala
madığını, bunların da 
iş hayatını etkilediği
ni belirtti.
Yasa kapsamına 
birçok kurumun 
girdiğini, bu yapı
landırma ile devlete 
borcu olanların

borçlarını 36 aya 
kadar tak- 
sitlendirerek ödeye
bileceğini söyledi. 
Bu konuda, yasayı 
hazırlayan Maliye 
Bakanlığı teknik 
kadrosunun yakında 
Bursa’ya gelerek 
daha geniş 
ve kapsamlı açıkla
malarda bulu
nacağını söyleyen 
Tekkeş, konu hakkın
da geniş açıklamalar

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye Meclisi’nde ilçenin siyaset tarihinde görülmemiş çirkin oyunların 
sahnelendiği bir seçim yaşandı. MHP ve CHP’li iki üye, AKP’li aday Refik Yılmaz’ı 

destekleyince, CHP’li Başkanvekili aday Necdet Ersoy seçimi 1 oyla kaybetti.

AKP entrikalarla koltuğa sahip oldu

Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
Gemlik 
Belediyesinde 
başlatılan soruştur
ma sonucu, İçişleri 
Bakanhğı’nın 
Belediye Bakanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevinden 
uzaklaştırması 
sonucu dün yapılan 
Başkan Yardımcılığı 
seçimlerini MHP’li 
Mehmet Çelik ve 
CHP’li Muarrem 
Sarı’nın AKP’li aday 
Refik Yılmaz’a oy 
vermesi sonucu,

Refik Yılmaz 
Belediye 
Başkanvekili seçildi. 
Dün, Gemlik 
Belediyesi tarihinde 
ilk kez çirkin oyun
ların döndürüldüğü 
görülen seçimli 
bir genel kurul 

toplantısı yapıldı. 
Gemlik Belediye 
Meclisi, 2. Başkan 
vekili Gürhan 
Çetinkaya’nın baş 
kanlığında saat 
11.00 de toplandı. 
Eski toplantı 
tutanağının okun
muş sayılmasından 
sonra, söz alan 
Çetinkaya, Divan 
Başkanhğı’na 
görevden alınan 
Özkan Ateşli ve 
Cemil Acar 
tarafından verilen 
dilekçeleri okudu. 
Acar ve Ateşli 
dilekçelerinde 
Kaymakamlık 
makamından gelen 
bir yazı ile seçme ve 
seçilme haklarının 
ve meclis üyesi 
yükümlülüklerinin 
ellerinden alındığını 
belirterek, "Yargıya 
başvurarak hak
larımıza geri ala
cağız" dediler.

SALON 
TAMAMEN DOLDU 
Belediye Meclisi 2. 
Başkanvekili Gürhan 
Çetinkaya, Savcılığın 
istemi, 5393 sayılı 
Belediyeler 
Yasası’nın 47. mad
desi gereği İçişleri 
Bakanhğı’nın oluru 
ile görevinden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in yeri

ne, bir Başkan veki 
seçileceğini duyur
du.
Seçimler hakkında 
bilgi veren 
Çetinkaya, daha 
sonra seçim kuru
lunu göreve çağırdı, 
adayların başvur
masını istedi. 
CHP adına Necdet 
Ersoy, MHP adına 
Ömer Kahraman, 
AKP adına Refik 
Yılmaz aday olurken, 
CHP’li Muharrem 
Sarı da aday 
olduğunu duyurdu.

TURLAR BAŞLIYOR 
Yapılan birinci tur 
seçimlerde Necdet 
Ersoy (CHP) 10 oy, 
Ömer Kahraman 
(MHP) 3 oy, Refik 
Yılmaz (AKP) 9 oy, 
Muharrem Sarı 
(CHP) 1 oy aldı. 
Başkan Çetinkaya, 
Başkanvekili seçile
cek 3/2 oy sağlan
madığı için 
2. ve 3. a geçti. 
Bu turlarda da 
sonuçlar değişmedi. 
Bu arada MHP grup 
Başkanı Suat 
Laçinok söz alarak, 
MHP olarak 3 tur 
seçimlerine kadar 

adaylarının 
seçilmediği takdirde 
meclisten çekilecek
lerini söyledi.
Laçinok, "Bizden 
sonra herhangi bir 
şaibeye meydan ver
memek için 4. tura 
katılmayacağız. 
Diğer arkadaşlara 
başarılar diliyoruz.” 
dedi.
Laçinok ve 
Kahraman’ın salon
dan ayrılmasına 
karşın, MHP’den isti
fa eden ancak isti
fası bekletilen Meh 
met Çelik salonda 
kaldı.

SARI VE ÇELİK 
AKP’Yİ DESTEKLEDİ 
Daha sonra seçim
lerde en çok oyu 
alan Necdet Ersoy 
ve Refik Yılmaz 
arasında 4. oy 
seçimlerine geçildi. 
Oylama sonunda 
CHP’li Muharrem 
Sarı ve MHP’li 
Mehmet Çelik, AKP’li 
aday Refik Yılmaz’a 
oy verince, Yılmaz 
11 oyla Belediye 
Başkanvekili seçildi. 
CHP’li aday Necdet 
Ersoy’a 10 oy çıktı. 
Bu arada bir dinleyi

ci, AKP’li üyeye oy 
veren Sarı ve Çelik’e 
“satılmışlar” diye 
bağırdığı duyuldu. 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye 
Başkanvekili 
seçilmesi üzerine 
meclis salonunda 
bulunan AKP’liler 
den büyük alkış 
geldi.
AKP’liler Refik 
Yılmaz’ı kutlama 
kuyruğuna girerken, 
Yılmaz yaptığı 
konuşmada, 
Gemlik’e küçük 
yaşta geldiğini, 
inşaat işçiliği yap
tığını, Allah’ın 
lütfuyla Belediye 
Meclis üyeliğine 
seçildiğini söyledi. 
Yılmaz, "Gemlik 
Belediyesi’ni tüm 
meclis üyeleri ile 
birlik ve beraberlik 
içinde yürütmeye 
devam edeceğiz. 
Herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Yılmaz’ı ilk 
kutlayan Necdet 
Ersoy oldu.
Refik Yılmaz’ın 
bugün Belediyeye 
giderek Belediye 
Başkanlığını devrala
cağı öğrenildi.
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Wt imncııı aMı" liaâ Mahallesi planları tonanılı
Çanakkale Zaferinin 
96. yıldönümü 
nedeniyle basın açık
laması yapan Saadet 
Partisi Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı 
Nurullah Şıvgın;
“Çanakkale Zaferi Milli 
birlik ve beraberliğimi 
zin ne kadar güçlü 
olduğunun bir göster
gesidir” dedi.
Açıklamada, “250 bin 
şehit verdiğimiz 
Çanakkale’de ecda dı 
mız Türküyle, Kürdüy 
le Lazıyla Çerkeziyle 
Sünnisi ve Alevisiyle 
omuz omuza şehadet 
şerbetini içmişlerdir. 
Çanakkale’yi geçilmez 
yapan bu kardeşlik ve 
inançtır. 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’nin 
yıldönümü vesilesiyle 
tüm şehitlerimizi rah

lavın sıvı Iperatirliâü 
Eğilim kursu acılıyor

Gemlik Halk 
Eğitim Merkez 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
“Havuz Suyu 
Operatörlüğü 
Eğitim” kursunun 
açılacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, 
İlçemizin deniz 
kenarında olması, 
yazlık sitelerin ve

met ve şükranla 
anıyoruz." dedi.

ERBAKAN İÇİN 
KURAN ZİYAFETİ 
54. Hükümetin 
Başbakanı Saadet 
Partisi Genel Başkanı 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın vefatı 
nedeniyle Gemlik İlçe 
Teşkilatı Kuran 
Ziyafeti düzenliyor. 
Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı Eğitim 
Başkanı Avni Duran 

yüzme havuzlarının 
yoğun olarak bulun
ması sebebiyle 
“Yüzme Havuzu 
Operatörlüğü” kur
sunun açıldığı, 
eğitim almak 
isteyenlerin Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri 
istendi.

tarafından yapılan 
açıklamada; “Merhum 
Genel Başkanımız 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın ruhuna 
hediye edilmek üzere 
20 Mart 2011 Pazar 
günü Gemlik Çarşı 
Camiinde Kuran 
ziyafeti tertip etmiş 
bulunuyoruz. Öğle 
namazına müteakip 
gerçekleşecek Kuran 
ziyafetine tüm Gemlik 
halkını davet etmek
teyiz." dedi.

Deniz ve havuz 
mevsimine 
hazırlık yapıldığı 
belirtilen açıklama
da, "Havuz Suyu 
Operatörlüğü 
Eğitim” toplam 40 
saat süreceği ve 
kurs kayıtlarının
21 Mart 2011 
itibaren başlayacağı 
belirtildi.

Dersimliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
12 Mart katliamını 
kınadı.
Dernekten yapılan 
yazılı açıklamada, 12 
Mart 1995 günü Gazi 
Mahallesi’nde 
kontrgerilla tarafın
dan organize edilip, 
faşist yapılanma 
tarafından pratiğe 
geçirten bir katliam 
gerçekleştirildiği 
belirtilen açıklama
da, şu görüşlere yer 
verildi: "12 Eylül 
faşist cuntasının 
devrimci, demokrat, 
yurtsever Alevi 
halkının yok ettiği, 
kültürel hak ve 
özgürlüklerinin 
yeniden güçlü bir 
şekilde örgütlediği 
bir dönemde; bu 
katliamın gerçek
leştirmesi düşündü 
rücüdür.
Gazi Mahallesinde 
bir taksi şoförü ve 
62 yaşındaki cem 
evi dedesinin 
ka tledilmesiyle 
başlıyan olaylar, 
üzerine demoktatik 
tepkisini gösteren 
devrimci demokrat 
yurtsever alevi halkı 
sokaklara dökülerek 
tepkilerini sürdür
müştür. Bu tepkiler 
karşısında esas 
görevi bu cinayeti

İli bIh Bi at

yapanları yakalayıp 
açığa çıkartmak 
olan kolluk kuvvet
leri, tam da bunun 
aksine halkın üzeri 
ne ateş ederek 
insanların ölmesine 
ve yaralanmasına 
sebep olmuşlardır. 
Gazi Mahallesi’nde 
başlıyan tepki gös
terileri İstanbul’un 
çeşitli semtlerine de 
yansımıştır. Bu 
demokratik tepkiler 
karşısında katliam 
denecek bir durum 
hasıl olmuştur.
22 ölü onlarca yaralı 
ölen ve yaralanan
ların yakınları olmak 

üzere yüzlerce 
insan gözaltına 
alınmıştır. Bu sonuç 
karşısında Gazi ve 
Ümraniye katliamını 
yapanlardan bir tek 
kişi dahil yakalanma 
m ıştır. Gemlik 
Dersimliler Derneği 
olarak 1 Mayıs, 
Maraş, Çorum, 
Sivas, Gazi ve 
Ümraniye katliam 
larını yapanları 
kınıyor, bizler açısın 
dan acıyla dolu 
karanlık “O”günlerin 
dosyalarının açılıp 
aydınlığa kavuş
masını talep 
ediyoruz."

IÜ8IMIIIIM
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜN, 
OTOBOYAJATBOYAClve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02242525122

anmıııı
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolu tarafından 
düzenlenen 
“Çanakkale 
Şehitlerini Anma” 
programı bugün 
yapılıyor. 
Belediye Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
saat 20.oo de 
düzenlenecek 
olan

Çanakkale 
şehitlerini Anma 
Programı 
kapsamında 
Emekli Tarih Öğret
meni Ürer Konak 
bilgi verirken, 
Türk Halk 
Müziği sanatçısı 
Ahmet Gültekin’de 
sazı ve sözüyle 
anma gününe 
renk katacak.

Gemlik Gümrük Müdûrlüğü'nce 
10160400EX058393 tescilli ve 28.09.2010 tarihli 

w 10160400EX053460 tescilli ve 06.09.2010 tarihli 
S 10160400EX054116 tescilli ve 07.09.2010 tarihli

10160400EX054114 tescilli ve 07.09.2010 tarihli 
10160400EX053194 tescilli ve 03.09.2010 tarihli 

Gümrük Çıkış Beyannamelerimiz kay bul muştu r. 
Hükümsüzdür. BIEN SERAMİK SANAYİ VE TIC.A.Ş.
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“Çanakkale Zaferi, 
Türk askerinin ruh kudretini gösteren 

şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. 
Emin olmalısınız ki; 

Çanakkale muharebelerini 
kazandıran hu vüksek ruhtur”

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzerek 
tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz8® 

ztliVek 
bir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii
Kumla Bursa yol ayrımı GEMLİK 

Tel: 513 68 00 - 513 32 46

GEMIİK ET-BAUK-TAVUK 
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMA 17.00 TL KÖRE 17.00 TL

DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" OİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ACIYOR MUŞUM?” DİYE SORUN

KALİTE 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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Süper Lig de 27-28. hafta programı
Spor Toto Süper 
Lig'de 27 ve 28. 
hafta maçlarının pro
gramı açıklandı.
Futbol 
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, ligin 28. haf
tasındaki 
Gaiatasaray-Trabzon 
spor karşılaşması 10 
Nisan Pazar günü 
oynanacak.
Spor Toto Süper 
Lig'de 27 ve 28. haf 
ta maçlarının prog 
ramı şöyle:
-27. HAFTA- 
2 Nisan Cumartesi: 
14.00 Kardemir 
Karabükspor- 
Gaziantepspor 
(Necmettin 
Şeyhoğlu) 
16.00 Sivasspor- 
Beşiktaş 
(Sivas 4 Eylül) 
17.00 Ankaragücü- 
Eskişehirspor 
(Ankara 19 Mayıs) 
19.00 Trabzonspor- 
Konyaspor(Hüseyin 
Avni Aker)
3 Nisan Pazar: 
14.00 Manisaspor- 
Gençlerbirliği

(Manisa 19 Mayıs) 
16.00 Kayserispor- 
Kasımpaşa (Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi Kadir 
Has)
17.00 İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor- 
Bucaspor (Atatürk 
Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe- 
Bucaspor(FB Şükrü 
Saraçoğlu)
4 Nisan Pazartesi: 
20.00 Medical Park 
Antalyaspor- 
Galatasaray (Mardan 
Antalyaspor)
-28. HAFTA-
8 Nisan Cuma:
20.00 Bursaspor- 
Medical Park 
Antalyaspor (Bursa 
Atatürk)

9 Nisan Cumartesi: 
14.00 Bucaspor- 
Kardemir 
Karabükspor 
(Yeni Buca) 

16.00 Konyaspor- 
Manisaspor
(Konya Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk) 
19.00 Eskişehirspor- 
Fenerbahçe 
(Eskişehir Atatürk) 
10 Nisan Pazar: 
14.00 İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor- 
Sivasspor (Atatürk 
Olimpiyat)
14.00 Gaziantep 
spor-Ankaragücü 
(Kamil Ocak)
17.00 Gençlerbirliği- 
Kayserispor 
(Ankara 19 Mayıs)

Bursa'ıa kapalı atleiizm msii
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
amatör spor kulüp
lerini ziyaretinde, 
Bursa’ya kapalı 
atletizm pisti yapıla
cağını açıkladı. 
Başkan Altepe, 
Çirişhane Spor 
Kulübü ile Tuna 
Gençlik Spor 
Kulübü’nü ziyaret 
ederek, Büyükşehir 
Belediyesinin 
Bursa’daki tüm 
amatör spor kulüp
lerinin destekçisi 
olduğunu söyledi. 
Bursa’nın spor şehri 
olması için çok 
emek verdiklerini 
anlatan Altepe, 
“Bursa’ya 
kazandıracağımız 
100’den fazla spor 
tesisiyle artık 
yaşlısından gencine 
herkes spor yapma 
imkanı bulabilecek. 
Genç nesillerin 
sağlıklı olarak 
yetişmeleri için 
çabalayan amatör 
spor kulüpleri, bu 
anlamda önemli bir 
vazifeyi yerine 
getiriyor. Bize

düşen görev ise bu 
kulüplerimizin 
arkasında durup 
onların eksiklerini 
tamamlamaktır.
Hedefimiz bu dönem 
Bursa’yı sporda da 
marka bir kent 
haline getirmek" 
dedi.
Kulüplerin sıkın
tılarını Başkan 
Altepe, 19 Mayıs 
Spor Tesisleri’ni kul
lanan Tuna Gençlik 
Spor Kulübü’ne 
müjde vererek tesis
leri geliştireceklerini 
ve bu alanda kapalı 
bir atletizm pisti 
yapmak istediklerini 

söyledi. Bursa’ya 
bir atletizm pisti 
kazandırılacağını 
müjdeleyen Başkan 
Altepe, “Kapalı atle
tizm pisti ülkemize 
örnek olacak.
Bursa’da sadece 
futbolda değil, 
sporun her branşın
da öncü olmak için 
çabalıyoruz” dedi. 
Tuna Gençlik Spor 
Kulübü bünyesinde 
yeni kurulan bayan 
futbol takımını da 
tebrik eden Başkan 
Altepe, bayanları 
sporun her alanında 
görmekten mutluluk 
duyduğunu söyledi.

seken
GCMÜrİN İLİ ÖZEL 

OWL ÖNCESİ EĞİTİN 
EUBUNU

V| ı(Ginvıı
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP.

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

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

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

_ _ _ _ _ istiklal 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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Bağ-Ku r'lu lar a sürpri; zam!
Torba Kanun önce
sine kadar, Bağ- 
Kur'dan emekli 
kişilerin emeklilik 
öncesi ödedikleri 
sağlık primlerine 
bakılıyordu. 
Eğer sağlık prim
lerinin süresi 10 yıl
dan az ise emekli 
aylığı bağlandıktan 
sonra, 10 yıllık süre 
tamamlanıncaya 
kadar her ay 
yüzdelO oranında 
sağlık primi 
kesiliyordu.
Ancak burada Bağ- 
Kur'luların itiraz 
ettiği bir uygulama 
söz konusuydu. 
SGK, Bağ-Kur kap
samında emekli 
olacak kişinin 
sağlık primi ödeme 
süresini değer
lendirirken, sadece 
Bağ-Kur primlerini 
dikkate alıyordu. 
Örneğin uzun süre 
farklı statülerde 
(SSK, Emekli 
Sandığı) çalışıp da 
son yıllarda Bağ- 
Kur'a geçerek emekli 
olan kişinin, diğer 
statülerde ödediği 
sağlık primleri 
dikkate alınmıyordu. 
Bu kişi son 4 yılda 
Bağ-Kur'a prim 
ödediyse, 10 yılı 
tamamlamak için

emekli aylığından 
her ay yüzde 10 
kesinti yapılıyordu. 
Aynı mağduriyet dul 
ve yetim aylıkları 
için de yaşanıyordu. 
Örneğin bir kişinin 6 
yıl SSK'lı çalışıp 
sonra da Bağ-Kur 
kapsamına geçtiğini 
ve 4 yıl Bağ-Kur'a 
prim ödeyip vefat 
ettiğini varsayalım. 
Bu kişinin dul ve 
yetimlerine Bağ-Kur 
tarafından aylık 
bağlanıyordu. Ancak 
10 yıllık sağlık primi 
doluncaya kadar, dul 
ve yetim aylıkların
dan 6 yıl daha kesin
ti yapılıyordu. Yani 
vefat eden şahsın 
SSK kapsamında 
ödenen sağlık prim
leri,yok sayılıyordu. 
Torba'yla sorun 
çözüldü
6111 Sayılı Kanun'un 
yani Torba Kanun'un 
yürürlüğe girme- 

aşılmış oldu. 
Bundan sonra 
emekli olan veya 
dul/yetim aylığı 
bağlanan kişilerin 
10 yıllık sağlık primi 
kontrolü yapılırken, 
Bağ-Kur dışında 
ödenmiş primleri 
de dikkate alınacak. 
Böylece halihazırda 
kesintileri devam 
eden yaklaşık 100 
bin Bağ-Kur emek- 
li/dul/yetimi için 
yüzde 10'luk 
kesintiden 
vazgeçilecek.
Yani bu kişilerin 
maaşlarında 25 
Şubat 2011 tarihi 
itibariyle yüzde 
TuTuk bir artış 
yaşanacak. 
Dolayısıyla izleyen 
aylarda maaşınızı 
aldığınızda, 2011 yılı 
zamlarının haricinde 
ilave yüzde 10'luk 
bir artış göre
bilirsiniz.

SUK nrim athm inMlainiMir
Yeniden yapılandır
ma uygulamasından 
yararlanarak Bağ- 
Kur ve SSK prim 
borcunu tak- 
sitlendirmek isteyen 
vatandaşlar SGK'ya 
akın ediyor.
Kurum müdürlük
lerinin önünde 
uzun kuyruklar 
oluşurken özellikle 
Bağ-Kur'lular, 
"Ankara'dan henüz 
sistem bize gelme
di." gerekçesiyle 
kapıdan çevriliyor. 
Kamunun vergi ve 
prim alacaklarına 
yeniden yapılandır
ma imkanı getiren 
uygulama, borcu 
sebebiyle emekli 
olamayan Bağ- 
Kur'lulara umut 
oldu. Yasanın yürür
lüğe girmesiyle bu 
durumdaki esnaf ve 
SSK prim borcu 
bulunan şirketler, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na (SGK) 
akın etmeye başladı. 
Günlerdir SGK 
merkezlerinin 
önünde uzun 
kuyruklar oluştu. 
Borcunu ödemek 
isteyenler, 
memurların yavaş 

çalışmasından 
şikâyetçi.
Özellikle f
Anadolu'daki borgffifr 
lar taksitlendirmeW 
yapamadan kapıdan 
çevriliyor. Esnafa, 
"Ankara'dan henüz 
bize sistem gelme
di." deniliyor. Öte 
yandan uygulama 
çerçevesinde borcu
nun ne kadara 
ineceğini öğrenmek 
isteyen Bağ- 
Kur'lulara da bilgi 
verilmiyor. SGK 
görevlileri, "Bize 
borcunuzu yapı
landıracağınıza dair 
kesin taahhüt verirs
eniz, ancak o zaman 
hesaplama yaparız." 
diyor. Ankara 
Yenişehir Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
önünde sabah 
07.00'den beri bek
lediğini söyleyen 
Mustafa Aktaş isimli 
vatandaş, Bağ-Kür'a 
borcu olduğunu, 
devletin sunduğu 
indirim imkânından 
faydalanmak iste
diğini ifade etti. 
Merkez müdür
lüğünde çalışan 
memurların kendi 
lerine yardımcı 

olmadığını iddia 
eden Aktaş, 
"Borcunu ödemek 
isteyenleri hızlı 
cevap verilmeli." 
dedi.
Zonguldak'ta 
borcunu yapılandır
mak için il müdür
lüğüne giden Hasan 
Çekiç de 'tak
sitlendirme yapa
mayız' cevabıyla 
karşılaşanlardan. 
Çekiç, "Geçen hafta 
gittiğimde bana 
sadece borcumu 
söylediler. 7 bin lira 
borcum olduğunu 
öğrendim, taksitler
imin tutarını sor
duğumda cevap ver
mediler. Israr edince 
'Bize Ankara'dan 
henüz sistem gelme
di.' dediler.
Borcumuzu ödem
eye gidiyoruz, kapı
dan çevriliyoruz." 
tepkisinde bulundu. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu yetkilileri 
borcunu ödemek 
isteyenlerin internet 
üzerinden form ala
bileceklerini, 
borçlarını da Alo 170 
numaralı hattan 
öğrenebileceklerini 
aktardı.

KAŞCDE B€KL€M€K TOK 1^%.
KALİTELİ KAŞELER UYGUN ‘ ’ â "W Ö «fi

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM • - JL

GülER AJAN S istiklal Caddesj Bora Sokah No. 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN.

NÖBETÇİ ECZANE
18 Mart 2011 Cuma 
YEŞİM ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat T 56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 İ2 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 *1O 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol

R 
E

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

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

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

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 : 3916 

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)

Bilil IİIIIIIİIIİİİ

VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 

ll.30-l4.00-l6.30-
I9.00-21.I5 

EYVAH EYVAH 2 
Il.45-I4.l5-I6.45-

18.45-20.45
Rezervasyon 

(Td :513332i)



GemlikKKrfezl

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 gösteril^ 

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

RESTAURANT
& CAFE

cam müzi® ıce yph elzlmıe Yaşavn.
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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


El AKCAN PETROL
KALİTELİ HİZMET - ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ - 24 SAAT AÇIK MARKET 
POSİTİVE KARTLA BEDAVA AKARYAKIT 

OTO W SAîipi İAŞUMIŞTII
Tel: 0.224 51310 79

Merkez: Hisar Mh. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA 

www.aakcan.com

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

19 Mart 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

18 Mart Şehitler Günü düzenle
nen törenle anıldı. Gemlik 
Kaymakamlığı tarafından düzen 
lenen çelenk sunma töreni pro
tokol ve vatandaşların katılımı 
yla Atatürk Anıtında gerçek
leştirildi. Haberi sayfa 5’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Almanya dan gelen vagonların tesliminde konuştu:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Baş yazarımız Kadri Güler’e yaptığı açıklamada, 
Gemlik Belediye Başkanlığı koltuğunu bir AKP’linin 
oturacağı şeklindeki sözünün yanlış anlaşıldığını, 
kendisinin Gemlik’te başkanlık makamına AKP’linin 
oturmasının doğru bulmadığını söyledi. Recep 
Altepe, Bursa’da yapılan bir açılışta yaptığı konuş
mada Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’i arayarak “Geçmiş Olsun’’ dediğini söyledi. 
Altepe, konuşmasında seçimle gelenlerin görev
lerinden seçimle gitmesine de dikkat çekti. 2’de

Ve.. Baskanvekili Reiik 
Yılmaz kolluğa oturdu

Belediye Meclisi’nin önceki dün yapılan 
olağanüstü toplantısında, MHP ve CHP’li birer 
üyenin desteği ile Başkanvekili seçilen AKP adayı 
Refik Yılmaz, Belediye personeli ile tanıştı. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

“Sandıkla gelen sandıkla 
gitmeli”

Sevgili okurlarım.
Dünkü yazım kimilerini kızdırdı, kimi

leri ise sevindirdi.
Çok sayıda kimi kutlamaya geldi.
Doğruları yazdığımı yazmaya da 

devam etmemi öğütlediler.
Bugün ise, Perşembe günü yapılan 

Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin 
perde arkasını aralayacağım.

Nelerin döndüğünü Gemlik halkının 
bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ama bundan önce, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ile yap
tığım bir telefon konuşmasından da 
söz etmek istiyorum. Devamı 4’de

http://www.aakcan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Almanya dan gelen vagonların tesliminde konuştu:

1116118. "llllllill I8İIII SMİtt !İ M
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Baş 
yazarımız Kadri Güler’e yaptığı açıklamada, Gemlik Belediye 
Başkanlığı koltuğunu bir AKP’linin oturacağı şeklindeki 
sözünün yanlış anlaşıldığını, kendisinin Gemlik’te başkanlık 
makamına AKP'linin oturmasının doğru bulmadığını söyledi.

Recep Altepe, Bursa’da yapılan bir açılışta yaptığı konuş 
mada Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’i ara 
yarak “Geçmiş Olsun” dediğini söyledi. Altepe, konuş 
masında seçimle gelenlerin görevlerinden seçimle gitme 
sine de dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Gazetemiz Başyazarı 
Kadri Güler’e 
yaptığı açıklamada, 
AKP’li bir başkanın 
Gemlik’te koltuğa 
oturmasını 
istemediğini, karar
da kendisinin etki 
sinin bulunmadığını 
söyledi.
Kadri Güler, 
geçtiğimiz günlerde 
yazdığı bir köşe 
yazısında, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
Başkan Yardımcıları 
nın İçişleri 
Bakanhğı’nın oluru 

ile görevlerinden 
uzaklaştînlmaları- 
nadan sonra, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin Bursâlı 
bir köşe yazarına, 
“Gemlik Belediye 
Başkanlığı koltuğu
na AKP’den biri 
oturacak” dediğini 
yazmıştı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altepe tele
fonla Kadri Güler’i 
arayarak bunun 
doğru olmadığını, 
gazetecinin kendisi
ni aradığını ve Fatih 
Mehmet Güler’in 
milletvekili olmak 
için Ankara’ya git

tiğini söylediğini, 
Gemlik Belediye 
Başkan vekilliği için 
yapılacak seçim
lerde AKP’li birinin 
Başkanlık koltuğuna 
oturmasını isteme 

diğini belirterek, 
“Ben, şahsen 
bu aşamada bir 
AKP'iınin Başkanlık 
yapmasından 
yana değilim.
Bu konu daha

çok partiyi 
ilgilendiriyor.”

SANDIKLA 
GİTMELİ 
Öte yandan, 
önceki gün 
bir açılışta 
konuşan Recep 
Altepe, Gemlik 
Belediyesi’ndeki 
görevden almalarla 
ilgili olarak da 
açıklama yaptı. 
“Sandıkla gelen 
sandıkla gitmeli” 
diyen Başkan 
Recep Altepe, 
soruşturma kap
samında görevinden 
alınan Gemlik 
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet 
Güler’e 
geçmiş olsun 
dileklerinde 
bulunarak, 
böyle şeylerin 
herkesin başına 
gelebileceğini 
söyledi.
Seçilen insanların 
hizmet süresi 
boyunca halkına 
hizmet etmesi 
gerektiğini dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Sayın 
Güler, umarız 
en kısa sürede 
görevine döner. 
Sandıkla gelen 
sandıkla 
gitmelidir” dedi.

Bando takımının çınarı Mili
Gemlik Belediye Bandosunun en kıdemli üyesi Mustafa Utkugil, (85) dün 18 
Mart Şehitleri Anma törenlerine katılmak için son kez giydiği bando kıyafet
leri ile Balıkpazarı’nda kordonda su içerken kalp krizi geçirerek öldü.

özdltekten
18 Mart sergisi

Gemlik 
Belediyesi’nin tarihi 
bando takımının en 
kıdemli üyesi olan 
Mustafa Utkugil (86) 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını 
yitirdi.
Dün sabah saat 
O8.oo sıralarında 
Hürriyet Caddesi’n 
deki evinden bando 
kıyafetlerini giyerek 
ayrılan Mustafa 
Utkugil, Balıkpazarı 
kahvehanelerinin 
bulunduğu yerdeki 
bando bürosuna 
uğradıktan sonra, 
arkadaşlarına 
tuvalete gidiyorum 
diyerek aşağıya indi. 
Daha sonra, 
Atatürk 
Kordonu’nda 
yürüyen Utkugil,

burada bulunan 
çeşmeye eğilerek, 
su içeceği sırada 
yığılarak yere düştü. 
Çevreden yetişenler 
Utkugil’in öldüğünü 
görerek, 112 Acil 
servisi çağırdılar. 
112 Âcil Servis 
tarafından yapılan 
incelemede, yaşlı 
bandocunun öldüğü 
belirlendi.

Utkugil’in cenazesi 
daha sonra 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.

ÇINAR DEVRİLDİ 
Gençlik yıllarından 
beri Gemlik Belediye 
Bandosu’nda 
şef Sabahattin V . İ5 
Özanadolu’nun 
yanında Gemlik

Bandosu’nda göreve 
başlayan Mustafa 
Utkugil, bandonun 
yanında Gemlik’te 
kurulan ilk batı 
müziği orkestrada 
da görev aldı. 
Gemlik Belediye 
Bandosu’nun kapan
masından sonra 
yeniden açılmasıyla 
üniformasına 
kavuşan Utkugil, 
son görevini yap
mak için evinden 
çıktıktan bir süre 
sonra ölmesi 
Gemlik’te sevenleri 
arasında büyük 
üzüntü yarattı. 
Mustafa Utkugil’in 
cenazesi bugün öğle 

upatnazından sonra 
kılınacak cenaze 
namazı ardından 
toprağa verilecek.

18 Mart Şehitleri Anma günü nedeniyle 
Özdilek Gemlik Alışveriş Merkezi girişindi 
resim sergisi açıldı, sinevizyon gösterisi 
düzenlendi. Gemlik Özdilek Alışveriş 
Merkezi’nde ulusal günler ile ilgili konu
larda başlatılan sosyal paylaşım etkinlik
leri kapsamında müşterileri bilgilendir 
mek ve uluşal bilinci geliştirmek amacıyla 
bu tür düzenlemeler yaptıklarını söyleyen 
Müşteri Danışmanı Arzu Dayanıştı, “Bu 
topraklar için canlarını veren şehitlerimizi 
saygıyla anıyoruz.” dedi.
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Fill MilMillllllilitlllll Milli jilli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir otomo
bilin park halindeki 
kamyonete çarpıp 
dükkana girmesi 
sonucu, 20 gün 
sonra baba olmaya 
hazırlanan bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
gece saat 24.00 
sıralarında Mahmu 
diye Mahallesindeki 
bir akrabalarını 
ziyaretten dönen K. 
ailesini taşıyan Z.K. 
(54) idaresindeki 16 
Y 9611 plakalı oto
mobil, Ertuğrulgazi 
Caddesi'nde kavşağa

geldiği sırada kont 
rolden çıkarak işçi
lerin niobilya yük
ledikleri 17 F 9530 
plakalı kamyonete 
arkadan çarptı. 
Ardından dükkana 
dalan otomobilde 
bulunan 25 yaşında 
ki Nevzat K., 
8 aylık hamile eşi 
22 yaşındaki

Selver K., Z.K., 
Cennet K. ve 
Özkan K. ile 16 F 
9530 plakalı kamyo
netin şoförü Mustafa 
Ayatan yaralandı. 
İlk müdahale olay 
yerine giden 112 
ekipleri tarafından 
yapılırken, 
yaralılar daha 
sonra İnegöl

Yaralanan taksici kenaiııi hastaneye yetistirıli
Bursa'da silahla 
omzundan vurulan 
taksici, yaralı halde 
kullandığı aracıyla 
hastaneye gitti. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Profesör 

Tezok Caddesi'nde 
bulunan bir restoran 
önünde 16 T 0409 
plakalı aracıyla 
bekleyen taksi 
şoförü Eyüp Serbest 
(45), müşterilerini 
aldıktan sonra 
hareket etti.
Bu arada yol kenarın

da bekleyen ve daha 
önceden aralarında 
husumet bulunduğu 
öğrenilen İbrahim 
Halil Ö. (24), taban
cayla taksiciye ateş 
etti. Omuzundan 
yaralanan Eyüp 
Serbest, yaralı 
halde kullandığı

taksisiyle yaklaşık 10 
dakika uzaklıktaki 
Şevket Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesine gitti. 
Acil serviste tak
sicinin verdiği ifade 
doğrultusunda 
harekete geçen 
polis ekipleri,

Dövdükleri 
gencin 5 lirasını 

gasp ettiler
Bursa'da, parkta 
dövdükleri şahsı 
gasp eden 2 kişi 
polis tarafından 
yakalandı.
Olay, Merinos 
Parkı'nda meydana 
geldi. İddiaya göre, 
alkollü oldukları belir
tilen B.A. (28) ile U.Ö. 
(29), yanlarından 
geçen 16 yaşındaki 
H.A.'yı durdurdu.

Genci darp eden 
zanlılar, 5 TL para 
ve cep telefonunu 
alarak kaçmaya 
çalıştı. Şahıslar 
daha parktan çıka- 
madan polis tarafın
dan yakalandı.
Darp edilen H.A. ise 
hastaneye giderek 
tedavi oldu. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Karavollarınıla uyarı 
tabelalarını çalan 
hırsızlar tutuklandı

Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Durumu ağır 
olan Nevzat K. 
kurtarılamazken, 
genç adamın 
20 gün 
sonra baba olmaya 
hazırlandığı öğrenil
di. 8 aylık hamile 
olan eşi Selver K. 
ise ilk müdahalenin 
ardından doğum 
servisine kaldırıldı. 
Diğer yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
öğrenildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

zanlıyı kısa sürede 
Karhdağ Caddesi'nde 
yakaladı.
Hastaneye getirilen 
zanlı, taksi 
şoförünün teşhis 
etmesinin ardından 
polis merkezine 
götürüldü. Yaralı 
taksici Serbest, 
Şevket Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesindeki 
müdahalesinin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
sine sevk edildi.

İnsani Yardım 
Derneği'nden 11 hin 

500 n çaldılar
Bursa'da İnsani 
Yardım Derneği'ne 
giren hırsız veya 
hırsızlar, 11 bin 500 
TL para ve dizüstü 
bilgisayarı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Alınan bilgiye göre 
olay, Demirtaşpaşa 
Mahallesi 
Tahal Caddesi

üzerinde meydana 
cjeldi. İddiaya göre, 
İnsani Yardım 
Derneği'ne giren kişi 
veya kişiler 11 bin 
500 TL para ve 
dizüstü bilgisayarı 
çalarak kayıplara 
karıştı. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 41 adet trafik işaret ve uyarı 
levhası ile tanıtım levhasını çaldığı belirlenen 2 kişi, mahke
mece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Harmancık-Simav 
karayolunda bulunan trafik levhalarının sökülerek çalındığı 
ihbarı üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
operasyon başlattı.Yakalanan zanlılar, sevk edildikleri 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

İhaneti hak ettiler!...
Ak Partili Belediye Meclis üyesi Refik 

Yılmaz yıllardır özlemini duyduğu, hasretle 
beklediği Gemlik Belediye Başkanlığı koltu 
ğuna oturdu.

Nasıl mı ?...
Bir dönem önce Ak Parti'de yer alan 

onlarla çalışan her ne desense 29 Mart 
seçimlerinde ilk sıralara yerleştirilip 
CHP'den kontenjan adayı olarak Gemlik 
Belediye Meclisi'ne giren Muharrem 
Sarı'nın ihanet oyuyla oturmuş oldu.

Kilit konumdaki MHP'de ise belediye 
meclis üyeleri İl Başkanı Tevfik Topçu'nun 
isteği doğrultusunda hareket etti.

CHP'ye de AK Parti'ye de önce yakın dur
madı.

MHP ile köprüleri atan eski ilçe başkanı 
Mehmet Çelik'in dördüncü tura kadar ki 
tutumu da Topçu'nun istediği gibi...

Bunlar beklenenlerdi.
Aylarca önce olacakları söyledik. Yazdık.
Sabah kahvaltısı başlıklı yazımda, olacak

ları Fatih Güler’in yüzüne bütün açıklığıyla 
söylediğimizde sevimsiz, sınıfında olduk.

Her zaman ki gibi...
Dost doğru söyler, ama acı söyler dedik..
Yanlarına yaklaşılmadı, ta ki 

Büyükşehir’in tokatını yiyinceye kadar.
Bu bile ayılmalarına yetmedi, ihaneti 

gördüler.
İhanet eden ilk sıraya oturduğu bir yere 

gittiğinde vekil bıraktığı, kendi has adam 
lan.

Sonrası malum; Dördüncü turda Çelik ile 
Sarı tercihini değiştirip, Yılmaz lehinde oy 
kullanınca, Gemlik'te CHP sandıkta kazan 
dığı iktidarı, geleceğini de muhalefete kap
tırdı.

Gemlik'te dün yaşanan olayın düşündürü 
cü yanları var tabii...

Kendimce şöyle sıralamak istedim...
Seçildiğin görevde asla hata payı bırak

mayacaksın.
(CHP’liler ve bilhassa meclis üyeleri. 

Sonra sayın başkan)
Oy uğruna asla aynı istikamete bakmıyor

san, olur olmaz aday devşirmeyeceksin..
Sanki o günkü Gemlik’te adam kıtlığı var

mış gibi..
Yanlış insanlar, inadına seçilip baş köşe 

ye oturtuldu.
Ey seçimi kazanan AKP ve adayı, böyle 

numaralarla koltuğu elde etmeyi bir marifet 
saymayacaksın.

Çünkü, hukuken doğru olsa bile, ayıp 
oldu, AYIP, çok da yerine oturan bir hareket 
değil bu... (Ak Parti...)

Oy uğruna devşirdiğin adamın sana da 
her zaman kazık atabileceğini iyi bilip ayak 
larını yere sağlam basacaktın Ey CHP...

Sayın okurlar; Gemlik'te yaşanan olayı 
özellikle CHP Genel Merkez’i iyi etüt etme 
li...

Dışarıdan adaylarla yolculuğun geldiği 
nokta ortada çünkü...

Kendinizi de yaktınız, bizi de.
Şişip ŞİŞİP orta gezinen sahte kahraman

lar, şimdi ayıklayın pirincin taşını...

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

“Sandıkla gelen sandıkla gitmeli"
Gemlik Körfez’deki yazılar belli yerlerde 

çok dikkatli okunuyor.
Hafta içinde Belediye Başkanının görev 

den uzaklaştırılması üzerine yazdığım bir 
yazıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nİn Bursa’da köşe yazarlığı yapan bir 
arkadaşımın bana ilettiği bir cümleyi 
yazmıştım.

Altepe’nİn kendisine, Gemlik Belediyesi’n 
de Başkanvekilliği seçimlerinde Belediye 
koltuğuna bir AKP’linin oturacağını söyledi 
ğini iletmişti.

Altepe ise bunun doğru olmadığını, ken
disinin AKP’li birinin belediye başkanlığına 
gelmesi taraftarı olmadığını söyledi.

Altepe, siyasete karışmadığını, İl Başkan 
lığının bu koordinasyonları yürüttüğünü 
söyledi.

Bunu not düşeceğimiz kendisine de 
söyledim.

Ancak, önceki gün bir törende yaptığı 
konuşma dikkatimi çekti.

Altepe diyor ki:
“Belediye Başkanları sandıkla göreve 

gelip, sandıkla görevden gitmeli. Gemlik 
Belediye Başkanının görevden alınması 
üzerine kendisine geçmiş olsun” dedim.

Bu doğru bir davranıştır.
Seçimle göreve gelen bir başkanın nasıl 

görevden gideceğini belirtmesi de anlam
lıdır.

Bu şu demektir.
Soruşturma yapılsa bile, görevdeki başkan 

seçildiği takvimin sonuna kadar görevini 
yapmalı. Yargılama da devam etmeli. Diğeri 
baştan cezalandırmadır.

Ben böyle anlıyorum.
Koltuk meraklıları nasıl anlar bilmem.

GELELİM SARI’NIN İSTEKLERİNE
Dün, bu köşede yazılanlar üzerine birileri 

Giresunlular Derneği Başkanı Durmuş 
Uslu’yu arayıp şişirmiş.

Benim yazımda, Giresunlular Derneği’ne ve 
Gemlik’te yaşayan Giresunlulara karşı bir 
tek satır yoktur.
Bunu kendisine söyledim.
Yazımı okumamıştı okumasını önerdim.
Beni Giresunlularla karşı karşıya bırakmak 

isteyen provakatör işinde başarılı olamadı.
Ben, CHP Belediye Meclis üyesi Muarrem 

San’nın siyasi ahlaka uymayan davranışını 
eleştirdim. Bunu bu yola itenlerin kimler 
olduğunu kamu oyuna duyurdum.

Sarı, neden aday oldu biliyor musunuz?
CHP de Başkan ve yardımcıları görevden alı
nacağı bilinmiyordu. Bu durum Cuma günü 
ortaya çıktı.

Başkan Güler, Çarşamba günü uzaklaştır
ma yazısını Kaymakamdan aldı ve görevden 
uzaklaştı.

Pazartesi akşamı M. Sarı Başkan vekili 
iken, Meclisin Perşembe günü toplanacağı 
Valilikten bildirildi.

Salı günü akşamı ise, Başkanvekillerinin 
oy kullanamayacağı ortaya çıktı.

Bu durum CHP’nin meclisteki sayısını 11’e 
düşürüyordu. Kritik sayı. Bir fire koltuğun 
muhalefete kaptırılmasıydı.

CHP grubu aday belirlemek için yaptığı 
toplantıda 4 aday Başkanvekilliği için aday 
oldu. Bunlardan biri de Muarrem Sarı idi.

Yapılan seçimlerde Necdet Ersoy aday 
oldu..

Sarı, gurup kararına karşın direndi.
İl Başkanı Gürhan Akdoğan’ın da bulun- • 

duğu toplantıda, partili olmadan, ilkeden söz 
edildi. Karara uyulması istendi.

Ama Sarı, ısrarcılığını sürdürdü.
“Ben Başkanvekili olacağım” diye tutturdu.
İstemi kabul edilmedi. İlçe Başkanı grubu 

terk etmesini söyledi.
Yani gruptan kovuldu.
Muarrem Sarı, bu görevi yapamayacağını 

bildiği halde, 5 bin liranın üzerindeki 
başkanvekili maaşına göz dikmişti.

Fırsatı yakalamıştı.
Amaç, CHP’yi zor duruma sokmaktı.

Kendini dışarıdan destekleyenlerden aldığı 
siyasi cesaretle, ısrarcılığını sürdürdü.

O’na şu telkin edildi:
“Sen kilit adamsın. CHP, sensiz başkanlık 

koltuğunu kaybeder. Ne istersen yapmak 
zorundalar. ”

CHP bu blöfü görmedi.
Bir süre sonra Sarı toplantı halindeki guru

ba bir aracı gönderdi ve “Başkanvekilliğinin 
kendisine verilmesini” istedi.

CHP yöneticileri ve grup üyeleri durumu 
değerlendirdiler. Bunu da elit bulmasalar da 
sakınca görmediler. Tamam dediler. Dik dur- 
maşı için de kendisiyle görüşmek için Cem 
Güİer’i görevlendirdiler.

Güler, aracı ve Sarı ile biraraya gelip 
konuştu.

San’dan parti gurup kararına uyması 
istendi.

Anlaştılar.
Sarı, üç turda aday olacak 4. turda CHP’li 

adaya oy verecekti.
Tam tersini yaptı.

AKP’li Refik Yılmaz’a oy verip al el acele 
salondan kaçtı.

CHP aslında kendi üyesine siyasi rüşvet 
vermişti. Buna karşın ihanete uğramıştı.
Bir partilinin oy için partisiyle pazarlık yap

ması.
CHP böyle bir partiliyle daha sonra 

hesaplaşacaktı. Ama önlerindeki badireyi 
atlatmaları gerekiyordu.

Bu ihaleye fesat karıştırmak gibi, siyasete 
fesat karıştırmak değil midir?

CHP bu ahlaksız teklife “evet” demek 
zorunda bırakılmış hem de kendi üyesi 
tarafından.
Kendi partisiyle oyunu pazarlığa çıkaran 

bir şahıs karşı taraftan sizce ne istemiştir.
Bu araştırılmalı.
Belediye içindeki şu meşhur M. Fatih 

Güİer’i düşürme dedektifleri, hadi iş size 
düşüyor.

Bu seçimlerin geçersiz olmasına yetmez 
mi?

Araya kimler kondu, ne vaatler verildi bun
lar ortaya çıkarılsın

Belediyeyi didik didik edenler, bunu da 
etmeli..

Belediye Meclisi’nin önceki dün yapılan olağanüstü toplantısında, MHP ve CHP’li birer üyenin 
desteği ile Başkanvekili seçilen AKP adayı Refik Yılmaz, Belediye personeli ile tanıştı

Gemlik Belediye 
Başkan vekili AK 
Partili Refik Yılmaz 
göreve başladı.
Yılmaz, ilk olarak 
belediye personeliyle 
tanışarak çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Süresi olmayan bir 
çalışma içinde olduk
larını vurgulayan 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
“Bu süre içinde 
Gemlik için hep birlik
te hizmet vermeye 
çalışacağız” dedi. 
Belediyede iyi bir 
ahengin, uyumun 
olmasının başarıyı da 
beraberinde getire
ceğini söyleyen 
Yılmaz, “Herkes 
görevini layık olduğu 
biçimde yaptığında 
partizanlık içine asla 
girmeyeceğiz, içiniz

rahat olsun. 
Vatandaşlar belediye 
de işlerini rahatlıkla 
hallederek huzur 
içinde ayrılsınlar. 
Benim telefonum 24 
saat açık, sizlerinde 
telefonunuz açık 
kalsın, irtibat içinde 
olalım. İnsanlarımıza 
doğumdan ölümlerine 
kadar hizmet vermek 
bizim boynumuzun 
borcu olsun” 
şeklinde konuştu.

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
birim müdürlerinden 
personel mevcudu 
ile ihtiyaçlarının 
listesini de aldı.

Milletvekili aday 
adayından Yılmaz’a 
kutlama
Gemlik Belediye 
Başkan Vekilliğine 
seçilen Refik Yılmaz’a 
tebrikler sürerken, 
Ak Parti Bursa

Milletvekili aday adayı 
İnşaat Mühendisi 
Hasan Tuğcu nezaket 
ziyaretinde bulunarak 
kendisini kutladı. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz’a 
hem tanışma hem de 
nezaket ziyaretinde 
bulunan aday adayı 
Hasan Tuğcu’ya 
Başkan vekili 
Yılmaz’da 
başarılar diledi. 
Öte yandan, dün 
sabah kalabalık 
bir grupla Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 
Refik Yılmaz, 
Belediyeyi devir 
almak için bekledi 
gelen olmaması 
üzerine makamına 
oturdu. Yılmaz’ın ilk 
işi 18 Mart Şehitler 
Günü törenlerine 
katılmak oldu.

Küçük Kumla'ıla 
l ölüm elam

Küçük Kumla’da 
yalnız yaşayan 
Selek Kurtuluş, (59) 
adlı şahıs, 
evinde ölü bulundu. 
Hafta içinde ikinci 
ölüm olayının 
yaşandığı Küçük 
Kumla’daki son 
olayda, Güzel Yalı 
Mahlallesi 
Kanal boyu Sokak 
Baytaş Apartmanı 
14/2 de oturan 
Bursah Selek 
Kurtuluş(59) 
kahvehaneye 

ABONE OLDUNUZ MU?
■IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

çıkmayınca 
meraklanan 
arkadaşları 
Bursa da yaşayan 
kızını aradı.
Bursa dan gelen kızı 
daireye girdiğinde 
babasını ölü buldu. 
Durum jandarma’ya 
ve Cumhuriyet 
Savcılığına 
bildirildi.
Ceset üzerinde 
ölüm nedeninin belli 
olması için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
sevk edildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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18 Mart Şehitler 
Günü düzenlenen 
törenle anıldı. 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından düzenle
nen çelenk sunma 
töreni protokol ve 
vatandaşların 
katılımıyla Atatürk 
Anıtında gerçek
leştirildi.
Törene Kaymakam 
Bilal Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu

Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, UÜ Gemlik 
Yerleşkesi Müdür 
yardımcısı Öğretim 
Görevlisi Yasemin 
Özdemir ile Askeri 
Personel, Kurum ve 
Kuruluş Temsilcileri, 
Şehir aileleri yakın
ları, öğrenciler ve

vatandaşlar katıldı. 
Atatürk Anıtına 
çelen sunumundan 
sonra bir dakikalık 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okun
du. P. Üstğm. Ahmet 
Şentürk tarafından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmanın ardın
dan Gemlik İlçe 
Mezarlığında bulu
nan Şehit Mezarları 
ziyaret edildi.

M Bahittwi ıçılıııı
Küçük Kumla’da 
uzun yıllar Denizden 
Balık adıyla balık 
restaurant hizmetleri 
veren işyeri sahip
lerinin değişmesiyle 
Doris Balık 
Restaurant adı altın
da hizmete giriyor. 
Küçük Kumla İskele
si’ne 100 metre 
mesafede olan Doris 
Balık Restaurant’ta 
Kumla’da balık 
yemek isteyenlere 
günlük taze deniz 
balıkları ve meze 
çeşitlerini sunacak
larını söyleyen 
Gülden Güler işyer
lerinin bugün saat 
17.oo’de kapılarını 
müşterilerine aça
caklarını söyledi. 
Farklı bir lezzet, 
farklı bir hizmet 
anlayışıyla Körfez’e 
karşı balık yemenin 
zevkini tadacaklarını 
belirten Gülden

M

Güler, işyerinde yap
tıkları yeni düzen
lemeler ile Kumla’da

benzeri bulunmayan 
bir mekan yarattık
larını söyledi.

ttaltiiitoıi'iıMiiıııııııiiiıı
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
öğretmen ve 
öğrencileri, 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü 
dolayısıyla ilçemiz 
Emetullah Cami 
bahçesinde bulunan 
Yüzbaşı Mehmet 
Cemal, er Mehmet 
Ali ve Hafız 
Mehmet Efendi’nin 
mezarlarını 
ziyaret ederek 
çiçek bıraktılar. 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, öğretmenleri 
Veysel Özmen ve 
Adnan Dumanlı 
nezaretinde buradan 
Gemlik Mezarlığında 
bulunan diğer 
şehitlerimizi de 
ziyaret ettiler. 
Burada şehitlerin 
manevi huzurunda 
dua eden öğrenci ve 
öğretmenler 
karşılaştıkları bir 
şehit babasının da 
acısını paylaştılar. 
Fen ve Teknoloji 
Öğretmeni Adnan

Dumanlı, "Bizim 
bugün rahat yaşamı 
mızı sağlayan şehit
lerimize ne kadar 
minnet duysak azdır. 
Bu ülke için kanlarını 
döken aziz şehitler
imiz bizim bugün 
rahat yaşamımızı 
sağlamışlardır.” 
diye konuştu.

İnternet sitemiz www.gemlikkortezgazetesi.com

Marmarabirlîk, ihracat 
İçin nvruoa'da flit 
Bayilikler Oluşturdu
Marmarabirlik, 
ihracatını artırmak 
amacıyla Avrupa 
daki distribütörlere 
bağlı alt bayilikler 
oluşturdu.
Marmarabirlik'in 
yurtdışı bayileri 
Başköy Entegre 
Tesisleri'nde 
toplandı.
Yönetim ve 
denetim kurulu 
üyeleriyle birlikte, 
Marmarabirlik satış 
ve pazarlama per
sonelinin katıldığı 
toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Başkan Hidamet 
Asa, kurumla ilgili 
bilgi verdi. Asa, 
2010 yılında 
Türkiye'nin en 
büyük 345. sanayi 
kuruluşu olan 
Marmarabirlik'in 
toplam satışının 29 
bin ton, bedelinin 
ise 174 milyon lira 
olduğunu söyledi. 
Asa şu bilgileri 
verdi: "2010 yılında, 
bir önceki yıla göre

yurtiçi ve yurtdışı 
satışlarımızda mik
tar olarak yaklaşık 
yüzde 10, ciro 
olarak da lira bazın
da yüzde 16 
büyüme gerçek
leştirdik. İhracatta 
da, 5 bin 374 ton 
satışla önceki yıla 
göre yüzde 13.22 
artış sağladık. Döviz 
getirisi açısından 
baktığımızda da 21 
milyon 355 bin 
Dolar elde edilmiş 
ve önceki yıla göre 
yüzde 17.76 artış 
sağlanmıştır. İhracat 
yaptığımız ülke 
sayısı 30'a 
ulaşmıştır." 
Başkan Asa, 2010 
yılında yurtiçinde 
satış ve pazarlama 
ile ilgili yeni poli
tikalar çerçevesinde 
bölgesel yapılan
mayı tamamladık
larını, yurtdışında 
da daha fazla satış 
için alt bayilikler 
oluşturduklarını 
ifade etti.

http://www.gemlikkortezgazetesi.com
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SP ilçe m«aB tomaniısı wnMi İli MilI ililin MI aillil
Saadet Partisi 
Bursa İl Başkanı 
Mimar Selim Sait 
Terzioğlu, Gemlik 
İlçe divan toplantına 
iştirak ederek, 
çalışmaları yerinde 
kontrol etti.
Ev sahipliğini ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen'in yaptığı 
toplantıda tüm 
teşkilat mensupla 
rımn ve köy temsil
cilerinin eksiksiz 
katılımı dikkat çekti, 
ilçe yönetim kurulu, 
gençlik kolları ve 
kadın kolları, 
mahalle temsilcileri, 
köy temsilcileri ve 
sandık baş müşahit
lerinin hazır bulun
duğu toplantıda 
teşkilat mensup 
larının Cennetme 
kan Mücahit Erba 
kan hocanın konuş
malarından oluşan 
bölümde duygulu 
anlar yaşandı.
Tüm teşkilat 
mensuplarının çalış
ma raporlarını sun
maları ve müzake 
relerinde sandık baş 
müşahidinden İlçe 
Başkanına kadar 
herkesin hedefe 
kitlenmiş olmaları 
Prof. Dr Necmettin 
Erbakan'ın rahmeti 
rahmana kavuşması 
ile Milli Görüş'ün 
biteceği fikrinin 
geçersizliğini ispat
lar nitelikte idi. 
İlçe Başkanı Özmen 
ve İl Başkanı Terzi 
oğlu'nun konuşma 
lan da bunu doğru
lar nitelikte idi.

İl Başkanı Terzioğlu 
konuşmasına 
"Toprak ayağımızın 
altıhdan kayıyor" 
diyerek başladı. 
Maddi ve manevi 
çöküşün yaşandığı 
ülkemizde her şeyin 
güllük gülistanlık 
gösterilmesinin 
gerçeği değiştirme 
diğini söylediği 
konuşmasına Fakir 
fukaranın oyunu 
alıp iktidara gelen
lerin zenginleri daha 
zengin ederken 
fakirleri daha fakir 
yaptığını Dünyaca 
ünlü ekonomi 
dergisi Forbes'in 
araştırmasından 
yola çıkarak açık
ladı. Bu iktidar başa 
geçtiğinde 2002 
yılında ülkenin mil
yar dolar zengini 
sayısı sadece 5 
(beş) iken bugün 
2010 sonu itibarı ile 
38(otuz sekiz)'e 

çıktığını söyledi. 
Kişi başına milli 
gelirin 3000 dolar
dan 10000 dolara 
çıkmasının da hal 
kın zenginlemesin
den değil 5 olan mil
yar dolar zenginin 
38 olmasında 
gizli olduğunu dile 
getirdi.
Milli Görüş Saadet 
iktidarında çalışana, 
emekli ve memur 
maaşlarına 
Refahyol iktidarında 
olduğu gibi %50 
zam verilip 
Yaşanabilir Türki 
ye'nin kurulacağını, 
Üniversite öğrenci
lerinden Harç alın
mayacağını, ayrıca 
herke sin sağlık 
güvencesi altına alı
nacağını bildirdi. 
Bunu nereden bula
caksın diyenlere 
rantiyeden, faizden 
kurtarıp verecekleri
ni bildirdi.

Gemlik Has Parti . 
İlçe Teşkilatı Gemlik 
Eğitim Bir-Seni 
ziyaret etti. 
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Gemlik Eğitim Bir- 
Sen ilçe Temsilci 
liğini ziyaret etti. 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik İlçe Başkanı 
Halil Gemici ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin hazır 
bulunduğu ziyarette 
Gemlik ve ülke 
meseleleriyle ilgili 
karşılıklı görüş 
alışverişinde 
bulunuldu.
Has Parti yönetici
lerinin yaptıkları 
ziyaretten memnun 
olduklarınrifade 
eden Gemlik Eğitim 
Bir-Sen İlçe temsil
cisi Halil Gemici 
Sivil toplum örgüt

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünce 

onaylı 
09/12/2005 tarih ve 
05160400IM029751 

sayılı ve 
30/01/2006 tarih ve 
06160400IM002205 

sayılı GGB. 
zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür.

ALDERS 
TEKS.SAN.VE

TİC.A.Ş.

lerinin dayanış
masının göstergesi 
olduğunu belirterek 
‘Bu ziyareti önem
siyoruz. Has Parti 
yeni kurulmasına 
rağmen Gemlik 
siyasetine renk 
getirmiştir. Çalış
malarını takdir edi 
yor, Gemlik’imize ve 
Türkiye’ye hayırlı 
olması temenni 
ediyoruz’ şeklinde 
konuştu. Sıcak ve 
samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyaret 
te konuşan Has

MÜDÜR ARANIYOR
SİGORTA ŞİRKETİMİZE 

EN AZ 4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM 
KURUMLARINDAN VEYA EN AZ 

2 YILLIK AKTÜERYA, PAZARLAMA RİSK 
YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK İLE İLGİLİ 
YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLAN 

2 YILLIK MESLEKİ DENEYİM SAHİBİ 
ŞİRKET MÜDÜRÜ ARANMAKTADIR. 
Üçkardeşler Sigorta Aracılık Hiz.

05323328869

Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur da parti
lerinin yeni kurul
duğunu kurulduktan 
hemen sonra kendi
lerini ilk ziyaret 
eden teşkilatın 
Eğitim Bir-sen 
olduğunu hatır
latarak ‘Eğitim Bir- 
Sen’ nin güçlü bir 
sivil toplum örgütü 
olduğunu biliyoruz. 
Çalışmalarını yakın
dan takip ediyor ve 
takdir ediyoruz’ 
dedi.

TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 

OTO BOTA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZAUNACAKTIR 

Semsimiz mevcuttu.

022A2525122

BBHW
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
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
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İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Serbest Kürsü

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR ....
Bu anlatacağım 

olayı 1979 yılında 
yağhanesinde 
zeytin sıktırmak 
için sıramın 
gelmesini bek
lediğim esnada, bir 
arkadaşına 
anlatırken rahmetli 
Namık Mutman’dan 
dinlemiştim.

Daha önce 
Köroğlu filmini 
seyretmiş bir 
arkadaşım 
Köroğlu’nun par
maklarıyla paraların 
üzerindeki tuğrayı 
(padişahın imzası) 
sildiğinden bahset
mişti. Ben acaba 
filmden esinlenerek 
olayı değiştirerek 
naklediyor diye 
içimden şüphe 
etmiş ve üzerinde 
pek durmamıştım.
Yıllar sonra aynı 

olavı. ömrünün 

çoğunu hay
vancılıkla, kırda 
bayırda geçirmiş, 
ayağı sinemaya 
seyrek girmiş, 
Ahmet Karadağ’dan 
da işitince kuşkum 
dağıldı ve yazmaya 
karar verdim.
Girit’te Türklerle 

Rumlar dost soh
betlerinde, alışveriş 
lerinde dahi birbir
lerine karşı, kuvvet 
gösterme, üstünlük 
taslama fırsatı kol
larlar; atasözündeki 
gibi taşı gediğine 
koymaya çalışırlar
mış.
Adada ziraat, taşı

macılık hayvanlarla 
yapıldığından 
koşum ve binek 
hayvanları olmak 
üzere her cins hay
van bolmuş.

Türkler hayvan 
cılık ve tarım 

işlerinde yoğun 
olduklarından, 
işlerinde kullandık
ları araç, gereç ve 
hizmeti üreten, 
demirci, semerci, 
saraç, nalbant gibi 
erbap meslek 
sahipleri de daha 
çok Türklerden 
çıkarmış. Bu 
mesleklerin çoğu 
babadan, deden 
oğula geçermiş.
Adada Halil 

isminde bir nalbant 
varmış. Hayvan 
hastalıklarından 
anlar, zor doğum
larda koluyla yavru 
çıkarmakta ismi 
adada yayılmış ve 
ünlenmiş. Günün 
birinde dükkanında 
nal hazırlamakla 
meşgul iken, uzun 
boylu pos bıyıklı, 
giyimle kuşamı, 
atının düzeneği ile 

adeta ben zenginim 
diyen bir Rum 
gelmiş. Atından 
inmiş selâm
laşmışlar. Rum, 
“ben meydandaki 
kahvede kahvemi 
içene kadar atın 
nallarını değiştiriv- 
er” demiş. Nalbant 
“yarım saat sonra 
gel” demiş.

Nalbant, hayvanın 
toynaklarını temiz 
lemiş yeni nallarını 
mıhlamış, ayak
larındaki uzun tüy
leri kesmiş, toy
naklarını katranla 
siyaha boyamış. 
Hayvanın görünüşü 
değişmiş. Rum 
dükkana gelince 
hayvanın hazır 
deyip bağlı olduğu 
yerden çözmüş ve 
önüne getirmiş. 
Rum atının ön 
ayağını kavrayarak 

dizine dayamış. 
Diğer eliyle nalı 
zorlayıp kanırtarak 
yerinden oynatmış. 
Rum “Ohooo pos 
epetoloses to aloğo 
tde thoriz kunete!” 
eş anlamı (Atı nasıl 
nalladın görmüyor 
musun?
Sallanıyor!)

Nalbant Rum’a. 
“Kahveye git, ben
den bir kahve daha 
iç ve gel” demiş. 
Rum ayrılınca nal
bant nalları sökerek 
daha içten çakmış. 
Rum gelmiş aynı 
olayı tekrar 
ederken nal daha 
derinden çakıldığı 
için hayvanın cânı 
yanmış. Ayağını 
elinden kurtarmak 
için debelenmiş. 
Toynağındaki 
katran Rum’un pan
tolonuna bulaşmış. 
Kirlenmiş pantolo
nuna bakarken 
başaramayacağını 
anlayınca atın 
ayağını bırakmış.

Rum, “yine olmadı 
amma neyse” 
demiş. Vereceği 
parayı sormuş, 
çıkarıp vermiş.

Rum atını çekip 
binmeğe hazır

lanırken, nalbant 
paraları parmakları 
ile sürterek 
üzerindeki yazıları 
silmiş.

Rum’a “moresi 
ida loyis lefta 
muthoçes afta the 
pernune” eş anlamı 
“ulan bana ne 
biçim para verdin 
bunlar geçmez” 
demiş. Rum par
alara bakmış, üzer
lerindeki kabartma 
yazıların hepsinin 
silinmiş olduğunu, 
gözleri irileşerek 
görmüş. 
Kesesinden 
yeniden para 
çıkararak ödemeyi 
tekrarlamış.

Nalbant aynı işle
mi yeni aldığı para 
lara da uygulayarak 
üzerindeki yazıları 
belli belirsiz hale 
getirmiş ve Rum’a 
göstermiş.
“Bunlarda geçmez 
amma hadi neyse”, 
demiş.

Böylece, Rum’un 
atın nalını sökme 
gösterisine Türk, 
parmakları ile 
madeni paralar 
üzerindeki yazıları 
silerek karşılık ver
miş.

GEMUK ET-BAUK-TAVUK 
W SATIŞ NOKTASI 
DANA KIYMA 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL 
DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL 
KUZU 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE B(l KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN

KALİTE 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: O 224 513 50 99



19 Mart 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

Uludağ’da senlik rüzgarı esti
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün 
önderliğinde Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri Federas 
yonu ve Lig Heyeti 
desteğiyle ilki 
düzenlenen Uludağ 
Kayak Şenliği 
genç kayakçıları 
zirvede 
buluşturdu. 
“Uludağ kayak 
sporunun ülkem
izdeki markası” 
Düzenlenen şenlik 
öncesi meşale gös
terilerini izlemeye 
gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu tür 
organizasyonların 
önemine değinerek 
Uludağ’ın geçmişten 
günümüze kadar 
kayak sporunun 
öncü bölgesi 
olduğunu ifade etti. 
Bursa’nın sporun 
her branşıyla diğer 
bütün şehirlere 
öncülük etmesi için 
çalışmalar yürüttük
lerini ifade eden 
Başkan Altepe, orga

nizasyonun bu 
amaçla düzen
lendiğini söyledi. 
Düzenlenen bu 
faaliyetle yaklaşık 
110 sporcunun 
zirvede buluştuğunu 
kaydeden Başkan 
Altepe, gelecekte 
kayak sporunun 
gelişerek profesy
onel sporcular 
yetişmesinde bu 
şenliğin önemli bir 
faktör oynadığına 
değindi.
‘Genç kayakçılardan 
pistte tatlı rekabet’ 
Düzenlenen şenlikte 
110 sporcu pistte 
boy gösterirken 
çocuklarını 
yarışırken izleyen 
ailelerin mutluluğu 
gözlerinden 

okundu. 
Büyükşehir 
Belediyespor kulübü 
sporcularının yanı 
sıra yarışlara yak
laşık 10’a yakın 
okuldan katılan 
sporcuların tatlı 
rekabeti izleyenlere 
keyif verdi.

Yarışların sonunda 
dereceye giren 
sporculara madalya 
ve kupaları ver
ilirken, Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan 
Satık ise “Yarışlarda 
dereceye girsin 
veya girmesin bizim 
için önemli olan bu 
gençlere kayak 
sporcunu sevdire- 
bilmek” dedi.

SıımBıı, htMtri «Mini
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
Mustafa Nevzat ilaç 
firması tarafından 
düzenlenen toplan
tıya konuk olan 
ünlü yazar ve şair 
Sunay Akın, 
anlattığı anekdot 
larla dinleyenleri 
kahkahaya boğdu. 
Merinos AKKM 
Hüdavendigar 
Salonu’nda düzenle
nen etkinliğe çok 
sayıda aile hekimi 
katıldı. Toplantının 
öncesinde Doç. 
Dr. Belgin Erhan 
tarafından bel ve 
boyun ağrıları ve 
tedavi yöntemleri 
hakkında bilgiler 
verildi. Daha sonra 
sahneye çıkan 
Sunay Akın, 
anlattığı hikayelerle 
hekimlere eğlenceli 
dakikalar yaşattı. 
Tek kişilik oyunu ile 
izleyenleri bol bol 
güldüren Sunay 
Akın, Anadolu 
topraklarındaki

değerleri esprili bir hekimlerden
dille anlatarak alkış aldı.

elm& -sekeri
GEMLİl’İNİHÖZEL 

OEÜL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
V| ı 

(GIIÖIIHII
“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 BİLİNCİNE SAHİP, 

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

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

LİBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGt BROK€R'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık
_ _ _ _ _ _ istiklal 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 3-1-1 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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Kırılan şirket sayısı rözıle 20 arta
Para Arzı M3, 25 
Şubat-4 Mart 
Tarihleri Arasında 
938.3 Milyon TL 
Artarak 631 Milyar 
27 Milyon TL'ye 
Yükseldi.
En geniş tanımlı 
para arzı M3, 25 
Şubat-4 Mart tarih
leri arasında 938 En 
geniş tanımlı para 
arzı M3, 25 Şubat-4 
Mart tarihleri arasın
da 938.3 milyon 
TL artarak 631 
milyar 27 milyon 
TL'ye yükseldi. 
Merkez Bankası'nın 
verilerine göre, para 
arzını oluşturan 
büyüklüklerden 
dolaşımdaki para 25 
Şubat-4 Mart haf
tasında 1 milyar 77 
milyon TL'lik artışla 
46 milyar 282 milyon 
TL olurken, vadesiz

15 hin $olör yeterlilik için ter dökecek
Ulaştırma Bakanlığı; 
kamyon, otobüs ve 
tır şoförlerine yöne
lik mesleki yeterlilik 
sınavlarına devam 
ediyor. 15. Mesleki 
Yeterlilik Sınavı'nda 
15 bin 698 şoför ter 
dökecek. Sınav 
Cumartesi günü saat 
11.00'da 9 ilde yapıla 
cak. Sürücülere Mes 
leki Yeterlilik kazan 
dırılması amacıyla 
yürürlüğe konulan 
Karayolu Taşımacılık 
Faaliyetleri Mesleki 
Yeterlilik Eğitimi

TL mevduat ise 2 
milyar 659.5 milyon 
TL azalarak 53 mil
yar 451.1 milyon 
TL'ye geriledi.
Vadesiz döviz mevd
uat 8.7 milyon TL 
azalışla 27 milyar 
457.2 milyon TL 
düzeyine düştü.
Vadeli Türk parası 
mevduatın 1 milyar
215.8 milyon TL 
artarak 342 milyar
457.5 milyon TL'ye 
yükseldiği söz 
konusu dönemde, 
vadeli yabancı para 

Yönetmeliği kapsa 
mında, saat 11.00'da 
9 il ve 18 okulda 
sürücüler ter döke
cek. Toplam 15 bin

698 kişinin katılacağı 
15.inci Mesleki 
Yeterlilik Sınavı'nda 
başarılı olanlara 
belgeleri verilecek.

mevduatı ise 
546.9 milyon TL 

artışla 133 milyar 
138 milyon TL 
düzeyine çıktı. 
Anılan bir haftalık 
dönemde repo 
hacmi 693.8 milyon 
TL'lik artışla 
4 milyar 655.7 
milyon TL düzeyinde 
gerçekleşirken, 
para piyasası fon
larındaki para 72.8 
milyon TL artışla 23 
milyar 585.6 milyon 
TL'ye yükseldi.

Bu yılın Şubat ayın
da 4 bin 899 şirket 
kurulurken, 910 şir
ket kapandı. Kurulan 
şirket sayısı Ocak 
ayına göre yüzde 
18.1 oranında aza
lırken, geçen yıla 
göre yüzde 20 artış 
gösterdi.
Kapanan şirket 
sayısı ise bir ayda 
yüzde 34.3, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre ise yüzde 32 
azaldı. Şubat ayında 
kurulan 299 yabancı 
sermayeli şirketin 
52’si İran, 32’si ise 
Alman ortaklı oldu. 
Ayrıca, Şubat ayında 
hiç şirket kuruluşu 
gerçekleşmeyen ile 
Ardahan oldu.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Şubat ayına 
ait Kurulan ve 
Kapanan Şirket İsta
tistiklerini açıkladı. 
Buna göre, kurulan 
şirket sayısı Şubat 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 20 oranında 
artarak 4 bin 899 
oldu. 2010 yılının 
aynı dönemine ise 
kurulan şirket sayısı 
4 bin 82 olarak 
gerçekleşmişti.
Kurulan şirket sayısı

Ctllll'll İH Itllll IİT1II (IIITUI

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Şubat ayında geçen 
aya göre ise yüzde 
18.1 azaldı.

-KURULAN 
KOOPERATİF SAYISI 
YÜZDE 31.8 AZALDI- 
Söz konusu 
dönemde kurulan 
kooperatif sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 31.8, geçen 
aya göre yüzde 5.6 
azalarak 101 oldu. 
Gerçek kişi ve ticari 
işletme sayısındaki 
kuruluşu ise bu yılın 
Şubat ayında geçen 
yıla göre yüzde 22.2 
oranında geçen aya 
göre ise yüzde 5.7 
azaldı. Böylece kuru
lan gerçek kişi ve 
ticari işletme sayısı 
Şubat ayında 5 bin 
117 oldu.
TASFİYE EDİLEN 
ŞİRKET SAYISI BİR 
AYDA YÜZDE 75.4 
AZALDI-
Tasfiye edilen şirket 
sayısı bu yılın Şubat 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 14.6, geçen 
aya göre yüzde 75.4 
oranında azaldı. 
Böylece bu yılın 
Ocak ayında 2 bin 
238 olan tasfiye 
edilen şirket sayısı 

NÖBETÇİ ECZANE
19 Mart 20ll Cumartesi 

ÖZLEM ECZANESİ

Şubat ayında 550 
olarak gerçekleşti. 
Söz konusu 
dönemde tasfiye 
edilen kooperatif 
sayısı ise geçen aya 
göre yüzde 61, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre ise 
yüzde 62 oranında 
azalarak 65 oldu.

-KAPANAN 
ŞİRKET SAYISI 
BİR AYDA YÜZDE 51 
AZALDI-
TOBB verilerine göre 
2011 yılının Şubat 
ayında kapanan şir
ket sayısı geçen aya 
göre yüzde 51 
oranında azaldı. 
Böylece Ocak ayın
da bin 870 olan 
kapanan şirket 
sayısı 910’a geriledi. 
Kapanan şirket 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
ise yüzde 6 azalış 
gösterdi. Şubat ayın
da geçen aya göre 
kapanan kooperatif 
sayısı yüzde 69.3, 
kapanan gerçek kişi 
ticari işletme sayısı 
ise yüzde 34.3 
azaldı. Böylece 
kapanan kooperatif 
sayısı 74, gerçek kişi 
ticari işletme sayısı 
ise 2 bin 135 oldu.

GEREKLİ TELEFONLAR

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 77
Süzer Turizfn . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
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

RESMİ DAİRELER

Müftülük 513 13 64

TEK Anza 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

Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
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 OTOBÜSÜ

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

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

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
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Tel: O 224 525 07 70 GSM : O 532 784 40 50

EHSEFFE en müztâln mm sizlime Yaşavtı
Cuma Udi Şevket Hoca
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MARESTAURANT
& CAFE

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA IÇI GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com
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flkıiooan pallailr 'Bu ne hız, air günfle karar çıkarıyorlar''
v Gemlik Belediyesi’nde yaşanan olaylarla ilgili Bursa’da basın toplantısı düzen 
leyen CHP İl Başkanı. Gürhan Akdoğan, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan 
Yardımcılarının oy kullandırılmamasına dikkat çekti. Mali İdareler Genel Müdürü’nün 
birer gün arayla yazılara cevap verdiğini söyleyen Akdoğan, Başkan Yardımcılarına oy 
kullandırılmamasına dikkat çekerek, “Bunun emsali Türkiye’de görülmedi." dedi.

('HP İl Başkanı Gürhan Akdoğan, yaptığı basın toplantısında, yürütmenin yargının 
yerine geçtiğini, Gemlik Belediyesi’nde bunun yaşandığını söyledi. Soruşturma geçiren 
AKP’H belediyelerden örnekler veren Akdoğan, ciddi hukuksuzluk yaşandığını, AKP’li 
Belediye Başkanlarına dokunulmazken CHPTı belediye Başkanlarının görevden uzak
laştırılmasını ve işleyişe “yürütmenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetidir" dedi. 4’de

21 Mart 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gemlik Belediye Meclisi’nde 
partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
adayı Necdet Ersoy’un yerine 
Ak Parti adayı Refik Yılmaz’a oy 
vererek, Ak Parti’nin adayının 
başkanvekilliğini kazanmasına 
neden olan Muharrem Sarı, has
tanelik oldu. Haberi sayfa 2’de

Vaslı kaöı insanlık gör evlisiyinı'ıliyerek dol anıl iri ıV

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Ilıca 
Caddesi’nde kendisi
ni Belediye sağlık 
görevlisi olarak 
tanıtan şahıs, yaşlı 
kadın R.G. (80), 
yalnız yaşadığı 
evinin kapısını 
çalarak muayene 
etmeye geldiklerini 
söyleyerek, eline 
sürdüğü bir Haçı 
bırakarak 100 lirasını 
dolandırdı.
İstanbul’da bir süre 

önce buna benzer bir 
olayda da kendilerini 
Aile Hekimi olarak 
tanıtan şahıslar, 
girdikleri evde yaşlı 
bir kadına iğne 
yaparak uyutmuş ve 
ziynet eşyalarını 
çalmıştı.

GEMLİK’TEKİ OLAY 
Gemlik’te yaşanan 
olayın geçtiğimiz 
hafta Salı günü mey
dana geldiği öğrenil
di. Bir komşusu ile 

evinde sohbet eden 
R.G. çalan kapıyı 
açınca genç bir 
bayanla karşılaştı. 
Bayanın Belediyeden 
geldiğini ve yaşlıları 
evinde tedavi ettik
lerini söylemesi üze 
rine eve girerek yaşlı 
kadını muayene etti. 
Yaşlı kadının şikayet
lerini de dinleyen 
sahte sağlıkçı, daha 
sonra yaşlı kadına 
çantasından çıkardığı 
bir merhemi sürdü.

Merhemin kutusunu 
kendisine bırakarak, 
100 lira ödemedi 
gerektiğini söyledi. 
Boş bulunan yaşlı 
kadın 100 lirayı 
verdikten sonra 
sahte sağlıkçı evden 
ayrılarak kayıplara 
karıştı.

DOLANDIRILDIĞINI 
ANLADI
Genç sağlıkçının 
gitmesinden sonra, 
İstanbul’daki olay

ların aklına gelmesi 
üzerine yaşlı kadın 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünü ara
yarak, durumu 
polise bildirdi.
Polis, sahte 
sağlıkçıyı ararken, . 
yaşlı kadın ise "Evde 
yalnız olsaydım başı
ma farklı bir şey 
gelebilirdi. İyi ki 
evde, komşum vardı. 
Tanımadığınız 
kimseye kapıyı 
açmayın. ” dedi.

Mehmet 
Çelikli 
MHP ile 
ilişiği 
kesildi
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığın 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, par
tilerinden Beledi 
ye Meclis üyesi 
olan Mehmet 
Çelik’in parti ile 
ilişiliğinin kesil 
diği açıklandı.
Haberi sayfa 2’de

tüne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Müttefik güçler 
Libya’ya saldırdı

Cezayir’de başlayan yangın neredey 
se bütün Arap alemine yayıldı.

Cezayir, Mısır, Tunus, Yemen ve Lib 
ya’da totaliter devlet başkanlarına kar 
şı başkaldıran halklar, kiminde pasif 
direniş ile demokratik düzen isterken, 
kimilerinde ise silaha saldırdı.

Mısır’da muhalefetin örgütlü olması, 
Askerin halk tarafından sevilmesi, su 
ülkede kanlı olayları önledi.

Sonunda Mübarek rejimi devrilçli.
Libya farklı bir ülke.
40 yıldır ülkesini ‘Arap Sosyalizmi’ di 

ye uydurma bir sosyalizm ile yöneten 
Muammer Kaddafi, rejime karşı ayak
lanan, değişim isteyenlere karşı silah 
kullanmaya başlamıştı.

Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Hürriyet Caddesi nde kaldırım ve kot
düşürme çalışmaları devam ediyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapımı 
İstiklal Caddesi, 
Karsak Deresi 
Özdilek yolu ve 
Hürriyet Cadde 
si’nde kaldırım 
çalışmaları devam 
ederken, Hürriyet 
Caddesi’nde de 
yolda kot düşürme 
çalışmaları 
sürüyor.
Şubat ayı başlarında 
İstiklal Caddesi ile 
Karsak Köprüsüne 
kadar olan alan ile 
Karsak Deresi 
Özdilek arasında 
devam eden 
kaldırım çalışmaları 
bitme noktasına 
geldi.
Hürriyet Caddesi’n 
de kaldırım çalış
maları genişletilerek 
sürerken, bir yandan 
da yolda kot 
düşürme çalışmaları 
yapılıyor.
Gemlik BUSKİ
Hizmet Tesisleri 
önünden Otobüs 
Terminali önüne, . 
oradan da Hürriyet 
Caddesi’ni takip 
ederek Ahmet Süren 
Meydam’na kadar 
olan yolda binlik

BM kararlarından sonra Fransa, İngiltere ve ABD Libya’ya karşı hava saldırısı sürüyor

Kaddali meydan okudu
Ülkesine karşı 
başlatılan operas 
yondan sonra 
konuşan Libya lideri 
Kaddafi, batılı 
güçlere meydan 
okudu. Libya lideri 
Muammer Kaddafi, 
Koalisyon güçlerinin 
başlattığı 
operasyondan sonra 
devlet televizyonun
da konuştu.
Kaddafi'yi devirmek 
gibi bir niyetimiz 
yok 
“Bizi havadan ve 
denizden vuranlar 
yere indiklerinde 
yenilgiye uğrayacak
lar” diyen Kaddafi, 
batılı güçlere “Hitler 
yenilgiye uğradığı 
gibi siz de yenile
ceksiniz” diye 
seslendi.
“Saldırıya boyun

Kot düşürmesi ve yeni şebeke döşenmesi nedeniyle Hürriyet 
Caddesi’nde yağmur baskınlarının olmayacağı açıklandı

Kanalizasyon 
borusu yenileme 
çalışmaları da 
tamamlanmıştı. 
Burada yağmur 
giderleri alt yapısını 
da tamamlayan 
BUSKİ işini bitirdi.

eğmeyeceğiz, bu 
topraklar için karış 
karış mücadele ede
ceğiz” diyen Libya 
lideri halka silah 
dağıtıldığını söyledi. 
Kaddafi konuş
masını şöyle 
sürdürdü: 
“Bu çağ milletin 
çağı, onların istediği 
olacak. Devrimci

Gemlik 
Belediyesi’nin 
yolda kot düşürme 
çalışmalarının 
ardından Hürriyet 
Caddesi’nde 
Büyükşehir 
Belediyesi asfalt 

güçler bu saldırının 
ardından daha da 
güçlenecek 
Bütün halk bizimle 
birlikte.
“Bu saldırının haklı 
çıkarılacak hiçbir 
yanı yok. Bizim 
yanımızda Allah var, 
sizin yanınızda 
kimse yok 
Bu hiçbir gerekçesi 

çalışması yapacak. 
Kot düşürme çalış
maları sırasında 
asfaltın kaldırıl
masıyla bazı 
yağmur loğarlarının 
asfalt ile kapatıldığı 
belirlendi.

olmayan 
bir barbarlıktır.” 
Kaddafi Bingazi’yi 
de ellerinde tutacak
larını ileri sürdü: 
“Bingazi asla gücü, 
iktidarı başkalarına 
devretmeyecek. 
Bingazi halkı asla 
topraklarına 
başkalarının 
girmesine izin 
vermeyecek 
Kaddafi sözlerini 
meydan okumasını 
tekrarlayarak son- 
landırdı:
“Gerekirse karış 
karış bütün toprak
ları korumaya 
and içtik. Size uzun 
bir savaş sözü vere
biliriz. Gerekirse 
şehit oluruz, biz 
korkmuyoruz, size 
uzun bir savaş sözü 
verebiliriz.”

Muharrem Sarı 
hastanelik oldu
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in İçişleri 
Bakanlığı’nca 
görevden uzak
laştırılması üzerine, 
Valilikçe bir başkan 
vekHi seçimi 
için geçtiğimiz 
hafta Perşembe 
günü toplanan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
partisi Cumhuriyet 
Halk Partisi adayı 
Necdet Ersoy’un 
yerine Ak Parti 
adayı Refik 
Yılmaz’a oy 
vererek, Ak 
Parti’nin adayının 
başkanvekilliğini 
kazanmasına neden 
olan Muharrem 
Sarı, hastanelik 
oldu.
Stres ve strese 
bağlı olarak kalp

Mehmet Çelikin 
MHP ile ilisiHi kesildi
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
İlçe Baaşkanlığın 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, parti
lerinden yerel 
seçimlerde Beledi 
ye Meclis üyesi 
olan Mehmet 
Çelik’in parti ile 
ilişiliğinin kesildiği 
açıklandı.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla

"Çözülmek istenen 
ülke Türkiye’’konulu 
konferans nünün
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
“Çözülmek istenen 
ülke Türkiye” 
konulu konferans 
düzenledi.
Bugün saaat 
20.oo’de Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak olan 
konferansa Milli 
Güvenlik Stratejileri

spazmı geçirdiği 
öğrenilen Sarı, 
Gemli Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi’ne kaldırıldı. 
Burada doktorlar 
tarafından ilk 
müdahale yapıldık
tan sonra serum 
bağlanarak bir 
süre dinlenmesi 
sağlandı. Sarı’yı 
hastanede yakınları 
ve Ak Partililer 
ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dilek
lerinde bulundular.

ma aynen şöyle : 
“Milliyetçi Hareket 
Partisi ile 
Partimizden 
seçilerek Gemlik 
Belediye meclis 
üyesi olan Mehmet 
Çelik’in ilişiği 
kesilmiştir. 
Önümüzdeki prog 
ramlarım akabinde 
Detaylı açıklama 
yapılacaktır. 
Kamouyunun 
bilgisine sunarız.”

Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Özcan 
Yeniçeri konuşmacı 
olarak katılacak.
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Özcanbaz, 
bu akşam 
düzenlenecek olan 
konferansa tüm 
Gemlik halkını 
davet etti.
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İM kardeş aynı nün Ma öldü
Bursa'da meydana 
gelen iki ayrı kazada 
iki kardeş hayatını 
kaybetti. İlk kazada 
ölen şahsın 
cenazesini almak 
için Düzce'den yola 
çıkan kardeşi de 
kaza yaparak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
ilk kaza, Bursa- 
Karacabey karayolu
nun 60. kilome
tresinde meydana 
geldi. Nurettin 
Bekar'ın (62) kul
landığı 48 P 7097 
plakalı otomobil, 
sürücünün direksi

yon hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
dereye uçtu. 
Kazada, sürücü 
Nurettin Bekar olay 
yerinde ölürken, 
eşi Deniz Bekar ise 
ağır yaralı olarak 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Acı 
haber Düzce'deki

ailesine tez ulaştı. 
Nurettin Bekar'ın 
cenazesini almak 
için kardeşi Mehmet 
Bekar, (46) babası 
Sadık Bekar (78), 
amcası Şakir
Bekar (54) ile yeğeni 
Rıfat Bekar 
Düzce'den yola çıktı. 
Rıfat Bekar'ın kul
landığı 81 BT 425

Yüksekten düşen elektrikçi yoğun hakımıla
Bursa'da, çalıştığı 
inşaatın ikinci katın
dan merdiven 
boşluğuna düşen 
elektrikçi ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, dün öğle saat

lerinde merkez 
Nilüfer ilçesindeki 
Orhaneli yolu 
Beşevler Kavşağı'n 
daki residence 
inşaatında meydana 
geldi. Binaların 
elektrik işlerini

Eşinin kazada ölıliiğiiııii zannedince fenalık geçirdi
Bursa'da yolun 
karşısına geçmek 
isterken otomobilin 
çarptığı yaşlı kadın 
yaralandı. Olay yerine 
gelen kocası ise eşi 
nin öldüğünü zanne 
derek baygınlık geçir
di. Edinilen bilgiye 
göre kaza, Tayakadın 
Mahallesi Tayakadın 
Caddesi üzerinde

meydana geldi. Yolun 
karşısına geçmek 
isteyen 46 yaşındaki 
Nigar Oron'a, 
M.Ö.'nün (63) kul
landığı 16 V 9603 
plakalı otomobil çarp
tı. Yaşlı kadın çarp
manın etkisiyle yerde 
kalırken yardımına 
çevrede bulunan 
vatandaşlar yetişti.

Kısa sürede olay yer
ine gelen 112 ekipleri, 
ilk müdahalesinin 
ardından yaralı kadını 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldırdı. 
Kazayı duyar duymaz 
olay yerine gelen 
yaralı kadının kocası 
Mustafa Oron, vatan
daşların eşinin yaralı 
olduğunu söyleme

Mi tel: i imli
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Erdinç Güçlü'nün (24) 
kullandığı 16 AN 672 
plakalı otomobil, 
Odunluk Mahallesi 
Bursa-İzmir Yolu 
üzerinde yolun

karşısına geçmek 
isteyen Aygül Benli 
(30) ve Sevgi 
Benli'ye (55) çarptı. 
Ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralıların 
durumunun iyi 
olduğu, kazaya ilişkin 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

SEMSE
«HUi'la lıı «Miti ilmi Mtııııl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

plakalı otomobil, 
Adapazar-İznik 
yolunun 5. kilome
tresinde yağmur 
sebebiyle virajı 
alamayarak takla attı. 
Kazada Mehmet 
Bekar hayatını 
kaybederken, araçta 
bulunan diğer 
3 kişi ise hafif 
yaralanarak İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Aynı gün iki evladını 
kaybeden baba 
Sadık Bekar 
yıkılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

yapan Muzaffer 
Özsarı (55) dengesini 
kaybetti. İkinci katta 
merdiven boşluğuna 
düşen Özsarı ağır 
yaralandı.
Olay yerine çağrılan 
ambulansla Çekirge 

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan
Muzaffer Özsan'nın 
durumunun ağır 
olduğu bildirildi. 
Polis, iş kazasıyla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

sine rağmen ikna 
olmadı. Polis ekip
lerinin de iknası yeter
siz kalınca yaşlı adam 
eşinin öldüğünü 
düşünerek bayıldı.
Polis ve vatandaşların 
uğraşlarıyla kendisine 
gelen Mustafa Oron, 
hastaneye gitti.
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Euden 20 hin liralık 
ziynet eşyası calip 
kayıplara karıştılar

Bursa'da bir kişi, 
evinden 20 bin liralık 
ziynet eşyası 
çalındığı iddiasıyla 
polise başvurdu. 
Alınan bilgiye göre, 
Cemal Akgün, 
Namık Kemal 
Mahallesi Oral 
Caddesi'ndeki 
evlerine döndük
lerinde giriş

kapısının açık oldu 
ğunu fark edince 
durumu polise bildir
di. Polis eşliğinde 
evde inceleme yapan 
Akgün, 20 bin lira 
değerinde ziynet 
eşyasının olmadığını 
belirledi.
Hırsızlık olayıyla ilgili 
geniş çaplı soruştur
ma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yine “Deniz Feneri”...
Televizyonlarda bütün Türkiye seyretti; 

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, 
Almanya'nın Düsseldorf kentinde konuşma 
yaparken, izleyiciler arasında bulunan yaşlı 
bir Türk, kürsüye bir kefen bezi fırlattı. 
Dolandırıldığı bağırdı..

Protestocu tahmin edebileceğiniz gibi 
salondan çıkarıldı, Başbakan Erdoğanda 
sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşması
na devam etti. Ortada olan şu;

Protestocunun Almanya'da, İslami yatırım 
kuruluşları tarafından dolandırılan bir 
vatandaşımız olduğunu, Başbakan'a 
“Mağduriyetimize çözüm bulun” diye 
seslendiğini bir kere daha sizlere hatır
latayım..

Biliyorsunuz Avrupa'daki Türk vatan
daşlarının önemli bölümü bu tür kuruluşlar 
tarafından dolandırıldı.

Deniz fenerleri - yeşil holdingler,benzer
leri;

Bu dürüst ,ahn teriyle yabancı diyarlarda 
para kazanmaya çalışan binlerce işçi 
ailelerinin Dolandırılmalarının tek nedeni 
inanmış Müslümanlar olmalarıydı. 
Kendilerine söylenenlere kandılar, “Din 
kardeşlerimiz bizi dolandırmaz” diye 
düşündüler ve yıllardır biriktirdikleri üç-beş 
kuruşu bu kuruluşlara kaptırdılar.

Sonra ne oldu ve oluyor, biliyorsunuz;
Bu vatandaşlarımızın dini duygularıyla 

oynayarak seçim kazanan bu hükümet, 
onlar için hiçbir şey yapmadı.

Daha da acısı.
O vatandaşların paralarını türlü vaatlerle 

dolandıran kuruluşlardan en büyüğünün 
yöneticilerinin, bu hükümetin bakanlarıyla 
yan yana fotoğrafları çıktı, dostlukları 
devam etti. Halen de ediyor.

Bazıları en ballı maaşlarla halen gülerek , 
eğlenerek resmi görevlerini çekinmeden 
yürütüyor..

Almanya'daki vatandaşlarımızın duygu
larını sömürerek, Alman mahkemelerinin 
kararlarında “yüzyılın dolandırıcılığı” 
olarak kayda’geçen soygunun hesabı bile 
hâlâ sorutabilmiş değil... ( Deniz feneri)

Bilmeyenlere bildireyim ;Deniz Feneri 
soruşturmasının Türkiye ayağı hâlâ 
tamamlanmadı, hâlâ bir dava açılamadı.

Gizli bir el bu soruşturmayı uzattıkça uza
tıyor, Almanya'daki mahkemenin işaret 
ettiği suçlular serbest, istedikleri gibi delil
leri karartmaya devam edebiliyorlar.

Ama öte yanda Silivri’de karartma yapa
mayacağı belli olanlar, eski davalardan 
dolayı tıklım tıklım dolu !...

Şimdi sizlere soruyorum; İki lafın birinde, 
tafra ile “Çetelerle mücadele ediyoruz” 
diyen bir iktidarın, İslami soygun çeteleri 
karşısında bu kadar hareketsiz kalması, 
size ne düşündürüyor?..

Ben çok şeyler düşünüyorum ama yaza
mam ..

Sonra okka altına ben giderim, sizler de 
seyreder durursunuz...

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

Müttefik güçler 
Libya’ya saldırdı

Sorun, Libya’nın iç meselesiydi.
Kaddafi rejimi ne kadar beğenilmese de, 40 

yıldır bu ülke ile iyi ilişkileri olan İtalya, 
Fransa gibi batılı ülkeler, rejime karşı sesleri 
çıkmıyordu.

Çünkü, Kaddafi bunlarda silah ve tüketim 
malları alırken, bu ülkelere petrolden elde 
ettiği dolarları akıtıyordu.

Libya’nın Akdeniz’e kıyısı olan büyük kent 
terdeki ayaklanmalar, başıboş ve muhaletsiz 
bir şeklinde başladı.

Daha sonra İslamcı terör örgütleri bu ayak
lanmalara sızdı.

Bin Ladin’in savaşçıları, halkı örgütlemeye 
ve silahlandırmaya başladı.

Günlerce süren ayaklanmalara karşı önce 
sessiz kalan Libya lideri Kaddafi, sonunda 
bunları kanlı bastırmak için düğmeye bastı.

Arap ülkelerindeki ayaklanmaların alt yapı 
sini oluşturan, başta ABD ve batılı ülkeler, 
buralardaki petrol kaynaklarına göz dikmiş 
durumda.

Düşünün, ABD Irak’a saldırmadan önce 
neler iddia ediyordu.

"Irak’ta Kimyasal silah üretiliyor.” 
diyordu.

Eften füften gerekçelerle, ABD rejiminin 
muhalifi olan Saddam’ı devirmek için dün 

yanın gözüne baka baka bu ülkeye saldırdı.
Güya kimyasal silah üretimini durduracak 

ve ülkeye demokratik düzen gelecekti.
Elindeki ileri teknoloji silahlarını bu ülke 

üzerinde denedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 

bile olmadan, Akdenize yığdığı savaş gemi
lerinden Irak’ı vurdu.

Rahmetli Özal, ABD’nin Irak’a saldırmasın
dan çıkar umdu.

Bir koyup, üç alacaktı.
Askerden izin çıkmadı.
AKP iktidara geldi, Recep Tayyip Erdoğan 

hükümeti, ABD askerlerini Türkiye üzerin 
den Irak’a sokacaktı.

Bunun karşılığında 10 milyar dolar destek 
sözü aldılar ama tezkere, bazı AKP’ lilerinde 
red oyu ile geçmedi.
“Red” oyu verenlerden biri de o günlerin 

Devlet Bakanı eski bir CHP’liydi.
Ertuğrul Yalçınbayır.
Yalçınbayır ve diğerleri daha sonra yapılan 

seçimlerde, Erdoğandan çentik yediler ve 
siyasi yaşamları sona erdi.

İleride tarih yazanlar bu tezkereden çok söz 
edecek.

Burada partisinin kararına “red” oyu veren 
AKP’lilerle, bizim geçen hafta yapılan meclis 
toplantısında “red” oyu verenleri bir tutma 
yın.

Onlar, Irak halkını felakete sürükleyecek bir 
haksız saldırıya “red” dediler, bir menfaat 
karşılığı bu işi yapmadılar.

Aksine, menfaat sağlayacak olan hüküme 
tin dümenini bozdular.

Bu konu hala tartışılır.
Türkiye Irak’a girseymiş, durum farklı olur

muş.
Bugün Irak’ta demokrasi mi kurdular.
Irak’ta beklemedikleri direnişle karşılaştılar. 
Bir tek direnmeyen Kürtler oldu.

İşbirlikçilik yaptılar.
Çünkü, ABD kürtlere devlet vaat etti.
Ülkenin kuzeyinden geçen enlemi sınır 

çizdi ve Kürdistan’ı kurdu.
Talibani’yi Cumhurbaşkanı seçtirdi.
Arkasında kendine bağlı bir kukla hükümet 

kurdu ve çıkıp gitti.
Unutmayın, Irak’taki duruma ABD halkı bü 

yük muhalefet koydu.
İç muhalefet ve kayıplar, AB D’yi Irak’tan 

çekilmeye zorladı.
Aynı şeyi bizim için düşünün..
Birinci Dünya Savaşı’nı hatırlayın!...
ABD ve batılı ülkeler neden Suudi Krallığı, 

Arap Emirlikleri, Lübnan için Libya daki 
rejime karşı düşündüklerini düşünmezler.

Suudi’de demokrasi mi var?
Emirliklerde demokrasi mi var?
Buralarda da koyu despot krallıklar ve 

emirlikler yok mu?
Ama, o ülkeler, ABD ve batıyı fazlasıyla 

nemanlandırdığı gibi, ABD ve batı ile iliş 
kileri Libya gibi değil.

Saldırının Irakla bir farkı, Birleşmiş Millet 
ler Güvenlik Konseyindeki oylamada Libya’ 
ya “Müdahale” kararı çıkarttılar.

Çıkarır çıkarmaz da Libya’yı vurmaya 
başladılar.

Sonuçta, ABD ve batılı ülkeler, sizce orada 
Kaddafi’nin rejime silahlı saldırı da bulunan 
asileri karşı korumak mı istiyor, yoksa petro 
lü ele geçirmek mi?

Emperyalizm kendi çıkarı olmadan hiçbir 
işe girişmez.

Göreceksiniz, Kaddafi rejimi yıkılıp gider 
ken, -ki bu olacak- geride karmaşa kalacak, 
istikrarsızlık kalacak.

Sonra da uydu bir hükümet kurulacak.
Sömürü böylece sürecek. '
Libya’yı da Yogoslavya’ya dönüştürecekler, 
paramparça yapacaklar.

Mm ıaiM; “İn ne lııı Mr aiinıle karar çıkarıyorlar"
Gemlik Belediyesinde yaşanan olaylarla ilgili Bursa’da basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Gürhan Akdoğan, görevden 
uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcılarının oy kullandırılmamasına dikkat çekti. Mali İdareler Genel Müdürü’nün birer 
gün arayla yazılara cevap verdiğini söyleyen Akdoğan, “Bunun emsali Türkiye de görülmedi.”dedi.
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
Cumartesi günü 
Bursa’da düzen
lediği basın toplan
tısında Gemlik 
Belediyesi’nde 
yaşananlara tepki 
gösterdi.
CHP İl Merkezi’nde 
düzenlenen Basın 
toplantısına CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Gemlik CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, görevden 
uzaklaştırılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve eski CHP ilçe 
Başkanı ve mil- 
letvekiali aday adayı 
Cem Güler katıldı. 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
basın toplantısında 
iktidara yüklendi. 
Gemlik Belediyesi’n 
deki sürecin çok 
hızlı işletildiğini 
belirten Akdoğan,

“Belediye’ye ayın 
15’inde bir yazı ge 
liyor. Mali İdareler 
Genel Müdürü, bir 
gün önce görevden 
uzaklaştırılan Bele 
diye Meclis üyele 
rinin meclis faaliyet
lerine katılamayaca 
ğını söylüyor. Yani 
Türkiye’de o işler 
kadar hızlı çalışıyor 
ki, Kaymakamlık 1 
gün önce yazı yazı 
yor, bu 2 arkadaş 
için meclis görevi 
devam eder diyor.

Mali İdareler Genel 
Müdürü’ne soruyor. 
Genel Müdür bir ka 
rar veriyor. Neyin 
kararını veriyor bili 
yor musunuz? 
‘Meclis’teki görevleri 
ne katılması 
mümkün değildir’in 
kararını veriyor. Bu 
AKP iktidarına şimdi 
sormak lazım: “Kaç 
belediye başkan 
yardımcısı hakkında 
Gemlik gibi işlem 
yapıldı. Bana 
Türkiye Cumhuriyeti’ 

nde böyle bir işlem 
göstersinler ben 
CHP il Başkanlığı’n 
dan vazgeçerim. 
Kaymakam 1 gün 
içinde yazı yazacak, 
1 gün sonra Mali 
İdareler Genel 
Müdürü cevap vere
cek. 1 gün sonra da 
meclis toplanacak. 
Bu arkadaşlarımızın 
hak mahrumiyetini, 
hürriyetlerini kısıt
layacak. Kendini 
yargı yerine koya
cak.

Böyle bir şey olmaz. 
Yargının yerine 
yürüt me geçiyor 
diyorduk. İşte bu en 
önemli örneklerden 
bir tanesidir” 
diye tepki gösterdi.

TÜRKİYE HER 
ŞEYİ BİLECEK 
Seçilmişlerin 
seçilmişliğinin halk 
veya yargı tarafın
dan alınabileceğini 
vurgulayan 
Akdoğan, üçüncü bir 
yöntemin olmadığı
na dikkati çekti. 
Bursa’da birçok 
belediyede tuhaf 
olaylar yaşandığını 
aktaran Başkan 
Gürhan Akdoğan, 
“Karacabey 
Belediyesi 2009 yılı 
mali gelir gider tablo 
sunu incelediğimiz 
de, çöp konteynırı 
alım işinden araç 
alım işine, oradaki 
imar planlarından 
Tapu Kadastro

Müdürlüğü’ne ait 
elektrik borçlarının 
ödenmesine kadar, 
birçok usulsüz işlem 
tesis edilmiştir.
Ancak, Karacabey 
Belediye Başkanı 
AKP’nin Belediye 
Başkanı olduğu için 
kendisine dokunul
muyor. Yine, Yıldırım 
Belediyesi’yle ilgili 7 
ayrı dava var. Bu 
ülkenin insanı her 
şeyi bilecek. Gemlik 
Belediyesi’ni de bile
cek. Karacabey’i de, 
Yıldırım’/ da, Gürsu’ 
yu da, Elazığ’ı da, 
Kayseri’yi de, Melih 
Gökçek’i de bilecek. 
Dolayısıyla, bu 
ciddi bir hukuk 
suzluktur. Bu 
durum aynı za 
manda ileri demok 
rasi dedikleri şeyin, 
yürütmenin yerel 
yönetimler üzerinde
ki vesayet duru
mudur” diye 
konuştu
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SP’ılen genişletilmiş mahalle toplantısı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
her hafta seçim 
koordinasyon 
merkezinde aralıksız 
sürdürdüğü 
genişletilmiş 
mahalle teşkilatları 
toplantısını, 13 
merkez mahalleden 
12 sinin mahalle 
yönetimlerinden 
toplam 100 kişinin 
katılımıyla 
gerçekleştirdi. 
Toplantının18 Mart 
akşamına denk 
gelmesi nedeniyle 
Çanakkale şehitleri 
miz için Kur’an 
ziyafetiyle başlayan 
gecede konuşan 
İlçe Teşkilatlanma 
Başkanı Mustafa 
Demir, kapı kapı - 
ev ev - sandık 
sandık çalışan 
mahalle yöneticileri 
ne teşekkür etti 
Merhum Prof. Dr. 
Necmettin Erba 
kan’ın " Zor bir 
yolda yürümek

mecburiyetinde olan 
insanlar, yolda 
yürümeye başla
madan önce,gönül
lerinde ve zihin
lerinde yürümek ve 
yol almak zorunda 
dırlar. Evvela, Bu 
yolu ben nasıl aşa 
rım korkusundan 
kurtularak yola çık
tıklarında görürler 
ki, yol zor da olsa 
bir müddet sonra 
aşılmış yürünmüş 
ve hedeflenen yere 
gidilmiştir. İşte o 
zaman, insanların 
yüreklerinde, aslın
da yolun zannedil 
diği kadar zahmetli 
olmadığına ve bütün 

sıkıntılı yolların 
aşılabileceğine dair 
bir iman doğar. ” 
sözünü hatırlatan 
Demir, "Eğer 
yaşanabilir bir 
Türkiye ve yeni 
bir dünya istiyorsak 
çatlayana kadar 
çalışmaya devam 
etmek zorundayız" 
dedi.
Toplantıda söz alan 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen; ülkemizdeki 
ahlaki çöküntünün 
hat safhaya ulaştığı 
m, 70 yılda 700 bin 
boşanma varken 9 
yılda bu sayının 800 
binleri geçtiğini 
aktardı.

üıcı'ian Gemlik'e ziııarel
Bursa Eski İl Genel 
Meclisi Başkanı ve . 
Ak Parti Milletvekili 
aday adayı Nurettin 
Avcı, Pazar günü 
yapılacak temayül 
yoklaması için 
başlattığı ilçe gezi
lerinin finalini 
Gemlik’e yaptı. 
Aday adayı Nurettin 
Avcı ve Hüseyin 
Şahin sabah saat
lerinde Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, İl 
Genel Meclisi Üyeleri 
Ercan Barutçuoğlu, 
Ömer Aslan ve ilçe 
yöneticileri ile birlik
te sabah kahvaltısın
da bir araya geldi. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili aday 
adayı Nurettin Avcı 
yaptığı konuşmada 
"Pazar günü yapıla
cak olan temayül 
yoklamalarıyla ilgili 
çalışmalarımıza

geçen hafta başla 
dik. Bugün son 
durak olarak Gem 
lik’i bırakmıştık. 
Biz, Gemlikli 
arkadaşlarımızdan 
da temayülle ilgili 
desteklerini istedik. 
Hafta içerisinde 
günde birkaç ilçe 
olmak üzere bütün 
ilçelerimizi gezdik. 
İlçe Başkanlarından, 
İlçe Yöneticilerinden 
pazar günü ile ilgili 
temayül konusunda 
destek talep ettik.

Onun dışında yaptı 
ğımız gezilerden 
ayrıca keyif aldık.
Yaklaşık 4 yıldır 
sürdürdüğüm İl Ge 
nel Meclisi Başkan 
lığı süresince ilçeler 
de ve köylerde 
yapmış olduklarımız
dan kaynaklanan 
sohbetlerde bizi 
ziyadesiyle mutlu 
etti. Milletvekilliği 
aday adaylığı yolun
da bir önemli çalış
mayı da tamamlamış 
olacağız.” dedi. *

HeMruz'a olaylar damgasını «urdu
Nevruz Bayramı 
dolayısıyla İstanbul'
da ve Diyarbakır'da 
düzenlenen kutla
malar için gelenlerle, 
polis arasında arbe
de yaşandı. PKK ve 
Abdullah Öcalan 
lehine slogan atan 
gruba polis müda
hale etti.
Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) ile bazı 
sivil toplum kuru
luşlarınca düzenle
nen açık hava toplan 
tısı kapsamında, 
Kazhçeşme Meyda 
nı'nda 3 ayrı giriş 
yerinde arama nokta
ları kuruldu.
Nevruz kutlamaları 
için Kazhçeşme mey
danına gelen bazı 
gençler, teröristbaşı 
Abdullah Öcalan 
posteri açtı. Üzerleri 
ne 'APO' yazılı 
tişörtler giyen genç 
ler, Öcalan lehine 
sloganlar attı.
Kazlıçeşme'de 
yapılan Nevruz kutla
maları sırasında 
polis ve göstericiler 
arasında arbede

yaşandı.
Diyarbakır'da Barış 
ve Demokrasi Parti 
since (BDP) düzenle
nen Nevruz etkinliği 
sona erdi. BDP 
Diyarbakır İl Başkan 
hğınca, Bağlar 
ilçesindeki Nevruz 
Parkı'nda gerçek
leştirilen etkinliğe 
katılan vatandaşlar, 
şehrin 16 noktasın
dan Büyükşehir 
Belediyesi ve çeşitli 
özel firmalara ait 
araçlarla ücretsiz 
olarak getirildi.
Yoğun katılımın 
olduğu etkinliğe 
gelenler, güvenlik 
güçlerince üzerleri 
alındıktan sonra 
alana alındı.
Etkinliğe aralarında 
BDP Genel Başkan 
Yardımcısı Gültan 

Kışanak, Demokratik 
Toplum Kongresi 
Genel Başkanı 
Ahmet Türk ve 
Diyarbakır Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Osman Bayde 
mir'in de bulunduğu 
çok sayıda kişi 
katıldı.
HAKKARİ'DE 
OLAYLI NEVRUZ 
KUTLAMASI 
Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) Hakkari 
İl Başkanlığı tarafın
dan düzenlenen 
nevruz kutlamaları 
sonrası Bulvar 
Caddesi üzerindeki 
'Demokrasi Çadın'nı 
ziyaret eden grup ile 
polis arasında olay
lar çıktı.
Sabah saat 10.00 
sıralarında Mezran 
Mahallesi'ndeki 

toprak sahada 
yapılan katlamalar, 
yaklaşık bir 
saat erken sona 
erdirildi.
Kutlama alanında 
bulunan BDP 
Hakkari Milletvekili 
Hamit Geylani ve 
BDP Van Milletvekili 
Özdal Üçel, 
Hakkari Belediye 
Başkanı Fadıl 
Bedirhanoğlu, 
BDP İl Başkanı 
Orhan Koparan, 
beraberindeki kala
balıkla birlikte Bulvar 
Caddesi üzerindeki 
'Demokrasi Çadın'nı 
ziyaret etti. Bir süre 
çarşı merkezinde 
bekleme yapan grup
tan bazılarının slo
gan atması üzerine 
polis gaz bombası 
ile müdahale 
ederek dağıttı.
Bu arada olayları 
görüntülemeye 
çalışan Dicle Haber 
Ajansı (DİHA) 
Muhabiri Hazma 
Gündüz de bazı 
polisler tarafından 
tartaklandı.

Yardımsevenlerîn
geleneksel 

gezileri sürüyor

Gemlik 
Yardımsevenler
Derneği, öğrencilere 
burs vermek 
amacıyla yaptıkları 
yardım amaçlı gezi
lerini sürdürüyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde, 45 kişilik 
kafile ile iki günlük 
gezi düzenleyen 
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri ve 
misafirler Bolu- 
Abant, Bolu Tüneli, 

ve Abanttaki göller, 
Göynük Kasabası, 
Mudurnu Kasabası 
ve Tavuk Tesisleri, 
ve Sapanca Gölü’nü 
gezerek, ilçemize 
döndüler.
Gemlik Yardımse 
venler Derneği’nden 
yapılan açıklamada, 
45 öğrenciye burs 
verildiği belirtilile 
rek, bu tür gezilerin 
devam edeceği 
belirtildi.
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CHP Parti Meclisi, 
seçim sürecine 
ilişkin önemli karar
lar aldı.
CHP milletvekili 
adaylarını aralarında 
Bursa'nın da bulun
duğu büyükşe- 
hirlerde merkez 
yoklamasıyla, 
41 ilde ise önseçim 
ile belirleme kararı 
aldı. CHP Parti 
Meclisi (PM), Genel 
Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu başkan 
lığında toplandı. 
Yaklaşık 8 saat 
süren toplantının 
ardından basın 
toplantısı 
düzenleyen CHP 
Genel Sekreteri ve 
Parti Sözcüsü 
Bihlun Tamayhgil, 
PM'de tüzük gereği 
olarak, 85 seçim 
çevresi ile ilgili 
değerlendirme yap
tıklarını belirtti. 
Tamayhgil, "41 ilde 
önseçim ve eğilim 
yoklaması olarak 
aday belirleme ve 
aday yoklaması 
kararı aldık" dedi; 
Önseçimin .2 şekilde 
yapıldığını belirten 
Tamayhgil, "Bu, bir
inci olarak tüm 
üyelerle yapılan 
önseçim, diğeri 
aday yoklaması ki, 
YSK ve YSK'nın 
yetkililerinin gözeti

minde yapılıyor. 
Diğer taraftan aday 
yoklaması, yönet
meliğimizde belir
lenen seçmenler 
tarafından gerçek
leşiyor. Yine YSK 
gözetiminde yapılı 
yor. Bir de eğilim 
yoklaması... Eğilim 
yoklaması da 
MYK'nın yetkisinde 
belirlenen illerinde 
örgütümüzün değer
lendirmesi alınarak, 
yapılacak olan aday 
belirleme sistemi. 
Yani biz 41 ilimizde 
ki, en az 41 ilimiz, 
bu eğilim yoklaması 
noktasında MYK'nın 
alacağı kararlar net
icesinde bu sayı 
daha da artabilir. 
Diğer taraftan kalan 
şehirlerimizde kamu 
oyu yoklamaları ile 
ve onlardan ala
cağımız sonuçlarla 
aday belirleme 
sürecimizi, 13 Hazi 
ran'dan itibaren 
Türkiye'yi yönetecek 

CHP iktidarının 
yürüyüşünün başlan 
gıcı olarak ortaya 
koyacağız. 29 il için 
YSK'nın belirlediği 
takvim gereği 
YSK'ya iletilmiş 
alındı belgesiyle de 
belgelenmiştir" 
dedi. Tamayhgil, 
önseçim yapılacak 
29 ilin bu akşam 
itibarıyla YSK'ya 
bildirildiğini belirtti. 
Bihlun Tamayhgil, 
CHP'nin önseçim 
yapacağı illeri de 
"Afyon, Amasya, 
Artvin, Aydın, Bolu, 
Çanak kale, Çorum, 
Deniz li, Edirne, 
Erzincan, Gaziantep, 
Kasta monu, 
Kırşehir, Kütahya, 
Manisa, Nevşehir, 
Niğde, Sivas, 
Tekirdağ, Trabzon, 
Uşak, Yozgat, 
Aksaray, Karaman, 
Karabük, Osmaniye, 
Düzce, KIrklareli ve 
Muğla" olarak açık
ladı.

AK Parti Bursa İl 
Başkanlığı tarafın
dan ilan edilen 
seçim takvimi kap
samında planlanan 
ve 171 milletvekili 
aday adayının 
yarıştığı temayül 
yoklaması, yoğun 
bir katılımla başladı. 
AK Parti'nin 7 Mart 
2011 tarihinde mil
letvekili aday adayı 
başvurularıyla 
başlayan parti içi 
demokrasi yarışının 
en önemli ayağı 
olan temayül yokla
masının Bursa 
ayağı, Merinos 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde yapıldı. 
AK Parti Genel 
Merkez Teşkilat 
Başkan Yardımcısı 
ve Ordu Milletvekili 
Enver Yılmaz'ın da 
katıldığı yoklamada 
3 bin 500'ı aşkın 
üye, milletvekili 
aday adayları ile 
ilgili fikirlerini 
sandığa 
yansıtacak.
Temayül ile ilgili 
açıklama yapan 
Yılmaz, partililerin 
yoğun ilgisinden 
memnun olduklarını 
söyledi. Yılmaz, 
"Yüksek Seçim 
Kurulu'na belirt
tiğimiz temayül yok
lamasını gerçek
leştiriyoruz. Tüm 
teşkilat men

suplarımız yoğun 
bir ilgi gösterdi. 
171 milletvekili aday 
adaylarının girdiği 
temayül yoklaması 
sonucunda teşkilat 
üyelerinin 18 kişilik 
tercihi ortaya çıka
cak. Yoklamanın 
ardından sonuçları 
Ankara'ya göndere
ceğiz" dedi.
Temayül Yoklama 
si'nda oyunu kul
lanan AK Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, temayül 
yoklamasının bir 
bayram havasında 
geçtiğini dile getirdi. 
Son derece kuralları 
iyi çizilen bir 
temayülün yapıldı 
ğını ifade eden 
yalçın, temayül 
sonuçlarında listeye 
girmeyen adaylara 
da tavsiyelerde 
bulundu. Yalçın, 
"Mümkün olduğu 

kadar oy kullanan 
kişileri de 
zorluyoruz.
Son derece şeffaf 
bir temayül.
Temayül yokla
masında listeye 
bazı milletvekili 
aday adayları 
giremeyebilir. Bu 
sadece teşkilat 
üyelerimizin görüş
leridir. Buradaki 
konular genel 
merkeze gidecek. 
Birçok alanda 
araştırma yapılacak 
Kamuoyu 
araştırmalarından 
STK'lara kadar 
genel merkezimiz 
mülakatlarda 
bulunacak" 
şeklinde konuştu. 
6 sandığın 
bulunduğu temayül 
yoklamasında 
seçimin güvenliği 
ve düzenini 60 
görevli sağladı.

Bahçeli
Kemalpaşa'da

Bursa'nın Mustafakemal 
paşa ilçesine bağlı Yeşil 
ova beldesinde gazeteci 
lere paralı askerlikle ilgi 
değerlendirmede bulunan 
MHP lideri Devlet Bahçeli, 
bedelli tartışmasını gün
deme AK Parti'nin 
taşıdığını belirtti. Bahçeli, 

"Üniversite gençlerine 
yazın askerlik yaptıracağız 
diyecekseniz, o zaman 
düşünmek lazım, nerede 
yaptıracaksınız. Bodrum' 
da mı yaptıracaksınız, 
Marmaris'te mi" dedi. 
"CHP, ACELE ETTİ" 
Bahçeli, bedelli askerlikle 

ilgili TSK yapısı, Savunma 
gücü, caydırıcılık vasfının 
iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini, oy beklen
tisiyle bazı talepleri gün
deme getirmenin yanlış 
oyduğunu belirtti. Bahçeli, 
"MHP olarak bu tartış
malara son vermenin bir 

yolunu görüyorum, AK 
Parti ile CHP hangi metin 
de anlaşacaklarsa onu 
iktidar ve ana muhalefet 
partisi olarak Meclis'e 
getirsin. Tartışma konu
larını tam seçemezseniz 
şehit ve gazi ailelerini 
incitirsiniz.” dedi

TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 

OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02242525122

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel : 514 78 77 GEMLİK

KAŞCDC 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
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Marmarahirlik, dış pazar için strateji tazeledi
Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, 
ihracatını artırmak 
için Avrupa’daki dis
tribütörlere bağlı alt 
bayilikler oluşturdu. 
Başkan Hidamet 
Asa, “Marmarabirlik 
daha çok zeytin sat
mak zorunda. Daha 
çok satmalı ki, üreti
ciden daha fazla 
ürün alabilmeli" 
dedi.
Marmarabirlik’in 
yurtdışı bayileri 
Başköy Entegre 
Tesisleri’nde top
landı. Yönetim ve 
denetim kurulu 
üyeleriyle birlikte, 
Marmarabirlik satış 
ve pazarlama per
sonelinin katıldığı 
toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Başkan Hidamet 
Asa, kurumla ilgili 
özet bilgiler verdi. 
Asa, 2010 yılında 
Türkiye’nin en büyük 
345. sanayi kuruluşu 
olan Marmarabirlik’in 
toplam satışının 29 
bin ton, bedelinin ise 
174 milyon lira 
olduğunu söyledi.

Asa şu bilgileri 
verdi:
“2010 yılında, bir 
önceki yıla göre yur
tiçi ve yurtdışı 
satışlarımızda miktar 
olarak yaklaşık 
yüzde 10, ciro olarak 
da lira bazında 
yüzde 16 büyüme 
gerçekleştirdik. İhra
catta da, 5 bin 374 
ton satışla önceki 
yıla göre yüzde 13.22 
artış sağladık. Döviz 
getirisi açısından 
baktığımızda da 21 
milyon 355 bin dolar 
elde edilmiş ve 
önceki yıla göre 
yüzde 17.76 artış 
sağlanmıştır. İhracat 
yaptığımız ülke 
sayısı 30’a 

ulaşmıştır. Kısaca 
Marmarabirlik küre
sel ekonomik krizin 
damgasını vurduğu 
2010 yılını yara 
almadan atlatmıştır" 
dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Asa, 
2010 yılında yur- 
tiçinde satış ve 
pazarlama ile ilgili 
yeni politikalar 
çerçevesinde bölge
sel yapılanmayı 
tamamladıklarını, 
yurtdışında da daha 
fazla satış için alt 
bayilikler oluştur
duklarını söyledi. 
Ar-Ge biriminin 
faaliyetiyle birlikte 
geçtiğimiz yıl mevcut 

ürün çeşitliliğini 
artırdıklarını ifade 
eden Asa, 
Karamürsel Tipi, 
Edremit Çizik, Domat 
Dolgulu, Domat 
Kırma, Domat 
Kokteyl ile Dilimli 
Siyah ve Yeşil 
Zeytin üretimine 
geçilerek piyasaya 
sunulduğunu 
anlattı. Asa, bir 
dünya markası 
haline gelen 
Marmarabirlik’in, 
her yıl ürün 
çeşitliliğini ve 
kalitesini arttırdığını, 
dolayısıyla daha 
fazla ürün alıp, 
daha fazla satmaya 
odaklandığını 
duyurdu.

Mudanya 
sahillerine makyaj

Havaların ısın
masıyla hareketle
nen Mudanya sahil
leri düzenleniyor. 
İlçe merkezi ve 
Güzelyalı'da sahil 
koruma duvarlarıyla 
boyanıyor.
Ayrıca sahildeki 
banklar elden geçir
ilip onarılıyor.
Havaların ısın
masıyla birlikte 
sahile akın eden 
vatandaşların daha 
rahat etmesi için 
başlatılan çalış
malar en kısa 
sürede tamam
lanacak.

Yetkililer, "Kış 
aylarında çevreye 
fazla önem 
veremedik, ancâk 
hava sıcaklığının 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyretmeye 
başlamasıyla 
çalışmalar 
hızlandı. Bahar 
mevsimine 
girdiğimiz bu 
aylarda hemşehri
lerimiz ve 
günübirlikçi 
ziyaretçilerimizin 
rahat etmesini 
istiyoruz" 
dedi.

GEMLİK ET-BALIK-TAVOK 
SATIŞ NOKTASI

DfiNfi KIYMA 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL
DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

“BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE. 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA «UYOR MUŞUM?- DİYE SORUN

KALİTE 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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Büyüksehirden yoksul vatandaşlara ücretsiz ekmek lımdDnaı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Türkiye’ye örnek ola
cak bir sosyal 
sorumluluk projesini 
daha hayata geçirdi. 
Osmangazi Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ile 
Bakgörler İnşaat 
Firması’nın 
katkılarıyla yaptırılan 
ekmek fırınında 
üretilen ekmekler 
yoksul ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
ücretsiz dağıtılacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin, 
Osmangazi Belediye 
Başkanlığı döne
minde arsa tahsisi 
ile başlattığı 
Osmangazi Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Ekmek Fırını, devlet 
vatandaş işbirliğiyle 
tamamlanarak 
hizmete açıldı. 
İnşaatını Bakgörler 
inşaat Firması’nın 
gönüllü olarak 
üstlendiği ekmek, 
fırını düzenlenen 
törenle üretime 
başladı. Fırının açılış

törenine Büyükşehir yardımlaşma ve herkese teşekkür
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
yanında Vali 
Şahabettin Harput, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Kestel 
Belediye Başkanı 
Yener Acar, 
Osmangazi 
Kaymakamı Osman 
Taştan, Bakgörler 
İnşaat Firması
Yönetim Kurulu 
Başkanı Veysel 
Bakgör ile çok sayı
da davetli katıldı. 
“Aç ve açıkta kimse 
kalmasın istiyoruz” 
Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak önemli 
projeleri hayata 
geçirirken, sosyal 

dayanışmayı 
geliştirmeye yönelik 
projeleri de hiçbir 
zaman ihmal 
etmediklerini vurgu
layan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Aç 
ve açıkta kimse 
kalmasın istiyoruz. 
Elbette, çocuk
larımıza, akra
balarımıza bakmak 
hepimizin görevi. 
Ancak bu topluma, 
bu kente, bu ülkeye 
ve ecdadımıza karşı 
hepimizin borcu var. 
Bu borcu da böyle 
sosyal sorumluluk 
projeleriyle ödemeye 
çalışıyoruz. Bu pro
jelere katkı koyan 

ediyorum. Burada 
kullanılacak bir çuval 
undan 235 kişinin 
ekmek ihtiyacı 
karşılanacak. Bir 
çuval un 50 TL. 
Yani herkes bu 
yardıma katkıda 
bulunabilir. Buraya 
bağışlanacak bir 
çuval un, fakir 
sofralarına ekmek 
olarak dönecek.
Osmangazi Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 
işletilecek olan bu 
fırının uzun yıllar 
faaliyet göstere
bilmesi için herkesin 
katkısını bekliyoruz” 
dedi.

Milli İMİKtlI

Tüm Türkiye 
tarafından 
beğeniyle izlenen 
ve ünlü tiyatrocu 
Tolga Çevik tarafın
dan sahnelenen 
‘Komedi Dükkanı’, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos 
AKKM) BursalIlarla 
buluştu. 
Merinos AKKM 
Osmangazi 
Salonu’nda 
BursalI seyircinin 
önüne çıkan 
Tolga Çevik, 
canlandırdığı 
karakterlerle 
izleyenleri kahka

haya boğdu. 
İzleyicileri de 
sahneye çıkararak 
oyuna dahil eden 
ünlü oyuncu, per
formansıyla büyük 
alkış aldı. Kılıktan 
kılığa girerek yap
tığı esprilerle 
izleyenleri kırık 
geçiren Tolga 
Çevik, BursalIlara 
keyifli anlar 
yaşattı. Yaklaşık 3 
saat sahnede kalan 
ünlü tiyatrocu, oyu
nun sonunda 
salonu dolduran 
binlerce kişi 
tarafından ayakta 
alkışlandı.

sekeri
GEHLİI'İN İLİ ÖZEL 

Ötül ÖNCESİ EĞİTİM 

tUBUMU

«11(121
“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 RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

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

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

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

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ istiklal 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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IMİIMIİIIİMMIIİİ hiiMUiwMraiteiii
Yargıtay, bir iş 
adamının internet 
bankacılığı 
üzerinden hesabın
daki 108 bin liranın 
çalınmasıyla ilgili 
bankayı sorumlu 
tuttu.
Yargıtay, Konya 1. 
Asliye Ticaret 
Mahkemesi'nin bir iş 
adamının internet 
bankacılığında kul
landığı şifresinin 
kırılması ve bu yön
temle hesabındaki 
108 bin liranın çalın
masıyla ilgili 
hesabın bulunduğu 
bankayı, bu parayı 
yasal faiziyle birlikte 
ödemeye mahkum 
eden kararını onadı. 
İşadamı Bülent 
Kaşdoğan'ın, bir 
bankanın Konya'daki 
şubesinde açtığı 
hesabındaki 108 bin 
liranın, 2 Ekim 2006 
tarihinde internet 
bankacılığı şifresinin 
kırılarak 7 ayrı işlem
le 6 ayrı hesaba 
transfer edildiği 
belirlendi.
Dolandırılan işadamı 
JKaşdoğan, hukuk 
mücadelesi 
başlatarak, hesabın
dan haberi olmadan 
çekilmiş olduğu 
iddia edilen miktarın 
kendisine ödenme
sine ilişkin Konya 
1. Asliye Ticaret 
Mahkemesi'ne banka 
aleyhine, "108 bin 
liranın hileli havale 
tarihleri göz önüne 
alınarak mevduata 
uygulanan en yük
sek faizi ile birlikte

bankadan tahsili" 
için "alacak" 
davası açtı.
Kaşdoğan'ın avukatı 
Zeynep Aktuna, 
tarafından, Konya 1. 
Asliye Ticaret 
Mahkemesi'ne açılan 
alacak davasında, 
işadamının parasının 
internet ortamında 
çalınmasıyla ilgili 
bankanın sorumlu
luğu bulunduğu 
iddia edildi. 
Müvekkilinin 
bankaya güvenerek 
bu hizmeti kul
landığını, ancak 
buna karşın 
şifresinin kırılarak 
hesabındaki 108 bin 
liranın çalındığını 
bildiren Aktuna, 
paranın çalınmasıyla 
ilgili olayda, 
bankanın, hizmetin 
sunumu ve güven
liğin sağlanması 
konusunda kusurlu 
olduğunu savundu 
Bankanın müvek 
kilinin uğradığı 
zararı karşılamak 
zorunda olduğunu 
öne süren Aktuna, 
bu nedenlerle söz 
konusu bankanın 
çalınan 108 bin lirayı 
yasal faiziyle 
ödemesini talep etti.

Davalı bankanın 
avukatı ise banka ile 
mudi arasında 
Ticaret Hizmet 
Sözleşmesi'nin 
imzalandığını, 
sözleşme 
hükümleri gereği 
mudiye kullanıcı 
kodu, şifre ve onay 
kodu tanımlanmakta 
ve müşteriye teslim 
edilmekte olduğunu, 
banka güvenlik sis
teminin bağımsız 
kuruluşlarca sürekli 
denetlendiğini, 
mudiye internet 
bankacılığı kullanım 
esasları ve güven
liğine dair gerekli 
uyarıların 
yapıldığını, 
bankalarının 
internet şubesinin 
sağlıklı bir şekilde 
işlemesi için gerekli 
tüm teknolojik 
donanımın mevcut 
olduğunu, banka 
sisteminden kul
lanıcılara tanımlı 
şifreler ve şahsi 
bilgilerin temin 
edilmesinin 
mümkün olmadığını, 
davacının haksız ve 
mesnetsiz açtığı 
davanın reddine 
karar verilmesini 
savundu.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, sigorta 
prim borçlarının 
yapılandırılması için 
ilk haftada 190 bin 
767 başvuru 
yapıldığını açıkladı. 
İlk hafta başvuruları 
sonunda 33 milyon 
428 bin 69 lira 
tahsil edildi.
Bakan Dinçer, 
sosyal güvenlik prim 
borçlarını da içeren 
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük borç yapı
landırmasının Torba 
Kanun ile birlikte 
uygulamaya girdiği
ni söyledi.
Yapılandırma başvu
rularında ilk hafta 
istatistiklerine ilişkin 
bilgi veren Bakan 
Dinçer, yapılandırma 
için gelen başvuru 
sayısının 190 bin 
767'yi bulduğunu 
bildirdi.
Başvuruların yak
laşık 100 bininin 4/a 
kapsamındaki iş yer- 
lerrnden geldiğini '4 
bildiren Öhıer 
Dinçer, bu iş yer
lerinin yeniden yapı
landırılan borçları 
için ödeme planı 
oluşturulduğunu

GemlikKErfez
((■ill'll III (inli İlini (itınıl .

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ifade etti.
Dinçer, ayrıca 268 
belediye, 35 spor 
kulübü ve 5 il özel 
idaresinin de birik
miş sigorta prim 
borçlarını yapılandır
mak için başvuru 
yaptığını belirtti.
Bakan Dinçer, 
başvuru sahiplerinin 
yaklaşık 55 bininin 
de muhtarlar ile 
kendi nam ve 
hesabına çalışanlar
dan, 22 bininin 
tarımsal faaliyette 
bulunanlardan oluş
tuğunu kaydetti. 
Kurumun başvuru 
sahiplerinden 
toplam alacağının 3 
milyar 451 milyon 
904 bin 479 lira 
olarak hesaplandığı
na işaret eden 
Dinçer, sosyal 
güvenlik prim 
borçlarının asılları 

NÖBETÇİ ECZANE
21 Mart 20ll Pazartesi 

AHSEN ECZANESİ

korunarak yapılan 
güncellemeyle tahsil 
edilecek toplam 
tutarın 2 milyar 679 
milyon 782 bin 967 
lira olduğunu belirtti. 
Bakan Dinçer, ilk 
hafta başvuruları 
sonunda tahsil 
edilen 33 milyon 428 
bin 69 liranın ise 
kurumun kasasına 
girdiğini bildirdi

"FIRSATI İYİ 
DEĞERLENDİRİN" 
Sosyal güvenlik 
reformuyla birlikte 
yeni bir sosyal 
güvenlik anlayışının 
Türkiye'ye yer
leştiğine işaret eden 
Ömer Dinçer, refor
mun daha etkin 
uygulanması için 
çeşitli zamanlarda 
yasal düzenlemeler 
yapıldığını hatırlattı.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 15$
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. , 51310 55
Polis Karakolu 51.318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK ~

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

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

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

BELEDİYE

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 İ3 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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT

Bursa 2Ş6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
i DO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Totalgaz '514 1700

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 Lilcitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karf ez
«EHLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ BAZİTİ»!

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3918 

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)

HlllllllliH
■MSI 

ŞBMERim 
IIMN-I»

HMW 
IMS 

Rezervasyon 
(îel :513332i)
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MM MM MM 
GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanıra^:-

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Temayülde en ııM oyıı mcı aldı
Pazar günü Ak Parti’nin milletvekili aday adayları arasında yapılan temayül yokla
masına katılan Gemlikli adaylardan Nurettin Avcı 818 oy alarak 9. sırada, Oktay 
Kahveci 107 oy alarak 94. sırada, Cemal Aydın Aybey 72 oy alarak 113. sırada yer aldı.

-----------j-n---------------------------

IHıılMlIfaittü'ıılı 
HlIMİllHMl

Altan Karapaşaoğlu 
Temaüle katılmadı
AK Parti Bursa teşkilatı 
tarafından yapılan 
temayül yoklamasında 
Önder Matlı 1'inci çıkar 
ken, Gemlikli aday aday 
larından en çok oyu es 
ki İl Genel Meclsi Baş 
kanı Nurettin Avcı aldı. 
Avcı yoklamaya katılan 
partililerden 818 oy 
alırken 9. sırada, O’nu 
Oktay Kahveci 107 oyla 
94. sırada, Cemal Aydın 
Aybey ise 72 oyla 113. 
sırada yer aldı. ■ 
M. Altan Karapaşaoğlu 
Milletvekillerinin tema 
yül yoklamasına katıl
madı. AK Parti Bursa II 
Başkanlığı tarafından 
ilan edilen seçim takvi
mi kapsamında plan
lanan ve 171 milletvekili 
aday adayının ya rıştığı 
temayül yoklaması, 
yoğun bir katılımla 
tamamlandı.
Karacabeyli işadamı 
Önder Math'nıp 1.367 
oyla ilk sırada tamam
ladığı temayül yokla
masında eski il yönetim 
kurulu üyesi ismet Su 
ikinci sırada, yine il 
yönetiminden istifa 
eden Hasan Tuğcu 3'n 
cü sırada, eski il baş 
kanvekili Cafer Yıldız 
ise 4‘ncü sırada yer 
aldı. 5'nci sırada Keleş 
Belediye Başkanlığı' 
ndan istifa eden 
Mustafa Bektaş, 6'nc.ı 
sırada ise İsmail Aydın 
bulunuyor.
İl yönetim kurulu eski 
üyesi Tahsin Bulut 
7'nci, eski Bursa 
Defterdarı Fatih Acar 
ise 8'nci oldu, il Genel 
Meclisi başkanlığından 
istifa eden Nurettin Avcı 
ise kendine 9'ncu sıra
da yer buldu. Ali Ömer 
oğlu 745 oyla 13. sırada 
yer aldı. Medya camia 
sından Cennet Cankıhç 
685 oyla 14'ncü sırada 
yer alırken, eski kadın 
kolları başka nı Tülin 
Kara da 627 oyla 15'nci 
sırada.

Nurettin Avcı, 
818 oy aldı

Temayül yoklaması 
sırası ile şöyle : 
1-ÖNDER MATLI 1317 
2- İSMET SU 1057 
3- HASAN TUĞCU 1014 
4- CAFER YILDIZ 1008 
5-MUSTAFA BEKTAŞ 
884
6 - İSMAİL AYDIN 849 
7 -TAHSİN BULUT 844
8 - FATİH ACAR 829 
9 - NURETTİN AVCI

818 oy 
10 - BEDRETTİN 
YILDIRIM 811 oy 
11 - FAHREDDİN 
YILDIRIM 807 oy 
12 - MURAT DEMİR 754 
13-ALİ ÖMEROĞLU 
745 oy 
14 - CENNET 
CANKILIÇ 685 oy 
15-TÜLİN ERKAL 
KARA 627 oy 
16-DİLEK DURAK 621 
17-NECMİ 
AKOSMAN 613 öy 
18-HASAN TAŞ 585 oy 
19-MUSTAFA 
YAVUZ 584 oy 
20-HÜSEYİN 
ŞAHİN 571 oy 
21-YÜKSEL YAŞAR 555 
22-MURAT POLAT 547 
23-TAHSİN KARA 532 
24-MUHAMMET 
MÜFİT AYDIN 523 
25- MUSTAFÂ 
K.ŞERBETÇİOĞLU 517 
26- ÖZKAN 
ÖZİPEKLİLER 485 
27- CEMİLE YİĞİT 473 
28- ABDURRAHMAN 
TIĞ 458
29-ŞÜKRAN MİSCİ 423 
30- İZZET
ŞENOCAK 420 
31-ŞENER ÖZTÜRK419 
32-FUAT
ALPASLAN 400 
33-METİN 
DÜVENCİOĞLU 381 
34- ZEKİ EKER 375 
35- IŞIL ZELİHA 
GENÇOĞLU 369 
36-NİLÜFER TAŞAN 347 
37-MUSTAFA 
ÖZTÜRK 345 
38-HAKAN ULUSU 33İB 
39-NİHAT
GÜLÇİMEN 334 
40-ÖMER

Oktay Kahveci, 
107 oy aldı

ÖMEROĞULLARI 319 
41-DEVRİM KOSOVA 
HASIRCI 318 
42-AHMET SARI 312 
43-AYŞE MEHTAP 
EKİNCİ 306’ 
44-KAMURAN 
ÇATALKAYA 305 
45-MEHMET ÇETİN 302 
46-YUSUF KON AT 302 
47-MUAMMER 
SUBAŞI 296 
48-SEYFETTİN 
SİVRİ 274 
49-FAHRETTİN 
KESKİN 269 
50-HAKAN 
ÇAVUŞOĞLU 269 
51-BİNNUR 
HAYAL 265 
52- YUSUF 
KORKUSUZ 240 
53- İLKER DURAN 236 
54- FARUK 
ANBARCIOĞLU 228 
55- ENVER 
KARAKOÇ 227 
56- MUSTAFA 
BAYKAL 224 
57-AYŞE FİLİZ ALP204 
58-AYŞE HACIOĞLU 
204 
59- NİYAZİ 
PAKYÜREK 204 
60- ERCAN YENİCE200 
61-ÇİĞDEM 
CEYHAN 194 
62-ÖMER FURKAN 
BAN AZ 193 
63- ENVER 
YENİÇERİ 182 
64- İSMAİL 
SELİMOĞLU 181 
65-OSMAN 
ERDOĞAN 181 
66- AYLA YILMAZ 180 
67- MUHİTTİN BİLİCİ 
176 
68-ARZU AYYILDIZ 174 
69- GÖKHAN 
YAZIC1169 
70-İLHAMİ 
ÖZDEMİR 160

71- MAHMUT 
TURUNÇ 156 
72- NECMİ İNCE 156 
73- İBRAHİM 
GÜLER 154 
74-ARZU DEMİR 148 
75- M. TAHA 
GERGERLİOĞLU 144 
76- NUSRET

C. Aydın Aybey, 
72 oy aldı

ESGİN144 
77- ALİ KAYA 140 
78-ALİ HASDEMİR 137 
79-BURHAN ÖZEN 137 
80- HAKKI ÜÇÜNCÜ 135 
81-AYHAN ÖZBEK 131 
82- MURAT ARAT 128 
83- ABDULLAH ADA- 
NUR 127 
84-AHMET BIYIKLI 125 
85- AYHAN 
ÖZTENEKECİ123 
86- RIDVAN 
İMAMOĞLU 123 
87-VASİM TOSUN 122 
88- AYHAN
DURĞUN 121 
89- MÜKERREM 
ÖZDEMİR 120 
90- ESRA ÖZKAN 118 
91-MEHMET 
AKKUŞ 116 
92- YAŞAR 
BUYRUK 116 
93- MEHMET MURAT 
YURTSEVER 109 
94- OKTAY KAHVECİ 
107 
95-BEHZAT ÇELİK 106 
96- NAZIM MARAL 105 
97- ŞUAYİP 
TOPRAK 102 
98- AYŞE KUŞ 98 
99- EROL AFŞİN 97 
100- BÜLENT 
GÜVEN 96 
101-TUNA 
ÇOKGÜLER 96 
102- FERİDUN 
MÜEZZİNOĞLU 93 
103- YÜKSEL YENİ 93 
104- MURAT SARAÇ 92 
105- MUSTAFA 
ÜLKER 90 
106- GÜRÇAY CEM 85 
107- SEVİLAY 
DEMİRSU ŞARLI 85 
108- TEVFİK 
BAYRAKTAROĞLU 85 
109- ASUMAN 
AKÇAY SAKALLI 84 
110- AHMET NECATİ 
KARIŞMAN 82 
111-HASAN 
DUMAN 76 
112-SERPİL AĞRALI76 
113-CEMAL AYDIN 
AYBEY 72 
114- İBRAHİM 
ÖZCAN 72 
115-SONAY 
AKBABA 69

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğüne Prof. 
Dr. Kamil Dilek'i 
atadı.
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezinden 
yapılan açıklamada, 
Gül'ün, Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörlüğüne, 
Anayasa'nın 130. 
ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Kanunu'nun 13. 
maddeleri uyarınca, 
YÖK'ün önerdiği 
adaylar arasından 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek'i atadığı 
bildirildi.

'ÜNİVERSİTEMİZİ 
HAK ETTİĞİ 
YERLERE 
GETİRECEĞİZ’ 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül

Tabelası önümüzdeki günlerde değişecek

Konur Tıp Merkezi 
hizmete başladı

Bir süre önce 
Bursa Konur 
Hastanesi Gurubu 
tarafından bünye
sine katılan İstiklal 
Caddesi’ndeki 
Gemlik’in ilk tıp 
merkezi olan 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi binasında 
gerekli düzenle 
meler yapıldıktan 
sonra, Tıp Merkezi 
yeniden kapılarını 
Gemliklilere açtı. 
Hekim kadrosunda 

tarafından Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Rektörlüğüne 
atanan Prof. Dr. 
Kamil Dilek, 
üniversiteyi 
hak ettiği yerlere 
getireceklerini 
söyledi. 
Rektör Prof. 
Dr. Dilek, atama 
kararını değer
lendirirken, 
Cumhurbaşkanı 
Gül'ün güvenine 
layık olmaya 
çalışacağını 
belirtti.
Dilek, üniversiteyi 
gönül birliği 
içinde, eski 
kırgınlıkları 
ortadan kaldırarak 
yöneteceklerini 
vurgulayarak, 
'Üniversitemizi 
hak ettiği yerlere 
getireceğiz' 
dedi.

ve personelinde 
değişiklikler yapan 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi 
"tabelalarının 
önümüzdeki gün
lerde değiştirile
ceğini söyleyen 
ilgililer, 
‘Gemliklilere sağlık 
hizmeti vermeye 
başladık. Farklı bir 
kadro ile kaliteli 
sağlık hizmeti sun
mayı amaçlıyoruz” 
dediler.
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Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bundan sonra hukuk 
mücadelesi yaşanacak

Biliyorsunuz, Gazete Gemlik’te yazan biri, yayına 
başladığının 3. sayısında bana saldırıda bulundu.

Bugün o kişiler gazetede yoklar.
Gelelim “linç etme operasyonu”na!..
Kim olduğunu bilmediğim, yazısına fotoğrafını 

bile yayınlama cesaretini gösteremeyen “Beyaz 
kravatlı Kara Adam” kıvırmadan adımı açıkça yazıp 
beni eleştirebilirdin.

Hatta, bana yazarak, yazdıklarımın doğru 
olmadığını, her türlü yolla bana ulaştırabilirdin. 
Karşılıklı atışmazdık.

Biz, Gemlik Belediyesi’nde Belediye Başkanlığı 
koltuğuna oturabilmek için çirkin oyunların 
döndüğüne tanıklık ettik.

Olanları tüm boyutlarıyla yazdım.
Birileri bu konuda beni Gemlik’te yaşayan 

Giresunlulara ispiyonladı.
Pazar günü ısrarla Giresunlulardan özür dilemem 

-birileri tarafından telefonla rahatsız edilerek- isten
di. Ben, iki yazımda da, Gemlik’te yaşayan Giresun 
kökenlileri inciltecek, hiçbir şey yazmadım.

Yazmam da.
Ancak, kendini Giresun kökenli sayıp, siyasetteki 

yerini bilmeyen birinin, -bu özgür irade falan değil- 
resmen oyunu pazarlık konusu yaptı.

Oyunun karşılığında bir paralı mevkii istemi ve 
bunun pazarlığı söz konusudur..

Dün, eski partisinde Gemport Yönetim Kurulu 
üyeliği konusunda eski Başkanlara yapmadığının 
kalmadığını da öğrendim.

Hem de iki önemli kişiden..
Demek, fırsat kotlanıyormuş, bu fırsat eline 

geçtiğinde, binlerinin de o’nu kızıştırmasıyla iş “oy 
pazarlığına" dönüşmüş

Oy, mal mıdır ki alınıp satılsın.
Oy kişinin namusudur.
Oy kişisel irade olduğu kadar, o oyu kullanan

ların, ona oy verip seçenlere karşı da sorumlu
luğudur.

Eğer, belediyede yolsuzluk olmuşsa, buna yargı 
karar verecektir.

Yargılamadan infaz etmek, size, bize düşmez.
O şahıs, belediyeki yolsuzluğu seçim anında mı 

öğrendi de, oyunu ters yönde kullandı.
İsteklerini duymadınız mı?
İkincisi, madem yolsuzluk yapılmış.
Bu iş 2010 yılının Mayıs ayında ortaya çıktı.

Neden istifa edip, istediği partiye gitmedi.
Son ana kadar, “partimde kalacağım” dedi.
Pazarlık konusunu guruptan çıkarılasıya kadar 

sürdürdü.
Sonra yeniden aracı ile devam etti..
Bir oraya, bir buraya...

Yazdıklarımız infaz falan değil, gerçeğin kendisidir. 
Tekrarlıyorum, AKP Tiler ne vaadlerde bulundu, 

dürüstçe açıklasınlar.
Hiçbir şey gizli kalmaz.
Bir gün ortaya çıkar.
Takvim işine gelince, ben buna cevabımı vermiş

tim. Daha önce bu konuda yazdığım yazılarımı 
okursan bilgilenirsin.

Beni karalamak isteyenlerin önce kendilerinin 
“AK!" olmaları gerekli.

57. Hükümet döneminde yaptıklarını defalarca 
yazdım.

O günlerde şimdiki gibi cesur savcılar yoktu 
soruşturma açacak. Ve açmadılar...

Gemlik’e bakın o günlerin hala izlerini kurum 
larda görürsünüz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne sorun kaç bin 
tane takvim bastırdı.

Bursa için kaç tane kitap bastırıyor.
Gemlik Belediyesi, Gemlik Tarihini ortaya çıkaran 

kitap da bastırdı, o da yakında çıkacak.
Bize, leke süremezsiniz, buna gücünüz yetmez.
Biz, 38 yıldır ortadayız.
Yazınızda mesajlarda veriyorsunuz.
Bundan ben şunu anladım.
AKP’lilerin eline geçen, Belediye de bilinen şahıs

lar, dedektifliklerini sürdürecek.
Belediye’nin tüm evrakları onların emrine verilip, 

CHP’yi karalamaları için yeni bir dönem başlatıla
cak. Başlatıldı bile.

Ne diyorsun bak! “Mehmet Çelik sanırım hafta 
sonu mesaisini belediyede geçirdi!”

Geçirmesi yetmez, evrakları önüne yığsınlar, 
geceyi de orada geçirsin.

Yeni şikayet dilekçeleri için, müfettişliğe devam 
etsin.

Hangi yetkiyle!
Son olarak gördüğünüz olay da ortada.
Balıkçı Barınağı konusunda Kaymakamlığa yeni 

şikayet gitmiş.
Dün bir, bugün iki...
Amaçları Gemlik’e hizmet olsa, üzüm yemeğe 

çalışırlar.
Ama, amaçları o değil, Gemlik’ten CHP’yi mah 

kum ettirmek, halkın gözünde küçük düşürmek.
Size hatırlatayım.
Gemlik’teki kamu kurumlarının hiçbirinin ruhsatı 

yok.
Hatta Hükümet Binası’nın son katı kaçak 
Kaldırımına yapılan asansör bile kaçak.
Asansör ve yangın merdivenini bir inceletin!
Bunu da şikayet edin.
Hükümet Konağı’nı yıktırın.
Hadi cesaretiniz varsa yapın.

İLAN

GEMLİK BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNE
Belediye Meclisi’nde aşağıda belirtilen gündemde bulu

nan konuları görüşmek üzere,
26 Mart 2011 Cumartesi günü, saat H.oo’de 

olağanüstü toplantı yapılacaktır.
İlçemiz 11 Eylül İlköğretim Okulu arkasındaki Belediye 

Hizmet Binasında bulunan yeni Meclis Salonunda toplantı
da hazır bulunmanızı rica ederim. 21.03.2011

Gemlik Belediye Başkanlığı Görevini Yürüten 
Meclis İkinci Başkan Vekili 

Gürhan ÇETİNKAYA

Gündem:
Gemlik Belediye Meclisi’nin 17.03.2011 tarihli Olağanüstü 
Toplantısında alınan “meclis üyesi Refik YILMAZ’ın 
Belediye Başkan Vekilliğine seçilmesi” kararını da içeren 
2011/M-98, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının yeniden 
görüşülüp kararlarda ısrar edilip edilmeyeceğinin oylan
ması, ısrarın hukuki koşulları oluşmadığı takdirde Belediye 
Başkan vekilliği seçiminin oylanması

MeteiroloiiliM ıwı
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğünden yapılan 
meteorolojik uyarı
da, yurdun çeşitli 
yerlerinde beklenen 
hava olaylarına 
karşı vatandaşların 
dikkatli olunması 
gerektiği belirtildi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğü'nün son verileri 
ne göre, Edirne, 
İzmir, Manisa ve 
Uşak dışında tüm 
yurtta aralıklarla 
görülecek yağışla 
rın; genellikle yağ
mur ve sağanak, 
Karadeniz'in iç ke 
simleri ile Bilecik, 
Sivas, Erzincan, 
Erzurum, Kars, 
Ardahan, Ağrı, Van 
ve Hakkari'nin yük
sek kesimlerinde 
karla karışık yağmur 
ve yer yer kar 
şeklinde görülmesi 
tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı 
kuzey, iç ve doğu 
kesimlerde 4 ila 6 
derece azalacak, 
diğer yerlerde önem 
li bir değişiklik 
olmayacak. Rüzgar 
yurdun batı kesim
lerinde kuzey ve

kuzeydoğudan, 
doğu kesimlerinde 
ise güney ve doğu, 
zamanla güneybatı
dan hafif, arasıra 
orta kuvvette, 
Marmara, Kuzey 
Ege Kıyıları, Orta ve 
Doğu Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz'in iç kes
imleri ile Erzincan 
çevrelerinde kuvvet 
li (40-60 km/saat) 
olarak esecek. 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri ile 
Doğu Anadolu'da 
eğimin fazla olduğu 
dik yamaçlarda 
muhtemel çığ riski 
ne karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekiyor.
Rüzgarın Marmara 
ve Kuzey Ege 
Kıyılarında kuzey ve 
kuzeydoğu, öğle 
saatlerinden itiba 
ren Orta Karadeniz 
kıyılarında kuzey ve 
kuzeybatı, Doğu 
Karadeniz kıyıların
da güney ve batı, 
sabah saatlerinde iç 
kesimleri ile Erzin 
can çevrelerin de 
güney ve doğu yön
lerden esmesi bek
lendiği belirtildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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"Had ı Sele rier ini nııdırijor
Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir 
Putin uzun aradan 
sonra ilk kez Libya 
operasyonuna karşı 
sert açıklamada 
bulundu. Libya'ya 
yapılan operas 
yonun ve Birleşmiş 
Milletler müdahale 
kararının 
Ortaçağlarda haçlı 
seferlerine yapılan 
çağrılara benzediği
ni kaydeden Putin, 
ABD'nin sorun 
yaşanan ülkelere 
müdahale etmesinin 
alışkanlık haline 
geldiğini söyledi. 
Putin, "Burada ne 
utanma, ne de 
mantık var" 
eleştirisi getirdi. 
Libya'ya yapılan 
saldırının 'haçlı

Emoğan ftB'ye resi çekti
Başbakan Erdoğan: 
Türkiye'nin ekseni 
bellidir; yeni 
Osmanlıcık iddi
alarını kabul etme 
miz mümkün değil 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin eks
eninin belli ve gayet 
açık olduğunu, tek 
amacının bölgesel 
barışa katkı sağla
mak olduğunun 
belirterek, yeni 
Osmanlıcılık iddi
alarını reddetti. 
Suudi Rabistan'da 
düzenlenen Cidde 
Ekonomik

seferlerine benze 
diğini ifade eden 
Putin, Kaddafi yöne
timinin demokratik 
olmadığını, ancak 
bunun askeri müda
haleyi gerektirme 
diğini belirtti. Rusya 
Başbakanı, "Libya 
rejimi demokratik 
ülke kriterlerine

Forum'unda 
konuşan Erdoğan 
"Biz bölgemizdeki 
her ülkenin toprak 
bütünlüğüne, 
bağımsızlığına 
saygılıyız. Biz hiçbir 
ülkenin iç işlerine 
karışmadık ve asla 
da karışmayız.
Hiçbir ülke üzerinde 
gizli hesaplarımız, 
gizli niyetlerimiz ola
maz. Türkye'nin 
ekseni bellidir, dış 
politikada eksenimiz 
bellidir ve gayet 
açıktır. Tunus 
Tunuslularındır, 
Mısır Mısırlılarındır. 

uymu yor. Ancak 
bu her isteyenin o 
ülkenin iç politikası
na karışacağı 
anlamına gelmiyor" 
ifadesini kullandı. 
Putin batılı ülke 
lerin müdahale 
kararının yetersiz ve 
zararlı olduğunu 
kaydetti.

Bahreyn 
Bahreynlilerindir, 
Yemen 
Yemenlilerindir.
Cezayir 
Cezayirlilerindir, 
Irak İraklılarındır. 
Bunların üzerinde 
kimsenin farklı 
hesap yapmasını 
arzulamayız. Biz o 
ülkelerin yeraltı 
veyahut yerüstü 
zenginliklerinin 
tarafı değiliz, tam 
aksine biz o 
ülkelerin halkının 
yanındayız.
Derdimiz budur." 
diye konuştu.

MUİBIIİBİIMIIİBIIİİI
Gemlik’te yapılan Kur’an Okuma ve Ezan Okuma İl Ön 

Elemelerinde Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
Mücahit Memek, Kuran okuma yarışmasında İl’de yapılacak 

olan finallere katılmaya hak kazandı.

20 Mart 2011 Pazar 
Günü Saat 11:00’de 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesinde Hafızlık, 
Kur’an Okuma ve 
Ezan Okuma İl Ön 
Elemeleri Yapıldı. 
Finale İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gemlik İlçe Müftü 
Vekili Salih Kılıç, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, Okul 
Yönetici ve Öğret
menleri, İlimizin 
İmam Hatip 
Liselerinin 
Müdürleri, Öğret
menleri, Velileri ve 
Yarışmacı Öğrencil
er katıldılar.
İl Finaline katılmaya 
hak kazanan öğren
cilerin isimleri alfa
betik sırasıyle şöyle 
HAFIZLIK 
YARIŞMASINDA İL 
FİNALİNE KATILA
CAK ÖĞRENCİLER 
AHMET YALÇIN 
(NİLÜFER A.İ.H.L) 
AYDIN ÇELİK 
(MERKEZ A.İ.H.L) 
İLYAS AKTUĞ 
(KARACABEY 
A.İ.H.L) 
KURAN OKUMA 
YARIŞMASINDA 
İL FİNALİNE

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

KATILACAK 
ÖĞRENCİLER 
ABDULLAH UYGUN 
(İNEGÖL A.İ.H.L) 
HÜSEYİN YAVUZ 
(MERKEZ A.İ.H.L) 
İSMAİL YILDIRIM 
(MUSTAFA KEMAL 
PAŞA A.İ.H.L) 
MEHMET YUNUS 
AMETOĞLU 
(YENİŞEHİR A.İ.H.L) 
MÜCAHİT MEMEK 
(GEMLİK A.İ.H.L) 
OSMAN FATİH 
BAYIN 
(KARACABEY İ.H.L) 
EZAN OKUMA 
YARIŞMASINDA İL

FİNALİNE 
KATILACAK 
ÖĞRENCİLER 
BURAK ÜNLÜTEKİN 
(İNEGÖL A.İ.H.L) 
MEHMET ALİ 
ERGÜN 
(KARACABEY 
A.İ.H.L)
MEHMET DAŞTAN 
(YENİŞEHİR A.İ.H.L) 
MUSTAFA 
DEMİRYÜREK 
(NİLÜFER A.İ.H.L) 
MESUT ARSLAN 
(ORHANGAZİ
A.İ.H.L) 
OSMAN BOSTANCI 
(BURSA A.İ.H.L)

TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 

OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

0224252 SI 22

aaHniw
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
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

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

Bankaların Eli Halkın Cebinde
Yıllardan beri 

bankalar ne yapar 
diye kendi kendime 
sorardım. Bir 
arkadaşım güzel bir 
cevap verdi. - 
“Vatandaşın parasını 
yine vatandaşa 
satan, eli vatandaşın 
cebinde olan aracı 
kurumlardır. İkincisi 
bir ülkede ne kadar 
çok banka varsa o 
kadar çok sömürü 
var demektir, bu 
gerçeği de sakın 
unutma!” demişti
Günlük yaşantımız

da nedendir bilinmez 
bankalar en yakın 
dostumuz gibidir. 
Kredi kartı kullan
mayan vatandaşımız 
yoktur herhalde. 
Bankalardan çeşitli 
amaçlarla kredi çek
meyen kişi sayısı 
parmakla gösterile

cek kadar azdır. 
Uzun sözün kısası 
parasal ilişkilerimiz 
hep bankalar aracılı 
ğıyla olur ve bedeli 
de para olarak 
bankaya döner. 
Vatandaş olarak 
cebimizden bankaya 
ne kadar para gittiği
ni ne yazık ki pek 
bilemeyiz.
Yıllar önce vatan

daşa kredi kartı ver
mek için yarış 
halinde olan banka 
lar şimdi işi biraz 
yavaşlattı. O zaman
lar kartlardan aidat 
alınmıyordu. Şimdi 
kart aidatı almayan 
banka yok gibi bir 
şey. İtiraz ettiğinizde 
iptal ediyorlar; ama 
gelecek yıl tekrar 
almaya çalışıyorlar.

Bazı tüketiciler 
mahkemeye başvu

ruyor ve mahkeme 
kararı ile kart aidatı 
için ödedikleri parayı 
geri alıyor. Yani bu 
paranın ödenmesi 
yasal değil. Fakat 
bankalar bu konuda 
alabildiğine acı
masız, hiç kimsenin 
gözünün yaşına bak
madan kart aidatını 
tahsil ediyor.
Yaptığınız yıllık har
camalardan elde 
ettiğiniz maney ya 
da cip para dedikleri
ni aidat olarak geri 
alıyorlar.

Herhangi bir 
bankadan 3 bin ya 
da 5 bin lira kadar 
bir ihtiyaç kredisi 
çekin, hemen kredi 
kartını önünüze 
dayıyorlar. Karşılığın 
da da bir belge imza
latılıyor. Bu belgede 
kart aidatı da 

küçücük yazılı. 
Sonradan itiraz 
edemiyorsunuz. 
Bunun yıllık bedeli 
50 TL; eğer yakınınız 
için yani eşiniz için 
bir kart çıkar
mışsanız bunun yıllık 
ücreti de 25 TL dir. 
Bankamatikten para 
çekerken makbuz 
istiyorsanız bunun 
da bir bedeli vardır. 
Kısaca her işlem 
ücrete tabidir. Çek
tiğiniz kredi için 
dosya masrafı adı 
altında ödediğiniz 
paranın ne kadar 
olduğunu bilen var 
mı acaba? Borcu 
yoktur ya da bil
gilendirme ücreti adı 
altında vatandaş 
bankaya ne ödüyor 
biliyor mu? Hesap 
işleme adında alınan 
paraya ne demeli?

İlişkiniz olan 
bankalar size yani 
vatandaşa büyük 
kolaylıklar sağlar. 
Örneğin bin liralık 
hesap açarlar. Çok 
sıkıştınız, bu hesap
tan 100 lira çektiniz 
ve bir hafta sonra 
çektiğiniz parayı geri 
ödediniz. Ödeye

ceğiniz faiz 15 
liradan başlayıp yük
selerek daha yukarı 
çıkabiliyor.

. İlk anda kurulan 
tuzağı anlamıyor
sunuz, faizi ödeyince 
aklınız başınıza 
geliyor. Maaşınızı bir 
bankadan alıyorsu 
nuz, paranız banka
da bazen 10 gün, 
bazen 20 gün kalı 
yor. Nedense banka 
paranıza beş kuruş 
faiz ödemiyor.

Bankaların zaman 
zaman açıkladıkları 
net kârları dudak 
uçuklatacak mil
yarlar boyutunda.

Bu kârlar kimin 
cebinden çıkıyor? 
Bizlerin, yani vatan
daşın cebinden.

Ülkenin maliye 
bakanı çıkıp halkın 
lehine niçin bir karar 
çıkarmaz, kredi 
kartından ücret 
almak yasal değildir, 
bunu alamazsınız 
deme gereği duy
maz, bu sömürüye 
dur demeyi nedense 
görev bilmez. Çünkü 
serbest piyasa eko 
nomisi uygulanıyor, 
altta kalanın canı

çıksın.

Hesabınıza biri 
para göndermek 
istese 20-25 lira 
havale ücreti keşi 
yorlar.

Gazetede bir haber: 
“ Bankalar 1 TL için 
5 TL ücret alıyor. “ 
Elinizi kaptırırsanız 
kolunuzu kur
taramıyorsunuz.

İnsan bazen bu 
kadarı da fazla diyor; 
fakat vatandaşın 
başka bir seçeneği 
yok.

Hükümet vatan
daşın yanında değil 
tam tersine 
bankaların yanında 
yer alarak tavrını 
belirliyor. Oysa yurt
taşını koruyan ve 
kollayan yasalar 
çıkarabilirler ve 
vatandaşının sömü 
rülmesine engelleye
bilirler. Bizim gibi 
sermayenin egemen 
olduğu ülkelerde 
halk ne yazık ki 
korumasız ve zavallı 
bir durumdadır.

Bu nedenle de 
bankalar tarafından 
sömürülmesi gayet 
doğaldır.

GEMLİK ET-BALIK-TAVUK 
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMfi 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL
DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KfiDflR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN _

KALİTE 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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Karateci seneler Bursa'da hulustu ParlaK ve İnce
ailelerinin mutlu günü

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü tarafından 
düzenlenen ve 
geleneksel 
hale gelen 
“7. İllerarası 
Karate Turnuvası”, 
genç sporcuların 
kıyasıya 
mücadelelerine 
sahne oldu.
Turnuvada başarılı 
olan sporcular 
madalyalarını 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 

elinden aldı.
“7. İllerarası Karate 
Turnuvası”, 
Yıldırım Spor 
Kompleksi’nde 
gerçekleştirildi.
9 ilden gelen 
600’e yakın-sporcu
nun katıldığı turnu
vada sporcular, 
minik, yıldız, ümit ve 
genç kategorilerinde 
başarılı olmak için 
adeta ter döktü. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Burşa’da spor 
yatırımlarına çok 

önem verdiklerini 
belirten Başkan 
Altepe, bu tür orga
nizasyonların genç
leri sporla buluştur
ma adına önemli 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü olarak 
sporun birçok 
dalında hizmet 
verdiklerini anlatan 
Başkan Altepe, tur
nuvada dereceye 
giren sporculara 
madalyalarını ve 
rerek, sporcuları

tebrik etti.
Başkan Altepe, 
turnuvada Karate 
Milli Takım 
Antrenörü Levent 
Aydemir’e de 
başarılarından 
dolayı plaket verdi. 
Heyecanlı anların 
yaşandığı turnuvayı 
Başkan Altepe’nin 
yanı sıra Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
Muzaffer Karadeniz 
ve İsmail Hakkı 
Arslan da izledi.

Futbol İl 
Hakemlerimizden 
Şaban İnce evliliğe 
adım atarak 
Şenay Parlakla 
hayatını 
birleştirdi.
Genç evlilerin 
nikahını Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz kıydı. 
Gemlik Bütünler 
Düğün Salonunda 
düzenlenen 
düğün merasi
minde damadın 
nikah şahitliklerini 
eski İl Genel 
Meclis Başkanı 
ve AK Parti

Milletvekili 
aday adayı 
Nurettin Avcı ile 
Kasım Şahin z 
yaparken 
gelinin şahitliğini 
ise Murteza 
Beşiroğlu ile 
Selahattin 
Parlak yaptı. 
Siyaset ile spor 
dünyasının da bir 
araya geldiği 
düğün töreninde 
genç il hakemleri 
mizden Şaban 
İnce ile eşi 
Şenay Parlak mut
luluklarını davetli 
lerle birlikte 
paylaştılar.

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KUWMU
VI I

WIN 121
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır"

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRG6 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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Dörtyol'da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire & Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3+1 SATIljK 

Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

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

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

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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Em eki iye peitol wish Banka ücretleri mercek altımla
SGK, 6 milyar dolar 
üzerinde değere 
sahip olan milli 
petrol şirketi 
TPAO'ya yüzde 5.5 
oranında ortak oldu. 
SGK'nın TPAO'daki 
hissesi 300 milyon 
doları aşıyor.
SGK, Türkiye'nin en 
çok kâr eden kuru
luşlarından milli 
petrol şirketi 
TPAO'daki yüzde 5.5 
oranındaki hissesini 
geri aldı. Böylece, 
emeklilerin 
maaşlarından sağlık 
harcamalarına kadar 
tüm sosyal güvenliği 
finanse eden SGK, 
Irak'tan Kolombi 
ya'ya Uzanan ağda 
faaliyet gösteren ve 
Karadeniz'de Exxon, 
Petrobraş, Chevron 
gibi dünya devleriyle 
petrol arayan 
TPAO'ya ortak oldu. 
SGK'yı TPAO ortağı 
yapan süreç ise 
şöyle gelişti: 
Türkiye'deki petrol 
potansiyelini ortaya 
çıkarmak amacıyla 
1954 yılında kurulan 
TPAO'da, Hazine'nin 
yanı sıra İş Bankası, 
Yapı Kredi, Anadolu 
Sigorta ve o dönem 
ki adıyla Emekli 
Sandığı, kurucu 
ortak olarak yer aldı. 
Ancak 1984 yılında, 
dönemin hükümeti 
tarafından yayım
lanan 233 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname ile 
"TPAO'nun yüzde 
100'ü Hazine'nindir" 
kararı kabul edildi. 
Böylece hiçbir 
ödeme yapılmadan

İŞBANKASI VE YAPI 
KREDİ DE ORTAK

TPAO'da yer alan 
Hazine dışındaki 
hisseler devlete 
geçmiş oldu.

YÜZDE 5.5'İNE 
ORTAK OLDU

2003'te hukuk 
mücadelesi başlatan 
SGK "TPAO'da ben- 
imde hakkım var" 
diyerek Hazine aley
hine mahkemeye 
başvurdu. İlgili 
Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 
geçersiz sayılmasını 
talep eden SGK, 
uzun hukuk mücade
lesinin ardından 
davayı kazanarak, 
TPAO'nun ortaklık 
pay defterine yüzde 
5.5 hisse ile adını 
yazdırdı. TPAO, gün
lük 100 bin varile 
yakın petrol üretimi 
ile dünyanın önemli 
petrol şirketlerinden. 
Şirketin bilançoları
na göre, varlıkları 6 
milyar dolar 
değerinde. Bu 
nedenle SGK'nın 
hisse değeri 300 
milyon doları aşıyor. 
SGK, Hazine ile 
masaya oturarak, 
dava açtığı 2003'ten 
bu yana kâr pay
larını da istedi.

SGK'nın kararı son
rası İş Bankası ve 
Yapı Kredi'ye de, 
hisselerini geri alma 
yolu açıldı. Ancak iki 
şirketin hisse oran
larının yapılacak 
güncellemelere rağ
men yüzde Tin altın
da olduğu belirtiliy
or. İş Bankası, 
bugüne kadar hiss
esi için dava açmasa 
da Hazine ile yaptığı 
yazışmalarla hissesi
ni takip ediyor.

TPAO ÇALIŞANLARI 
AİHM'DE
TPAO'nın ortaklık 
yapısındaki en ilginç 
karmaşa ise kendi 
personeli ile 
yaşanıyor. SGK'nın 
kendi hisselerini 
tescil etmesine rağ
men, kurumun 
çalışanlarına ait 
TPAO Yardım 
Sandığı yönetiminin 
açtığı hisse tespit 
davası yargıdan 
döndü. Bunun üze 
rine TPAO Yardım 
Sandığı yönetimi, 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne 
başvurarak, hakkını 
uluslararası boyutta 
aramaya başladı

Ali Babacan, 
bankaların kredili 
hesaplardan aldığı 
faizler ve hesap işle
tim ücretleriyle ilgili 
inceleme başlatıl 
dığını açıkladı. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, gerek 
kredili mevduat 
hesapları veya benz
er isimler altında 
açılan hesapların 
(KMH) faiz oranları, 
gerekse hesap işle
tim ücretleri ve ben
zer adlar altında tah
sil edilen ücretler ile 
ilgili olarak Merkez 
Bankası'na ulaşan 
müşteri şikayetleri 
nedeniyle, BDDK ve 
Sanayi ve Ticaret, 
Bakanlığı ile karşılık
lı çalışmaların 
yürütüldüğünü 
açıkladı.
Merkez Bankası'n 
dan gelen bilgi 
notuyla CHP 
Adıyaman Milletve 
kili Şevket Köse'nin 
ek hesap faiz oran
larıyla ilgili soru 
önergesini cevap
layan Babacan, son 
dönemde, Kredili 
Mevduat Hesapları 
(KMH) veya benzer 
isimler altında açılan

GemlikKBrfez
CEiıli'li lu tiıılı ılım ıınnıl /

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ve hesapta yeterli 
bakiye olmadığı 
zaman, tanımlanan 
limit dahilinde fatura 
ve benzeri 
ödemelerin gecik
meksizin gerçek
leştirilmesine imkan 
veren hesapların faiz 
oranları ile ilgili 
Merkez Bankası'na 
ulaşan müşteri 
şikayetleri hakkında 
şöyle dedi: 
"Bankaların müşteri
lerini tüketici kredisi 
veya kredi kartından 
ziyade KMH kul
lanımına yön
lendirerek bu tür ' 
hesapların kul
lanımını teşvik ettik
leri, kredi kartı ve 
tüketici kredisi faiz 
oranlarının düştüğü 
bir ortamda bu 
hesaplara yüksek 
faiz oranlarının 
uygulandığı 
iletilmektedir."

NÖBETÇİ ECZANE
22 Mart 2011 Salı 
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Merkez Bankası'na 
yapılan banka 
bildirimlerine göre, 
Aralık 2010 itibarıyla 
bankacılık sektörü 
toplam KMH 
tutarının 5 milyar 
404 milyon TL 
olduğunu, bunun 3 
milyar 18 milyon TL 
kadar tutarının 
gerçek kişilere ait 
olduğunu aktaran 
Babacan, "Öte yan
dan, kredi kartları ile 
yapılan alışverişlerin 
kredilendirilen 
tutarının 15 milyar 
267 milyon TL 
olduğu göz önüne 
alındığında tüketici-. 
lerin KMH'yı çok ter
cih etmedikleri ve 
kredi kartı ile yapılan 
alışveriş ödemelerini 
zamana yayarak 
KMH faizinden daha 
düşük faizle 
kredilendirdikleri 
görülmektedir." dedi. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin'in gön
derdiği bilgi notunda 
ise faiz oranları 
hakkındaki düzen
leme yapma yetki 
sinin Merkez 
Bankası'nda olduğu 
belirtildi,

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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
Nüfûs 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

BELEDİYE

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

DENİZ OTODÜSÜ

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz ,513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Oto gaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
«EHLİK'İN İLK GÜZLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3919

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)

HllMlIhM
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Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, biricik annemiz

Bahriye Aydın’ı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Cenaze törenimize katılarak bizlerin acılarını paylaşan 
İlçe Kaymakamımız Bilal Çelik’e, Stajer Kaymakam Ömer Büyükergene’ye, 

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’e, Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz’a, 
Eski İl Genel Meclis Başkanı Nurettin Avcı ve İl Genel Meclisi ile 
Belediye Meclis üyelerine, oda, demek, sivil toplum kuruluşu ve 

. siyasi parti başkan ve yöneticilerine, kurum ve kuruluş yetkililerine, 
mahalle ve köy muhtarlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve 

akrabalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Ailesi adına oğlu Ahmet Hulusi Aydın

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

ıı-u. uıu iu I 1 - 5JQIVI. U.UQQ UQU 10 99 '
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com 1

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, gazetemize yaptığı açık
lamada, “MHP, insanların canı istediğinde gelip siyaset yapacağı bir yer değildir.” 
dedi. Mehmet Çelik’in, Belediye Başkan vekili seçimlerinde MHP’nin AKP ile bir
likte hareket etmesini istediğini, ancak grubun 1. 2. ve 3. turda kendi adayını, 4. 
turda ise meclisi terk etme kararı alması üzerine çekip gittiklerini söyledi. Bu 
kararı almadan önce yaptıkları açıklamada buna uymayanların partilerinde yeri 
olamayacağını da Gemlik halkına açıkladıklarını belirtti. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25Mart20ll Cuma www.2emlikkorfezgazetesi.com info ğ gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

İş Bulma Vaadiyle 
77 Kişiyi Dolandırdı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş . 
Şubesi Yan Kesicilik ve Dolandın cı 
lık Bürosu ekipleri, ,yapılan bir ihba 
rı değerlendirerek, yerel gaze tele 
re, 'Gemilere işçi aranıyor' ilam ver 
dikten sonra işe başvuranları 
1700'er TL dolandırdığı iddia edilen 
Hakan Çimen'i gözaltına aldı. 3’de

Yılmaz, “İstifa edelim, sandığa gidelim"
Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz ve AKP liler dün basın toplantısı düzenleyerek, Fatih Mehmet Güler’e 
cevap verdiler. Savunmaya geçen Yılmaz, MHP’den ihraç edilen Mehmet Çelik’i Başkan Yardımcısı yap
tığını açıkladı. Yolsuzluklara da değinen Refik Yılmaz “Balıkçı Barınağı’nı biz yeniden yapacağız” dedi

Başkan Vekili Av. Refik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında 
görevden alınan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve CHP'li 
Meclis üyelerine çağrıda bulunarak, "İstifalarımızı verelim. Gemlik'i 
hemen seçime götürelim.” dedi. Dün, Belediye Başkanlık odasında 
düzenlenen basın toplantısına AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, AKP 
Belediye meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. Yılmaz, 
“Bize göre en güzel hakem halktır. Fatih Mehmet Güler madem ki 2 
yılda yaptıklarıyla halkın gönlünde taht kurmuş, büyük hizmetler ve 
yatırımlar yapmış, gidip istifa edelim. Kendilerine güveniyorlarsa, 
mağdurlarsa bu çağrımıza olumlu yanıt versinler.” dedi. Sayfa 2’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bu iş kavgaya dönüştü..
Dün, Belediye Başkanlığımdan öğle 

saatlerinde gelen telefondaki ses, 
Başkan vekili Refik Yılmaz’ın Belediyede 
saat 15.oo de başın toplantısı düzenleye
ceğini söylüyordu.

Ben ise, Bursa Tıp Fakültesi yolunda 
bugün için ameliyet sonrası aldığım ran
devu nedeniyle kan vermeye gidiyordum.

Bu tür ani basın toplantılarını oldum 
olası sevmem.
Emrivaki gibi gelir bana.
Bir de, Belediye’nin bünyesinde bulu

nan Basın Bürosu varken, ayrıca basın 
toplantısı yapılmasını da doğru bul mu 
yorum.

Basın toplantıları biraz şova dönüştürü 
lüyor gibi geliyor bana...

Devamı sayfa 4’de

BUSBİflD TSO Initial
Bürosu »atında açılacak

Bursa Serbest 
Bölge içindeki 
işverenlerin kur
duğu Bursa Serbest 
Bölge İş Adamları 
Derneği BUSBİAD 
yaptıkları toplantıda, 
Gemlik Ticaret ve'

Sanayi Odası ile 
yaptıkları girişim 
sonucu Serbest 
Bölge içinde 
Oda’nın İrtibat Büro 
su’nun yakında 
açılacağını duyurdu. 
BUSEB’den

yapılan açıklamada 
aylık bir haber bül
teni çıkarmaya baş
landığını, internet ile 
üyelere bültendeki 
tüm haberlerin ulaş 
tırılacağı belirtildi. 
Haberi sayfa 4’de

‘Türkiye 
ile aynı 

fikirdeyiz" 
ABD Ankara 
Büyükelçisi Libya 
Konusunda Fikir 
Ayrılığının Olmadı 
ğını Açıkladı. 
Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)' 
nin Ankara Büyük 
elçisi Francis J. 
Ricci ar done, 
ülkesinin Libya 
konusunda 
Türkiye ile aynı 
fikirde olduğunu 
ve bir an önce 
Libya konusunun 
NATO'ya devret
mek istediklerini 
söyledi.
Haberi sayfa 6’da

http://www.2emlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Enerji savaşları...
Irak'a gidemedik ama Libya'ya 

doğru yol alıyoruz.
Barış adına ABD ve Avrupa 

ülkeleriyle yan yanal
Türkiye girince işin içine sefer 

Haçlı olmaktan da çıktı.
Zaten Dışişleri Bakanımız da bozu

luyordu o benzetmeye.
Ey güzel Allahım...
Nedir bizim başımıza gelenler? •
Nasıl bir dış politika anlayışıdır 

anlamak olanaksız?^
Bize mi düştü ona buna payandalık 

yapmak? ,
Libya ile ne alıp veremediğimiz 

var?
Kaldı ki...
Yıllardır bu ülkenin müteahhitleri

Libya ile iş yapar. .
O sayede;
Hem ülkemize döyiz girer hem de 

çok sayıda yurttaşımız oralarda 
çalışma olanağı bulur.

Bu gerçekler neden ve niçin 
görülmez?

Görülmediği gibi,
Yağdırılan bombalara atılan torpi

dolara "katkı" koymak için Türkiye 
de savaş gemileriyle destek veriyor 
koalisyon güçlerine...

Kaddafi zalim...
Kaddafî gaddar.
Tamam kabul...
Peki,
Bugüne kadar neredeydi ABD, 

Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya...
Petrol hatırına "zalim" e katlanıyor

lardı.
Ayrıca zulümünü sürdürsün diye 

pna tank top tüfek uçak bile sağlı 
yorlardı.

Asıl olan...
Libya halkının yanında olmak değil 

mi?
Onlar üşüyorlar...
Korkuyorlar...
Ölüyorlar...
Yaralanıyorlar...
Bu durum da görev NATO'ya mı 

düşer Birleşmiş Milletlere mi?
Irak'ta Afganistan'da ne oldu?
İki ülke de harap edildi.
İnsanlar öldürüldü, sakat kaldı...
Emperyalistlerin petrole uzanan 

yollarının taşları kan, can, gözyaşıy- 
la döşendi.

Şimdi aynı oyun Libya için tezgâh- 
lanı yor.

Onların derdi insanlara yapılan 
zulüm ve işkenceyi önlemek değil.

Tek dertleri zalimin elindeki 
petrol...

Başbakan bunu görmüyor mu?
Görüyor hem de bal gibi...
Ama ne yapıyor?
Ne yaptığı ortada...
Koalisyon güçlerine katkı vererek, 

destek olarak seferi "Haçlı" olmak
tan çıkarıyor.

Ne diyelim?
Kimbilir belki de bir koyar üç alırız!
Daha önce de Irak'ta 1. Körfez 

Savaşı'nda olduğu gibi../

yılmaz, İsılla ettim sandığa aiılelim'
Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz ve AKP liler dün basın toplantısı düzenleye 
rek, Fatih Mehmet Güler’e cevap verdiler. Savunmaya geçen Yılmaz, MHP’den 
ihraç edilen Mehmet Çelik’i Başkan Yardımcısı yaptığını açıkladı. Yolsuzluklara da 
değinen Refik Yılmaz “Balıkçı Barınağını biz yeniden yapacağız” dedi
Başkan Vekili Av. Refik 
Yılmaz, düzenlediği 
basın toplantısında 
görevden alınan 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
CHP'li Meclis üyelerine 
çağrıda bulunarak, 
"İstifalarımızı verelim. 
Gerrilik'i hemen seçi 
me götürelim. ” dedi. 
Dün, Belediye 
Başkanlık odasında 
düzenlenen basın 
toplantısına AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, AKP Belediye 
meclis üyeleri ve 
Belediye Meclis 
üyeleri katıldı.
“Bize göre en güzel 
hakem halktır. Fatih 
Mehmet Güler madem 
ki 2 yılda yaptıklarıyla 
halkın gönlünde taht 
kurmuş, büyük 
hizmetler ve yatırımlar 
yapmış, gidip istifa 
edelim. Kendilerine 
güveniyorlarsa, mağ
durlarsa bu çağrımıza 
olumlu yanıt versinler. 
Halk zaten her zpman 
mağdurun yanındadır. 
Ama aynı halk yolsuz 
lukları da fena ceza
landırır. Kabul etsinler, 
12 Haziran'da 
Gemliklilerin önüne 
çift sandık konulsun." 
dedi.
Yılmaz, 17 Mart günlü 
Meclis toplantısında 
kendilerini destekle 
yen MHP’den ihraç 
edilen Mehmet Çelik'e 
ve CHP’den kendisine 
oy veren Muharrem 
Sarı’ya teşekkür etti. 
Yılmaz, Mehmet Çelik’i 
Belediye Başkan vekil
liğine atandığını söyle
di. Yılmaz daha sonra 
savcılık iddianamesine 
giren konularda 
bilgi verdi, 
Refik Yılmaz, sadece 
araç tamirleri konu 
sunda Belediyenin 
1 milyon 341 bin 
lirasının hiç tamir 
yapılmadan 
birilerinin cebine 
gittiğini söyledi.
Belgelerle konuş
tuğunu da söyleyen 
Yılmaz, durdurulan 
Balıkçı Barınağı 
konusunda insiyatif 
kullanmadıklarını, 
Fatih Mehmet Güler'in 
başta Belediye Meclisi

olmak üzere 
kamuoyunu kandır 
dığını öne sürdü. 
Kendilerine gösterilen 
proje ile uygulamaya 
konulan proje arasın
da çok fark olduğunu 
bildirdi. Meclisin aldığı 
karara aykırı olarak 
Balıkçı Barınağı 
Bölgesine 320 metreka 
relik Tarım Müdürlüğü 
binası ve 340 metreka 
relik restoran yaptır 
dığını, bildiren Refik 
Yılmaz, ”660 metreka 
relik projeye ve huku
ka aykırı yapılanma 
söz konusu.
Biz, mecliste zaten 
buna itiraz edip, 
konuşmalar yapmıştık. 
Oysa tüm yazışmalar
da ve meclise sun
duğu projelerde burası 
sadece Balıkçı 
Barınağı olacaktı.
Şimdi biz tüm işlemleri 
sıfırdan başlatıyoruz. 
Plan tadilatına gidip, 
ilgili Bakanlıklar ve 
kurumlardan izinleri 
alıp Balıkçı Barınağını 
yeniden yapacağız. 
diye konuştu.

İNTERNET
SİTESİNİ ADANA’DAN 
ÖRNEK ALMIŞ 
İnternet sitesinin kendi 
isteği ile yenilendiğini 
de anlatan Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, "Adana' 
Büyükşehir Belediyesi 
sitesini örnek aldık.
Burada da Sayın Aytaç 
Durak bir yıldır görev 
den alınmış durum
daydı. O siteye bak
tığımız da Aytaç Durak 
bey'in resimlerini veya 
icraatlarını göremez 
siniz." dedi.
Belediyede sürdürülen 
yolsuzluk soruştur

masıyla ilgili bel
gelerin de yenilenen 
internet sitesine konul
duğu hatırlatılan Refik 
Yılmaz, "Bilgi edinme 
kanunu gereği tüm 
soruşturma eklerini, 
ifadeleri ve soruştur
ma sürecini kamu 
oyunun bilgisine 
sunduk." diyerek, 
iddianamenin aleniyet 
kazanması üzerine 
bunu uyguladıklarını 
savudu.
Taraf Gazetesi internet 
sitesini de örnek 
gösteren Yılmaz, 
Ergenekon soruştur- - 
masının ifade ve 
süreçlerinin satır satır 
yazılı olduğunu 
kaydetti.
Olağanüstü meclis top 
lantısında kendisine 
destek veren ve basın 
toplantısında da yanın
da olan Mehmet Çelik 
ve Muharrem Sarı'yı 
savunan Refik Yılmaz 
"Ya yolsuzlukların 
devamından yana ola
caklardı, ya da buna 
dur diyeceklerdi. Her 
ikisi de vicdanı hür, 
bizimle çalışmak 
isteyen, belediyedeki 
yolsuzluk ve haksızlık
lara dur demek isteyen 
arkadaşlarımızdır" 
dedi.
Yolsuzlukların ve 
görevden alınma 
üe sonuçlanan 
bölümünün sadece 
2009 yılı araç alımları. 
•le ilgili olduğunu açık
layan Yılmaz, 2010 yılı 
ile ilgili belgelerin de 
gün yüzüne çıkacağını 
bildirdi.
Terme Kaplıcalarının 
yıkımı için müteahhit 
Kemal Akkuş’a 31 bin 
260 lira ödendiği, 
ancak yıkılmadığını, * 

bu Kaplıca’nın 16 
Kasım 2009’da 8 bin 
550 liraya Yusuf 
Şener'e ait firmaya yık 
tırıldığını hatırlatan 
Yılmaz, göreve gelir 
gelmez bütçe rapor
larını istediğini, 
kasa da bulunan 
47 bin 342 liraya 
karşın 5 milyon 760 
bin lira borçlu ve 1 
milyon küsurluk icra, 
talebi ile göreve 
geldiklerini söyledi. 
Belediye eski başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Fatih Mehmet Güler'e 
8 ile 13 milyon lira 
arasında para bırak
tığını öne süren Refik 
Yılmaz, sadece araç 
alımlarına yönelik 1 
milyon 341 bin liralık 
yolsuzluğun söz ko 
nüsü olduğunu, inter
net sitesinde yayım
ladıkları müteahhit 
Kemal Akkuş'un 
yanında çalışan ele
manlarının 
ifadelerinde de 300 bin 
liraya yapılacak atım
ların 2 milyona yakın 
faturlandırıldığının 
belgelendiğini 
belirtti.
Yolsuzlukta Kemal 
Akkuş' un ve Akkuş'un 
kurduğu paravan fir
malarının üzerinden 
yapıldığını söyleyen 
Yılmaz, hep aynı adam 
lara ve çevrelerine 
fatura kesilip para 
ödendiğine dikkat 
çekti.
Bastırılan takvimler 
için aynı firmaya iki 
kez fatura kesildiğini 
ve ayrıca başka firma 
ya da dağıtım bedeli 
ödendiğini ancak 
takvimlerin zabıtalar 
kanalıyla dağıttırılıp 
hiç dağıtım yapmayan 
firmaya 19 bin, takvim
lere de 34 bin lira 
ödendiğini iddia 
eden Refik Yılmaz, 
"Biz koltuk sevdalısı 
değiliz, partizanlıkta 
yapmıyoruz.
Kendilerine davette 
bulunuyoruz, bugün
den tezi yok hep 
birlikte İlçe Seçim 
Kurulu'na gidip 
istifalarımızı sunalım 
ve Gemlik'i seçime 
götürejjm" dedi.
(Belediye Basın Bürosu)
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İş Bulma Vaadiyle 77 Kişiyi Dolandırdı YazıYORUM
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Yan Kesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri, 
yapılan bir ihbarı 
değerlendirerek, 
yerel gazetelere, 
'Gemilere işçi 
aranıyor* ilanı 
verdikten sonra 
işe başvuranları 
1700 'er TL 
dolandırdığı iddia 
edilen Hakan Çimen'i 
gözaltına aldı.
Yapılan sorgula
masında Hakan

Mı saldır m iiiw nils saldırganı ııriıı
Bursa'da aranan bir 
şahsı gözaltına 
almak için mahalleye 
giden polis ekipleri 
taşlı saldırıya uğradı. 
Saldırıdan korunmak 
isteyen polis, bir 
kişiyi silahla 
yaraladı.
Edinilen bilgiye 
“yöfe'oîây, 
Osmangazi ilçesi 
Kızyakup Mahallesi 
civarında meydana 
geldi. İddiaya göre 
aranan Murat D.

IlMtlMlwIlww Silili il Mil
Antalya Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 6 
aydır süren teknik 
takip ve izmelenın 
ardından kent merke 
zi ile Konya, Bursa 
ve Burdur'da düzen
lediği eş zamanlı 
operasyonlarda 43 
kilo esrar ele geçirdi, 
2'si kadın 10 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Antalya Emniyeti 
Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, 
Doğu illerinden

Orhangazi’de trafik kazası: 1 ölü
Bursa'nın
Orhangazi ilçesindeki 
trafik kazasında 
bir kişi öldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Karacabey'de özel 
bir şirkette çalıştığı

Çimen'in, başvuruda gemilerde, çarçkçı, 
bulunan kişilere yağcı, garson olarak

isimli şahsı gözaltına 
almak isteyen Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
mahalle civarında 
çalışma başlattı. Bu 
sırada sivil polis 
oldukları fark edilen 

getirdikleri uyuşturu
cu maddeyi kentte 
sattıkları belirlenen 
bir çeteyi takibe aldı.

6 ay süren takibin 
ardından sabah saat
lerinde Antal ya'nın 
yanı sıra Konya,

öğrenilen Şahin 
Tamgörgü (48) 
yönetimindeki 
16 TR 128 plakalı 
otomobil, Bursa- 
Orhangazi 
karayolu Çeltikçi 

2 memur mahalle 
sakinlerinin taşlı 
saldırısına uğradı. 
Kontrolden çıkan 
mahalle sakinleri 
ellerindeki taşlarla 
16 LS plakalı sivil 
polis aracının cam
larını kırdı. Canını

Kavşağı'nda, yol 
kenarındaki 
zeytin bahçesine 
düştü.
Otomobilin bahçede
ki elektrik direğine 
çarpması sonucu, 

çalıştıracağını belirtip 
bu kişilerin her 
birinden işe girmeler 
için zorunlu 
olduğunu öne 
sürdüğü 'Gemi 
Adamı Belgesi' ala
bilmek için 1700'er 
TL para aldığını 
ortaya çıkardı.
Yapılan sorgula
masında suçunu 
itiraf eden Hakan 
Çimen, 'Nitelikli 
dolandırıcılık' suçun
dan çıkartıldığı 
nöbetçi mahkemece 
tutuklandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

zor kurtaran polisler
den biri, Murat D.'yi 
silahla yaraladı. 
Omzundan aldığı 
kurşunla yaralanan 
zanlı, özel bir has
tanede tedavi altına 
alındı. Olayın ardın
dan mahalle çevre 
sinde sıcak dakikalar 
yaşandı. Holls oto
sunu hurdaya 
çeviren zanlıların 
yakalanması için 
çevrede geniş çaplı 
soruşturma başlatıldı

Bursa ve Burdur'da 
eş zamanlı operasy
onlar düzenlendi. 
Operasyonda 4 ilde 
2'si kadın 10 kişi 
yakalanıp Gözaltına 
alındı. Konya'da 
yakalanan zanlıların 
otomobilinde Şanhur 
fa'dan getirilen 43 
kilo esrar ele geçiril
di. Gözaltına alınan 
D.Ç, F.A, B.A, S.S, 
H.D, E.E, Y.Ç, annesi 
F.D, A.Ç. ve H.B'nin 
sorguları çok yönlü 
olarak sürdürülürken 
yeni gözaltıların ola
bileceği açıklandı.

Tamgörgü hayatını 
kaybetti.
Tamgörgü'nün cese
di, incelemenin 
ardından Orhangazi 
Devlet Hastanesinin 
morguna kaldırıldı.

Yeter artık !....
Bölücü Kürtçüler, gittikçe azıyorlar...
“Azanları teneşir paklar!” derler, ama 

ne zaman?..
Benim gibi düşünenlerin tahammül - 

sabır- sınırımızı zorluyorlar.
Her şey gibi, hassasiyetlerin bir patla

ma derecesi vardır,
Nevroz da, bir milletvekiline yakış

mayan, küstahça PKK Partisi BDP’nin, 
kadın milletvekili Sebahat Tuncel 
devletin polis komiserine tokat attı..

Sözde erkek vekili Bengi Yıldız da 
polislere taş attı...

Birkaç gün önce de Şırnak’ta bir polis 
linç ediliyordu.

Uzun süredir devletin araçları taşlanıy
or; kundaklanıyor ve Türk bayrakları 
yakılıyor..

Ayaklanma- çoktan başladı...
Bu işin elebaşıları, ihanet edenler, 

yabancıların sözde “insani” müdahalesi 
bekliyorlar!...

Bu, aslında, devlete atılan taşlara, 
molotof kokteyllerine benim aziz halkım 
alıştırıldı..

Bizlere yazık oluyor..
PKK “vekillerinin” bu son tokat ve 

taşlarının TC devletimize atıldığını, anla
mamızın zamanı geldi geçiyor!

Devletin, herhangi bir -küçük büyük- 
memuruna, kolluk kuvvetleri mensupları
na atılan taş, tokat, Devlete hakaret 
sayılır. Bunu herkes bilir..
“Devlet başta olmazsa kuzgunlar leşe 

üşüşürler” sözünü de hiç unutmayın..
Bu iki eşkıya temsilcisi devlet hainler

ine hadleri “demokrasi uğruna ve seçim
ler arifesinde” bildirilmezse, emsal olur. 
Bende kahrımdan yıkılırım...

Devlet memurlarına, valilerine, daha ne 
taşlar, ne tokatlar atılır...

Burada, hemen bir saptama yapayım; 
yazıyı yazarken, televizyondan Başbakan 
Erdoğan’ın grup konuşmasını dinledim;

Çok mutlu oldum.
Doğrunun her zaman yanındayım..
Sayın Başbakan, BDP’lilerin devlete 

hakaretleri üzerine, “Dokunulmazlık din
lemem; gereği yapılacaktır” diyor...

Bekleyip göreceğiz.
Ey halkım; Ne oldu bize?..
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
Nevruz bahanesiyle İstanbul’da 

toplanan bölücü güruhunun,
“Biji Apo” avazeleri, PKK bayrak ve 

posteriyle devlete yönelik taşkınlıkları 
karşısında,
“Nevruz’un şenlik havasında kutlandı, 

mutluyum(!)” demiş.
En büyük “mülki amir”, “kanunlarımızın 

bölücüyü, suçu ve suçluyu övene 2 yıl 
hapis öngören hükmünü” bilmez mi.!..

Hatırlaması için orada BDP’lerin tokat 
atması, Türk Bayrağının, başka illerdeki 
gibi, İstanbul’da da yakılması mı gereki 
yor?..

Kısacası, bu adamlar -kadınlar- devletin 
“duvarını” pisliyorlar.

‘Gemlik Körfez’ www.geinlikkorfezgazetesi.com

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

Bu iş kavgaya dönüştü...
Bir yandan Belediye internet sitesine kasıtlı konan 

Savcılık iddialarını okuyorum, bir yandan da gele
cek olan basın toplantısı haberini bekliyorum.

Belediye’yi öyle veya böyle ele geçiren AKP’liler, 
ne yapıp yapıp 12 Haziran seçimlerinde, Gemlik’te 
yeniden birinci parti olmalarını ispatlamak zorun
dalar.

Oktay Kahveci neden görevden alındı?
Yerel seçimleri kaptırdıkları için.
Bu 2 kere 2’nin 4 ettiği gibi bir gerçek.
Eğer, bu başarı 12 Haziran da sağlanmazsa AKP 

İlçe Başkanı da biter, Başkan vekili de.
Siyaset acımasızdır.
Gemlik’te bu kazanmanın tek yolu Belediye 

Başkanlık koltuğuna seçimlere kadar oturmaktır.
Bu arada yargının da ağır işletilmesini sağlamak 

çok önemli.
Yani, Bölge İdare Mahkemesi’nden "Durdurma 

Karan”nı geciktirmek.
Ayrıca, Büyükşehir’in de desteği ile göz boyamak.
Büyükşehir’e geçtiğimiz kaç yıl oldu sevgili 

Gemlikliler?
Sanırım 2004 yılından beri Büyükşehir’e bağlıyız.
Yani, Gemlik Büyükşehir’e 8 yıl önce geçti.
Bunun 6 yılında, AKP Belediye Başkan Mehmet 

Turgut koltuktaydı.
Büyükşehir Belediyesi’ne Gemlik Belediyesi'nin 

bütçesinin yaklaşık her ay yüzde 40 akıtılıyor. Peki 

sîzlerin aklında Büyükşehir Belediye’sinin Gemlik’e 
yaptığı kaç tane hizmet kaldı?

Ben, başka bir şey söylemiyorum.
Ama, Gemlik’ten alınan Gemlik’e harcanmalıydı 

diyorum.
Gemlikli, bu tarihten sonra -yani önümüzdeki 3-4 

ayda- Büyükşehir veya merkezi hükümet, Gemlik ’e 
olağanüstü hizmetler getirdiğinde, bunun nedeni 
nin ne olduğunu anlamayacak kadar cahil değildir.

Yapılacak olanları bekliyoruz.

BASIN TOPLANTISINDAN NOTLAR
Basın Bürosu’nun gönderdiği haberin büyük 

bölümünü aynen haber yaptık.
Gördüğüm o ki, Başkan vekili Refik Yılmaz, Bur 

sa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Savcılıkça açılan 
davanın iddiaları ile CHP’yi vurmak istiyor.

Bunun kanıtı ortada.
Türkiye’nin hiçbir Belediye internet sitesine kon

mayan, mahkemeye sunulan Savcılık iddianameleri 
ile yargıya intikal etmiş bir konu üzerinden siyasi 
hedefe varmaya çalışıyorlar.

Buna ne dendiğini de yazmıyorum.
Siz ne olduğunu bilirsiniz.
Başkanvekili önce siteyi karattı.
Gemlik’in halen hukuki Belediye Başkanı olan 

Fatih Mehmet Güler’in fotoğrafını ve hizmetlerini 
oradan sildirdi.

Site’yi o’nu karalama aracı olarak kullanmaya 
başladı. Buradan Fatih Mehmet Güler’in hatalarını 
veya Belediye de yapılan yolsuzlukları savunduğu
mu sanmayın.

Kesinlikle halkın parasını hiç edenleri savunmam, 
çalanları da sevmem, cezalandırılmalarını isterim. 
Kimseyi de yargılamadan peşinen infazını istemem.

Ortada iddia vardır. Yargılama bile başlamamıştır.
Yargılamanın tarihi belli değildir.
Sen hukukçu olarak bir iddia üzerine bunu "Vatan 

daşın bilgilenme hakkı var” diye olanları resmi 

sitene taşırsan, bundan siyasi çıkar elde etmek için 
yapmış olursun. Örnek olarak, Taraf Gazetesi’nin 
gösterilmesini ise komik bulurum.

Biri gazetenin internet sayfası, diğeri resmi bir 
kurumun!

Belediye’nin sitesini, gazete sitesi mi sanıyorlar 
anlayamadım. Onları Gündem’e gönderselerdi bu 
konuda birşey demezdim.

Yargıda olan bir dava üzerinden siyaset yapıyor
lar..

Sayın Yılmaz, AKP’li Belediyelere de bakmalı. 
Haklarında çok sayıda dava açılmayı bekleyen yol
suzluk dosyası var. Yalnız TBMM de 170 AKP’li mil
let vekilin yolsuzluk dosyası beklemede.

Yöntemleri yanlış.
Bu arada birde saydıkları yolsuzluklar arasında 

biri varki bizi ilgilendiriyor gibi sanılabilir.
Çünkü, birileri bize çamur atmak için çok aran 

dılar ama sonuç alamadıklarını görüyorum.
Güler Ajans’ın bastığı takvimlerde çift fatura yok.
Sayın Refik Yılmaz açıklamasında, yolsuzluğa 

bulaşmış birçok firmadan söz ederken, çift fatura 
kesen matbaanın adını vermiyor.

Bizi zan altında bırakıyor.
Çünkü, bunun öncesi var.
Birileri bizi gazetesinde karalamaya kalkmıştı.
Onlar şimdi kendi çevresindeler.
Kimin bu matbaa açıklasın. Kime dağıtım parası 

verilmiş açıklasın.
Göreceksiniz Kadri ve Serap Güler adı çıkmaya

caktır. İma etmeyin, kirletemezsiniz.
Ama, MHP ilçe Başkan inin 17 Mart günü Belediye 

Meclis toplantısı öncesi söylediği sözleri hatırlayın. 
Kapalı kapılar ardında kimlerle neyin pazarlıklarının 
yapıldığı şimdi Gemlik halkı apaçık gördü.

Birinin partisinden attğını, siz baş tacı yaptınız. 
Hayırlı olsun. Siyaset tarihinde çok ihanetler çok iş 
birlikçi görülmüştür ama onlarda hiçbirine yara
mamıştır.

BUSBİAD TSO İrtibat
Bürosu yakında açılacak
Bursa Serbest Bölge 
içindeki işverenlerin 
kurduğu Bursa 
Serbest Bölge İş 
Adamları Derneği 
BUSBİAD yaptıkları 
toplantıda, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile yaptıkları 
girişim sonucu 
Serbest Bölge içinde 
Oda’nın İrtibat 
Bürosu’nun yakında 
açılacağını duyurdu. 
Daha önce de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
Oda Meclisi’nin 
konuyu görüşerek 
Serbest Bölge’de 
İrtibat Bürosu açıl
ması isteminin 
yerinde görüldüğü 
belirtilmiş, bu konu
da bir memur 
alındığı ve eğitim 
çalışmalarına 
başlandığı 
açıklanmııştı.

BUSBİAD dan 
yapılan açıklamada 
ise aylık toplantıların 
düzenli yapıldığı 
TSO’nun açacağı 
büro için BUGÜM 
DER ile birlikte 
çalıştıkları belirtildi. 
Öte yandan, 
BUSEB’de yapılan 
açıklamada, aylık 
bir haber bülteni 
çıkarmaya başlandı 
ğı, internet ile 
üyelere bu bültende

ki haberlerin 
iletilmeye başlandığı 
açıklandı. BUSEB 
Bölge Müdürü Ali 
Uyar, bölgede kul
lanılan yolun 
genişletilmesi için 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü ile 
temaslara başlandığı 
genişletme çalış
malarının kamulaştır
ma aşamasında 
bulunduğu haberinin' 
alındığını söyledi.

Yalova Yolu ndaki 
alanlara cim dikiliyor

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafın
dan. Gemlik Bursa, 
Gegılik Yalova Yolu 
arasındaki toprak 
zemine çim 
ekilmeye başlandı. 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi önünden Dört 
yol kavşağına kadar 
olan bölümün çim

lerinin ekildiğini, bir 
yandan da otomatik 
sulama sistemin 
devreye sokularak 
çimlerin düzenli 
sulanarak yeşertile
ceğim söylediler. 
Önümüzdeki gün
lerde Küçük Sanayi 
Sitesi önlerine 
kadar olan çift şerit 
arasındaki tüm alan
lara de çim etkite
ceği bildirildi.

KAYIP Adıma bastırılmış olan 4 nolu cildimde bulunan Seri A sıra No 58233 numaralı 
fatura yaprakları belirsiz kişiler tarafından çalınmıştır. Hükümsüzdür.

ÖZDEN ÇAKIR «miri. lu Unlı Unu uıntıl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Wilıı, "C ilii'in açılı lamalar ı mir ıı değil"
Milliyetçi Partisi İlçe Başkanı Mehmet Kayoğlu, gazetemize yaptığı açıklamada, “MHP, insanların canı iste
diğinde gelip siyaset yapacağı bir yer değildir.” dedi. Mehmet Çelik’in, Belediye Başkanvekili seçimlerinde 
MHP’nin AKP ile birlikte hareket etmesini istediğini, ancak grubun 1. 2. ve 3. turda kendi adayını, 4. turda 
ise meclisi terk etme kararı alması üzerini çekip gittiklerini söyledi. Bu kararı almadan önce yaptıkları açık
lamada buna uymayanların partilerinde yeri olamayacağını da Gemlik halkına açıkladıklarını belirtti.
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
partisinden ihraç 
edilen eski MHP 
Belediye Meclis 
üyesi Mehmet 
Çelik’in iddialarını 
cevaplarken, Çelik’in 
yerel seçimlerden 
sonra partiye gelip 
gitmediğini, 
Belediye çalışmaları 
hakkında kendilerini 
bilgilendirmediğini 
söyledi.
Mehmet Çelik tarafın
dan bazı basın 
organlarına yapılan 
açıklamaların gerçeği 
yansıtmadığını 
söyleyen MHP İlçe 
Başkanı Kayaoğlu, 
Mehmet Çelik ile 
parti arasındaki 
kopukluğun 
giderilmesi için 
Genel Başkan 
Yardımcısı İsmet 
Büyükataman’ın 
Gemlik’e geldiği bir 
gün biraraya 
gelebildiklerini 
belirterek, 
"Gazetelerde yazdığı 
gibi, Belediye ile 
ilgili olarak belge 
sunacağından haberi 
miz yoktu. Yerel 
seçimlerden sonra 
zaten biraraya

gelmiyorduk. Ben 
yeniden İlçe Başkanı 
seçildim. O ise par
tiye gelip gitmedi. 
Partimizin bir meclis 
üyesi olarak par
timize çalışmalar 
hakkında bilgi 
vermedi. Ülkü 
Ocaklarının bir 
programında Genel 
Başkan Yardımcımı 
zın da bulunduğu bir 
ortamda biraraya 
geldik. Bize, Umur 
bey’de Belediye’nin 
yaptırdığı Aytepe 
Retaurantı ile ilgili bir 
gazetede çıkan 
haberi belge diye 
getirdi. ‘Biz de 
böyle delil olmaz, 
söylentiler ile haraket 
edemeyiz’ dedik. 
Ama, o gazetelerde 
Belediye ile ilgili 

iddialarını yazmaya 
başladı. Partili bir 
meclis üyesi 
bunları partisiyle 
yapmalıydı." dedi. 
Mehmet Çelik’in 6 ay 
önce istifa ettiğini, 
istifa ‘müessesesinin 
tek taraflı olur’ dediği 
hatırlatıldığında, 
Mehmet Kayaoğlu 
şunları söyledi: 
“Çelik, bizden kop
muştu. Ne geliyor 
ne bilgi veriyordu. 
Kendi başına hareket 
ediyordu. İstifa 
dilekçesi verdiği 
doğrudur. Ama biz 
bunun kızgınlık 
anında verilmiş bir 
istifa ettiğini düşün 
dük. Ve bunu İl 
Başkanlığımıza 
gönderdik. Ondan 
sonra ihracına kadar 

durumu öyle idare 
ettik. Mecliste diğer 
iki üyemizle birlikte 
hareket etmedi.
Sözlü olarak bir gün 
bile istifa dilekçe 
sinin işleme konma 
sini istemedi.
Buna karşın son 
olayda kendisine 
birlikte hareket 
etmeye davet ettik. 
2 kez biraraya geldik. 
Kendisine önce ‘İki 
satır yazı yaz istifanı 
geri al’ dedik.
Belediye Başkam’nın 
görevden uzaklaştırıl 
masından sonra, 
Vali’nin Meclisi topla
yarak başkan vekili 
seçimlerinde alacağı 
mız tavrı belirlemek 
için İl Başkanımızın 
da bulunduğu bir 
toplantı yaptık.

Kendisi MHP’Iilerin 
AKP ile birlikte hare 
ket etmesini istedi. 
Yoksa CHP’nin 
Başkanvekilliğini 
alacağını söyledi. 
Bunun parti açısın
dan doğru olmadığı 
kararına varıldı. 
Durumu değerlen 
dirdik. Gurubumuz, 
birinci, ikinci ve 
üçüncü turlarda 
kendi adayımızı 
destekleme, 4. turda 
ise Meclisi terk etme 
kararı aldı. İsteği 
gerçekleşmeyince 
kalktı gitti. CHP ve 
AKP’liler beni arayıp, 
Başkan yardımcılığı 
seçimlerinde birlikte 
hareket etmemizi 
teklif ettiler. ‘Gelin 
Gemlik’i birlikte 
yönetelim’ dediler. 
Biz, ise kararımızı 
vermiştik.
İl Başkanımız kararı 
m izi destekledi.
Sorumluluğu bana 
bıraktı. Ama, o buna 
katılmadı. ‘Karara 
katılmam mümkün 
değildir.’ diyor.
Meclis toplantısında 
gurubumuzun 
kararına uymadı. 
Oysa, biz aldığımız 
kararı Meclis toplan
tısının yapıldığı gün 
saat 09.30 da bir 
basın toplantısıyla

Gemlik halkına ve 
Mecliste gurupları 
bulunan partilere 
açıkladık.
Buna uymayan 
meclis üyemizin 
pazarlıklara katılmış 
olacağını, menfaat 
sağlamış olacağının 
düşünüleceğini 
söyledik. Ama, o 
kararı ile bardağı 
taşırdı biz de iihra 
cini istedik.” dedi.

MHP CANI 
İSTEYENİN 
SİYASET 
YAPACAĞI 
PARTİ DEĞİL 
Mehmet Çelik ile 15 
yıl birlikte çalıştık
larını söyleyen 
Mehmet Kayaoğlu, 
“Arkadaşımız 
ben MHP’den 
istifa ettim, beni 
ihraç edemezler 
diyor. MHP 
insanların canı 
istediğinde gelip 
siyaset yapacağı 
yer değildir.
Birileri bize MHP’de 
siyaset yapacağım 
derse, buna yetkili 
organlarımız karar 
verir.” şeklinde 
konuştu.
Kayaoğlu, seçimler
den sonra bu konuda 
açıklama yap
madığını da söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

_ ____ ■ - __

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
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‘Mili! ite »I IIMfllİ!" İlin Milisi Mft Milli
ABD Ankara 
Büyükelçisi Libya 
Konusunda Fikir 
Ayrılığının 
Olmadığını Açıkladı. 
Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)'nin 
Ankara Büyükelçisi 
Francis J.
Ricciardone, 
ülkesinin Libya 
konusunda Türkiye 
ile aynı fikirde 
olduğunu ve bir an 
önce Libya konusu
nun NATO'ya 
devretmek istedik
lerini söyledi. ABD 
Büyükelçisi Ricciar 
done, amaçlarının 
Libya halkını koru
mak olduğunu da 
iddia etti.
ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi Francis 
J. Ricciardone, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek’i 
ziyaret etti. ABD 
Büyükelçisi 
Riçciardone'nin eşi 
Marie Ricciardone 
ile Başkan 
Gökçek'in eşi Nevin 
Gökçek'in de bulun
duğu ziyarette 
ABD’nin Ankara'daki 
elçilik binasının 
yerinin değişmesi 
de gündeme geldi. 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, elçilik 
binasının taşı

Wimam Hatip Lisesinden aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. SONGÜL AKDEMİR

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. BİRSEN CANSIZ

nacağını belirterek, 
bununla ilgili 
görüşmelerin 
sürdüğünü söyledi. 
Gökçek, Dikmen 
Vadisi'nde ABD'ye 
yeni bir elçilik 
binası tahsis edile
ceğini, karşılığında 
da mevcut elçilik 
binasının Dikmen 
Vadisi'ndeki yeni 
yerle takas edile
ceğini söyledi.
Gazetecilerin Libya 
ile ilgili sorularını 
cevaplandıran ABD 
Büyükelçisi, 
amaçlarının Libya 
halkının korunması 
olduğunu ve bunun 
için de NATO'nun 
devreye gireceğini 
ifade etti. ABD 
Büyükelçisi, İzmir'in 
NATO üssü olacağı 
ile ilgili bir bilgisinin 
bulunmadığını da 
belirtti. ABD 
Büyükelçisi, 12 yıl
dan bu yana 
Türkiye'den ayrı 
olduğunu, bu süre 
içinde Ankara'nın 

çok geliştiğini de 
ifade ederek, 
"Türkiye 2. evimiz 
gibi. Artık AnkaralI 
sayılırız. Ankara, 
gurur duyulacak bir 
başkent olmuş. 
Parklar, trafik çok iyi 
durumda. Ev alma 
komşu al sözü gibi 
hissediyoruz 
Ankara'yı." dedi. 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek daha 
sonra ABD 
Büyükelçisi 
Ricciardone'ye bir 
plaket sunarken, 
Nevin Gökçek de 
ABD Büyükelçisi 
Ricciardone'nin eşi 
Marie 
Ricciardone'ye ı'ürk 
lokumu ve el 
işlemesi ürün 
hediye etti. Gökçek, 
ABD Büyükelçisini, 
makam odasının 
kapısında karşıladı. 
Daha sonra 
görüşme basına 
kapalı gerçekleş 
tirildi.

TSK'nın NATO Deniz 
Gücü'nde Görev 
Almasına İlişkin 
Hazırlanan Tezkere 
Meclis'te.
Uluslararası 
çabalara çok boyut
lu katkıda bulunmak 
üzere TSK’nın 
yabancı ülkelere 
gönderilmesine 
ilişkin başbakanlık 
tezkeresi TBMM 
Başkanlığına 
sunuldu.
Tezkerede, 
Libya'daki olayların 
15 Şubat 2010 tari
hinde başladığı 
belirtilerek, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Olaylar neticesinde 
ortaya çıkan şiddet 
ortamının sona 
erdirilebilmesini 
teminen BM 
Güvenlik Konseyi 
tarafından alınan 26 
Şubat 2011 tarihli ve 
1970 sayılı karar ile

Hükleer Releranduma Gidebilir"
CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu: 
’(Nükleer Santral) 
"Bir engel yok. 
Referanduma 
götürüle bilir" 
"5510 sayılı yasayla 
basın mensuplarının 
yıpranma hakkı 
ellerinden alındı. 
Ben o zaman grup 
başkan vekiliydim. 
Gelip bizimle 
pazarlık yapıldı" 
"Bizim kararlılığımız 
ve sözümüz var, 
yıpranma hakkınızı 
mutlaka teslim 
edeceğiz"

17 Mart 2011 tarihli 
1973 sayılı kararda 
kayıtlı hüküm ve 
çağrıları dikkate 
alarak ve meşkur 
kararlar 
çerçevesinde 
Libya'da istikrar ve 
güvenliğin yeniden 
tesisine yönelik 
uluslararası 
çabalara çok boyut
lu katkıda bulunmak 
üzere; lüzum, sınır, 
kapsam, şekil, yön
tem ve zamanı 
hükümetçe takdir ve 
tespit edilmek kay- 
dıyla Türk Silahlı

"Yüce Divan'a gide
cek olan ilk dosya, 
Dubai'de imzalanan 
1 milyar dolarlık 
anlaşmadır. Bir 
ülkenin dış poli
tikasını 1 milyar 
dolara pazarlıyor
sunuz" 
Ekonomi Gazeteci 
leri Derneği (EGD) 
üyeleriyle bir araya 
gelen CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, gazete
cilerin sorularını 
yanıtladı. Sıcak para 
konusunda verdiği 
Brezilya örneğinin

Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve 
bununla ilgili gerekli 
düzenlemelerin 
hükümet tarafından 
yapılması için 
Anayasa'nın 92. 
maddesi uyarınca 
bir yıl süreyle izin 
istenilmesi Bakanlar 
Kurulunca karar
laştırılmıştır." 
Başbakanlık tezk
eresinin TBMM 
Genel Kurulunun 
bugünkü birleşi
minde görüşülmesi 
bekleniyor.

nasıl gerçelşe- 
ceğinin sorulması, 
üzerine Kılıçdaroğ 
lu, "Biz, sıcak para 
hangi koşullarda 
Türkiye'ye geliyor
sa, çıkış koşullarıyla 
giriş koşullarının 
aynı olmasını 
istiyoruz" dedi.

Brezilya'nın sıcak 
parayla ilgili en 
tutarlı politikayı 
yürüten ve 
Türkiye'ye benzeyen 
ülkelerden biri 
olduğu için Brezilya 
örneğini verdiğini 
de sözlerine ekledi.

maili
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.
0224 2525122

»Millili
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

KfiŞCDC BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklâl Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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ÜnliiSeffiscıÖmiirAkkor.KızMeslekLisesi’nıle Has Parti den
muhtarlara ziyaret

Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’nin 
geçtiğimiz günlerde 
düzenlediği Osmanh 
ve Türk Mutfak 
Sanatı adlı konferans 
ta ünlü şef aşçı 
Ömür Akkor, Yiyecek 
İçecek Hizmetleri 
Alanı öğrencileri ile 
buluştu.
Ömür Akkor, daha 
önce yapılmayan bir 
çalışmaya imza 
atarak Bursa yöresi 
mutfağını anlattığı 
bir kitap yazdı.

Meslek Liselerinde ki 
eğitimin önemine 
ayrıca önem veren 
Ünlü şef ülkemizdeki 
farklı lezzet durak
larını şehir şehir gez 
diğini ve her gittiği 
yerde mutlaka mes 
lek liselerini ziyaret 
ettiğini söyledi. 
Öğrencilere yaptığı 
konuşmada iyi bir 
aşçı olmanın on 
temel kuralından 
bahseden Akkor, 
mesleğin altın 
kuralının severek ve 

Akkor, yakında 
gerçekleşecek 
yeni projelerini 
öğrenciler ile pay
laştı. Öğrencilerin 
motivasyonunu art
tırıcı konuşmalar 
yapan Akkor, öğren
cilere kendilerini iyi 
yetiştirmiş durumun
da dünyaca ünlü bir 
şef olabileceklerini 
fakat bunun için çok 
özverili olmakları 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesinde ki 

öğrencilerin 
mesleğinde uzman 
kişiler ile buluş
malarının devam 
edeceğini söyleyen 
Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Alanı 
Öğretmeni Necati 
Okan Yükseltürk, 
bu organizasyonların 
öğrencilerin ders 
dışı motivasyonlarını 
arttırdığını ve Şef 
Ömür Akkor’a 
ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ettik
lerini söyledi.

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
beraberindeki yöne
tim kurulu üyeleri 
geçtiğimiz günlerde 
Kayhan Mahallesi 
Muhtarı Şükrü Beki, 
Yeni Mahalle 
Muhtarı Nazmi 
Sevim, Halitpaşa 
Mahallesi Muhtarı

Sevim Koçdemir ve 
Orhaniye Mahallesi 
Muhtarı Arif Vural'ı 
makamlarında 
ziyaret ettiler. 
Muhtarlara bir de 
Hat Sanatının örneği 
olan ve üzerlerinde 
Muhtarların isim
lerinin yazılı olduğu 
birer çini tabak 
hediye ettiler.

GEMLİK ET-BALIK-TAVUK 
W SATIŞ NOKTASI
DANA KIYMA 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL

DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KADAR ÜCÜZfl SATIYOR SÜNÜZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE B(l KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN '■ • ■ - - -

KALİTE 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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Bursa'nın geleceği planlanıyor
Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
anayasası olarak 
kabul edilen ve 
Bursa’nın 50 yıl son
rasını şekillendire
cek olan 1/100000 
ölçekli Çevre Düzeni 
Planı için kolları 
sıvadı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Çevre Düzeni 
İmar Planı hazırlıkları 
kapsamında Uludağ 
Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
ve Ortadoğu Teknik 
Üniversitesinden 
konusunda uzman 
akademisyenlerle bir 
araya geldi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar ile Genel 
Sekreter Yardımcıları 
Bayram Vardar ve 
Mustafa Altın’ın da 
katıldığı toplantıda 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın hızla 
büyüdüğünü, bu 
büyümeyi artık dur
durup, mevcut duru
mu koruyarak kalite
si yüksek bir kent

oluşturmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.
Popülist değil, kalite 
hedefli politikalar 
Bursa’nın marka bir 
dünya kenti olması 
yolunda adımların 
hızla atıldığına işaret 
eden Başkan Altepe, 
bu konuda şehrin 
her noktasında 
birçok farklı alanda 
yatırımların 
sürdüğüne dikkat 
çekti. Bunu 
yaparken Bursa’yı 
belli bir kalite stan
dardına oturtmayı 
göz önünde bulun
durduklarının altını 
çizen Başkan Altepe,

“Bu yüzden kentin 
yönetiminde ve 
kalkınmasında 
popülist değil, kalite 
hedefli politikalar 
yürütüyoruz. Çünkü 
Bursa artık kaliteli 
bir şehir olmalı. 
Şehirde yaşayanlar 
mesleklerinde 
uzman, yaptıkları 
işlere katkılar koya- 
bilen zanaatkârlar 
olmalı. Sanatçılar, 
üretenler, esnaf 
kalitesini arttırdıkça, 
şehrin de kalitesi 
artar. Bursa’da yaşa
manın kriterleri 
olmalı” dedi. 
“Bursa’da yaşa
manın bir bedeli 

olmalı” 
Bursa’daki fab
rikaların Türkiye ve 
dünya ölçeğinde 
önemli yeri olduğuna 
dikkati çeken 
Başkan Altepe, 
“Dünyanın birçok 
yerinden araç ithal 
edilirken, Bursa’da 
üretilenlerden talep 
ediliyor. Çünkü 
Bursa’da üretim 
hatasız ve kaliteli 
yapılıyor. Tekstilde 
de, otomotivde de 
diğer üretimlerde de 
hatasız çalışılıyor. 
Bu yüzden bundan 
sonra da Bursa’da 
yaşayacak 
insanların 
mesleğinde 
en iyileri ve 
bilgi, becerileriyle, 
kente katkılar 
sağlayacak kişiler 
olması gerekiyor. 
Nasıl Paris’te yaşa
manın bir bedeli 
varsa ya da 
dünyanın diğer 
marka şehirlerinde 
Bursa’da da yaşa
manın bir bedeli 
olmalıdır” şeklinde 
konuştu.

Bursa hellefiine
Bir eser daha

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan 
‘Tarihi Bursa Mezar 
Taşları- Bursa 
Nazireleri’ kitabı, 
Bursa belleğine 
kazandırıldı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Darüzziyafe’de 
gerçekleştirilen 
tanıtım toplantısın
da Bursa bel
geliğine yeni bir 
eser kazandırmanın 
mutluluğunu 
yaşadığını söyledi. 
‘Bursa Nazireleri’ 
kitabının hazırlık 
çalışmalarını ger 
çekleştiren Dr. Bed 
ri Mermutlu ile Dr. 
Hasan Basri Öcala 
n’ı tebrik eden

Başkan Altepe, 
Bursa’nın kimliğinin 
ortaya çıkarılması 
noktasında yapılan 
çalışmaları destek
lediklerini belirte 
rek, “Bursa’nın kay
bolmak üzere olan 
değerlerinin kente 
kazandırılması ve 
kent kimliğinin 
aydınlatılmasına 
yönelik güzel bir 
çalışmanın daha bu 
dönemde başarıl
masını çok önem
siyoruz. Tarihi 
geçmişimizi en iyi 
şekilde bilmemiz, 
gereken dersi 
almamız ve gele
ceğimize yön ver
memize olanak 
sunacak çalışma 
lara devam ediyo 
ruz” diye konuştu.

çekeri
—— KREŞLERİ

GEMLİK’İNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİÎİH 

KURUMU
vı • 

(GIW12.VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
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 IÎROKER 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 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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Nenin Mmi itrta ıHiMesi Tükeiicileriı hanU lara borci artiı
Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri’nde 
(KIT) çalışan memu
run kıdem ücret
lerinin ödenmesinde 
yaşadığı sorunlar 
çözüldü.
Memur, bir kıdem yılı 
içerisinde 200 ila 
300 TL arasında bir 
kazanım elde etmeye 
hak kazandı.
Türk Enerji-Sen’in 
başvurusu üzerine 
Eti Maden İşlet
meleri, Makine ve 
Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKEK) 
Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Şeker 
Fabrikaları, EÜAŞ, 
TEİAŞ ve TEDAŞ 
gibi KİT’lerde kıdem 
ücretlerinde 
yaşanan sorunlar 
giderildi. Başvuruyu 
değerlendiren Devlet 
Personel Başkanlığı 
kıdem ücretinin art
ması için 
memuriyette yılın 
bitirilmesine gerek 
olmadığını belirtti. 
Türk Enerji-Sen’den 
yapılan açıklamada, 
Devlet Personel 
Başkanlığı’nın 
memuriyette geçen 
hizmet süresinin 6. 
yılından itibaren 
kıdem ücreti öden- 
mesi gerektiğine, 10

yılını tamamlamış bir 
memurun 11. hizmet 
yılına başlamış 
olmasının kıdem 
ücreti alması için 
yeterli olduğuna 
dikkat çekildi. Devlet 
Personel Başkanlığı, 
memurun hizmet yıl
larının 6. yılında 
temel ücretlerinin 
yüzde 2’si, 11. yıl
larında yüzde 3’ü, 
15. yıllarında yüzde 
4’ü ve 21. yıllarında 
yüzde 5’i oranında 
kıdem ücreti alabile
ceklerini belirtti.
Böylelikle 
memurlara 
memuriyetlerinin 6, 
11, 15 ve 21. yılında 
kıdem ücreti öden
memesi borünü dâ 
ortadan kalktı. 
"KURUMLAR 
MEMURLARI 
MAĞDUR ETMEYE 
SON VERMELİ" 
Yaptıkları başvuru 

ile çalışanların 
yaşadığı biri kaybın 
önüne geçtiklerini 
ifade eden Türk 
Enerji-Sen Genel 
Başkanı Celal 
Karapınar "Memurlar 
söz konusu yıllarda 
Eti Maden İşlet
meleri, MKEK Genel 
Müdürlüğü, Türkiye 
Şeker Fabrikaları 
A.Ş Genel 
Müdürlüğü, EÜAŞ, 
TEİAŞ ve TEDAŞ ve 
gibi benzeri 
KİT’lerde kıdem 
ücretinden mahrum 
bırakılıyorlardı. Biz 
bunun haksızlık 
olduğunu Devlet 
Personel 
Başkanlığı’nın 
başvtirumuz sonu
cunda verdiği karar
la tescillemiş olduk. 
Kurumlar memurları 
bu konuda mağdur 
etmeye artık son 
vermelidirler" dedi.

Tüketicilerin 
bankalara olan 
toplam borcu 11-18 
Mayıs haftasında 
229.4 milyon TL 
artışla 175 milyar 
958.2 milyon TL 
düzeyinde 
gerçekleşti.
Merkez Bankası’nın 
verilerinden yarar
lanılarak yapılan 
hesaplamaya göre, 
bankaların 
tüketici kredisi 
alacakları 11-18 
Mayıs haftasında 
558.6 milyon TL 
artışla 133 milyar 
103.2 milyon 
TL’ye yükseldi.
Tüketicilerin kredi 
kartı borçları ise 
329.2 milyon TL 
azalarak 42 milyar 
855 milyon TL’ye 
indi. Böylece tüketi
cilerin bankalara 
olan toplam borcu 
229.4 milyon TL 
artışla 175 milyar

IK BIKKMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax: (0.224) 513 35 95

<

958 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşti. Aynı dönemde, 
konut kredileri 284.5 
milyon TL artışla 60 
milyar 811.1 milyon 
TL’ye yükselirken, 
taşıt kredileri ise 
26.8 milyon TL 
artarak 5 milyar 542 
milyon TL düzeyinde 
gerçekleşti.. Söz 
konusu dönemde, 
diğer tüketici kredi
leri ise 247.3 milyon 

TL’lik artışla 
66 milyar 749 milyon 
TL’ye yükseldi. 
Tüketicilerin 42 mil
yar 855 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşen kredi kartı 
borçlarının 
42 milyar 801 
milyon TL’sinin 
TL cinsinden, 53 
milyon TL’sinin ise 
yabancı para cinsin
den olduğu 
belirlendi.

Süper Lolo da büyük ikramiye
Milli Piyango 
İdaresinden 
yapılan açıklamaya 
göre, Süper 
Loto’nun geçen 
hafta yapılan 
çekilişinde 6 bilen 
çıkmadığı için 8 
milyon 334 bin lira tutarındaki

ikramiye bu haftaya 
devretti. Süper 
Loto’da bu hafta 
yapılacak çekilişte 
6 bilenlere dağıtıla- 
cak ikramiyenin 
12 milyon liraya 
ulaşması 
bekleniyor..

G 
E 
M 
L 
I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye U®
Polis İmdat t 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK.işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

WAPUR - 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 Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz .514 17 00
Akcan Petrol 5*13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol' 513 O'1 03

R 
E

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

«ısılı' I ■ İn Muti ıluıl «uıtıtl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
25 Mart 20ll Cuma 
NEŞE ECZANESİ

Gemlik Karfez
GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETEll

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3922 

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)

laMHMİl
«m

KOMOM 
ILIMI,

I8JM 
Rezervasyon 

(Td: 513 33 21)
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Brman Haftası'nı ağaç aikertlı liMilatlılar
Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencileri, 120 adet fıstık çamı dikti

SBS'ye başvurular 
bugün sona eriyor

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Orman Haftası’nı 
ağaç dikerek kut- , 
tadı. 2008 yılından 
beri Umurbey Bele 
diyesi’nin Mezarh 
ğın üst tarafındaki 
gösterdiği alana 
her yıl ağaç dike 
rek, dikilen ağaçları 
bakımını yapıyo.r. 
Bu yıl da yine 
Orman İşletme 
Şefliği’nin verdiği 
120 adet fıstık çamı 
fidanı dikimi 
yapıldı. Fidan diki
mi ve ağaçların 
bakımı etkinliğine 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Burhan 
inan başta olmak 
üzere Gemlik Bele 
diyesi Umurbey 
Şubesinden 
Hüseyin Soyugüzel,. 
Eski Okul Müdürü 
A.Turan Polat, okul

Öğrencilerin ağaç pankartları da
ve orman ilgili dikkati çekti.

idaresi, okul öğret
menleri ve bütün 
öğrencilerle birlikte 
veliler de katıldh 
Fidan dikimini 
büyük zevkle yapan 
öğrencilerin mutlu 
oldukları görüldü. 
Okul Müdürü 
Hüseyin Kaftan, 
öğrencilere “Fidan 
dikmekle kalmaya 
hm zaman zaman 
gelip bakımını da 
yapalım” dedi.” 
Herkes 1 fidan 
dikmeli kampan 
yası”nın başlatıl 
dığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakan 
hğınca (MEB) 
ilköğretim 7. ve 8. 
sınıflara yönelik 
düzenlenen 
Seviye Belirleme 
Sınavla rina (SBS) 
başvurular bugün 
sona erecek.
SBS, ilköğretim 7. 
sınıflar için 5 
Haziran 2011 
Pazar günü, 8. 
sınıflar için 4 
Haziran 2011

velilere ve öğren
cilere rehberlik ede-

Cumartesi günü 
yapılacak. Sınav, 
yurtiçinde 81 ilde, 
yurtdışında Lefkoşa, 
Riyad, Medine, 
Cidde, Tebük, 
Kuveyt, Aşkabat, 
Taşkent, Bakü ve 
Bişkek'te Türkiye 
saatiyle 10.00'da 
yapılacak.
Sınavlarla ilgili 
ayrıntılı bilgiye 
MEB'in internet

cek. Sınava başvur
mak için 10 TL 
sınav ücretini yatır
mak yeterli olacak. 
Bunun için aday
ların, belirtilen tarih
ler arasında T.C. 
Ziraat Bankası, 
Türkiye Vakıflar 
Bankası ya da 
Türkiye Halk 
Bankası 
şubelerinden veya 
bu bankaların inter-

sitesinden yayım
lanan sınav 
kılavuzundan 
ulaşılabilecek. Bu 
kılavuzdaki bilgiler 
hakkında, okul 
yönetimleri de

net şubelerinden 
birine "Kurumsal 
Tahsilat Programı" 
aracılığıyla, T.C kim
lik numaraları ile 
başvurmaları 
gerekiyor.



Manastır yeni okuluna kavuşuyor
Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan, 
Mustafa Kemal Atatürk 
İlköğretim Okulu’nun 
temeli bugün atılıyor. 
Zemin düzeltme çalışmaları 
Gemlikli hafriyatçılardan 
Zeki Kaptan, Aydınlar 
Madencilik A.Ş den Ceyhan 
Aydın ve Ihsan Ateşli 

tarafından yapılan, mimari 
projesi CHP’li Meclis üyesi 
Mimar Arzu Karataş, elektrik 
projesini Kaya Kesen, maki- 
na projesini Cavit Mirasyedi, 
statik projesini Haluk Boğa, 
haritalarını Cengiz 
Karakuş’un yaptığı Mustafa 
Kemal İlköğretim Okulu’nun 
kaba inşaatını ise Kütük 
Mermer yapıyor.

Bugün, saat 13.oo de 
temeli atılacak okulun 22 
dersliği, spor ve toplantı 
salonu ile hobi odaları 
bulunuyor.
Okulu Gemlik’e kazandıran 
görevden alınan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’in ve CHP’Hlerin 
törene katılıp katılmayacağı 
merak ediliyor.

MI Körfez
GEMLİK’İN İLK GONLÖK SİYASİ GAZETESİ

26 Mart 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Orman Haftası 
nedeniyle 

ağaç dikilecek 
21-27 Mart tarihleri arasında kut
lanan Orman Haftası nedeniyle 
Gemlik Belediyesi tarafından Pazar 
günü saat 13.oo’de Karsak Deresi 
Fatih Caddesi Mermercilerin önü 
ve Orhangazi Kavşağı sonu trafo 
yanında ağaç dikimi yapıaçak.

CHP’liler nuflün meclisi toplayabilecek mi?
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in görevden uzaklaştırılmasından sonra Bursa Valisi’nin istemi ile 17 Mart 
günü toplanan Belediye Meclisi’nde Başkan Yardımcıları Cemil Acar ile Özkan Ateşli’nin oy kullandırılmaması 
üzerine, o günkü Başkanvekili Gürhan Çetinkaya, Belediyeler Yasası’hin 23. maddesi’nin kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak bugün Belediye Meclisi’ni toplantıya çağırdı. MHP ve AKP’liler toplantıya katılmayacak.

Cumhuriyet Savcılığı’nın istemi üzerine İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzak 
taştırılan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in yerine seçilecek olan başkan vekili 
için, Bursa Valisi Şahabettin Harput’un çağrısı üzerine 17 Mart 2011 günü toplanan 
Belediye Meclisi’nde, başkan Yardımcıları Cemil Acar ve Özkan Ateşli’nin oy kul- 
landırılmamasını hukuksal hata kabul eden o günkü Belediye Başkanvekili Gürhan 
Çetinkaya’nın, Belediyeler Yasası’nın 23.maddesine göre bugün meclisi toplantıya 
çağırmıştı. Toplantıda, Belediyeye meclisinde “Hukuksuz”luk iddiası ele alınacak. 
Meclis toplanma çağrısını AKP’liler almamıştı. AKP’liler ile MHP’lilerin bugün yapıla
cak toplantıya katılmayacağı öğrenildi. MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, 
“Toplantıya çağrılma kararının bizce hukuksal mesnedi yok. Bu nedenle toplantıya 
katılmayacağız.” dedi, öte yandan dün akşam saatlerinde toplanan CHP grubu ise 
bugün yapılacak toplantıyı toplayıp toplayamayacağı merakla bekleniyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bir toplantı, bir açılış..
Bugün, Gemlik için iki önemli olay yaşa 

nacak.
Belediye yönetimi için CHP ile AKP ara 

sında adate kavgaya dönen Başkanvekilli 
ği seçimlerinde yaşananları ibretle izle 
dik.

17 M art’ta yapılan meclis toplantısında, 
CHP’li Belediye Başkan yardımcılarının 
oy kullandırılmaması üzerine, CHP 
Gemlik Belediyesi’ndeki seçimle 
kazandığı koltuğu entrikalarla kaybetti.

Koltuğa AKP’li bir üye oturdu.
CHP bunun hukuksuz olduğunu iddia 

ediyor.
Bir yandan, Başkanların görevden alın

ması, öte yandan Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli’ye oy kullandırılmamasını yargıya 
taşıdılar. Devamı sayfa 4’de

Yarüımlığına atandı
Uludağ Üniversitesi'nde Prof. Dr. Kamil 
Dilek'in rektörlük görevine atanması nın 
ardından yeni yönetim kadroları da belli 
olmaya başladı. İlk olarak Uludağ Üniver
sitesi Rektör yardımcılıklarına yeni ata
malar yapıldı. 8 yıl Tıp Fakültesi Dekanlığı 
yapan Prof. Dr. Müfit Parlak; rektör yardım
cılığı görevine atandı. Haberi sayfa 5’de

GERÇEK MÜSLÜMAN...
Müslüman, bedeni ve ruhu temiz insandır.
Özü, sözü birdir.
Yalan söylemez. İftira etmez.
Yetim hakkı, kul hakkı yemez.
Alavere, dalavere, hile, hurda bilmez.
Hak etmediğini almaz, edinmez.
Çalmaz, çırpmaz.
Emaneti, millet malını korur, peşkeş çekip yedirmez.
Alçak gönüllüdür. Kasım-kasım kasılmaz.
Gururla koltuğa kurulup, oturmaz.
Dedikodu bilmez.
Toplumu bölmez, ötelemez.
Verdiği sözden dönmez.
Kuldan utanır, Allah’tan korkar.
Yuva yıkmaz, cana kıymaz.
Bu özellikler insanda olması gereken özellikler.
Böylesi insan çoğunlukta mı acep?

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

Buluşma Okullara teıi tonu iesteai sömoı
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 

yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıy- 
oruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.
Gemlik KÖRFEZ

liııiniMMılm 
to teı flitsin

Görevden alınan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in başlattığı ilköğre
tim okullarına geri dönüşüm desteği devam ediyor. Dün, Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, Şehit Cemal İlköğretim Okulu’na giderek ikinci 5 bin 
liralık geri dönüşüm yardımı çekini Okul Müdürü Turgay Selçuk’a verdi.

Gemlik Belediyesi 
tarafından Hürriyet 
Caddesfnde 
başlatılan zemin , 
düşürme çalış
maları, devam 
ederken bir yandan 
da Büyükşehir 
Belediye tarafından 
asfalt dökümü 
sürdürülüyor.
Terminal çıkışından 
başlayan asfalt 
döküm çalışmaları, 
iki gündür devam 
ederken, çalışmalar 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
ilerisine kadar 
sürdürüldü.

KAŞEDE 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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
Millili İLİ SÛtlOl llfMl cumıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Asfalt dökümü, 
Orhangazi 
kavşağına kadar 
devam edecek. 
Orhangazi 
Caddesi’nden 
Ahmet Dural 
Meydam’na^ 
kadar zemin 
düşürme ve 
düzeltme çalış
malarından 
sonra yine asfalt 
dökümüne devam 
edileceğini 
söyleyen ilgililer. 
Çalışmaların 
Çarşı Deresi’nin 
iki yanından süre
ceğini bildirdiler.

Gemlik Belediye 
si'nin başlattığı 
toplanan çöplerden 
İlköğretim okullarına 
yönelik geri 
kazanılabilir proje 
desteği sürüyor. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz ile Belediye 
Meclis Üyeleri Aslan 
Özaydın, Abdullah 
Özden, Necmettin 
Rama ve Muharrem 
Sarı, Kılıçlar Kağıt 
Metal Şirketi temsil
cileri ile birlikte Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu’nu ziyaret 
ederek, Okul Müdürü 
Turgay Selçuk ile 
öğretmenlerle bir 
araya geldiler.
Belediye Başkan 

vVaYiY’ rYı'ı'rrai; proje' 
kapsamında Şehit 
Okulu’na geri 
kazanım projesi kap

Yaslılar Haftası kullanıyor

18-24 Mart
Yaşlılar Haftası kut
lanmaya başladı.
Yaşlılar Haftası 
nedeniyle Belediye 
Başkanvekili 
yaşlı vatandaşları 
evlerinde ziyaret 
etti.
Yaşlılara, erzak 
desteğinde bulunan 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, yaşlıların 
yılda sadece bir gün 
değil, her zaman 
hatırlanması gerek
tiğini söyledi.

samında elde edilen 
gelirden ikinci kez 5 
bin liralık destek 
yardımını Okul 
Müdürü Turgay 
Selçuk ve Okul Aile 

Bîr lı*gi ba ş ka n ı Al i" 
Aydı’ya teslim etti. 
Okullarına yapılan 
Geri Kazanım

Belediye Başkanvekili Yaşlıları ziyaret etti

"Yaşlılar Haftası, 
yaşlıların toplumda
ki yeri ve önemini 
bir kez daha hatırla
mak için önemli 
bir haftadır.
Yaşlılar, sadece yılın 
bir günü ya da bir 
haftası değil, her 
zaman hatırlan
malıdır. Toplumumu 
zün değer yargıları 
arasında olan 
'yaşlıya saygı ve 
sevgi yaklaşımını' 
değişen toplum 
yapısı içinde 
sürdürmeye çalış

desteği nedeniyle 
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'a çiçek vere 
rek teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca, okul 
öğrencilerinden Dila 
Nur Okumuş'un 
kaleme aldığı ve geri

malıyız" dedi. 
95 yaşındaki 
Seleme Elikesik ile 
yaşamını sokaklar
da karton topla
yarak sağlayan ve 
annesinin de 119 
yaşında olduğunu 
ifade eden 80 yaşın 
daki Meryem Kaya' 
yı evinde ziyaret 
eden başkanvekili 
Yılmaz, "Bu insan
larımız birde evleri 
için Belediye’ye 
emlak vergisi 
ödüyorlar, bu 
paraları bizim 

dönüşüm projesini 
desteklemek 
amacıyla Gemlik 
Belediye si'nin 
katkılarıyla bastırılan 
"Çevreci Minikler" 
isimli kitabı öğren
cilere dağıtılmak 
üzere okul yöne
timine verildi.

hayırlı işler için 
kullanmamız 
lazım" 
şeklinde konuştu. 
Başkan vekili 
Yılmaz veyanında 
bulunan meclis 
üyeleri daha sonra 
Fatma Çetin ve 
Kıymet Pırıldaroğ 
lu'nu da ziyaret 
ederek Yaşlılar 
Haftası nedeniyle 
onlarla evlerinin 
kapısında sohbet 
edip kendilerine 
erzak desteğinde 
yaptı.



26 Mart 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

FİIM1 Sahte w İİİIH İMİ HiiWl 111 YazıYORUM
Bursa'da, piyasaya 
sahte para sürmek 
istedikleri iddiasıyla 
5 kişi gözaltına 
alındı.
Alınan bilgiye göre, 
istihbari çalışmaları 
değerlendiren

Ectl ııaşlı temıı merdhıenlerflt »akalatl
Bursa'da 84 yaşında
ki bir kadın, mardi- 
venlerden düşerek 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat Mahallesi

18 ildeki kacak akaryakıt operasyonu
Kocaeli'nin de 
aralarında bulun
duğu 18 ilde gerçek
leştirilen akaryakıt 
kaçakçılığı operasy
onunda gözaltına alı
nan 30 kişiden 26'sı 
adliyeye sevk edildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipler
ince İstanbul, 
Ankara, Şanlıurfa, 
Yalova, Mersin, 
Kastamonu, Konya, 
İzmir, Hatay Adıya

adliye önünde kefenli protesto
Bursa'da 1,5 yıl önce 
grizu faciasında 
hayatını kaybeden 
19 işçinin yakınları, 
davada tutuklu kimse 
kalmamasını adliye 
önünde kefen 
giyerek protesto etti. 
Yerlere yatıp ölü 
numarası yapan 
madenci yakınlarının 
şehir merkezine 
yürüyüş eylemine 
polis izin vermedi. 
Ölen madencilerin 
yakınları dava son
rası Şehreküstü 
Meydanı'nda oturma 
eylemi yapıp valinin 
gelmesini istediler. 
Bükköy'de yaklaşık 
1,5 yıl önce kömür 
ocağında meydana 
gelen patlamada 19 
işçi hayâtını kaybet

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi Müdürlüğü 
ekiplerince 
Gemlik’te düzenlenen 
operasyonda,

325. sokak 
üzerinde meydana 
geldi. Oğlunun 
evinde kalan 84 
yaşındaki Fatma 
Yıldız, merdivenler
den inmek isterken 
dengesini kaybetti.

man, Gaziantep, 
Bursa, Aydın, 
Sakarya, Bilecik, 
Eskişehir, Mardin 
ve Kocaeli'de 
yapılan eş zamanlı 
operasyonda gözaltı
na alınan 30. kişinin 
emniyetteki işlemleri 
tamamlandı.
Suç örgütü elebaşı 
olduğu iddia edilen 
Salih Ç. ile Ahmet T, 
Melike Ç, Emin Ç, 
Bertan Yaşar E, 
Mahmut T, Ali S, 
İbrahim C, Ferhat O, 
İsmail Ç, Abdülhamit 
E, İsmail A, Dede Ö, 
Eyüp T, Mehmet 

miş, davanın tutuklu 
sanıkları geçen celse 
tahliye edilmişti.
Bugün 3.Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya tutuksuz 
sanıklar Fahrettin 
Şolpan, Hayrettin 
Çelik ve Bayram 
Erdoğan katıldı.
Maden ocağı sahibi 
tutuksuz sanık 
Nurullah Ercan ise 
duruşmaya katılmadı. 
Madenci yakınları 
sanıkların tutuklan
masını isterken, 
sanık avukatları bu 
talebin reddini iste
diler. Mahkeme ise 
tutuklama talebinin 
reddine karar ver
erek, rapor için 
duruşmayı erteledi. 
Duruşma çıkışı, can

5 kişi yakalandı. 
Gözaltına alınan 
zanlıların iş yeri ve 
üzerlerinde yapılan 
aramalarda, 
76 adet 50, 1 adet 
100 lira ile sahte 
boş çek yaprağı ve

Düşerek başını 
yere çarpan yaşlı 
kadın, olan yerine 
gelen 112 ekipleri 
tarafından Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Nurullah Ç, Ömer T, 
Mehmet Eşref I, 
Gökhan K, 
Hamdullah Ç, 
Mahmut A, Ahmet T, 
İbrahim u, Kaan m, 
Mehmet Tuncer K, 
Zuhal Ç. ve Eyüp Ç. 
Körfez Adliyesine 
sevk edildi.
Zanlıların, yurt dışın
dan ithal ettiği 
kimyevi maddelerle 
Gebze, Körfez, Tuzla, 
Ankara ve 
Şanlıurfa'daki 
imalathanelerde 
motorin üreterek 18 
ildeki yaklaşık 30 
akaryakıt istas 

larının yandığını 
belirten madenci 
yakınları beyaz kefen 
giyerek protesto 
eylemi yaptılar. 
Çocuklarının büyük 
boy fotoğraflarını 
taşıyan madenciler 
yere yatıp ölü taklidi 
yaptılar. Daha sonra 
adliye önündeki 
"adalet mülkün teme
lidir, hak kuvvetin 
üstündedir" yazısını 
gösteren madenci 
yakınları, bu yazıların 
bir anlamı olmadığını 
ve parası olana 
adaletin olduğunu 
öne sürdüler.
Gözyaşı döken 
madenci yakınları 
daha sonra kefenler
le yürüyüş yapmak 
istediler. Polis, 

sahte Üniversite 
diploması 
ele geçirildi.
Zanlılar, sorgula
malarının tamamlan 
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Fakat yaşlı kadın, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Savcılık Fatma 
Yıldız'ın ölümüyle 
alakalı soruşturma 
başlattı.

yonuna sattıkları 
belirlendi.
Kaçak akaryakıt 
sattığı tespit 
edilen istasyonlar 
hakkında yasal* 
işlem başlatılırken, 
lisansız olduğu, 
belirlenen 1 
akaryakıt istasyonu 
ise kapatıldı.
Yaklaşık 2 yıl süren 
teknik ve fiziki 
takibin ardından 
22 Mart'ta 18 ilde 
yapılan eş zamanlı 
operasyonda 700 ton 
kaçak akaryakıt ele 
geçirilmiş, 30 kişi 
gözaltına alınmıştı.

eylemcilere izin ver
medi. Otobüslere 
binen işçi yakınları 
Şehreküstü 
Meydanı'nda oturma 
eylemi yaptı. Valinin 
gelmesini isteyen 
madenci yakınlarının 
eylemi halen sürüyor. 
Ölen Murat Hanay'ın 
ağabeyi Nihat 
Hanay, adalete 
güvenlerinin 
kalmadığını belirte 
rek, "19 madencinin 
27 çocuğu var. Hepsi 
babasız kaldı. Biz 
kimseye kaygısızlık 
etmedik. Karşı tarafa 
husumetimiz olmadı, 
saldırmadık. Tek 
adalete güvendik 
ama bu saatten 
sonra bu kadar insan 
adalete güvenmiyor.”

Ne haber sürücüler!...
Bir sürü gürültü patırtı arasında, 

Ergenekon - Balyoz derken benzini 
kakalıyorlar.

Bir gün 5 kuruş zam yaptılar benzine...
Sonra bir başka gün 8 kuruş, bir zaman 

sonra 12 kuruş, hatta bir keresinde 1 
kuruş...

Ey benzinli araba kullanan sürücüm..
Önceleri ‘Ses etmeye değmez’, ‘Üç 

kuruş için tantana yakışmaz bize’ 
dedin...

Ak partili militanım; için yana yana, 
‘Başka hükümet olsaydı yapmayacak 
miydi sanki’ dedin...

Hükümetimiz, kuruş kuruş, hazmettire 
hazmettire, şefkatle, en kalbi hislerle 
sana da bana da yedirdiler, ve bir gün 
baktın ki, benzinin litresi 4 TL, olmuş....

Bu arada mazotçular da öğrendi 
“Vehpi’nin kerkakesini”..

Şimdi ‘Yandım anam’ diye feryat et 
bakalim duyan olacak mi ?..

E, ağzını açacağına gözünü açacaktın 
canım kardeşim...

Sıkıntı içinde soruyorsun şimdi; 4 TL 
benzin, normal mi?..

Değil kardeşim, ne süperi ne 97 
oktanı...

Ne ..oktan bir durum değil mi, senin 
içinde benim içinde..

Biliyorsun 2 sene evvel petrolün varili 
150 dolardi.

Buna rağmen bizim benzin 3.00 TL idi...
E, varil şimdi 90 dolar ama ‘zaman 

zaman’ yapılan muazzam ve muntazam 
zamlar neticesinde bizim benzin 4 TL. 
oldu, hatta geçti bile..

Yakında 5. TL olacak diyen karagözlük- 
lüler var..

Ey sürücülerden var mı ses eden, yol$...
Yunanistan ekonomisi perişan adasını 

satıyor, milli gün kutlamasını bile iptal 
etti, sıkıntı da Sirtaki de kırmaya tabağı 
yok... Ingiltere de öyle..

İspanya sürünüyor resmen, işsizlik 
yüzde 20...

Üç ülke de, Avrupa’da Amerika’da ben
zin bizdekinin yarı fiyatı...

Nasıl oluyor bu ?..
Niye, onlarınki dandik benzin mi, Biz 

dekin de zemzem suyu mu var bilelim...
Şimdi ciddileşiyorum, doğrusunu yazı 

yorum...
İkisi de değil, benzin aynı benzin ama 

vergi aynı vergi değil, bizdeki kainatin en 
pahalı vergisi..

Çünkü buradan aldığı parayı seçimde 
kullanacaklar..

Ama bizdeki ahali kainatin en munis 
ahalisi...

Koy kapısına iki kilo pirinç -yağ, yık 
kapısına kömür, gerisini sen götür, bizim 
ki görmez, at kazığı..

Kayseri’li Bakan, ‘Zammin bizimle ilgisi 
yok...’ diyor..

Doğrudur, zam mı onlar yapmıyor, açık
lıyorum !....

Bu zamları Kayseri’li Diş hekimi Özcan
Vural yapıyor. •

Bir de şey demiş, aynı Kayserili Bakan, 
“İnşallah düşer fiyat”...

Ey cemaat simdi geleceğinizi gördünüz 
mü?..

İşimiz, inşallah ve de maşallaha kaldı..

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

Bir toplantı, bir açılış..
CHPTıler hukukçularıyla Belediye Yasası’nın 23. 

maddesini işletmek üzere atağa geçti.
Bu madde, Belediye Başkanı’na, mecliste alı- 

nan hukuksuz bir karar üzerine, bu hukuksuz 
luğu görüşmek üzere 5 gün içinde meclisi 
toplantıya çağırma yetkisini veriyor.

Bundan olumlu bir sonuç çıkar veya çıkmaz.
CHP adımını attı.
Gazete ilanı ile çağrı yaptı.
Ayrıca, 3. Noter ile meclis üyelerine çağrıyı 

tebliğ etmeye çalıştı.
AKP’liler bu çağrıları almayınca, çağrılar yasa 

gereği Muhtarlıklara teslim edildi.
AKP’lilerin “Sen nasıl bu çağrıları aynı anda 

yaparsın” dediği öğrenildi.
İnşallah Noterin başına birşey gelmez!
Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, yargı bile şaşır

mış durumda.
Baksanıza gazeteci Ahmet Şık’ın yazdığı, daha 

basılmayan “İmamın Ordusu” adlı kitabı basacak 
olan kitapevi, Türkiye’de ilk kez görülen bir uygu
lama ile basıldı.

Bilgisayardaki kopyasına polis el, koydu.
Bir başka kopyasını gönderdiği Radikal Yazarı 

Ertuğrul Mavioğlu’un çalıştığı gazeteye gidildi ve 
Mavioğlu’nun bilgisayarına el kondu.

Harkdisteki kopyayı sildi.
Ahmet Şık’ın eşine yazı yazıp “Elinde kopyası 

varsa teslim edin.” dendi.
Böyle bir hukuk devletinde yaşıyoruz.

Bu hukuk, bugün sanırım Tanzanya da bile yok
tur.

Ama, AKP’lilere göre Türkiye ileri demokrasiye 
giden ender ülkelerden biri.

Nasıl enderlik görüyoruz.
Bugün saat 11.oo de yapılacak meclis toplantısı 

eğer açılabilirse, CHPTı Cemil Acar ve Özkan 

Ateşli oy kullanacaklar.
CHP’nin tek başına katılacağı bu toplantıdaki oy 

sayısı Acar ve Ateşli ile birlikte 70+2:12’dir.
Belediye Meclisinin toplanabilmesi için gerekli 
sayı salt çoğunluğun bir fazlasıdır.

Meclisin başkan ile sayısı 26 olduğuna göre kri
tik bir durum. Bu meclis nasıl toplanacak.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, bugünkü 
Meclis toplantısının normal bir meclis toplantısı 
olmadığını, bir görevden uzaklaştırma ile 
Belediyeler Yasası’nın 47. maddesine göre, 
Vali’nin Meclisi 10 gün içinde toplantıya çağır
ması olduğunu söylüyor.

Çağrının “Hukuksal mesnedi (dayanağı) yok” 
diyor.

MHP ve AKP’nin katılmayacağı bir meclis 
toplanacak!

Aslında yaşananlardan sonra MHP bu toplan
tıya katılıp ve yine meclisi terk edebilirdi.

Bunu yapmıyorlar.
CHP bunda başarılı olacak mı göreceğiz.
Saat 13.oo de ise Gemlik için yeni bir eğitim 

kurumunun temel atma töreni yaşanacak.
CHPTı Belediye, bir buçuk yılda ilçeye iki 

ilköğretim okulu kazandırdı.
Hem de Belediye’nin, Milli Eğitimin cebinden 

hiç para çıkmadan.
Biliyorsunuz, bundan önceki AKP li belediye dö 

neminde Çınar ilköğretim Okulu’nun arsası 
Belediye tarafından kamulaştrıldı.

Yapımını parasını İl Özel İdaresi karşıladı.
Yerleşke içine yapılan Denizcilik Yüksel Okulu’ 

nun tamamı, yine Gemlik Belediye bütçesinden 
karşılandı.

Buraya yapılan Erkek Öğrenci Yurdu’nun 

parasını da Belediye karşıladı.
Yani, ilçeye AKP’nin kazandırdığı okullar içinde 

-unuttuklarım hariç-10 yılda sayıları bu kadar.
CHPTı Belediye, projelerini, zemin çalış

malarının tamamını, Gemliklilerle yaptırdı, 
işadamlarının da yardımı ile bir buçuk yılda 2 
okulun yapılması, bu kargaşada güme mi gide
cek?

Gitmeyecek, bunu Gemlikliler biliyor. Bilecek. 
Hizmetler unutulmaz.
Bu okulların ikisinin de ruhsatlarının alındığını, 

Ayşe Ziver İlköğretim Okulu temel atma 
töreninde Başkan Güler açıklamıştı.

Bir açıklaması ise, diğer hiçbir okulun ruh
satının bulunmamasıydı.

Balıkçı Barınağı ruhsatları konusunda fırtınalar 
koparanlara bunu hatırlatmak istiyorum.

Yeri gelmiş iken de, Balıkçı Barınağı’nın 
yapıldığı yere yapılacak olan, “Balık Çıkış 
Noktası’nı (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ait bir 

tesis olacaktı bu bina. Yani kamuya ait.) ve 
lokantayı bahane edip, inşaatı durduranlara diyo
rum ki; yoksa lokanta deyince hep aklınıza içki 
mi, lokantada içki içerler diye mi engelleme...

Bu sizin korkunuz diyorum.
Yine de Balıkçı Barınağı’nı yapmak zorundalar.
Ne kadar proje değişikliği yapsalar da, Gemlik’e 

güzellik katacak olan bu üç eser CHPTı Belediye’ 
nin eseri olacaktır.

Ama, kadere bakın ki, oynanan oyunlar onlara 
bu üçüncünün temelini CHP’lilere attıramıyor.

Siyaset böyle menem birşeydir. \
ANAP döneminde Hakkı Çakır, ilçeye yeni bir 

Belediye kazandırdı ama, açılışını SHP’li Belediye 
Başkanı Nezih Dimili yaptı. Ve ilk o oturdu.

Hayırlı olsun diyorum.

Fırıncılardan yeni Pir 
sosyal kampanya 

“Ekmeğimizi Paylaşalım”

Tiyatrocu Polisler 
Merinos la Sahne Aldı

Gemlik Fırıncılar 
Derneği, bir kampan 
ya başlatarak ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
ekmek dağıtmak için 
“Ekmeğimizi 
Paylaşalım” diyor
lar. Dün, Kaymakam 
Bilal Çelik’i 
makakımda ziyaret 
eden 17 fırıncı adına 
Dernek Başkanı 
Rıfat Bulut ve yöne- 
tim kurulu üyeleri, 
böyle bir sosyal 
projeyi başlatmak
tan mutluluk duy
duklarını söylediler. 
Fırıncılar, 
Kaymakamlıkça 
belirlenen 50 aileye 
her gün ihtiyaçları 
kadar ekmek

verecekler. Ayrıca 
isteyen vatandaşta 
bu kampanyaya 
katılarak, alacakları 
ekmek kuponlarını 
Kaymakamlık veya 
Dernek aracılığıyla 
ihtiyaç sahibi vatan 
daşa ulaştıracak.

Bir kupon ile 2 
ekmek vereceklerini 
söyleyen Gemlik 
Fırıncılar Derneği 
Başkanı Rıfat 
Bulut, “Gemlik 
Halkı bu projemizi 
desteklemeli. 
Evinde ekmeği 

olmayan vatan
daşlarımızı da 
düşünmek 
insani ve vijdanı 
bir borçtur. Biz de 
fırıncılar olarak 
elimizden geleni 
yapacağız" 
dedi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görev yapan polis 
•erden oluşturulan 

| Tiyatro Topluluğu, 
: uyuşturucunun 
ı zararlarının anlatıl 
| dığı 'Naaş-ı Muhte 

romler' adlı tiyatro 
Oyununu Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) 
sahneledi.
Merinos AKKM 
Orhangazi Salonu'n 
da sahnelenen fiyat 
ro Oyununa, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Cumhuriyet 

Başsavcısı Sait 
Gürlek, Emniyet 
Müdürü Halil 
Yılmaz, polis ve 
aileleri katıldı.
Yapımcılığını Bursa 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz'ın eşi 
Tülay Yılmaz'ın yap
tığı, Berrin

Balkanlar'ın 
yönettiği Oyunda, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nc e 
görevli polisler yer 
aldı. Uyuşturucu ile 
mücadelenin 
anlatıldığı, ailelerin 
çocuklarına daha 
fazla vakit ayırması 
gerektiği mesajının 
verildiği 'Naaş-ı 
Muhteremler' adlı 
Oyun, izleyenleri 
kahkahaya boğdu. 
Profesyonel tiyat 
röcuları aratmayan 
polisler, komedi 
tarzındaki Oyundaki 
performanslarıyla 

büyük alkış aidi. 
Oyunun yapımcısı 
Tülay Yılmaz, 
polisin sadece suç 
ve suçlularla uğraş
madığını, sosyal 
faaliyetlerde de 
bulunduğunu bu tür 
aktivitelerie göster
diklerini söyledi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uludağ Üniversitesi’nde Rektör yardımcıları belli oldu

hll,ll,BlMli,llftWHİIİHlMİI
Uludağ Üniversite- . 
si'nde Prof. Dr. Kamil 
Dilek'in rektörlük 
görevine atanması 
nın ardından yeni 
yönetim kadroları da 
belli olmaya başladı. 
İlk olarak Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
yardımcılıklarına 
yeni atamalar 
yapıldı. Buna göre, 
bir önceki dönemde 
8 yıl Tıp Fakültesi 
Dekanlığı yapan 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak; halen İlahiyat 
Fakültesi Dekanı 
olan Prof. Dr. A. 
Saim Kılavuz ve 
yaklaşık bir yıl önce 
Mühendislik Mimar 
lık Fakültesi Dekanh 
ğına getirilen Prof. 
Dr. İrfan Karagöz 
rektör yardımcılığı 
görevlerine atandı. 
PROF. DR.
MÜFİT PARLAK'IN 
ÖZGEÇMİŞİ 
1955 yılında Gemlik 
ilçesinde doğa,n 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, ilk ve ona 
öğrenimini Gemlik'te 
yaptı. 1979 yılında 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1981- 
1982 yıllarında dil 
eğitimi için Kana 
da'ya Carletton 
University ESL’ye 
gitti, 1982 yılında UÜ 
Tıp Fakültesi'ne 
araştırma görevlisi 
olarak başladı. 1986 
yılında Radyoloji 
Anabilim Dah’nda 
uzman oldu. 1987 
yılında yardımcı 
doçent, 1991'de 
doçent, 1997 yılında 
da profesör kadro-

suna atandı. 2000- 
2001 yıllarında Bursa 
Tabip Odası Başkanlı 
ğı da yapan Parlak, 
2001-2008 yıllarında 
Tıp Fakültesi 
Dekanlığı, 2005-2008 
yıllarında Radyoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevleri
ni de yürüttü. Prof. 
Dr. Müfit Parlak evli 
ve 1 çocuk babası. 
PROF. DR. İRFAN 
KARAGÖZ'ÜN . 
ÖZGEÇMİŞİ
1959yılında Trabzon 
Maçka'da doğan 
İrfan Karagöz, 1983 
yılında U.Ü. Makine 
Mühendisliği Bölü 
münden mezun oldu. 
1984 yılında aynı 
bölümde araştırma 
görevlisi olarak 
göreve başladı. U.Ü. 
Fen Bilimleri 
Enstitüsünden 1986 
yılında yükseklisans 
1991 yılında doktora 
derecelerini aldı.
Doktora çalışması 
esnasında burslu 
olarak bir yıl Von 
Karman
Enstitüsünde 
(Belçika), bir yıl da

Southampton 
Üniversitesinde 
(İngiltere) araştır
malar yaptı. 
1992 yılında 
Yardımcı Doçent 
olarak Makine 
Mühendisliği 
Bölümünde öğretim 
üyeliğine atanan 
İrfan Karagöz 1996 
yılında Akışkanlar 
Mekaniği ve 
Uygulamaları Bilim 
Dalında Doçent 
unvanını aldı. 2002 
yılında Makine 
Mühendisliği Bolumu 
Termodinamik 
Anabilim Dalında 
Profesörlüğe atanan 
İrfan Karagöz fakülte 
kurulu üyeliği, 
Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkan 
Yardımcılığı, Dekan 
yardımcılığı ve 
Üniversitenin Senato 
üyeliği görevlerinde 
de bulunmuştu.Prof. 
Dr. İrfan Karagöz, 
evli ve üç çocuk 
babasıdır.
PROF DR AHMET 
SAİM KILAVUZ'UN 
ÖZGEÇMİŞİ 
1954 tarihinde

Aydın'Bozdoğan'da 
doğdu. İlkokulu 
Bozdoğan Merkez 
İlkokulu'nda okudu. 
Ortaöğrenimini 
Ankara ve Denizli 
İmam-Hatip 
Liseleri'nde tamam
ladı (1971). Bornova 
(İzmir) Müftülüğü 
Din Görevlilerini 
Kontrol Memuru 
(murakıp) olarak 
1972 yılında 
memuriyete başladı. 
1975 yılında İzmir 
Yüksek İslâm 
Enstitüsü'nü bitirdi. 
Aynı yıl İzmir İmam- 
Hatip Lisesi'nde 
öğretmenliğe 
başladı. 1977 yılı 
Şubat'ında Bursa 
Yüksek İslâm 
Enştitüsü'ne Kelâm 
ve İslâm Düşüncesi 
Asistanı olarak 
atandı. Askerlik 
hizmetini 1980-1981 
yılları arasında 
Bursa Işıklar Askeri 
Lisesi’nde yedek 

subay oıâraK* yapıt. 
Bursa Yüksek İslâm 
Enstitüsü'nün İlâh 
iyat Fakültesi'ne 
dönüşmesinden 
sonra Kelâm 
Öğretim Görevlisi 
olarak çalıştı. 
1983'te "İman ve 
Küfür Arasındaki 
Sınır" adlı teziyle 
doktor oldu. Temmuz 
1984'te aynı anabilim 
dalında yardımcı 
doçentliğe atandı. 
Ekim 1989*da 
doçent, Ocak 1995'te 
profesör oldu. Çeşitli 
dönemlerde bölüm 
başkanlığı ve dekan 
yardımcılığı gibi İdarî 
görevler üstlendi.

Mere Tanhi OsmanlI
tîsBitıi yalıtıl

Bursa'nın Kayma 
kamlıklarca Tespit 
Edilen 62 Büyük 
Köyüne Bursa'daki 
Hazır Su Firmaların 
ca Osmanlı Türk 
Kültürünü Yansıta 
cak Köy Çeşmeleri 
Yapılacak.
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput; 
Bursa'da faaliyet 
gösteren Erikli, 
Nestle, Yima, 
Aroma, Coca cola, 
Paksu, Öz kaynak, 
Koru su, Atanur, 
Sedef, Ulu dağ ve 
Kay su firmalarının 
temsilcileri ile yap

tığı toplantıda; 
Bursa'nın yer altı ve 
yer üstü, sıcak ve 
soğuk su kaynakları 
ile Ülkemizin su 
bakımından en zen
gin ili olduğunu ve 
Evliya Çelebinin de 
yüz yıllar önce Bur 
sa'yı bir su şehri 
ilan ettiğini belirte 
rek "2011 Yılının 
UNESKO tarafından 
Evliya çelebi yılı ilan 
edilmesi ve Evliya 
Çelebinin de 
Bursa'yı "Bursa 
hasılı Sudan ibaret
tir” diyerek bir su 
şehri ilan etmesi 
bizi yeni ve güzel 
bir düşünce ile bir 

araya getirdi. Bu 
düşüncenin temelin 
de özellikle bizim 
kültürümüzde çok 
önemli köşe taşların 
dan birisi de köy 
çeşmeleridir. Köy 
çeşmeleri sadece 
bir çeşme değil aynı 
zamanda köyün 
kadınının, erkeğinin, 
çocuğunun bir 
araya geldiği, 
dertleştiği bir güzel 
geleneğin çok köklü 
unsurlarından 
biridir. Bursa'mızın, 
tespit ettiğimiz 
büyük köylerinden 
bazılarında bu gele 
neği devam ettı're- ı 
cek Osmanlı 
Türk kültürünü 
yansıtan çeşmeler 
yapılması projesine 
İlimizde ki su fir
malarının da 
katkılarıyla 62 
civarındaki büyük 
köyümüze Mayıs 
ayı sonuna kadar 
Köy çeşmesi, 
meydanı ve çevre 
düzenlemesi 
yapılmasını karar
laştırdık. Ben 
yapılacak olan 
bu çeşmelerin 
Bursa'mı za ve 
vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 
en Özel ve güzel günleriniz İçin...
1 GÜNDE DAVETİYE DAĞILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ... 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK

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

GÜLER JANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
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wmw Her yıl 800 hin lıisiııe is
Başbakan, Libya 
Operasyonunda 
NATO'nun Komutayı 
Devralmasını 
Değerlendirdi.
Başbakan Erdoğan, 
NATO’nun Libya 
operasyonunda 
komutayı devral
masıyla ilgili olarak 
"Paris devre dışı 
kaldı" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
gazetecilerin 
Ergenekon davası 
mn tutuklu sanığı 
gazeteci Ahmet 
Şık'ın basılmamış 
kitabının nüshaları 
mn toplatılması ve 
Libya operasyonuna 
dair açıklamalarda 
bulundu.
İşte Başbakan 
Erdoğan'ın 
açıklamaları: 
LİBYA 
OPERASYONU 
Paris devre dışı 
kalmaya başladı 
Paris'in devre 
dışı kalmasını 
Libya'daki süreç 
için olumlu 
görüyorum
NATO buna tek başı
na müdahil olmasın, 
yanına Arap ligi ve

Afrika Birliği'ni de 
alsın arzusundaydık 
Afganistan ve Irak'ta 
bu yanlış görüldü 
Aynı yanlış Libay'da 
da olmasın istedik. 
Libya Başbakanı ile 
gece 2.30'a kadar 
görüştük.
Özellikle insanı 
yardım konusunda 
neler yapabile
ceğimizi görüştük 
Türkiye olarak 
insani yardım 
konusunda 
desteğimiz sürecek

İZMİR'İN KOMUTA 
MERKEZİ OLMASI 
Bana kesinleşen bir 
bilgi ulaşmadı

Komuta merkezinin 
İzmir olacağı 
kesin değil.
AHMET ŞIK'IN 
BASILMAMIŞ 
KİTABINA BASKIN 
Ne çıkıyorsa bulgu
lar çerçevesinde 
üzerine gidiyorlar 
Bunlar durup 
dururken çıkan 
şeyler değil
Yargı da buna 
göre adımını 
atıyor.
Yürütme olarak biz
imle alakası yok 
Neler oluyor bu 
ülkede diye bunu 
kendimize sorarsak 
daha iyi olur 
herhalde.

Kılıçdaroğlu, 
Her Yıl 800 Bin 
Kişiye İstihdam 
Alanı Oluşturmak 
İstediklerini Söyledi. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
her yıl 800 bin 
kişiye istihdam 
alanı meydana 
getirmek istedikleri
ni söyledi.
CHP Genel
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, her 
yıl 800 bin kişiye 
istihdam alanı 
yaratmak istedik 
lerini söyledi. 
İstanbul'da ekonomi 
gazetecileri ile 
bir araya gelen 
Kılıçdaroğlu, 
CHP'nin Ekonomi 
Raporu'nu ana hat
ları ile açıklayarak, 
2023 hedeflerini 
ortaya koydu. 
CHP'nin 2023 pro
jeksiyonuna göre, 
Gayrisafi yurtiçi 
hasılayı 2.6 trilyon 
dolara, kişi başına 
geliri 31 bin 500 
dolara çıkarmayı 
h e efe fTedîk fe rih i, 
böylece AB'nin kişi 
başına gelirinin 
yüzde 85'ini

yakalayabilmeyi 
umut ettiklerini 
dile getiren 
Kılıçdaroğlu, 
2023'de ihracatı 
650 milyar Dolar, 
ithalatı 750 milyar 
dolara çıkarmayı 
hedeflediklerini 
bildirdi.
Türkiye ekonomi 
sinde büyüme hızını 
yüzde 7, Doğu ve 
Güneydoğu için 
yüzde 9.5 olarak 
öngördüklerini 
kaydeden 
Kılıçdaroğlu, "Bu 
projemizle her yıl 
800 bin kişiye yeni 
istihdam alanları 

yaratmak istiyoruz' 
dedi. Kılıçdaroğlu, 
kadınların yüzde 
40 olan işgücüne 
katılım oranını 
yüzde 55 düzeyine 
getirmeyi, 
işsizliği de 2023 

yılında yüzde 6 
düzeyine çekmeyi 
hedeflediklerini 
bildirdi.
Kılıçdaroğlu, 
Hazırladıkları 
'Ekonomi Raporu 
nun ekinde tarım, 
enerji, istihdam 
raporları olduğunu 
aşamalı olarak 
onların da açık
lanacağını söyledi.

Bakan Celik'ten CHP'ye Gönderme
Devlet Bakanı 
Faruk Çelik, CHP'nin 
normalleşmesini 
Türk demokrasinin 
geleceği açısında 
önemli bulduğunu 
söyledi.
Çelik, CHP Genel 
Başkanı Yardımcısı 

Gürsel Tekin'in 
başörtülü milletvekili 
konusundaki açıkla
malarına değindi. 
CHP'de çok inişli 
çıkışlı görüşlerin 
olduğunu söyleyen . 
Çelik, "Bunlar bir 
düzey kazanırsa,

Türk demokrasisi 
kazanır diye düşü 
nüyorum. Bu ifade 
leri Türkiye'nin 
demokrasi çıtasını 
yükseltme konusun
da elde ettiği süreçle 
paralellik arz edi 
yor." dedi.

Tekin'in açıkla
malarının partide ne 
gibi tartışmalara yol 
açacağının önümüz 
deki saatlerde 
görüleceğini belirten 
Çelik, "Ben CHP'nin 
normalleşmesini 
Türk demokrasinin 

geleceği açısında 
önemli olduğu 
kanaatindeyim" 
dedi. Çelik, BDP'nin 
başlattığı sivil itaat
sizlik eylemi konu • 
sunda ise, "Aslında 
iki gün önceki taş ve 
Tokat olayı, sivil 

itaatsizliğin, tüm 
itaatsizliğin en açık 
görüntüsü. Bunun 
neticesinde bunların 
geleceği herkes 
tarafından biliniyor
du. Çaresizliğin 
yansıması diye 
düşünüyorum."

ıılı ■Himıııı
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02M 2525122

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

TIB SOFÖİİİ AHIIIYOB
SRC, PSİKOTEKNİK BELGELİ, 

DENEYİMLİ YURTİÇİ 
KONTEYNER ŞOFÖRÜ 

MAAŞ+HARCIRAH+İKRAMİYE+ 
YEMEK PARASI+ 

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI + 
TAM YATAN SİGORTA

Tel: 0224 519 07 87
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Kış saati ıniBiılaması sona eriyor
Kış saati uygula
ması sona eriyor. 
28 Mart Pazartesi 
günü saat 03.00'te 
saatler 1 saat 
ileri alınacak.
KıŞ saati uygula
masına 31 Ekim 
2010 tarihinde 
geçilirken, saat 
04.00'te saatler 
bir saat geri 
alınmıştı. Gün 
ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla yapılan 
uygulamaya 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı da 
10 Mart tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştı. 
Buna göre, enerji 
tasarrufu yapılması, 
Avrupa ülkeleriyle, 
saat birliğinin 
sağlanması, 
akşam saatlerinde 
en yüksek değerine 
ulaşan enerji 
talebinin azaltılması 
amacıyla, 28 Mart 
Pazartesi günü tüm 
yurtta saatler, saat 
03.00'ten (pazar

gününü pazartesi 
gününe bağlayan 
gece) itibaren 
saatler bir saat 
ileriye alınacak. 
Yaz saati uygula
ması, 30 Ekim 
2011 tarihinde Pazar 
günü saat 04.00'te 
saatlerin bir saat 
geri alınması ile 
sona erecek.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
verilerine göre, 

yaz saati uygula
ması programı 
çerçevesinde her 
yıl orta ölçekli bir 
santralin ürettiği 
enerji kadar tasarruf 
elde ediliyor. İleri 
saat uygulaması işe 
erken başlamak ve 
çıkmak, aydınlatma, 
ısıtma, soğutma 
açısından önem 
taşıyor.

ÜNİVERSİTE

SINAVI 
NEDENİYLE 
BİR GÜN 
İLERİYE ALINDI 
Bu arada, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının 
Bakanlar Kuruluna 
yaptığı öneri ile 
ileri veya geri 
saat uygulamasına 
her yıl Mart ve Ekim 
aylarının son pazar 
günü (cumartesi 
gününü pazar 
gününe bağlayan 
gece) başlanıyordu. 
Bu yıl Mart ayının 
son pazar günü 
aynı zamanda 
Yüksek Öğretime 
Giriş Sınavı (YGS) 
yapılması nedeniyle 
öğrencilerin bu 
durumdan et 
kilenebileceği 
gündeme geldi.
Bakanlar'Kurulunun 
konuyu değer
lendirmesi 
üzerine YGS sınavı 
nedeniyle bu yıl 
ileri saat uygula
ması bir gün 
sonraya alındı.

Has Parti 3, İlce 
Piyanı yapıldı

Halkın Şeşi Partisi 
Gemlik İlçe 
Yönetimi, kuruluşu
nun üçüncü ayını 
masaya yatırdı. 
Toplantıya, Bursa II 
Başkanı Osman 
Mesten de iştirak 
etti. Birim başkan- 
larının faaliyet 
raporlarını sun
masıyla açılan 
kurultaya üyelerden 
de geniş bir katılım 
vardı. Başkan, Emir' 
Kantur konuşmasın
da herkese teşekkür 
ederek, yapılan çalış 
malardan memnuni 
yetini dile getirdi. 
"Gemlik'teki yapılan 
mamız göz dolduru 
yor. Çok iyi bir kad 
roya sahibiz. Yola 
çıkarken yakın he 
deflere değil, uzun 

bir maratona talip 
olduk. Siyaset te 
yakın hedefler ideal 
olamaz. Mukte d i ra
ta ulaşmak için ara 
vermeyeceğiz" dedi.. 
II Başkanı Osman 
Mesten ise "Gem 
lik 'te aranızda olmak 
tan mutluluk duyu 
yorum. Çalışmaları 
nızdaki istikrara 
şahit olmak, kendi 
me olan güvenimi 
ikiye katladı.
Hepinizin bu doğru 
çati altinda iyi işlere 
imza atacağından 
şüphem yok. Allah 
yolumuzu açık 
etsin" dedi. Toplan 
tı, gündemi meşgul 
eden siyasetten 
örneklerle tavan 
yaparken; temenni 
lerle son buldu.
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Bursa'da Kişisel Gelişim 
Eğitimleri sürüyor

Bursaspor, Spor 
Toto Süper Ligi'nin 
27'nci haftasında 
oynayacakları 
Fenerbahçe maçı 
hazırlıklarını Özlüce 
Tesisleri'nde yaptığı 
antrenmanla 
sürdürdü. 
Antrenmanda, 
teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam 
futbolcularını 
sık sık uyardı. 
Deplasmanda 
Fenerbahçe 
karşısında zorlu 
bir sınava çıkacak 
olan Bursaspor bu 
maçın hazırlıklarını 
Özlüce Tesisleri'nde, 
teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam 
nezaretinde yaptığı 
antrenmanla 
sürdürdü. Düz 
koşularla başlayan 
antrenmanda, 
futbolcular 5'e 
2 çalışmanın 
ardından dar 
alanda minyatür 
kalelerde pas pres 
çalışması yaptı.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Antrenman yarı 
sahada çift kale 
maçla son buldu.

SAĞLAM UYARDI 
Dar alanda yapılan 
pas pres çalışmasın
da Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam fut
bolcularını sert bir 
dille uyardı.
Futbolcularının 

oynayarak topa 
sahip olmasını 
isteyen Sağlam, 
"Topa sahip 
olmadan kazanma 
şansımız yok. Aynı 
Ankaragücü maçın
daki gibi. Burada 
yapılan hataları 
maçlarda da yapıyor
sunuz. Amaca yöne
lik yapamadıktan 

sonra maçta da 
olmuyor. O kadar 
maç seyrediyor
sunuz hala da 
hata yapmaya 
devam ediyorsunuz" 
dedi.

MUSTAFA 
KEÇELİ AYRI 
ÇALIŞTI 
Antrenmana 
Milli Takımlarda 
bulunan Kenny 
Miller ve Altidore ile 
ülkesinin milli 
takımındaki organi
zasyona katılacak 
olan İvankov katıl
madı. Kart cezalısı 
olan ve sakatlığı 
bulunan Mustafa 
Keçeli de takımdan 
ayrı özel tedavi pro
gramına alındı.
Çalışmalara yardımcı 
antrenör Mutlu 
Topçu da katılmadı. 
Bursaspor akşam 
saatlerinde yapacağı 
antrenman ile 
Fenerbahçe maçı 
hazırlıklarını 
sürdürecek.

Bursa Kent Konseyi 
Çocuk Meclisinin, 
eğitim çalışmalarına 
verdiği destek 
devam ediyor. 
Kişisel Başarıyı 
Arttırma Çalışma 
Grubu iş birliğinde, 
çocuklara, "Bilgi ve 
Hedefe Odaklanma', 
"Motivasyon", 
"Zaman Yönetimi", 
"İletişim" ve 
"Özgüven" konuları 
anlatılıyor.
Büyükşehir Beledi 
yesinden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, farklı sosyal 
statülere sahip 
öğrencilerin ortak 
değerlerde bir araya 
gelmesine olanak 
sağlayan Çocuk 
Meclisi, Bursa Kent 
Konseyi çatısı altın
da bulunan Kişisel 
Başarıyı Arttırma 
Çalışma Grubu iş 
birliği ile üyelerine 
ve ailelerine yönelik 
5 farklı içerikten 
oluşan bir dizi 
eğitim çalışması 
başlattı.
Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos

AKKM) Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde 
Kişisel Başarıyı 
Arttırma Çalışma 
Grubu Üyesi ve 
Şehit Onbaşı Hakan 
Yutkun Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Mustafa Bay ve 
İhsan Zeybek 
tarafından "Bilgi ve 
Hedefe Odaklanma" 
konusunda ilk 
kişisel gelişim 
eğitimlerini alan 
çocuklar 
"Motivasyon" konu
lu ikinci bir eğitim 
toplantısıyla, benlik 
bilinci ve mücadele 
ruhu, iletişimde 
sevgi ve saygı ile 
yaklaşımın değeri 
ve aile kavramının 
önemiyle tanıştı. 
Toplantılarda 
zamanı iyi değer
lendirmek, anı yaşa
manın önemi ve 
geçmişte yaşanan 
olumsuzluklara 
takılıp kalmanın 
ileriye dönük atıla
cak adımlar için 
nasıl engel oluştur
duğuyla ilişk- 
ilendirilmiş örnek
lemeler verildi.

elm& sekeri
----- - KREŞLERİ

GDHİHNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ Eilil 

»ulunu

«İN 121
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

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

LIBERTY (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
MORTGAGC BROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ 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 imariı 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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Un İm 681 Mllmı IIW
Para Arzı M3, 4-11 
Mart Tarihleri 
Arasında 261.5 
Milyon TL Artarak 
631 Milyar 288.5 
Milyon TL'ye 
Yükseldi.
En geniş tanımlı 
para arzı M3, 4-11 
Mart tarihleri 
arasında 261 En 
geniş tanımlı para 
arzı M3, 4-11 Mart 
tarihleri arasında 
261.5 milyon TL 
artarak 631 milyar 
288.5 milyon 
TL'ye yükseldi. 
Merkez Bankası'nın 
verilerine göre, 
para arzını oluştu
ran büyüklüklerden 
dolaşımdaki para 4- 
11 Mart haftasında 
87.2 milyon TL'lik 
artışla 46 milyar 
369.2 milyon TL 
olurken, vadesiz 
TL mevduat ise 
623.6 milyon TL 
azalarak 52 milyar 
827.5 milyon TL'ye 
geriledi. Vadesiz

Enerji Piydsası 
Düzenleme Kurulu, 1 
Nisan 2011 
tarihinden geçerli 
olacak perakende 
elektrik tarifelerini 
bugünkü toplantısın
da görüşerek karara 
bağladı.
Edindiği bilgiye 
göre, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu, yaptığı 
toplantıda 1 Nisan

döviz mevduat 
692 milyon TL 
artışla 28 milyar 
149.2 milyon TL 
düzeyine yükseldi. 
Vadeli Türk parası 
mevduatın 517.8 
milyon TL artarak 
342 milyar 975.3 
milyon TL'ye yük
seldiği söz konusu 
dönemde, vadeli 
yabancı para 
mevduatı ise
345.3 milyon TL

2011’den itibaren
3 ay boyunca 
geçerli olacak 
elektrik fiyatlarında 
herhangi bir değişik
lik yapılmamasına 
karar verdi.
Dağıtım şirketleri, 
fiyat önerilerini her 
3 ayda bir Kurul’a. 
sunuyor.
Kurulda dağıtım şir
ketlerinin önerileri, 
EÜAŞ ve serbest

azalışla 132 milyar 
792.6 milyon TL 
düzeyine geriledi. 
Anılan bir haftalık 
dönemde repo 
hacmi 64.9 milyon 
TL'lik azalışla 4 mil
yar 590.8 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşirken, para 
piyasası fonlarında
ki para 1.6 milyon 
TL azalışla 23 milyar 
584 milyon TL’ye 
geriledi.

piyasa şartlarına 
göre değerlen 
diriyor.

Dünyanın En Büyük 
Üçüncü Kara 
Toprağına Sahip 
Olan Ülkesi Çin, 
Paralı Otoyolların 
Yüzde 96'sından 
Ücret Talep 
Etmemeye 
Hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük 
üçüncü kara toprağı 
na sahip olan ülkesi 
Çin, paralı otoyol
ların yüzde 96'sın- 
dan ücret talep 
etmemeye hazır
lanıyor. Ulaşım 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
ülkedeki otoyolların 
yüzde 96'sının artık 
ücretsiz olacağı 
bildirildi. Dünya 
üzerinde toplam 140 
bin kilometrelik par
alı otobandan 100 
bin kilometresi 
Çin'de yer alıyor.
Çin Tencent 
sitesinde yer alan 
haberde, 1984 yılın

KflŞ€D€ IKKLM 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

CEiıIrlı iıı cöııöı ılnil laıınıl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

da yürürlüğe giren 
uygulama ile 
başlatılan paralı yol 
projesi sayesinde 
ülkedeki otoyolların 
yüzde 95'lik kısmı 
alınan otoyol ücret
leri ile inşa edildiği, 
artık otoyolların 
yüzde 96'sının ücret
siz olacağı ifade 
edildi.
Dünyanın hiçbir 
ülkesinde gerçek 
manada ücretsiz 

NÖBETÇİ ECZANE
26 Mart 2011 Cumartesi 

TUĞBA ECZANESİ

otoyol olmadığı iddi 
asında bulunan Çin 
Ulaştırma Bakanlığı 
sözcüsü He 
Jianzhong, otoyol 
yapım ve bakım 
masrafları gişe 
ücretleri ile karşılan
maz ise vergi gelir
leri ile karşılanır. 
Sonuçta ikisi de 
farklı yöntemlerle 
halktan alınmış 
paralardır şeklinde 
konuştu.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat i 56
Jandarma K. . 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kbm. , . 513 12 06

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

Bursa 256 77 84
Mudanya z 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. ’13 2» *4
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat}

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72 •
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

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

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dey. Hast. 513 23 29
Mer.Sad.Ocaftı 513 10 68
Tomokay 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 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

Akcan Petrol s13 1o 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol

' ■■■ urtcl •Gemlik KHrfez
OEMUİK'llt İLK OÛNLÛK İİY*Sİ OAZETIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3923 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lllttliMI
KŞMI 

PHH 
1IM»M 

IfflÇMNM 
iimw 

18M5 
Rezervasyon 

(Td:5l55J2l)
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Hatla sonu bahar geliyor Film Festivali haşladı
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, hava 
sıcaklığı kuzeybatı 
kesimlerde 3 ila 5 
derece olmak üzere 
batı bölgelerde arta
cak, diğer yerlerde 
değişiklik olmaya
cak. II il hava 
sıcaklıkları şöyle; 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine 
göre, Doğu 
Karadeniz ile Ordu, 
Ardahan, Van ve 
Hakkari çevrelerinin 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların Ordu, 
Giresun, Trabzon ve 
Rize çevrelerinde 
yağmur, Gümüşhane 
ve Bayburt'un yük
sekleri ile Artvin, 
Ardahan, Van ve 
Hakkari çevrelerinde 
karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde ola
cak. Sabah saat
lerinde ise Marmara 
ile iç ve doğu kesim-

Hava sıcaklığı DON OLAYI UYARISI- abilecek olumsuzluk-
kuzeybatı kesimlerde 
3 ila 5 derece olmak 
üzere batı bölgelerde 
artacak, diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik 
olmayacak.
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzeybatı, 
Marmara ile akşam 
saatlerinden itibaren 
iç ve batı kesimlerde 
güney ve güneybatı 
yönlerden hafif, 
arasıra orta kuvvette 
esecek.

Bu sabah ve gece 
saatlerinde doğu 
kesimlerde buzlan
ma ve don olayı bek
lendiğinden, yaşan
abilecek olumsuzluk
lara karşı (Ulaşımda 
aksamalar 
vb.jdikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekiyor.
-SİS UYARISİ- 
Bu sabah saatlerinde 
Marmara ile iç 
ve doğu bölgelerde 
yer yer sis görüle- 

lara karşı (Görüş 
mesafesinde azalma, 
ulaşımda aksamalar 
vb.jdikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekiyor.
-ÇIĞ TEHLİKESİ- 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri ile 
Doğu Anadolu'da 
eğimin fazla olduğu 
dik yamaçlarda 
muhtemel çığ riskine 
karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekiyor.

Atatürk Üniversite
si İletişim Fakülte 
since organize 
edilen "7. Kar Film 
Festivali" başladı. 
İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Önder Barh, Kültür 
ve Gösteri 
Merkezi'nde düzen
lenen festivalin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, film ve 
sinema sektörünün 
tüm dünyada, 
modayı şekil
lendirdiğini, yaşam 
biçimleri oluştur
duğunu, kültür 
aktarımına alt yapı 
hazırladığını ve 
kültür aktarımı yap
tığını söyledi. 
"Sinema yoluyla 
üretilen imajlar, bir 
ülkeye ve insanları
na, sempati duyul
masına da vesile 
olabilmektedir" 
diyen Barh, sinema 
sektörüne yapılan 
yatırımın çok büyük 
katma değer 
yaratarak geri 
döndüğünü 
belirtti. Barh, şöyle 
devam etti: 
"Ülkemizde ise 
ilk başlarda 

Yeşilçam'da küçük

girişimciler 
aracılığıyla 
başlayan sinema 
sektörü, kurumsal
laşmaya yeni yeni 
başlamış durum
dadır. Şirketler ve 
işletmeciler 
aracılığıyla son ‘ 
zamanlarda 
yapılan filmler 
belli bir standards 
yakalamış ve dış ’ 
satımları artmıştır. 
Türkiye'de sinema 
önemli bir sektör 
haline geldi. Film ve 
sinema sektörü artık 
bir sanayi 
görünümü kazandı. 
Diziler, filmler 
önemli bütçelere 
hükmediyor, tüm 
dünyaya ihraç 
ediliyor." . >
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Bir ayda ikinci okulun temeli atıldı
Zemin ve proje çalışmalarını 
Gemliklilerin yaptığı, Mustafa 
Kemal İlköğretim Okulu’nun 
kaba inşaat sponsorluğunu 
Kütük Mermer yapacak. Küçük 
Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı okula kendi adının . 
verilmesi halinde ince işlerini 
yaptırma sözü verdi.
Gemlik Belediyesi ile Kütük 
Mermer A.Ş. ve Ak İnşaat A.Ş.

gurubu işbirliğinde yapılacak 
okulda 29 derslik olacak. 
Cumartesi günü yapılan 
törende "Benim en mutlu 
olduğum günlerden biri" 
diyerek konuşmasına başla 
yan hayırsever işadamı Ali 
Kütük, en büyük hayallerin 
den birini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadığını 
söyledi.Haberi sayfa 2’de

28 Mart 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(ozgemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Hastane Borcuna 
al geliyor

2010 sonuna kadar hastanelere 
250 liraya kadar olan borçları 
siliniyor. 250 liranın üzerindeki 
borçların da yüzde 50’sinin bir yıl 
içinde ödenmesi koşuluyla kalan 
yarısı siliniyor. Haberi sayfa 9’da

CHP’liter meclisi toplanıp iaşlıanvelıili seçtiler
CHP'LİLER 23 MADDEYE GÖRE MECLİSİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI. AÇILMAYAN MECLİS SALONU 

KAPISI ÖNÜNDE MECLİS TOPLANTISI YAPTILAR. NECDET ERSOY’U BAŞKAN YARDIMCISI SEÇTİLER.
GEMLİK’İN İKİ BAŞKAN YARDIMCISI OLDU. SORUNU HUKUK ÇÖZECEK

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gurubu, 17 
Mart 2011 günü yapılan Belediye Meclis toplantısın
da alınan kararın ‘Hukuksuz’ olduğunu iddia 
ederek, o günkü meclis başkanvekili Gürhan 
Çetinkaya’nın Belediye Yasası’nın 23. maddesine 
göre, bu hukuksuzluğu görüşmek üzere Belediye 
Meclisi’ni toplantıya çağırmasına karşın, AKP, MHP 
ve 2 üyenin katılmaması üzerine yalnız CHP’lilerle 
toplandı. Ancak, CHP’liler Belediye yönetiminin 
meclis salonunu açmaması üzerine meclisi kapı 
önünde yaptılar. Kadri Güler’in haberi syf 4 ve 5 de

Güne Bakış

Bu işi yargı çözecek..
Güzel bir pazar gününü geride bıraktık. 
Baharın müjdeleyicisiydi dünkü güneş.. 
Bunu fırsat sayıp, kısa zamanımın 

içinde biraz çiçek dikimi, biraz çimlerin 
bakımı ve budanan zeytin dallarının 
toplanması nı ve sulamayı sıkıştırdım.
Bu arada, CHP’lilerin “Kapı önü Meclis 

Toplantısı’nı da kaçırmadım.
Dün, benim için verimli bir pazar günüy 

dü.
■ Cumartesi ve pazar günleri, CHP’li mec 
lis üyeleri, 17 Mart günü yapılan meclis 
toplantısını yöneten Başkanvekili Gürhan 
Çetinkaya’nın çağrısı üzerine, kendilerin 
ce hukuksal saydıkları iki meclis toplan
tısı yapıp, Belediye Başkanvekili seçtiler.

Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ozgemlikkorfezgazetesi.com
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Bir ayda ikinci ıkulun lemeli atılılı
Zemin ve proje çalışmalarını Gemliklilerin yaptığı, Mustafa Kemal İlköğretim 
Okulu’nun kaba inşaat sponsorluğunu Kütük Mermer yapacak. Küçük Mermer 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı okula kendi adının verilmesi halinde ince işlerini 
yaptırma sözü verdi. Okulun 29 dersliği, spor ve toplantı salonu da olacak.ABD.

Ortadoğu...
Tüm dünyanın jandarmalığına soyunan 

bir ülke...
Kendi ülkesinde yaşanan ırk çatış

malarını dünyanın dikkatinden kaçırmak 
için başka ülkelerin iç işlerine karışıyor.

Ortalığı karıştırıyor...
Bunu yaparken de çocuk, yaşlı, kadın 

dinlemiyor.
Çünkü onun küçük çıkarları diğer 

ülkelerin yaşamsal nitelik taşıyan kayıp 
larından daha önemli..

Ve bu ülke bizim stratejik ortağımız...
Lozan'ı tanımayan...
Kıbrıs'a harekat yaptık diye bize ambar

go uygulayan kadim dostumuz..

Afganistan, Pakistan, Irak...
Mezhep çatışmalarıyla kaynayan üç 

İslam ülkesi.
Uygarlık, gelişme, ilerleme düşünceleri 

durmadan yara alıyor.
Kısır, anlamsız ve kanlı çatışmalar söz 

konusu üç ülkeyi içine düştüğü açmazdan 
çıkaramıyor.

Aslında söz konusu üç ülkede kaynayan 
kazanın sürekli artan bir debide tokur
damasının altında ABD'nin yeşil kuşak 
hayali yatıyor.

Ortalığı sürekli gergin halde tutmak ve 
durumdan menfaat sağlamak ABD'nin 
okyanus ötesi çıkarlarına denk düşüyor.

Stratejik ortağımız ve dostumuz ABD 
petrol yataklarının denetimini elinde tut
mak uğruna kan dökmekten kendisini 
alamıyor.

Yıllar öncesinden yaptığı tasarımları 
planlı bir biçimde devreye alıyor.

Kaleleri tam düşüremese de mazgalları 
delik deşik ediyor. Ve gözünü mazgallar
dan çekmiyor.

Afganistan,
Pakistan,
Irak,
İran,
Türkiye,
Şimdi de Libya...
ABD'nin ve dahi Avrupa'nın her daim 

hedefindeki ülkeler...
Yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle göz 

kamaştırıyorlar.
Hele Türkiye bir de Asya ve Avrupa'yı 

birbirine bağlayan stratejik köprü...
Ne yazık ve acı ki..
ABD'nin yeşil kuşak projesinin önemli 

ayakları olan bu ülkeler kendi içlerinde ve 
aralarında iş ve güç birliğini sağlayıp 
ortak kalkan oluşturamıyorlar.

Dönemsel olarak atılan adımlar asla 
sonuç vermiyor.

Oysa,
Uzlaşabilecekleri o kadar çok ortak 

nokta var ki.
İçlerinden birisini saptayıp onun etrafın

da kümelenseler karşılıklılık ilkesi 
çerçevesinde barış içinde yaşarlar..

Uygarlık yolunda emin adımlarla ilerler.

İM ABONE OLDUNUZ MU?
lîllİllİTlIl (lliîtll ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Belediyesi ile 
Kütük Mermer A.Ş. 
ve Ak İnşaat A.Ş. 
gurubu işbirliğinde 
yapılacak olan 29 
dersîikli Mustafa 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nun temeli 
düzenlenen törenle 
atıldı.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Başkan vekili 
Muhsin Özîükurt, AK 
Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
hayırsever işadamı 
Kütük Mermer A.Ş. 
ve Ak İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kütük ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
trcürhenTn yanı sıra 
Belediye ve II Genel 
Meclisi üyeleriyle 
çok sayıda davetlinin 
katıldığı tören, Gazi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin folklor 
gösterisi, bir dakika 
lık saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başladı. 
"Benim en mutlu 
olduğum günlerden 
biri" diyerek konuş
masına başlayan 
hayırsever işadamı 
Ali Kütük, en büyük 
hayallerinden birini 
gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşa 
dığını söyledi.
Okuyamamanın 
üzüntüsünü uzun yıl
lar hep yaşamakta 
olduğunu belirten ve 
İlkokul diplomasını 
dışarıdan imtihana 
girerek aldığını ifade 
eden Ali Kütük, 
"70'in üzerinde 
öğrenciye burs sağlı 
yorum ve bununla 
da iftihar ediyorum. 
Gemlikli çocuklara 
ve doğacak çocuk
lara bu okulun hayır
lı olmasını diliyo
rum" dedi.
Tören de konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'da, konuşma 
sında Fatih Mehmet 
Güler'e okulun bu 
aşamaya gelmesinde 
gösterdiği çalışma 
sından dolayı teşek 
kür etti. Yılmaz, Gem 
lik Belediyesi olarak 
eğitim alanında kat

kılar sağladığını 
belirterek, Atatürk 
Okulu, Üniversite 
içinde bulunan erkek 
öğrenci yurdu, 
Denizcilik Yüksek 
okulu’nun bitirildiği
ni, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
okulların faydalan
ması için spor salo
nunun bitirilmekte 
olduğunu, ayrıca 
okul bahçelerinin 
asfalt yapıldığını 
hatırlatarak 
"Cumhuriyetimizi 
emanet edeceğimiz 
gençlerimiz bu okul
dan yetişecekler. 
Manastır bölgemize 
3 park projemiz var, 
hızla hayata geçirile
cek. Çarşı Deresi 
ıslah projesi çıktı,

Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yapmakta 
olduğu kanalizasyon 
çalışması sürüyor. 
Cihattı köyü 
arazisinde bulunan 
ve hâzineye ait 30 
dönüm alanı 200 
yataklı modern has
tane için düşünü 
yoruz" dedi.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
okula katkı sağlayan 
herkese teşekkür 
ederken okulun kaba 
inşaatını yapacak 
olan hayırsever Ali 
Kütük'e de seslene 
rek, "Kendisine 
teşekkür ediyorum, 
inşallah ince işlerini 
de yaparak okulu 
bize tamamlar.
Gemlikimize hayırlı 

uğurlu olsun" dedi. 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik'te yaptığı 
konuşmada, okul 
inşaatını yaptıracak 
olan Ali Kütük'ün ri 
casını kamuoyuna 
açıklayarak, 
"Mustafa Kemal 
Atatürk zaten gönül
lerimizde yaşıyor ve 
her yerde yaşatmaya 
devam edeceğiz. 
Ancak, bu okula 
hayırsever vatanda 
şımız Ali Kütük'ün 
ismini verelim" dedi. 
Konuşmaların ardın
dan hayırsever işada 
mı Ali Kütük'e 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik tarafından 
teşekkür plaketi veri 
lirken, proje katkısı a 
sağlayanlara da 
Büyükşehir Belediye 
Başkan vekili Muh 
sin Özîükurt ve 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
Daha sonra kesilen 
kurbanın ardından 
katılımcılar hep bir- < 
likte harç butonuna 
birlikte bastılar. 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu 
olarak temeli atılan 
okulun isminin önü j 
müzdeki günlerde 
Belediye Meclis 
kararıyla Ali Kütük 
İlköğretim Okulu'na 
dönüştü rülmesi 
bekleniyor.
B.B.B)
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Sahte valilerin Hin mla lallar lıaosi isienıli YazıYORUM

İstanbul, Bursa, 
Malatya ve 
Erzurum'da kendileri
ni vali gibi tanıtıp 
hayırseverleri 
dolandırdıkları iddia 
edilen 9'u tutuklu 
toplam 21 kişi 
hakkında bin 96 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
bazı valilerin isimleri 
kullanılarak hayır 
severlerin 
dolandırıldığı ihbarı 
üzerine Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Asayiş Dairesi

Kaçalı sigarayla tecavüze 36 yıla kadar hapis istemi
Bursa'da kaçak 
sigarayla kandırdığı 
çocuğa tecavüz ettiği 
iddia edilen seyyar 
satıcı hakkında 36 
yıla kadar hapis 
talebiyle dava açıldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
geçen ay merkez 
Osmangazi ilçesi

Gazi Akdemir 
Mahallesindeki alt 
geçitte kaçak sigara 
satan İ.Ç. (36),

Otomohil, servis otohiisiine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da, yarış yap
tıkları iddia edilen 
gençlerin otomo
bilinin park halindeki 
servis otobüsüne 
çarpması sonucu 
1 kişi öldü, 
1 kişi de yaralandı. 
Kaza, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
gece geç saatlerde

Freni Boşalan TIR, 4 araca çarparak durabildi
İzmir'in Bornova 
ilçesinde freni 
boşalan otomobil 
yüklü TIR, önünde 
seyir halinde bulu
nan 4 araca çarptık
tan sonra durabildi. 
TİR'ın çarptığı 
araçların hurda 
yığınına döndüğü 
kazada ölen 
olmazken, 3 kişi 
yaralandı.
Kaza, akşam saat 
19.30 sıralarında 
Bornova ilçesi 
Osman Kibar 
Kavşağı'nda mey- 
dana geldi.

Başkanlığı geçtiğimiz 
günlerde soruşturma 
başlattı. Çorum ve 
Ankara'da ikamet 
eden şebeke 
üyelerinin öncelikli 
olarak okul ya da 
hastane yaptıran 
hayırsever iş 
adamlarını hedef 
seçtikleri ortaya çıktı. 
Hayırseverlere, 
"Valilik Özel 
Kalemi'nden arı 
yoruz" diyen kadın 
şebeke üyesinin 
'plaket yaptırma' 
bahanesiyle iş 
adamlarının cep tele-

sigara almak için 
gelen 15 yaşındaki 
T.K. ile tanıştı. 
Zanlının, bir paket 
kaçak sigara 
vererek kandırdığı 
T.K.'yi 30 metre 
ilerideki parka 
götürdüğü ve burada 
tecavüz ettiği öne 

sürüdü. Olayın ardın
dan 155 Polis İmdat 
telefonunu arayan 
T.K., kendisine 

meydana geldi. 
Adem Kurt (23) isimli 
genç, arkadaşı 
Gökhan Vatansever 
(23) ile birlikte yeni 
aldığı 16 LA 400 
plakalı otomobili 
denemek için gezin
tiye çıktı. Eğitim 
Caddesi'nde başka 
bir araçla yarış yap-

Bursa'dan yüklediği 
sıfır kilometre oto
mobilleri Ahmet Kılıç 
(19) ile Alsancak 
Limam'na getiren 
Fevzi Kışlalı (42) 
yönetimindeki 16 K 
5018 plakalı otomo
bil yüklü TİR'ın fren
leri Sabuncubeli 
Yokuşu'nda rampa 
aşağı indiği sırada 
boşaldı.
Aracını durdurmayı 
başaramayan ve yan 
yola giren Kışlalı, 
önünde seyreden 
Fehim Anayer (40) 
idaresindeki 16 AB 

fon numaralarını 
aldığı belirlendi. 
Olaya karıştıkları 
belirlenen 3'ü kadın 
toplam 14 kişi, 
Çorum ve Ankara'da 
gerçekleştirilen şok 
baskınlarla yaka
landı. Gözaltına alı
nan toplam 21 kişi
den 9'u tutuk
lanırken, savcılığın 
olayla alakalı soruş
turması sona erdi. 
Haklarında karıştık
ları dolandırıcılık 
olayı sayısına göre, 
"suç işlemek için 
örgüt kurmak, kuru- 

tecavüz eden şüphe
linin yakalanmasını 
istedi. Polis, 
şüpheli seyyar 
satıcıyı evine yapılan 
baskınla gözaltına 
aldı. "Küçük 
yaştaki çocuğun 
cinsel istismarı" 
suçundan adliyeye 

sevk edilen seyyar 
satıcı tutuklandı.
Şüpheli hakkındaki 
soruşturma 

tıkları iddia edilen 
gençlerin otomobili, 
yolcu indiren yol 
kenarındaki 
Muharrem 
Düzgün'ün (45) kul
landığı 16 S 0001 
plakalı servis oto
büsüne arkadan 
çarptı. Kazada, oto
mobilde sıkışan

3441 plakalı minibüs, 
Yavuz Bengi yöneti
mindeki 35 AB 8686 
plakalı yolcu oto
büsü, Osman Taşkın 
idaresindeki 58 NU 
082 plakalı TIR'a ve 
Erkan Alpkaya'nın 
kullandığı 35 AU 
4896 plakalı kamyo
nete çarptı.
Kazada, TİR'ın dors- 
esinde bulunan sıfır 
kilometre otomo
billerden biri yol 
kenarına düştü. 
Kazaya karışan 
araçlar da hurda 
yığınına döndü. 

lan örgüte üye 
olmak, nitelikli 
dolandırıcılık, 
dolandırıcılığa teşeb
büs, kamu görevinin 
usulsüz olarak üstle
nilmesi" suçlarından 
21 kişinin toplam bin 
96 yıla kadar hapsi 
istendi. Çete lideri 
oldukları iddia edilen 
H.A. (56) ile kardeşi 
K.A.'nın ise 155'er 
yıla kadar hapisleri 
istendi. Zanlılar, önü 
müzdeki günlerde 3. 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde hakim 
karşısına çıkacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

“Kaygı duyuyorum” ..

tamamlandı.
Savcı, zanlının 
"çocukların cinsel 
istismarı ve kişiyi 
hürriyetinden yok
sun bırakmak" 
suçlarından toplam 
36.5 yıla kadar 
hapsini istedi.
Zanlı, önümüzdeki 

günlerde X Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

Gökhan Vatansever, 
olay yerinde hayatını 
kaybetti. Ağır 
yaralanan sürücü 
Adem Kurt ise 112 
Acil ekipleri tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Zincirleme kazada 
yaralanan TIR şoförü 
ambulansla 
Yenişehir Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne; 
minibüs sürücüsü 
Fehim Anayer ile 
Ömür Kılıç ise Ege 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırıldı.
TIR'da yolcu olarak 
bulunan ve ayakta 
tedavi edilen Ahmet 
Kılıç ise, ifadesi alın
mak üzere Bornova 
Merkez Karakolu'na 
götürüldü.

Türkiye gibi önemli bir ülkenin 
Başbaka nı elbette ki gerektiği gibi 
korunacaktır, bu devletin görevidir.
Ama bu, abartıya kaçmadan, halkı 

rahatsız etmeden tüm dünyada olduğu 
gibi yapılmalıdır.

Bizde yapılan ise, bilerek planlanarak 
halkı sindirmek, korkutmak için yapıl- 
maktadir.
Türk Milletinin devlete olan saygısını, 

askerden polisten çekineceğini çok iyi 
bilen kafalarca hazırlanan bu senaryoyla 
Türk halkına korku salarak su mesaj 
veril mektedir;
“Otur oturduğun yerde, sesini çıkarma, 

bak en güçlü benim, istediğimi ezerim...
Gazeteci- Profesör- General- Bilim 

Adami-Devlet Adamı.
Yeri belli, yurdu belli, kaçma ihtimali 

yok.
Evler sabaha karşı basılmakta, insanlar 

yaka paça götürülmektedirler.
Bu davranış bilerek ve planlanarak 

yapılmaktadır.
Demokrasinin olmadığı ve tek adam 

yönetiminin olduğu ülkelerde dikta 
heveslisi yöneticiler, rakiplerini su yön
temle yok ederler;

Önce yok edilecek adam seçilir, sonra 
o kişiye oı'r çok suç yaratılır, bu suçları 
delilleri yaratılır ve sonra adam tutuk
lanır.
Tutuklanan kişi, eğer ömrü yeterse 

suçsuzluğunu ve hakkındaki delillerin 
sahteliğini ispat ederse tahliye olur...

Son zamanlarda bizde tutuklanan kişi
lerin suçlandığı maddeler genellikle sun
lar oluyor;
*Ergenekon Terör Örgütü Üyesi olmak.
*Halkı ırk, dil, mezhep veya bölge 

bakımından kin ve düşmanlığa alenen 
tahrik etmek.

Bu maddeler o kadar geniş kapsamlı 
ki, istediğiniz kişiyi bu maddelere daya
narak içeri anırabilirsiniz.
Yakin tarih siyasetçilerin unutmaması 

gereken “vatandaşınna korku salan” 
kişilerin feci sonlarıyla ilgili örneklerle 
doludur.

Ergenekon soruşturmasının bilmem 
kaçıncı dalgasında tutuklanan gazeteci 
ler için, Cumhurbaşkanı Gül;
“Kamu vicdanında kabul görmeyen 

bazı gelişmeler oluyor.
Bu hal, Türkiye’nin geldiği ve herkes 

tarafından takdir edilen görüntüsünü 
gölgelemektedir.

Bundan kaygı duyuyorum” demiş.
Sayın Cumhurbaşkanı, siz o makamda 

“kaygı duymak” için bulunmuyorsunuz.
Siz devletin başısınız.
Haydi Sayın Cumhurbaşkanı, Türk 

Milletinin kaygı duymasını önleyin lüt
fen...

T MA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

'Gemlik Körfez’ n«pBofeji!etes.t«ı

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

Bu işi yargı çözecek..
Gerçekten trajik bir komedi yaşıyoruz Gemlik’te..
Savcılık, Belediyedeki soruşturmada, Başkan ve 

iki yardımcısının tutuklanmasını istiyordu.
Başlangıçta Cemil Acar ve Özkan Ateşli bir ser 

best kaldı, bir tutukluluk yaşadı.
Sonunda Bursa'da yapılan itiraz üzerine, yargı 

lamanın tutuksuz yapılmasına üst mahkeme karar 
verdi.

Ama, Cumhuriyet Savcılığı, tutuklulukta ısrarlıy
dı... Bu kez İdare yolunu denedi.

Yani İçişleri Bakanhğı'nı.
Bakanlık, muhalefetteki bir belediye başkanının 

görevden uzaklaştırılmasına “Evet mi" diyecekti.
Karar alel acele Bakanın görevden ayrılışının son 

günü, tarihi, yazının üzerinde paraf bile yapılmadan 
değiştirilerek geldi.

CHP’li Belediye Başkanı ve iki başkan yardımcısı, 
yargıya karşın, idari bir kararla görevlerinden uzak
laştırıldı.

Gerekçesi ise, görevde kaldıkları takdirde, mahke 
me aşamasında tanıklık yapacak Belediye memurla 
rina baskı yapabilecek olmaları gösterilmişti!

Oysa tüm deliller toplanmıştı.
Diyelim ki yapacaklar...
Yargılamanın selameti açısından Başkan ve yar 

dımcıları görevden uzaklaştırıldılar...
Başkan ve yardımcıları görevden uzaklaştırıldığı 

için, memurlara baskı da ortadan kalkmıştı.
Meclis, 47. maddeye göre başkanvekili seçerken, 

Cemil Acar ve Özkan Ateşli, baskı uygulayamaya
cağı için, mecliste oy kullanmalarında hiçbir sakın
ca yoktu. Bunun örnekleri de vardı.

Savcılık, bu üç kişinin görevlerinden uzaklaştırıl
malarını istemişti. Oysa oy kullanırlarsa, 
Başkanvekili CHP’li olacaktı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Acar ve Ateşli’nin başkan 
vekilliği seçimlerinde oy kullanıp kullanmayacağı 
sorulduğunda, “Kullanamazlar" yanıtı da jet hızıyla 
geldi.

Sizler, f&rhangi bir devlet dairesine dilekçe yazın 
bakalım, kaç günde yanıt alırsınız!

Sonuç olarak, Bakanlık, Acar ve Ateşli’nin oy kul
lanma hakkını, meclis üyeliğini de askıya almış 
oldu.

Oysa, bunun örneği yoktu.
Bu ortam, bugünkü kaosun doğmasına, meclis 

aritmetiğinin kritikleşmesine, çürük elma meclis 
üyelerinin oy pazarlarını kurmalarına, oylarını mevki 
ve o mevkiden elde edecekleri para için pazarlık 
yapmalarına olanak yarattı.

Birileri de pazarlığı kızıştırdı.
Örneğin, CHP'liler Muharrem Sarı’ya istediği baş 

kanvekilliğini vermiş olsalardı, bugünkü tablo ol 
mazdı.

Refik Yılmaz Başkanvekili seçilemezdi!
İş bu kadar basit. Bunun iyi görülmesi gerekir.
Seçimle işbaşına gelen CHP, türlü oyunlarla kol 

tuğunu kaybetti.
Bunu tekrar elde etmek için hukuksal yolları dene

meye başladı.
Bunlardan biri de 23. maddenin işlet'ılmesiydi.
Belediye Yasası, 17 Mart günü Belediye Başkan 

vekili olan Gürhan Çetinkaya’ya, meclisi bu şansı 
tanıyordu.

Ama, O’nu da dinlemediler. CHP’nin çağrılarını 
kendi hukuklarına göre geçersiz saydılar.

CHP’liler ise bildiği hukuk yollarını sonuna kadar 
götürdüler. Kapı önünde meclis toplayıp, başkan
vekili seçtiler.

Bakalım yargı bu konuda kimi haklı bulacak.
Türkiye’dde bir ilk yaşandı. Şimdi Gemlik’te iki 

başkanvekili var.
Hangisinin gerçek olduğunu bekleyip göreceğiz.

CHP'LİLER 23 MADDEYE GÖRE MECLİSİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI.
YARDIMCISI SEÇTİLER. BÖYLECE GEMLİK’İN İKİ BAŞKAN

CHP’liler meclisi

Kadri GÜLER -

Gemlik Belediyesi’n 
de Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
görevden uzaklaştı 
rılmasından sonra 
yapılan Başkanvekil 
liği seçimlerinde 
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’ye oy 
kullan dırılmaması 
üzerine, CHP’li 
Belediye Başkanve 
kili Gürhan Çetinka 
ya, Belediyeler 
Yasası'nın 23. mad
desine göre 
Cumartesi günü 
oeı'eüYye ıvîeCıİSfflİ 
toplantıya çağırdı. 
Ama, Başkanvekili 
Refik Yılmaz buna 
uymayarak Meclis 
Salonunu açtırmadı. 
Bunun üzerine 
CHP’li üyeler, Meclis 
toplantısını kapı 
önünde yaptılar. 
Pazar günü tekrar
lanan kapı önü 
meclis toplantısında 
CHP'liler Necdet 
Ersoy'u 10 oyla 
Başkanvekili 
seçtiler.

HUKUKSAL 
KAVGA SÜRÜYOR

Gemlik Belediyesi’n 
de Belediye Başkan 
vekilliği koltuğu 
kavgası Cumartesi 
ve Pazar günü de 
sürdü.
Fatih Mehmet 
Güler'in Savcılık 
soruşturması 
nedeniyle görevden 
uzaklaştırılması 
sonucu Vali, Beledi 
yeler Yasası'nın 47. 
maddesine uyarak, 
Belediye Meclisi'ni 
17 Mart 2011 günü 
toplantıya çağırdı. 
Toplantıdan bir gün 
önce İçişleri 
Bakanlığı’ndan 
görüş alan Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Başkan 
Yardımcıları Cemil

Acar ve Özkan 
Ateşli’nin de 
mecliste oy kullana
mayacağını kendi
lerini bildirdi. 
CHP’li Muharrem 
Sarı’nın gurup 
toplantısında 
Başkan vekilliği 
istemesini pazarlık 
konusu yapması, 
bunun kendisine 
verilmemesi üzerine, 
MHP'li üye Mehmet 
Çelik ile birlikte 
yapılan toplantıda 
AKP'li aday Refik 
Yılmaz'a oy verme
siyle, Gemlik 
Belediyesinde 
Başkanlık koltuğu 
AKP'ye geçti. 
17 Mart günü, 
Belediye Başkan

vekili olan CHP’li 
Gürhan Çetinkaya, 
bunun üzerine, 
mecliste “Hukuk 
suz" karar aldığı 
gerekçesiyle, 
Belediye Meclisi'ni, 
Belediyeler 
Yasası'nın 23. mad
desine dayanarak 
toplantıya çağırdı. 
AKP'liler çağrı 
yazılarını almadı. 
Çağrılar, muhtarlık
lar kanalıyla yapıldı. 
CHP'liler ayrıca 
Belediye Başkanlığı 
na da yazılı ile 
Meclis Toplantısı 
çağrısını bildirdi.

KAPILARI 
AÇMADILAR 
Cumartesi günü,
Gemlik Belediye 
Meclisi'nin toplan
tısının yapıldığı 
salona giden CHP 
gurubu, bir süprizle 
karşılaştı. AKP ve 
MHP’liler toplantıya 
gelmediği gibi bina 
nın kapılarının kilitli 
olduğunu gördü. 
Aynı binada 
Belediye Halk 
Kütüphanesi de 
bulunuyordu.
Devamı yan sayfada

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AÇILMAYAN MECLİS SALONU KAPISI ÖNÜNDE MECLİS TOPLANTISI YAPTILAR. NECDET ERSOY’U BAŞKAN 
YARDIMCISI OLDU. SORUNU HUKUK ÇÖZECEK..

toplayıp başkanuekili seçtiler
CHP'li Belediye 
Başkanvekili Gürhan 
Çetinkaya, bir süre 
bekledikten sonra, 
Belediye Meclis 
toplantısını Belediye 
Yasası'nın kendine 
verdiği yetkiye 
dayanarak 
açtığını duyurdu. 
Türkiye’de örneği 
görülmemiş bir ilk 
gerçekleşti ve 
Gemlik Belediye 
Meclisi kapı önünde 
toplantı başlattı. 
Divan Başkan 
Yardımcısı Ayfer 
Ağırbaş yoklama 
yaptı.
Yoklamada, AKP'li 
ve MHP'li üyeler ile 
MHP'den ihraçı 
istemiyle Disiplin 
Kurulu’na verilen 
Mehmet Çelik ile 
CHP’den ihracı iste
nen Muharrem Sarı 
da bu toplantıya 
katılmadı.
Yapılan yoklamada 
10 CHP'li üye salt 
çoğunluğu sağlaya
madığı gerekçesiyle 
toplantı bir gün 
sonraya ertelendi. 
CHP'li Belediye 
Başkanvekili Gürhan 
Çetinkaya, "Oyçok
luğu toplantı yap
maya yeterli değildir. 
CHP li üyeler dışın
daki üyeler toplan
tıya katılmadığı için 
yarın (Pazar günü) 
saat 11.00 de 
yeniden oy çokluğu 
aranmaksızın 
Meclisi toplantıya 
çağırıyorum" dedi. 
Yapılan toplantı ile 
ilgili olarak tutanak 
tutulup imzalan
masından sonra 
CHP'liler dağıldılar. 
Pazar günü sabahı 
ise CHP’liler yeniden 
Toplantı Salonu 
önünde toplandı. 
Meclis binasının 
kapıları yine kilitli 
olduğu için yanların
da getirdikleri seçim 
sandığı ve seçimin 
yapılacağı bölmeyi 
kapı önünde seçim 
için hazırladılar. 
Bu arada, Polis 
çevrede güvenlik 
önlemi aldı.
Meraklı vatandaşlar
da toplantıyı 
izlemeye başladılar. 
17 Mart 2011 tari
hinde Başkanvekili 
olan Gürhan 
Çetinkaya, Meclis 

toplantısını açtığını 
ve yoklama yapıla
cağını söyledi.
Yoklamada, MHP 
AKP ve Muharrem 
Sarı ile Mehmet 
Çelik’in yine 
gelmediği görüldü. 
Daha sonra, 
Başkanvekili 
Çetinkaya eski tuta
nağın okunmuş 
sayılacağını söyledi. 
Bu, CHP’li üyelerce 
kabul edildi. 
Çetinkaya, 17 Mart 
2011 günü yapılan 
toplantıyı hukuksuz 
bulduğunu, Belediye 
Yasası’nın 23. mad
desinin, Belediye 
Başkanı hukuksuz 
gördüğü bir meclisi 
5 gün içinde 
toplayıp, bu konu 
hakkında yeniden 
karar alınacağını 
hatırlatarak, Refik 
Yılmaz’ın başkan- 
vekilliği seçimin 
iptalini oya sundu. 
CHP’li 10 üye 
Yılmaz’ın 
Başkanvekilliğine 
“red” oyu 
kullandılar.
AKP’lilerin bu 
toplantıya katıl
madığı için Belediye 
Mühürü ile zarfları 
mühürleyemedikleri- 
ni hatılatan 
Çetinkaya, daha 
sonra yeni başkan- 
vekilliği için 
seçim yapacaklarını 
söyledi. 
Oylama tutanağa

alındıktan sonra 
Belediye başkan ve 
kili için adaylarının 
Necdet Ersoy 
olduğunu duyurdu. 
Başka katılım 
olmadığı için sandığı 
göstererek 1., 2.ve 3. 
tur oyları CHP’li 
üyelerle yaptırdı. 
Üç turda da Necdet 
Ersoy’a 10 oy çıktı. 
4. tura geçildi bu 
turda da Necdet 
Yılmaz CHP’li 10 
üyenin oyunu alarak 
Başkanvekili seçildi. 
Seçim tutanaklara 
geçirilerek imza
landı.

KAYMAKAMLIĞA 
VERECEKLER 
Gürhan Çetinkaya 
Türkiye’de bir ilki 
başlattıklarını, 
CHP’liler olarak 
hukuk savaşı verdik
lerini belirterek, “Bu 

gün burada yaptığı 
mız meclis toplan
tının sonuçları bura
da bulunanların gözü 
önünde olmuştur. 
Pazartesi günü bu 
tutunakları İlçe 
Kaymakamlığına 
götüreceğiz. 
Kaymakam bizim 
seçimlerimizi 
Valiliğe göndermek 
zorundadır.
Biz, bir hukuk savaşı 
başlattık.
Hukuksuzluklara 
karşı hukuğu 
savunuyoruz.” 
dedi.
Daha sonra bir 
konuşma yapan 
Başkanvekili Necdet 
Ersoy, yaptığı 
konuşmada, şunları 
söyledi: 
“Belediye başkan- 
vekilliği seçimlerinde 
büyük bir hukuksuz 
luk yaşadık. 17 Mart 

günü yapılan 
seçimlerde alınan 
sonucun Belediye 
Yasası’na göre 
5 gün beklenmesi 
gerekirdi. 
Bunu beklediler. 
İki gün içinde 
tutunakları 
Kaymakamlığa 
verdiler. 23. madde 
açık. Başkanvekili 5 
gün içinde bir hukuk
suzluk yaşanmışsa 
bu hukuksuzluk 
nedeniyle meclisi 
toplantıya çağırma 
yetkisi veriyor. 
Bugün bunun için 
toplandık ve bir 
hukuk savaşı başlat
tık. Yasal bir işlemi 
yerine getirdik.
Sonuçları 
Kaymakamlığa vere
ceğiz. Biz, hukukun 
yerine getirilmesini 
bekleyeceğiz. 
Getirmezlerse hukuk 

savaşımıza devam 
edeceğiz.” dedi. 
KAYAOĞLU, 
TOPLANTI BİZE 
GÖRE HUKUKSAL 
DEĞİL
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
toplantının 
kendilerine göre 
hukuksal niteliğinin 
olmayacağını 
belirterek, 
MHP li meclis 
üyelerinin bu neden
le toplantıya katıl
madığı bildirdi.

MECLİS 
BAŞKANVEKİLİNİ 
SEÇMİŞTİR 
AKP Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz ise açıkla
masında "Valinin 
çağrısı ile 17 Mart 
günü yapılan toplantı 
sonuçlanmış, 
tutanakları 
Kaymakamlık ve 
Valiliğe gönderil 
miştir. CHP'li üyeler 
normal toplantı ile 
Valinin çağrısı ile 
yapılan toplantıyı bir
birine karıştırıyor. 
Onların yaptığı çağrı 
resmi bir çağrı 
değildir. Belediyeden 
sayı ve numara alı
narak çağrı yapıl
malıydı. Biz, bu 
makama hizmet 
etmek için geldik. 
Bu tür işlerle 
uğraşarak zaman 
kaybetmek istemi 
yoruz” dedi.
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Aralarında 
Dersimliler Derneği, 
Emek Partisi, Barış 
ve Demokrasi 
Partisi, Demokratik 
Hatlar Federasyonu 
Partizan ve ezilen
lerin Sosyalist 
Partisinin bulun
duğu ‘Emperyalist 
işgale karşı Gemlik 
Bileşenleri” adlı 
gurup dün, İskele 
Meydam’nda düzen
ledikleri basın 
toplantısında 
Libya’daki olaylara 
kamuoyunun 
dikkatini çektiler. 
Açıklamada, Orta 
Doğu’da patlak 
veren halk ayaklan
malarının kimler 
tarafından finanse 
edildiği ve 
yönetildiğinin net 
olarak anlaşılma- 
masına karşın 
toplumların bölün
mek istendiği, 
Libya’da ise 
Kaddafı’ye karşı 
sokağa döküldükleri 
belirtildi.
Kaddafi’nin kendine 
karşı ayaklanan 
halka karşı soykırım 

niteliğinde saldırı 
gerçekleştiği belir
tilen açıklamada,

kitle katliamının 
başlatıldığını, ancak 
NATO şemsiyesi adı 
altında emperyalist 
güçlerin buna karşı 
koymasının 
Libya’daki petrol 
kaynaklarının ve 
diğer zenginlik
lerinin emperyalist 
ülkeler arasında 
paylaşılarak Libya’yı 
Sömürge haline 
getirmek olduğu 
iddia edildi.
“Bizler, Libya’da 
yaşanan işgalin 
kan ve gözyaşı 
olduğunu, yağan 
bombaların savaş 
aktörlerine değil, 

sıvıı'ınsanıârın 
başına yağdığını 
biliyoruz. Bunun 
için diyoruz ki, 

böyle bir savaşın 
tarafı değil, karşısın
dayız. 24 Mart günü 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükü metinin 
mecliste aldığı 
kararda bu savaşın 
bir parçası olduğu
muz ve başta ABD 
olmak üzere diğer 
emperyalist 
ülkelerin arasında 
yer alarak, Türkiye 
halkının iradesinin 
hiç dikkate almadan 
hükümet mecliste 
karar almadan 
savaş gemilerini 
yola çıkartmıştır, 
savaşın tarafı 
olmuştur. Bu kararı 

protesto ediyoruz. 
Savaştan vazgeç 
meye çağırıyoruz" 
denildi.

Üniversiteye girişte 
uygulanan birinci 
aşama olan Yüksek 
öğretime Geçiş 
Sınavı (YGS) tüm 
yurtta olduğu gibi 
Gemlik'te de yapıldı. 
Belediye sınav 
yapılacak okulların 
önle rinde yiyecek 
ve içecek standı 
açtı, öğrenciler 
içerde gelecekleri 
için kafa yorarken 
aileleri de dışarıda 
onların heyecanına 
ortak oldu.
Gemlik Belediye 

dhşkan VfekıiiKenk 
Yılmaz, sınav 
yapılan okulları 
gezerek ailelerine 

destek verdi, başarı 
dileklerinde bulun
du. Saat 10.00'da 
başlayan ve tek otu
rumda 160 dakika 
süren sınav öncesi 
adaylar kimlik ve 
güvenlik kontrol
lerinin ardından 
salona alındı. 
Adayların hayli 
heyecanlı oldukları 
gözlem lenirken, 
aileleri ise dışarıda 
onları beklerken dua 
etmeyi ihmal 
etmediler. Okul 
önlerinde bekleyen 
Folis ekipleri ile 
Belediye Zabıta 
ekipleri, sınav 
nedeniyle korna 

çalınması ve yüksek 
sesle müzik dinle
mek isteyenlere ise 
müsaade etmedi. 
YGS sınavı 
Gemlik'te UÜ 
Hukuk Fakültesi, 
UÜ Meslek 
Yüksekokulu, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Gemlik Lisesi, Kız 
Meslek Lisesi, 
Ticaret Meslek 
Lisesi, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu ve 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
ile Gemlik Açık 
Cezaevinde 
gerçekleştirildi.

"Liste Sonrası Kavga İstemiyomm"
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
partisinin milletvekili 
aday adaylarına "Bir 
şeyde uzlaşacağız; 
eğer biz halkın ikti
darını özlüyorsak, 
halktan yana politika 
güdüyorsak listede 
olalım olmayalım, 

hep beraber çalışa
cağız" diye seslendi. 
"Liste sonrasında 
kavga, kargaşa 
istemiyorum" mesajı 
veren Kılıçdaroğlu, 
"Kendi içinde barışık 
bir CHP görmek 
istiyor halkımız. 
Onun için bunu 

yapacağız" diye 
konuştu.
Ankara CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, par
tisinin milletvekili 
aday adaylarına "Bir 
şeyde uzlaşacağız; 
eğer biz halkın ikti
darını özlüyorsak, 

halktan yana politika 
güdüyorsak listede 
olalım olmayalım, 
hep beraber çalışa
cağız" diye seslendi. 
"Liste sonrasında 
kavga, kargaşa 
istemiyorum" mesajı 
veren Kılıçdaroğlu, 
"Kendi içinde barışık 
bir CHP görmek 
istiyor halkımız. 
Onun için bunu 
yapacağız" diye 
konuştu.

Kılıçdaroğlu, 
Anadolu Gösteri 
ve Kongre 
Merkezi'nde 
düzenlenen toplantı
da CHP'li milletvekili 
aday adaylarına 
hitap etti. 
Cumhuriyet tarihi 
boyunca ilk defa 
AKP iktidarında ithal 
kurbanlık getirildiği
ni kaydeden 
Kılıçdaroğlu, 
"Buradan bütün 

çiftçilere, bütün 
hayvan üreticilerine, 
72 milyon yurttaşıma 
sesleniyorum.
Cumhuriyet tarihi 
boyunca yurt dışın
dan ithal kurbanlık 
koyun getiren bir 
iktidarı unutma 
diyorum. Bugün 
kurbanlık koyun 
getirir, yarın 
senin yiyeceğin 
yiyeceği getirir" 
dedi.

MİIHIIIIIIIIIMIIIII
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜN, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
NARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02242S25122

muin
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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MtaılıMaı lîıiiMı'ı Mital
Gemlik merkez ile 
Umurbey, Kurşunlu 
ve Kumla 
Mahallelerinde bulu
nan mezarlıklar 
Mecliste 
görüşülerek 
başkana protokol 
yapma yetkisi 
verilmesinden sonra 
Büyükşehir'e 
devredilecek. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'a tebrik 
ziyaretinde bulunan 
Büyükşehir Belediye 
Başkan vekili 
Abdullah Karadağ 
ile Büyükşehir 
Mezarlıklar Şube 
Müdürü Düşünsel 
Şentürk Gemlik 
Merkez mezarlığı 
için hazırlanan 
kamulaştırma ve 
yapılacak Gasilhane 
ile Morg konusunu 
görüştüler.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Umurbey, 
Kurşunlu ve Kumla 
mezarlıklarını

Gemlik merkez ile Umurbey, Kurşunlu ve Kumla Mahallelerinde 
bulunan mezarlıklar Mecliste görüşülerek başkana protokol yapma 

yetkisi verilmesinden sonra Büyükşehir'e devredilecek.
buradaki vatan
daşların faydalan
maları için düşün 
düklerini belirterek, 
merkez ilçe 
mezarlığı yanında 
bulunan alanın 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırta
cağını söyledi. 
Hazırlanacak proje 
ile plansız defin 

yapılmayacağını 
bildiren Başkan 
Vekili Yılmaz, kamu
laştırtacak alan 
içinde ihtiyaç 
duyulan 2 adet 
bayan ve 2 adet 
erkek cenazesinin 
ayrı ayrı yerlerde 
aynı anda yıkan
abileceği Gasilhane 
ile içinde Morg bulu
nan cenaze hizmet 

binasının da yer ala
cağını bildirdi.
Mezarlıkların periyo
dik zaman içinde 
bakımlarının yapıla
cağını da söyleyen 
Yılmaz, protokol 
imzalandıktan sonra 
en kısa zamanda 
mezarlıkların 
Büyükşehir'e 
devredileceğini 
bildirdi.

SGK 5 milyar liralık 
alacağını kurtardı
-
‘ Û J r-> i

334 bin kişi başvurdu »t».ıö|
tarat« »hmu bvrrv hırta fa» ben

SGK, 25 Mart itibariy 
le, prim borcu olan 
334 bin kişinin 6,3 
milyar liralık borcunu 
yapılandırdı. Toplam 
1,4 milyarlık faiz silin
di, ödenecek borç 4,8 
milyara düştü.
Kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
masını düzenleyen 
torba tasarı kap
samında Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na 
(SGK) 334 bin 194 
kişi, işyeri veya 
kurum başvurdu. 
Toplam 6 milyar 330 
milyon liralık birikmiş 
alacak, yapılandırma 
sonunda 4 milyar 864 
milyon liraya düştü. 
SGK'nın kasasına 25 
Mart Cuma günü itiba 
riyle toplam 105 mil 
yon lira nakit 

kaynak girdi. 
SGK yetkililerinden 
edinilen bilgilere göre 
334 bin mükellef 3 
milyar 921 milyon 
lirası anapara, 2 mil
yar 409 milyon lirası 
ise gecikme zammı ve 
cezasından oluşan 
birikmiş borcunu 
yapılandırmak için 
dilekçe verdi. Yapılan 
hesaplama sonucun
da anapara aynen 
kalırken gecikme 
cezası ve zammı 
TÜFE ve ÜFE'ye göre 
yeniden hesaplandı. 
Böylece faiz borcu
nun 1 milyar 466 mil 
yon lirası silindi.
Yeni hesaplama 
yöntemiyle anapara 
borca 943 milyon lira 
enflasyon farkı 
eklendi.

GEMLİK ET-BAUK-TAVUK
W SATIS NOKTASI
DflNfi KIYMfi 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL

DflNfi KUŞBRŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KUZU 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE B(l KflDflR UCUZA SATIYOR SUNUZ?” DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?” DİYE SORCIN

KALİTE 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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1fl2 daacı UluflaB'da tattikat yaptı "Dünya Tiyatro 
Günü" Kutlandı

TÜRKİYE Dağcılık 
Federasyonu (TDF) 
tarafından Uludağ'da 
düzenlenen 'Kış 
Arama- Kurtarma 
Eğitiminde, 102 
dağcı tatbikat yaptı. 
Türkiye'nin çeşitli 
yörelerinden gelen 
dağcılar, Karçuku 
runda senaryo 
gereği yaralanan 
dağcıyı kamp yaptık
ları bölgeye ulaştırdı. 
Tdfnin 2011 yılı 
planlı kış arama kur
tarma eğitimine katıl
ma başarısını elde 
eden ve Türkiye'nin 
çeşitli yörelerinden 
Bursa'ya gelen 89 
dağcı, Uludağ Kayak 
Merkezindeki birinci 
bölgeye kamp kurdu. 
Kutup tipi çadırlara 
yerleşen dağcılar, 
Tdfnin 13 antrenörü 
tarafından eğitime 
alındı. 1 hafta süreli 
eğitim çalışması 
sırasında tatbikat da 
yapıldı. Dağcılık 
Federasyonu 
Başkanı Alaattin 
Karaca, KAM 
Müdürü Korkut

Güven, Teknik 
Sorumlu Durmuş 
Uçkun'un da izlediği 
tatbikatta, senaryo 
gereği ayağı kırılan 
bir dağcı için 
harekete geçildi. 
Tırmanış yapan 
dağcılardan birinin 
düşerek ayağının 
kırıldığını belirten 
sporcular, Tdfden 
telsizle yardım iste
di. Bunun üzerine 
alınan koordinatlar 
doğrultusunda 
ekipler harekete 
geçirildi. Tüm 
dağcıların da aktif 
rol aldığı tatbikatta 
yaralının bulunduğu 
bölgeye ulaşmak 
için kış koşullarında 
arama- kurtarma 
teknikleri uygulandı. 
Öğrendiklerini uygu
lama olanağı bulan 

dağcılar, gerçeği 
aratmayan bir titizlik
le yaralıya ulaştı. 
Dağcılar yaralıyı 
sedye ile nakletmek 
için olağanüstü çaba 
harcadı. Arama- kur
tarma tatbikatı 
yaralının 5 saat 
süren çalışma sonu
cu kamp alanına 
getirilmesiyle son 
buldu.

"TÜRKİYE'DE 
EĞİTİMLİ DAĞCI 
SAYISI ARTIYOR" 
Uludağ'daki kış 
arama- kurtarma 
eğitim çalışmasında 
genç dağcıların 
büyük başarı elde 
ettiklerini belirten 
Tdf Başkanı Alaattin 
Karaca, ülke 
genelinde başlattık
ları eğitim ağırlıklı 
çalışmaların aralıksız 
olarak her bölgede 
devam ettiğini bildir
di. Göreve geldik
lerinde 919 olan 
lisanslı dağcı 
sayısının 26 bini 
aştığına dikkat 
çeken Karaca, 25 

olan kulüp sayısının 
ise 850'ye çıktığını 
söyledi. Ülkenin 
değişik coğrafyasın
daki 79 ile yayıldık
larını anımsatan 
Alaattin Karaca, 
Türkiye'de bilinçli, 
eğitimli dağcı 
sayısının çığ gibi 
büyüdüğünü vurgu
ladı. Alaattin Karaca, 
şöyle dedi: 
"Dağlarda 
meydana gelebilecek 
arzu edilmeyen 
kazalarda, arama- 
kurturma konusunda 
bilgi ile dolatılan 
gençlerimiz görev 
alacak. Kış 
koşullarında başarılı 
olan eğitimli 
dağcıların sayısı, her 
geçen yıl artıyor. Biz 
Tdf olarak Dağlarda 
kaza olmasını 
istemiyoruz.
Kazalarla dağcılık 
isminin anılmasını 
arzu etmiyoruz. Ama 
bir kaza anında da 
eğitimli sporcularla 
müdahaleye 
hazırlanıyoruz." 
dedi.

27 Mart Dünya Tiyat 
ro Günü, Türkiye 
nin dört bir yanın
daki tiyatro grupları 
tarafından verilecek 
ücretsiz temsillerle 
kutlandı.
Her yıl 27 Mart'ta 
kutlanan "Dünya 
Tiyatro Günü" 
nedeniyle 
Türkiye'nin dört bir 
yanındaki tiyatro 
grupları Oyunlarını 
ücretsiz sahnelendi. 
Tiyatrolar, temsil
lerinden önce ise, 
her yıl usta tiyatro 
cular tarafından 
kaleme alınan ulus- 
larası ve ulusal 
Dünya Tiyatro Günü 
Bildirisini okuya
cak. Bu yıl, Dünya 
Tiyatro Günü Ulusal 
Bildirisi'ni Ali Poy 
razoğlu hazırladı. 
Poyrazoğlu bildiri
de, tiyatronun izleyi 
ciyi sarması bakı 
mından, büyükan
nelerin torunlarının 
ellerine taktığı yün 
çilelerine benze
tirken, "İyi bir tiyat 
ro seyircisi de tiyat 
rocudur. Benim 
meslektaşımdır.

Giden, okuyan, izle 
yen, parasını ayı 
ran, izledikleri 
üstüne fikir üreten, 
çağdaş, uygar yaşa
ma gönül vermiş 
insanlar benim 
meslektaşlarımdır" 
diye kaydetti.
Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü 
de "Dünya Tiyatro 
Günü" nedeniyle 
temsil edilecek 26 
değişik Oyunu 
ücretsiz olarak sah
neledi. Ankara 
Devlet Tiyatrosu; 
Büyük Tiyatro'da 
"Kerbela", Çayyolu 
Cüneyt Gökçer 
Sahnesi'nde "Dün 
Gece Yolda Gider 
ken Çok Komik Bir 
Şey Oldu", Şinasi 
Sahnesi'nde "Bir 
Savaş Hikayesi", 
Küçük Tiyatro'da 
"Kahramanlar Öldü 
mü?", Akün 
Sahnesi'nde "Bir 
Delinin Hatıra 
Defteri", Altındağ 
Tiyatrosu'nda 
"İçlerinden Hangi 
si", Stüdyo Sahne 
si'nde "İşte Baş" 
bazıları.

«sekeri
KREŞLERİ

GENLİfİNİlKÖZEL 
OWL ÖNCESİ EĞİTİH 

Kulunu

“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 BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK IİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU D İ R EYLER 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
MORTGAG€ BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ İstiklal Caddesi 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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Itoyoiaa ücret kalkıyor! Hastane horcuna al aelhor
Dünyadaki otoyol- 
larınyüzde 71'ine 
sahip olan Çin, tari
hi bir karar aldı. 
Ülke genelinde tüm 
otoyollardan geçiş 
ücretsiz oluyor. 
Dünyanın üretim 
devi Çin, otoyalları 
ücretsiz hale 
getirmek için çalış
ma başlattı. Ulaşım 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
ülkedeki otoyolların 
yüzde 96'sının artık 
ücretsiz olacağı 
bildirildi. Dünya 
üzerinde toplam 
140 bin kilometrelik 
paralı otobandan 
100 bin kilometresi 
Çin'de yer alıyor. 
Çin Tencent 
sitesinde yer alan 
haberde, 1984 
yılında yürürlüğe 
giren uygulama ile 
başlatılan paralı yol 
projesi sayesinde 
ülkedeki otoyolların 
yüzde 95'lik 
kısmı alınan otoyol 
ücretleri ile inşa

Bu SMS takipte!
Kısa mesaj (SMS) 
dolandırıcılarının 
peşine düşen Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, 
denetimin kapsamını 
genişletiyor.
Cep telefonlarına 
gönderilen 'Tebrik 
ler, hediye kol saati 
kazandınız', 'Elektrik 
faturanızda yüzde 
40'a varan indirim
den yararlanın' şek
lindeki mesajların 
peşine düşen bakan
lık, televizyon 
reklamlarına da el

edildiği, artık otoy
olların yüzde 
96'sının ücretsiz 
olacağı ifade edildi. 
Talep halktan geldi 
ÖTE yandan, Dünya 
üzerinde toplam 
140 bin kilometrelik 
paralı otobandan 
100 bin kilome
tresinin Çin'de yer 
alması, Çin Ulusal 
Halk Meclisi'nin 
yıllık toplantısında 
dile getirilmişti. 
Shandong eyalet 

attı. Bazı televizyon 
kanallarında yayın
lanan 'SANS yaz 
XXXX'ya gönder, 
içeriğini al bu muh 
teşem ödüller için 
çekilişe katıl' başlıklı 
reklamlarla ilgili 
olarak açılan dosya, 
reklamlara durdurma 
cezası verilerek 
karara bağlandı. 
Zaman'dan Ercan 
Baysal'ın haberine 
göre, 'Ceple Kazan 
Kazandırıyor XXXX' 
isimli kampanyaya 

delegesi Sun Jiye 
yetkililere paralı 
otoban yol ücret
lerinin fazla 
olduğunu ve planla
manın tekrar göz
den geçirilmesi 
tavsiyesinde bulun
muştu. Bazı paralı 
otoyolların sadece 
birkaç kilometreden 
ibaret olduğunu 
ifade eden Sun, par
alı otoyolların daha 
az olmasını dile 
getirmişti.

ilişkin muhtelif 
mecralarda yayın
lanan, 'Ev, araba, 
para, yüklü kart' 
kazanılacağının vaat 
edildiği reklamlarla 
ilgili olarak Reklam 
Kurulu'na yapılan 
başvurular üzerine, 
bu reklamlar incele
meye alındı. Dosya, 
ilgili firmanın yazılı 
görüşü ve diğer bilgi 
ve belgeler temin 
edildikten sonra 
kurul gündemine 
alınacak.

2010 sonuna kadar 
hastanelere 250 
liraya kadar olan 
borçları siliniyor. 
250 liranın üzerinde
ki borçların da 
yüzde 50’sinin bir yıl 
içinde ödenmesi 
koşuluyla kalan 
yarısı siliniyor.
Vergi ve prim 
borçlarından sonra 
hastane borcuna da 
af geliyor.
Herhangi bir nedenle 
sağlık yardımından 
yararlanamayanların’ 
2010 sonuna kadar 
hastanelere 250 
liraya kadar olan 
borçları siliniyor. 
250 liranın 
üzerindeki borçların 
da yüzde 50’sinin 
bir yıl içinde peşin 
ya da taksitle 
ödenmesi koşuluyla 
kalan yarısı 
siliniyor.
Düzenleme, 
Meclis’te görüşülen 
sağlık hizmetlerinin 
hızlandırılmasına 
ilişkin yasa önerisiy 
le getiriliyor.
Hastane borçlarının 

affı, hükümetin 
seçimlerden önce 
Meclis’ten çıkarmayı 
planladığı düzenle 
meye, önceki gece 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki . 
görüşmeler sırasın

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

da bir önergeyle yaşayanları da
eklendi. düşünmek
Ağırlıklı olarak prim 
borçları nedeniyle 
sağlık yardımından 
yararlanamayan 
Bağ-Kurluİar’t 
kapsayacak 
düzenlemenin 
gerekçesinde, Sağlık 
Bakanlığı kuruluları
na olan borçların 
tahsilinin hızlandırıl
masının amaçlandığı 
belirtildi. Yasa öner
isinin ilk halinde 
sadece, sağlık 
yardımından yarar
lanamayanlardan 
ölenlerin borçlarının 
silinmesini 
öngörülüyordu. 
Önergeyi veren 
AK Parti İsparta 
Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, şunları 
söyledi: “Teklifte 
vefat edenlerin 
borçlarının silinmesi 
vardı. Sadece 
vefat edenlerin 
ailelerini değil, 
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gerekiyor, Sıkıntıya 
düşmüş insanları 
bir defalığına da 
olsa bu borç 
yükünden kurtarmak 
adına böyle bir 
düzenlemeye 
gidildi.”

KKTC'LİLER DE 
YARARLANACAK
KKTC’Iilerin 
borçlarına da af 
Yasa önerisiyle
KKTC tarafından 
tedavi edilmek için 
Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastanelere 
gönderilen hasta
ların tedavi bedel
lerinden 31 Aralık 
2010 tarihine kadar 
ödenmemiş olanlar 
da siliniyor. Bilgiç, 
“Bu, Kuzey Kıbrıslı 
vatandaşlarımıza 
pozitif bakışın bir 
sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır” 
dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ,H0
Polis İmdat İ55
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 614 45 49
Amtur 514 47 7T

| Kamil Koç 512 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

TAKSİLER

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

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

WAPÜR - FERİBOT ~

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

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. 51Ş 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 5T3 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 MüdI. 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 HIİIIH1İİIİÜ

__________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 Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3924 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Rezervasyon 
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GemliK Körfezspor sezonu açtı
Bursa İkinci Amatör 
Kümede mücadele 
eden Gemlik 
Körfezspor 2010- 
2011 sezonunu 
taraftarlarının yoğun 
ilgisiyle açtı. 
Yeşil Beyaz renk
leriyle 1982 yılında 
kurulan.Körfezspor 
Gemlik İlçe 
Sahasında düzenle
nen törenle yeni 
sezona merhaba 
dedi.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe, İlçe Spor 
Müdürü Abdurrah 
man Lale, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü As 
Başkanı İlhan Satık 
ile kalabalık davetli 
nin katıldığı sezon 
açılışı saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. 
Dualarla yapılan 
kurban kesiminin 
ardından sporcular 
tek tek isimleri oku
narak tanıtıldı.

tefe

Kulüp Başkanı 
Osman Küçük, yeni 
sezon konuşmasında 
geçtiğimiz yıllarda 
sahaya çıkaracak 11 
futbolcu bulmakta 
zorluk çektiklerini 
belirterek "Şimdi ise 
bir çok branşta 
faaliyet gösteren bir 
kulüp olma yolun
dayız. Gemlik'te 
hiçbir kulüpte olma

yan bayan voleybol 
takımımız var. Bu 
sezon tam anlamıyla 
spor kulübü olmak 
için hedef büyüttük. 
Amacımız gençlerim
ize sporu sevdirerek 
onları kötü alışkan
lıklarından arındır
maktır. Kulübümüze 
katkı gösteren her 
kese teşekkür ediyo
rum" dedi

Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'da yaptığı 
konuşmada sporun 
barış ve kardeşlik 
olduğunun bir kere 
daha altını çizerken, 
Belediye Yasasının 
değişmesinden 
sonra belediyelerin 
spor kulüplerine 
daha fazla destek 
vermeye başladığını,

el birliğiyle spor 
konusunda Gemliğin 
eksikliklerini giderm
eye çalışacaklarını, 
Kurşunlu'da 
Büyükşehir tarafın
dan yaptırılacak spor 
tesislerinin kulüplere 
açılacağını, mevcut 
sahanın yanındaki 
toprak alanın proje 
ortaklığıyla Büyük 
şehir tarafından

Gemlik’e kazandırıla
cağını belirterek 
Körfezspor'a yeni 
sezonda başarılar 
diledi.
Kulübe katkıda bulu
nan kişilere verilen 
teşekkür plaketleri 
nin ardından Körfez 
spor ile Bordospor 
takımları yeni sezon 
için özel bir karşılaş
ma yaptılar.



Eski Belediye Başkanlarından Nezih Dimili ve Mehmet Turgut 23. maddeyi yorumladılar 

Tumut, "Valinin çağrısı ile loplanan 
meclisin aldığı kararlar kesin karardır”M, liıiıa mitlisi iwW

Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevden uzaklaştırıl
masıyla başlayan süreçte 
yaşananlar, Gemlik 
gündemindeki yerini 
korurken, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis 
Başkan vekili

Gürhan Çetinkaya’nın 
Belediyeler Yasasının 
23. maddesine göre 
meclisi toplantıya çağır
ması ve CHP’li meclis 
üyeleri ile cumartesi ve 
pazar günü meclis 
toplantısı yapıp, Belediye 
Başkan vekili

seçmelerinin 
yankıları sürüyor. 
Eski Belediye 
Başkanlarından Nezih 
Dimili ve Mehmet 
Turgut’a 23 maddeyi 
nasıl yorumladıklarını 
sorduk. Kadri Güler’in 

haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Mart 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

İnternet 
dolandırıcılarına 

dikkat
Maliye Bakanlığı Mali Suçları 
Araştırma Kurulu (MASAK) Başka 
nı Mürsel Ali Kaplan, vatandaşları 
internet yoluyla ger çekleştirilen 
"ön ödeme dolandın cılığı" konu 
sunda uyardı. Haberi syf 10’da

CHP'liler kararları yazdı ftnaılilu İmam Hatip lisesi
Bursa II Birincisi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Gurubu’nun Başkanvekili Gürhan 
Çetinkaya’nın Meclisi 23. maddeden 
toplantıya çağırması ile başlayan 
süreçte Cumartesi ve Pazar günü 
yapılan kapı önü meclis toplantısında, 
CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla 
Necdet Ersoy’u meclis başkanı 
seçerek, 17 Mart günlü Meclis toplan
tısının geçersiz ve hukuksuz say
maları ile ilgili alınan kararlar dün 
metin haline getirildi. CHP’liler bu 
kararları bugün İlçe Kaymakamlığına 
teslim etmeleri bekleniyor.

Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuran 
Okuma Yarışmasında Bursa II Birincisi 
oldu. 22 Mayıs 2011 tarihinde Gemlik 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde 
Hafızlık ve Ezan Okuma Türkiye Finali 
İlçemizde düzenlenecek. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış

Kafam kanştı...
Belediyede yaşananlar ile ilgili her 

kafadan ayrı seç çıkıyor.
Tek gerçek bugün Gemlik Belediyesi 

koltuğunda AKP’li bir başkanın otur
ması...

Diğerleri hukuksal durum.
Görevden alınan Başkan ve yardım

cıları alınma nedenleri için “Yürütmenin 
Durdurulması" ve "Göreve iade" dava 
lan açtılar.

CHP’liler bir de cumartesi pazar günle 
ri 23. maddeyi uygulayarak kendilerine 
göre bir meclis toplantısı yaptılar.

Bunun hukuki dayanağı kendilerine 
göre var.
Hukuk öyle bir mene'm şey ki, kim daha 
iyi yorumlarsa ve savunursa o kazanıyor.

Devamı sayfa 4’de

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

Ağır ölüm...
İnsanoğlu öyle anlar yaşıyor ki...
Ya da kimi olaylarla karşılaşıyor ki... 
Sosyal yaşam da...
Ya da siyaset dünyasında...
Aklı almıyor...
İnsana dair güveni eziliyor...
Ardından yalnızlaşıyor.
Uzaklaşıyor...
Yaşama küsüyor.
Durağanlaşıyor.
Sonra da sıradanlaşıyor. 
Asıl olan küsmek mi? 
Direnmek mi?
Yaşamı sevmek mi?
Yoksa dersler çıkarmak mı;? 
Pablo Neruda'yı bilirsiniz.
Gerçekçi bir ozan.
Yaşamda bir yığın sille yemiş...
Yedikçe olgunlaşmış.
Ve asla umutlarını yitirmemiş.
Hep direnmiş.
O'nun Ağır Ölüm diye bir şiiri var. 
Şiirinde yol gösteriyor insana... 
Ne diyor göz atalım?

Ağır ağır ölür alışkanlığının kölesi olan
lar, her gün aynı yoldan yürüyenler, 
yürüyüş biçimini hiç değiştirmeyenler, 
giysilerinin rengini değiştirmeye yelten- 
meyenler, tanımadıklarıyla konuşmayan
lar.
Ağır ağır ölür tutkudan ve duygulanım

dan kaçanlar, beyaz üzerinde siyahı ter
cih edenler, gözleri ışıldatan ve esnemeyi 
gülümseyişe çeviren ve yanlışlıklarla 
duygulanımların karşısında onarılmış 
yüreği küt küt attıran bir demet duygu 
yerine "i" harflerinin üzerine nokta koy
mayı yeğleyenler.
Ağır ağır ölür işlerinde ve sevdalarında 

mutsuz olup da bu durumu tersine 
çevirmeyenler, bir düşü gerçekleştirmek 
adına kesinlik yerine belirsizliğe kalkış- 
mayanlar, hayatlarında bir kez bile man
tıklı bir öğüde aldırış etmeyenler.
Ağır ağır ölür yolculuğa çıkmayanlar, 

okumayanlar, müzik dinlemeyenler, gön
lünde ıncefiK parınâırmayariıar.
Ağır ağır ölür özsaygılarını ağır ağır yok 

edenler, kendilerine yardım edilmesine 
izin vermeyenler, ne kadar şanssız 
oldukları ve sürekli yağan yağmur 
hakkında bütün hayatlarınca yakınanlar, 
daha bir işe koyulmadan o işten el 
çekenler, bilmedikleri şeyler hakkında 
soru sormayanlar, bildikleri şeyler 
hakkındaki soruları yanıtlamayanlar.

Deneyelim ve kaçınalım küçük dozdaki 
ölümlerden, anımsayalım her zaman: 
yaşıyor olmak yalnızca nefes alıp ver
mekten çok daha büyük bir çabayı 
gerektirir.

Yalnızca ateşli bir sabır ulaştırır bizi 
muhteşem bir mutluluğun kapısına.

*****
Ne dersiniz?
Neruda'ya kulak verip umuda nefes 

almak mı doğru olan...
Yoksa sıradanlaşıp körelmek mi?

MİMİ ÇIİIIM M llMlffl
Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Gemlik'te 
yağan yağmurlar 
sonucu yaşanan 
sorunu çözmek için 
başlatılan 
Kanalizasyon ve su 
tahliye boru hattı 
çalışmaları sona yak
laşmak üzere. 
Gemlik BUSKİ 
İşletme Müdürlüğü 
önünden başlatılan 
ve Dereboyu Fatih 
Caddesi üzerinden 
Hürriyet Caddesi’ni 
izleyen 800’1 ük 
Kanalizasyon 
boru hattı 
pazarın kurulduğu 
Taşköprü'ye ulaştı. 
İlçe Pazarının 
kurulduğu Salı 
günleri vatandaşların 
sıkıntı yaşamamaları 
için çalışmaları

izleyen Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Belediye Meclis 
üyeleriyle birlikte 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
Bölgedeki esnafında 
mağdur olmaması

için çalışmaların 
hızlandırılmasını 
isteyen Başkan 
Vekili Yılmaz, Ana 
boru hattının Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu'nun 
bulunduğu yere 
getirilmesinden

sonra bağlantıların 
yapılarak sel 
taşkınlarının daha 
rahat tahliyesinin 
mümkün olacağını 
ve bölgedeki 
evlerin su altında 
kalmayacağını 
söyledi.

W laıMaıı ılıleıı geçiriliri
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, ilçenin 
çeşitli yerlerinde 
bulunan çocuk 
oyun parklarını 
gezdi. Başkan 
vekili Yılmaz, oyun 
parklarının elden 
geçirilerek 
yenileneceğini 
söyledi.
Belediye Meclis 
üyeleriyle birlikte 
şehir turuna çıkan 
Başkan vekili 
Yılmaz, kurulduk
larından bu 
yana bakımı 
yapılmayan 
çocuk oyun park
larının bahar 
aylarında mutlaka 
bakımlarının yapıla
cağını söyledi. 
Bazı parkların 
içinde yağmurların 
tahrip ederek 
çukurların oluşması 
nedeniyle çirkin 
görüntüler meydana 
gelirken bazılarında 
ise doğal gaz için 
açılan çukurların 
kapatılmamaları 
nedeniyle küçük 
çocuklara tehlike 
yaratabileceğini 
ifade eden Başkan 
vekili Yılmaz, 
"Çocuk oyun park-

iarınaa bir çok alet 
ya bozuk ya da kul
lanılamayacak şek
ilde tahrip olmuş. 
Çocuklarımızın 
oynamalarına engel

olacak duruma 
gelmiş oyun alet
lerinin değişmesi 
gerekiyor, bazı oyun 
alanlarında ise zemi
nin parke taşı

olması çocuklar 
için tehlikeli, 
bunlara yakın 

zamanda çözüm 
bulacağız" şeklinde 
konuştu.
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Ablası gözlerinin önünde öldü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, Oğuz P'nin 
(21) kullandığı 
03 FR 094 plakalı 
otomobil, Inegöl- 
Bursa karayolu 
İnegöl Şehirlerarası 
Term! nali mevki 
sinde, yolun 
karşısına geçmeye

çalışan Saadet 
Albayrak'a (50) 
çarptı. Albayrak, 
olay yerinde hayatını 
kaybetti.

Aniden yola fırlayan 
ablası gözleri önünde 
ölen Fehmi özbay, 
sinir krizleri geçirdi. 
Özbay, vatandaşlar

ve sağlık 
ekiplerince güçlükle 
sakinleştirildi. 
Erzurum'dan bir 
süreliğine kardeşinin 
yanına gelen 
Saadet Albayrak'ın, 
kardeşi Fehmi 
Özbay ile Bursa'daki 
yakınlarını ziyaret 
için İnegöl 
Şehirlerarası 
Terminali'ne gitmeye 
çalıştığı öğrenildi.

YazıYORUM
<sr _____ _ ____ -_________ * ‘ t____

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmâll.com

www.mllliyet/blog/özcan vural

Kadın hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Bursa'da bir apart
man dairesinden 
ziynet eşyası çalan 
3 kadın, polis tarafın
dan kıskıvrak 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesi Sakarya 
Mahallesi Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi 
üzerindeki bir apart
mana giren üç 
kadının durumundan 
şüphelenen vatan
daşlar polise haber

I

verdi. Apartmanın 
dışında bekleyen 
Asayiş Şube Hırsızlık 
Büro Amirliği'ne 
bağlı ekipler, bir süre 
sonra apartmandan 
çıkan G.O. (22), M.G. 
(19) ve LU. (19) adlı

kadınları takibe aldı. 
İzlendiklerini anlayan 
zanlılardan M.G, 
kadın çorabının içine 
sakladıkları ziynet 
eşyalarını yol kenarı
na atarak kaçmak 
istedi.

Ekiplerin kısa 
süreli kovalamacası 
sonucu 3 kadın 
yakalanarak 
emniyete getirildi, 
ifadelerinde iş ara
mak için caddede 
yürüdüklerini iddia 
eden ve hırsızlık 
suçundan çok sayı
da sabıkaları bulu
nan 3 zanlı adliyeye 
sevk edilirken, çalı
nan ziynet eşyaları 
sahibine teslim 
edildi.

TT T
II II

llzerinıle Esrar Bulundu İnşaatın nalından diistıı
Bursa'da üzerinde 
esrar bulunan kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, Beyazıt 
Mahallesi 1. Kıbrıs 
Caddesi'nde devriye 
gezen polis ekipleri

tarafından yapılan 
üst aramasında 
cebinde 4 gram 
esrar bulunan
Ö.D. (30), gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Gemlik’te Bir İnşaat
tan Düşen Kişi Ağır 
Yaralandı.
Alınan bilgiye > 
göre, Hisar 
Mahallesindeki okul 
inşaatının 4. katında 
çalışan Salih K.

(29), dengesini 
kaybetmesi 
sonucu düştü. 
Ağır yaralanan 
genç, ambulansla 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında bir 
kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Emin Azsu'nun (45)

kullandığı
16 BJF 78 plakalı 
otomobil, Kavaklı 
Mahallesi
2. Osmangazi 
Caddesi'nde yolun

karşısına geçmek 
isteyen Neziha 
Korkmaz'a (35) 
çarptı.
Kazada yaralanan 
ve ambulansla

Bursa Devlet 
Hastanesine 
götürülen 
Korkmaz'ın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi.

Düğün gecesi gelini dövdü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, düğün 
gecesi çıkan 
tartışmada damat 
tarafından 
dövüldüğü ileri 
sürülen gelin, 
hastaneye kaldırıldı. 
Alınan bilgiye

göre, Akhisar 
Mahallesi'nde, 
düğünün ardından, 
gece geç saatlerde 
evlerine giden 
gelin D.O ve 
damat arasında, 
"kayınvalide 
tartışması" çıktı.

Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
damat tarafından 
darbedildiği ve 
yüzünde şişlikler 
oluştuğu öne 
sürülen D.O, 
ambulansla 
İnegöl Devlet

Hastanesine 
kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan 
gelin, eşinden 
şikayetçi olmayınca 
yakınları tarafından 
tekrar damadın 
yanına, evine 
götürüldü.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kendi düşen ağlamaz!....

Büyükşehir sınırları içine alınmamıza 
baştan beri Gemlik halkı sıcak bakmadı..

Büyüksehir'e bağlanması da yasa 
geregi kaçınılmazdı.

Bağlandı ve sorunlar da beraberinde 
gelmeye başladı.

Başkanvekilliği seçimini ise MHP ve 
CHP'deki fireler sonrası AK Parti ele 
geçirdi.

Bu durumu CHP'nin kabullenemediğini 
görüyoruz.

Oysa, yasalar çok açık. 5216 ve 5393 
sayılı yasalar neyin, nasıl yapılacağını 
çok net ifadelerle belirlemiştir.

Boşalan başkan koltuğunun dolması 
için Gemlik Belediye Meclisi'nde yapılan 
seçimde, CHP ipin ucunu kaçırmış ve 
çoğunluğunu yitirmiştir.

Meclis Grubu'nu kontrol edemeyen bir 
partinin, koltuğu koruması da beklene
mez. Onun için bence susup, hatalarını 
kabul etsinler.. Atı alan Üsküdar’ı geçti..

Başkanvekilliği seçimi sonrası yapılan 
itirazın bana göre bir anlamı yok.

Dere geçilmiştir. Şimdi, soruşturmanın 
sonucu beklenecektir.

Oturumu yöneten CHP'li Meclis Başka 
nı'nin yaptığı itirazdan bir sonuç çıkaca 
ğını da düşünmüyorum.

Hele başkanlık makamına gidip bizim 
hakkımız bırak demelerini ben, tebes 
sümle karşıladım.

Görüyoruz ki, makamını geçici de olsa 
kaybetmiş olanlar, koltuğun AK Parti'ye 
geçmesine tahammül gösteremiyor.

(İstifa denen'bir yol vardı, makam aşkı 
bıraktırmadı.)

Önceki gün zehir zemberek bir açıkla
ma yapılarak, Balıkçı Barınağı’nın dur
durulmasına itiraz ediyorlar.

Devam eden bir projenin, siyaseten 
askıya alınmasi elbette doğru değil.

Böyle bir durum varsa, yeni seçilen 
Başkanvekili de bize göre yanlış bir 
tutum sergilemektedir.

Ancak, barınak İnşaatının yasal izinler 
alınmadan yapıldığına ilişkin iddialar or 
tada dolaşmaktadır.

Belediye'ye ait internet sayfasının de 
ğişmesi de son derece yerinde bir uygu
lamadır. Yasalara göre doğru..
AK Partili Başkanvekili, Meclis tarafın

dan yasa gereği, asilin bütün yetkileriyle 
donatılmış bir başkandır.

Görevden el çektirilen CHP'li Başkanı 
aklanıp gelirse, aynı uygulamayı o da ya 
pacaktır. Bu da doğru olacaktır..

Bunu yanlış bir uygulama gibi günde 
me getirmek tahammülsüzlüğün yansı
masıdır.

Ne yani, web sayfasında Belediye Baş 
kanı olarak Güler'in ismi ve resmi mi 
korunacak?.. Bu mantığa aykırı...

Belediyenin internet sayfalarında ya 
yınlanan savcılık soruşturmasını saat 
lerce sabırla okudum.

Çok kötü iddialar var... Neler neler!...
Bunları bilmiyordum.
Okudukça söke oldum, üzüldüm.
Başkan Gülşr ve partisi, Belediye Baş 

kanlığı'nın soruşturma sonrası kaybedil 
meşinde biraz da kendilerini sorgula
mak durumundadırlar.

hotm%25c3%25a2ll.comwww.mllliyet/blog/%C3%B6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kafam karıştı..
Dün, eski SHP Belediye Başkanı Avukat Nezih 

Dimili ile konuyu görüştüğümde, CHP’lilerin 23. 
maddeye göre meclisi toplayamayacağını söyle
di.

Vali’nin görevden alma ile 47. maddeye göre 
yaptırdığı toplantıda bir kararın alındığını, kararın 
kesin olduğununu söyledi.

23. maddeyi hukuksuzluk durumunda Vali’nin 
uygulaması geretiğini de belirtti.

Çetinkaya’nın görevinin Meclis 2. başkanvekili 
olarak, Başkanvekili seçimlerini yaptırmak oldu 
ğunu söylüyor Dimili.

“Görev orada biter" diyor.
Eski AKP’li belediye Başkanı Mehmet Turgut da 

aynı görüşte...
“47. madde normal meclis toplantılarında uy 

gulanan bir madde değildir" diyor Turgut.
Mehmet Turgut'a göre, Refik Yılmaz’ın başkan- 

vekili seçildiği toplantıda, Gürhan Çetinkaya 
Meclisi yöneten Başkan olarak, Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’ye oy kullandırsaydı, sonuç bugün 
kü gibi olmazdı.

“AKP’li üye sayısı 9 dur. Mehmet Çelik ile 10 
olur. Bu durumda CHP’nin 13 üyesi bulunurdu.

Muharrem Sarı ayrılıp, karşıya geçse bile sonuç 
12,• 11 CHP lehine gelişirdi.
0 zaman, ‘hukuksuz’ luk yaşandı diye, AKP ve 

onlarla oy kullananlar hukuksuzluğun kaldırıl
ması için Vali’ye gidecek, Validen hukuksuzluğun 
kaldırılmasını talep edeceklerdi.

İşte ünlü 23. maddeyi Vali o zaman uygulaya
caktı.

Meclisin kararı kesindir.
“Bu karar ancak yargı kararı ile düzeltilir" diyor 

Mehmet Turgut.
Haydi bakalım.
Bakın herkesin yorumu nasıl farklı..
Gel de kafan karışmasın.
Anlaşılan bu sorunu yine yargı çözecek..
0 zamana kadar, belediye yönetiminde bulu

nanlar CHP’yi ve eski yönetimi yıpratmayı 
sürdürecek.

Dün, Refik Yılmaz As Tv.de katıldığı bir prog 
ramda, Nasan Bozkurt’un “SatırbaşT’nda soru
larına cevap verdi.

Eski belediye yönetimini, Savcılığın iddiaları ile 
yerin dibine batırdı.

Tek taraflı bir proğramın ne kadar adil olduğunu 
sizlere bırakıyorum.

Burada, Fatih Mehmet Güler’e cevap hakkı doğ 
duğunu düşünüyorum.

Bugüne kadar bazı basın organları hep tek ta 
raflı yayınlar yaptılar.

Bunun bir örneğini dün yine yaşadık.
Yargılamadan infaz yapılmamalı.
0 zaman yargıya ne gerek var..
Ben de, iki gecedir saatlerce iddiaları okuyo

rum.
Bunlar iddiadır, ama önemli saptamaların oldu 

ğunu da görüyorum.
Yazımı yazarken belediye anonsundan Refik 

Yılmaz’ın saat 22.45 de As Tv. ye çıkacağı duyu
ruluyor.

Görülen o ki Belediyede iktidarda olanlar 
karşılarındakini yıkmak için her yolu deneyecek
ler.

Bunda kararlılar.
Kafam karışık, hem de karma karışık.

Eski Belediye Başkanlarından Nezih Dimili ve Mehmet Turgut 23. maddeyi yorum- 

ıal imli tıiiim mdişi tmama' 
laiiiWWaMMaa 

meclisin aldığı iarariat kesin kararılır
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasıyla 
başlayan süreçte 
yaşananlar, Gemlik 
gündemindeki yerini 
korurken, Cumhuri 
yet Halk Partisi

Nezih DİMİLİ(SHP): 
Süreç Belediye 
Başkanı Fatih Meht 
Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasıyla 
başladı. Belediye 
Yasası’nın 47. mad
desi ile boşalan 
Belediye 
Başkanhğı’nın 
doldurulması için 
Vali’nin 10 gün 
içinde meclisi 
toplantıya çağırıp 
Başkan görevleriyle 
donatılmış bir 
başkanvekili seçimi 
yapıldı.
Burada 47. madde, 
meclisi toplama 
yetkisini Vali’ye ver
miştir.
Dikkat edilirse, nor
mal toplantılarda bu 
görevi Belediye 
Başkanları yapar.
Vali meclisi toplan
tıya çağırmıştır.
Başkan görevden 
uzaklaştırıldığı için 
birinci 
Başkanvekilinin de 
toplantıya aynı 
gerekçe ile katıl
madığı için ise 
Meclisi 2. 
Başkanvekili açtı. 
Çetinkaya, burada 
meclisi yürütmekle 
sorumludur. Bir 
seçim yapıldı ve 
karar alındı. Bu 
karar kesindir. 
Bana göre, 23. 
maddeyi uygulaya
cak kişi Vali’dir. 
Çünkü, 47. madde 
Belediye Başkanı 
görevini Vali’ye

Meclis Başkanvekili 
Gürhan Çetinkaya 
mn Belediyeler 
Yasasının 23. mad
desine göre meclisi 
toplantıya çağırması 
ve CHP’li meclis üye 
leri ile cumartesi ve 
pazar günü meclis 

vermiştir. 
CHP’lilerin 23. 
maddeyi Başkan 
Mehmet Fatih 
Güler’in vekil bırak
tığı Gürhan Çetinka 
ya da olduğu iddi
aları bana göre yan
lıştır. Meclisin 47. 
maddeye göre 
toplanması özeldir. 
Çetinkaya’nın 
toplantıdan sonra 
görevi bitmiştir. 
Eğer, mecliste bir 
usulsüz lük olmuşsa 
bunun muhatabı Vali 
olmalıdır. Vali, 
meclisi o zaman 23. 
maddeye göre 
toplantıya çağırır. 
CHP’li Çetinkaya’nın 
23. maddeye göre 
meclisi toplaması 
bence mümkün 
değildir. Bunlar 
yetki meselesidir. 
Ben, 23. maddeyi 
böyle yorumluyo
rum. CHP’li üyeler 
47. maddeye göre 
toplanma dan önce 
istifa edip, yedek
lerini meclise gön
dermeliydiler. 

T MAâ “suH“Şfl ™ HARCAMA

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama1’ 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

toplantısı yapıp, 
Belediye Başkan 
vekili seçmelerinin 
yankıları sürüyor. 
Gemlik şimdi iki 
Belediye Başkanı 
ile mi yönetilecek 
soruları kafaları 
karıştırırken,

Mehmet TURGUT 
(AKP):
CHP’liler normal bir 
meclis toplantısın
daymış gibi 23. 
maddeye göre 
meclisi toplantıya 
çağırdılar.
23. madde bana 
göre bunu içermiy
or. 47. maddede 
Belediye başkanının 
bir soruşturma 
sonucu görevinden 
uzaklaştırılması 
halinde, 
Vali’nin belediye 
başkanının görevini 
yapacak bir 
başkanvekilini - 
seçmek üzere 
meclisi 10 gün 
içinde toplantıya 
çağırma yetkisi 
vermiştir.
Bu durum meclisin 
normal çalışma 
ve organlarıyla 
ilgili bir durum 
hükmünde değildir. 
Özel hükümdür. 
CHP’lilerin yorum
larında eksikleri 
var. Eğer 47. 
maddeye göre 
toplanan mecliste 
Gürhan Çetinkaya, 
İçişleri Bakanlığı 
yazısına karşın 
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’ye 
oy kullandırsaydı 
ve seçim buna göre 
yapılsaydı.
Bir karar yerine 
getirilmiş olacaktı. 
O zaman bu 
kararı hukuksuz

ffiTO ABONE OLDUNUZ MU?
itıılrlı lıı tiııinlıul luıttil 

eski Belediye 
Başkanlarından 
Nezih Dimili ve 
Mehmet Turgut’a 
23 maddeyi nasıl 
yorumladıklarını 
sorduk.
Aldığımız yanıtlar 
şöyle:

bulan Vali yargıya 
gidip, kararı 
bozdurmak için 
dava açmak 
zorunda kalacaktı. 
Bu yapılmadı. 
Başkanvekili 
meclis toplantısını 
açıp, gündemi uygu
layıp, kapadım 
dediği andan 
itibaren bir 
karar alınmıştır. 
Bu kararlar 
kesin kararlardır. 
Meclis kararları 
yargı yoluyla 
düzeltilir.
Çetinkaya meclis 
üyesi Acar ve 
Ateşli’ye oy kul- 
landırsaydı, bu 
süreç başka türlü 
işlerdi.
Bana göre, Gürhan 
Çetinkaya Başkan 
Güler’in görevden 
alınmasıyla 
Başkanvekili 
değildir. 23. madd
eye göre meclisi de 
toplantıya çağıra
maz. Ben, böyle 
düşünüyorum.” 
dedi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tv.de
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HmMnIei unit
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Kuran Okuma 
Yarışmasında Bursa 
II Birincisi oldu. 
Önceki gün saat 
H.oo’de Mudanya 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Ev Sahipliğin 
de Mudanya Ugur 
Mumcu Kültür 
Merkezi’nde Bursa 
İmam Hatip Liseleri 
Arasında Hafızlık, 
Kur’an Okuma ve 
Ezan Okuma II Finali 
Yapıldı.
Finale Protokol, 
İmam Hatip Liseleri 
Müdürleri, Yönetici 
leri, Öğretmenleri, 
Velileri ve Yarışmacı 
Öğrenciler katıldılar. 
Kuran Okuma 
Yarışmasında Bursa 
II Birincisi olan 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Öğrencisi Mücahit

SiiWihlldiiliiilwwiiiiiiilHiiliiiii
'Sağlıklı Şehir' oluş
turma çalışmalarını 
yürüten 'Sağlıklı 
Kentler Bİrliği'nin 
'Encümen ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu' 
Bursa'da toplandı. 
Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin başkan
lığında Dobruca 
Sosyal Tesisleri'nde 
bir araya gelen birlik 
encümeni ve plan ve 
bütçe komisyonu 
üyelerinin, birliğin

Memek, 08 Mayis Balıkesir / Edremit’te
2011 tarihinde yapılacak olan

2010 Mali yılı kesin 
hesabını görüştüğü 
toplantıda, 'Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Hareketi'nin gelişimi
ni sağlayacak önemli 
kararlara da imza 
atıldı. Sağlıklı 
Kentler Bİrliği'nin 
geleceğine yönelik 
daha etkin stratejiler 
geliştirilmesi gerek
tiği düşüncesinde 
fikir birliğine varan 
encümen üyeleri, 
birliğin etkinliğinin 
daha aktif hale 
gelmesi için üye 

belediyelere 
yönelik eğitim 
faaliyetlerinin 
artırılmasına karar 
verdi.
Birliğin çalışmaları 
nın daha güçlü bir 
zeminde yürütülmesi 
hedefiyle gerçek
leştirilen toplantıda, 
tüm kentler için çok 
önemli bir proje olan 
'Sağlıklı Şehirler 
Projesi'nin tanıtımına 
yönelik faaliyetlerin 
artırılmasına da 
karar verildi. Yeni 
üyelerle 'Sağlıklı

Marmara Bölge 
finalinde Bursa’yı 
temsil edecek. 
Öte yandan yapılan 
açıklamada, 22 
Mayıs 2011 tarihinde 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ev 
sahipliğinde Hafızlık 
ve Ezan Okuma 
Türkiye Finali 
İlçemizde düzen* 
leneceği belirtildi. 
Hafızlık ve ezan 
Okuma katego 
rilerinde ögrencile 
rimiz Türkiye 
Finaline katılacak
larından il ve bölge 
yarışmalarına katıl
mayacaklar. 
Gemlik Anadolu 
İmam Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
"ilçemizde Türkiye 
finalinin düzen
lenecek olması bizim 
için büyük bir onur
dur" dedi.

Kentler Hareketi'ni 
daha da güçlen 
dirmeyi hedefleyen 
birlik üyeleri, özellik
le projeye kendisini 
adayacak kentleri 
davet ediyor.
Toplantıda ayrıca, 7 - 
9 Nisan tarihleri 
arasında birliğin 
Bursa'da yapılacak 
olan 14. olağan 
meclis toplantısı ile 
'Kentleşme ve 
Kentlerde Yaşam' 
konulu panelle ilgili 
program ve detaylar 
görüşüldü.

Orhaiwazill Has Parti den 
Gemlilılilere ziyaret

HAS Parti 
Orhangazi Gençlik 
Kolları, Gemlikli 
gençlere ziyarette 
bulundu.
Parti binasında 
gerçekleşen iade-i 
ziyarette, Orhangazi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Hakan Şen 
"Gemlik'te s izleri e 
olmaktan kıvanç 
duyuyorum. Bu pay
laşımların bizlere 
katkısı çok büyük, 
birbirimizi yakından 
tanıyarak neler 
yapabileceğimizin 
idrakidir bu toplan
tılar. Geleceğin 
donanımlı kadroları 
bu salonlardan 
çıkacak" dedi.
Gemlik İlçe 
Sekreteri Yıldıray 
Gölcük ve Gençlik

r Adıma bastırılmış olan 4 nolu 
S cildimde bulunan Seri A sıra No 
>ı 58233 numaralı fatura yaprakları 

belirsiz kişiler tarafından çalınmıştır.
Hükümsüzdür.

ÇAKIROĞLU ZEYTİNLERİ LTD.ŞTİ.

Gemlik Körfez 

Kolları Başkanı 
Cengiz Aytunç 
tarafından 
karşılanan konuk
lara ev sahipliğinin 
en güzel örnekleri 
sunuldu.
"Bu makamlarda 
her zaman bizler 
oturmayacağız. 
Sizler yarınların 
teminatısınız" 
şeklinde konuşan 
Gölcük'e, Gençlik 
Kolları Başkanı 
Cengiz Aytunç ise 
"Atatürk bu ülkeyi 
gençlere miras 
bıraktı. Kendimizi en 
iyi şekilde geliştire 
rek aldığımız 
emanetin ivmesini 
yukarılara taşıya 
cağımızdan şüphem 
yok" seklinde 
destek çıktı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK



29 Mart 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 6

4 yeni Bakanlık geliyor
AK Parti, seçimlere 
üç aydan az bir 
zaman kala 
hükümetin yapısın
da köklü bir değişik
lik yapmak için 
düğmeye bastı.
Bu değişiklik için.de 
Turgut Özal döne
miyle özdeşleşmiş 
’Meclis'i by-pass 
etme* yolu kullanıla
cak. Hükümet, 
bunun için 6 ay 
süreyle Kanun 
Hükmünde 
Kararname yayınla
ma yetkisi için 
Meclis'e başvurdu. 
Bu yetki alırsa ilk 
icraat, dört yeni 
bakanlık kurmak 
olacak.
Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet 
Bakanlığı yerine 
"Kadın ve Aile 
Bakanlığı" kurula
cak. Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışma 
Fonu'ndan Sorumlu 
Devlet Bakanlığı 
yerine "Sosyal 
Yardımlar Bakanlığı"

CHP, Torba Yasayı yargıya taşıyor
CHP, kamuoyunda 
“Torba Kanun” 
olarak nitelendirilen 
6111 sayılı kanun 
kapsamındaki 6 
kanunu Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürecek.
CHP, kamuoyunda 
“Torba Kanun” 
olarak nitelendirilen 
6111 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigor 
tası Kanunu ve Di 
ğer Bazı Kanun ve

oluşturulacak.
Başka bakanlıklar
daki yardımlaşma 
kurumlan da 
bu bakanlığa 
aktarılacak.
Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanlığı, 
"Spor Bakanlığına" 
dönüştürülecek. 
Bağlı kuruluşları 
yeniden belir
lenecek.

BÜTÇE 
SERBESTLİĞİ
Böylece devlet 
bakanlarının, aslen 
Başbakanlık'a

Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
dahil olmak üzere 6 
kanunu Anayasa 
Mahkemesi’ne 
götürecek. CHP 
Grubu’nun yarın 
yapılacak basına 
kapalı toplantısında 
6 kanunu Anayasa 
Mahkemesi’ne 
götürmek için karar 
alınacak. CHP’nin 
Anayasa 
Mahkemesi’ne 
götüreceği kanunlar 

bağlı olan ve bütçe 
harcamaları açısın
dan Başbakanlık 
Müsteşan'nın son 
sözü söylediği kuru
luşlardan sorumlu 
olma dönemi bite
cek. İlgili kurumlar, 
doğrudan "icracı" 
bakanlıklara 
bağlanacak ve 
bütçeleriyle ilgili her 
türlü tasarrufu da 
bu bakanlar 
yapacak. Bu düzen
leme sırasında 
devlet bakanlıkların 
sayısında değişiklik 
olabilecek.

şöyle: 6118 sayılı 
Uluslar arası Ticaret 
Finansmanı İslami 
Kurumu Kurucu 
Anlaşmanın 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun’un, 1. 
maddesi, 
6119 sayılı Özel 
Sektörün 
Geliştirilmesi İslami 
Kurumu Kurucu 
Anlaşmanın 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun’un 1. 
maddesi....

Çöp konteynerleri yi tanıyor
Sıcak yaz günlerinin 
de etkisiyle oluşan 
koku nedeniyle 
insanların etkilen
memesi için ilçenin 
çeşitli yerlerine 
konulan çöp 
konteynırlarının 
yıkanarak 
dezenfekte edilme
sine başlandı. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
ile Temizlik İşleri 
Müteahhidi GİNTEM 
AŞ. Özel Temizlik 
Firması ekipleri 
tarafından başlatılan 
çalışmalarda çöp 
konteynırları önce 
araçlar tarafından 
boşaltılıyor.
Temizlik elemanları 
tarafından içleri

SHriye'ıle kan gövdeyi götürüyor
Suriye'nin Dera 
kentinde güvenlik 
güçlerinin, olağan 
üstü hal yasaları 
aleyhinde sloganlar 
atan protestoculara 
ateş açtığı bildirildi. 
Bir görgü tanığı, 
Reuters ajansına 
yaptığı açıklamada, 
yüzlerce protestocu
nun, kent merkezin
deki meydanda 
toplandığını, 
"İtibar ve özgürlük 
istiyoruz" ve 
"Olağanüstü hal 
yasalarına hayır" 
sloganları 
attıklarını söyledi. 
Görgü tanığı, 
güvenlik güçlerinin, 
göstericilerin üzeri 
ne ateş açtığını 
belirtti.

temizlenen 
konteynırlar, daha 
sonra çöp 
konteynırları yıkama 
ve dezenfekte 
aracının içine alı
narak burada 
yıkanıp dezenfekte 
ediliyor.
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri

Associated Press 
ajansı da bir görgü 
tanığına dayan 
dırdığı haberinde, 
güvenlik güçlerinin, 
Dera'da hükümet 
karşıtı 4 bin civarın
da protestocuya 
önce göz yaşâjjıcı 
gazla müdahale 
ettiğini, daha sonra 
havaya ateş

Müdürlüğü ile 
Özel Temizlik 
Firması GİNTEM AŞ. 
çalışanları 
temizleme ve 
yıkama işlemlerinin 
periyodik olarak 
yapılarak 
Çöp konteynerleri 
nin temiz tutula
cağını bildirdiler.

açtığını aktardı. 
Suudi Arabistan 
Kralı Abdullah bu 
sabah Suriye 
Devlet Başkanı 
Beşşar Esad'ı 
telefonla 
arayarak, Suriye'nin 
yaşadığı 
olaylara karşı 
yönetime verdiği 
desteği bildirdi.

IIİIIMI1IIIBI1
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02242525122

mııııııım
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel ;Jo.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

i%25c3%25a7in.de
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Lale Kemal Kılıç ilköğretim 
Okulu cay partisi düzenledi

Bo$ alanlara fidan dikiliyor

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okul 
Okul Aile Birliği 
tarafından okul 
yararına çay 
partisi düzenlendi. 
Gemlik Belediye 
Binasında bulunan 
Düğün Salonu'nda 
düzenlenen partiye, 
okul velileri yoğun 
ilgi gösterdi.
Etkinliğin açılış 
konuşmasını yapan 
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan, 
"Hanımların 
doyasıya eğlene 
ceği partinin

okul velilerinin 
kaynaşması ve 
okula maddi destek 
sağlamak amacı 
ile düzenlendiğini 
ifade ederek, 
öğretmenlere, 
okul aile birliğine, 

katılımcı velilere 
ve destek olan 
esnaflara 
teşekkür etti." 
Hediye çekilişinin 
yapıldığı etkinlikte, 
katılımcılar orkestra 
eşliğinde eğlendi.

Orman Haftası 
nedeniyle Gemlik'in 
muhtelif yerlerine 
fidanlar dikildi.
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile Belediye Meclis 
Üyeleri Park 
Bahçeler 
Müdürlüğü'nün 
hazırladığı alanlara 
fidan dikimi yaptılar. 
Orhangazi Caddesi 
sinyalizasyon lam
baları yanı trafo 
yanında hazırlanan 
yerlere 8 adet çınar, 
6 adet Ligustrum, 
2 adet Yalancı 
Karabiber fidanı

Hava sıcaklığı 2 ile fl derece azalacak
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
verilerine göre, 
hava sıcaklığı 
kuzey bölgelerde 
2 ila 4 derece azala
cakken diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik olmaya
cak. II il hava sıcak
lıkları ise şöyle; 
Devlet Meteoroloji

dikilirken, Dereboyu 
Fatih Caddesi 
Şehirlerarası 
Otobüs terminali 
karşısına
37 adet Ligustrum 
ağacı dikildi.
Park Bahçeler

İşleri Genel Müdürlü 
ğü'nün son verileri 
ne göre, Akdeniz, İç 
Anadolu, Karadeniz 
Bölgeleri ile Sakar 
ya, Bilecik, Kütahya 
ve Afyon çevrele 
rinde sağanak yağış 
geçişlerinin görüle
ceği tahmin ediliyor. 
Rüzgar genellikle 
güney ve güneybatı 
(Lodos) yönlerden 

Müdürlüğü 
yetkilileri, Orman 
Haftası nedeniyle 
ilçenin çeşitli 
yerlerinde hazır
lanan alanlara fidan 
dikimlerinin yapıla
cağını bildirdiler.

hafif arasıra orta 
kuvvette esecek. 
Gece saatlerinde 
doğu kesimlerde 
buzlanma ve don 
olayı beklendiğin
den, yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (Ulaşımda 
aksamalar 
vb,)dikkatli ve ted
birli ölunmasi 
gerekiyor. v
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Özel İdaresi Gençler Futbol 
Takımı şampiyon oldu

U17 Milliler Ukrayna 
ile Karşılaşacak

Bursa İl özel İdaresi 
Spor Kulübü'nün, 
Gençler 16-17 Yaş 
Futbol Takımı, 
Fidyekızık Gençler 
Futbol Takımı ile 
yaptığı şampiyonluk 
maçından 11-0 
galip ayrılarak, 
şampiyon oldu. 
Gruplarında 
şampiyon olan 5 
takım arasında, tek 
maç üzerinden 
yapılan, puan usulü 
elemelerde 
namağlup şampiyon 
olan gençler takımı, 
İl Özel İdaresi Spor 
Kulübü tarihinde bir 
ilk gerçekleştirerek 
Bursa'yı Türkiye ' 
Şampiyonasında 
temsil etme 
başarısını gösterdi. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Kulüp 
Başkanı Şaban 
Kander başarıların
dan dolayı, 
sporcuları emeği 
geçen tüm yönetimi 
ye hocaları tebrik

iiiı aM 
’f-"I

ettiğini söyledi.
Genç takımın 
başarısının devamını 
dilediğini belirten 
Şaban Kander: 
"Bilhassa 

kulübümüzün 
başarısında 
desteklerini esirge
meyen Genel 
Sekreterimiz Kemal 
Demirel'e Kulüp 

yönetimi adına 
şükranlarımı 
arz ediyor, 
desteklerinin 
devamını diliyorum 
diye konuştu.

U17 Milli Takım, 
Almanya'da düzen
lenen 2010-11 UEFA 
U17 Avrupa Şampi 
yonası Elit Tur 4. 
Qryp't^ki üçüncü ve 
sön maçında 
Ukrayna ile karşıla 
şacak. Ratingen 
Stadı'nda oynana 
cak ve TSİ 12.00'de 
başlayacak karşılaş 
mayı Estonya 
Futbol Federasyo 
nu'ndan Kristo 
Tohver yapacak. 
Milliler, gruptaki ilk 
maçında Alman 
ya'ya 2-0 mağlup 
olmuş, ikinci maçın
da ise İsviçre'yi 2-1 
yenmişti. Ukrayna 
ise ilk maçında 
İsviçre'ye 1-0, ikinci 
maçında ise Alman 
ya'ya 2-0 yenilmişti. 
Grupta oynanacak 
günün diğer maçın
da ise Almanya ile 
İsviçre karşı karşıya 
gelecek. Teknik 
Direktör Abdullah 
Ercan yönetiminde
ki U17 Milli 
Takımımızın kadro
sunda şu oyuncular 
bulunu yor: Sercan

Şen, Okan Deniz, 
Taha Can Velioğlu 
(Bursaspor), Bey 
kan Şimşek, Kerem 
Çağatay, Recep 
Niyaz (Fenerbahçe), 
Kadir Ari, Mehmet 
Erkut Şentürk 
(Beşiktaş), İbrahim 
Yılmaz, Enver Cenk 
Şahin (İstanbul 
Büyükşehir Beledi 
yespor), Selahattin 
Özcan, Ahmet Yıl 
maz Çalık (Gençler 
birliği), Okay 
Yokuşlu (Altay), 
Berkay Ceylan 
(Göztepe), Aykut 
Güler (Gaziosman 
paşa), Yusuf Mersin 
(FC Liverpool), 
Hakan Çalhanoğlu 
(Karlsruher SC), 
Dean Selim 
Florence (Norwich 
City). 28 takımın, 
4'er takımlı, 7 grup
ta mücadele ettiği 
2010-11 UEFA U17 
Avrupa Şampiyona 
sı Elit Tur maçları 
sonunda, gruplarını 
lider olarak tamam
layacak takımlar 
finallere katılmaya 
hak kazanacak.

elm& sekeri
KREŞLERİ

GMlkİNİKÖZIl 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

KURUMU
VI I 
om

^Kaliteli bîr okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLI K SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYR ISINIFLARIM İZ VE 
İKİ BİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

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

LIBERTY (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
MORTGAGG 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 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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Yoksulluk sınırı 2 hin 834 lira
SGK, primlerini 
ödeyemediği için 
emekli olamayan 55 
bin kişinin borcu 
konusunda Ziraat 
Bankası’yla anlaştı. 
Borcu banka ödeye
cek ve parayı emek
linin maaşından tak
sitle kesecek. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SGK), tor 
ba yasa ile yeniden 
yapılandırılan prim 
borçlarıyla ilgili, si 
gortalı ve işveren
lere ödeme kolaylığı 
sağlamak amacıyla 
Ziraat Bankası ile 
işbirliği protokolü 
imzalandığını 
açıkladı.
Şubat ayında yürür
lüğe giren Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırması ile 
İlgili Kanun uyarın
ca, SGK'ya prim 
borcu olan sigortalı 
ve işverenlerin 31 
Aralık 2010 önce
sine ait ana para 
borçlarının tak- 
sitlendirmesi imkanı 
tanınmıştı.
SGK Başkanı Emin 
Zararsız, 7 Mart'ta 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
SGK'ya 3.8 milyon

Enerji yine cebimizi yakacak!
Fatura kabarıyor, 
maliyetin 50 milyar 
doları aşması bek
leniyor. Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, kamu ala
caklarının yeniden 
yapılandırılması 
kapsamında bugüne 
kadar 860 bin

kişinin prim borcu 
olduğunu açıklamış 
ve imzalanan pro
tokolle ilgili, "Çok 
sayıda banka ile 
görüşme yaptık; tek 
bankayla yapılan
manın daha avanta
jlı olacağına karar 
verdik; isteyenler 
Ziraat Bankası'ndan 
yapılandırma kredisi 
çekebilecek" diye 
konuşmuştu.
SGK'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 60 aya kadar 
vade seçenekleri ile 
yüzde 0.79 faiz 
oranıyla kullanıla
bilecek krediden 
sigortalılar ve iş 
verenlerin yanı sıra, 
prim borcundan 
dolayı emekli ola
mayan, kendi nam 
ve hesabına çalışan 
esnaf ve sanatkarlar 

mükellefin başvuru
da bulunduğunu 
bildirdi. Bakan 
Şimşek, cari açığın 
yapısal bir sorun 
olduğunu ifade etti. 
2002 yılında petrol 
fiyatlarının ortalama 
25 dolar civarında 
bulunduğunu, 

ve çiftçiler de her
hangi bir teminat 
göstermeden fay
dalanarak emekli 
olabilecek.
Açıklamada, kredi 
kullanarak prim bor
cunu ödeyen sigor
talılara emekli aylık
larının bağlanacağı 
ve kredi borcunun 
Ziraat Bankası 
tarafından emekli 
aylığından taksitler 
halinde tahsil edile
ceği bilgisi yer aldı. 
Ziraat Bankası'ndan 
bir yetkilinin verdiği 
bilgiye göre, her
hangi bir limit 
gözetmeksizin bor
cun tamamına kadar 
kredi kullanılabile
cek. Borç yapı
landırmadan fay
dalanmak için 
başvuru süresi 2 
Mayıs'ta doluyor.

bugün ise 100 doları 
aştığını kaydeden 
Şimşek,"2002'de 
petrol, doğalgaz ve 
türevlerine 9.5 mil
yar dolar ödemişiz. 
Bugün bu fiyatlar 
devam ederse fatu
ra 50 milyar doları 
aşacak.

Türk-İş, Mart ayında 
dört kişilik bir aile 
için açlık sınırını 
yaklaşık 871 TL, 
yoksulluk sınırını ise 
2834 TL olarak 
hesapladı.
Türk-İş'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
dört kişilik bir 
ailenin "insan onu
runa yaraşır bir 
geçim düzeyi 
sağlayabilmek" için 
yapması gereken 
aylık harcama 
tutarının geçtiğimiz 
aya göre gerilediği 
belirtildi.
Gıda harcaması 
fiyatlarının ger
ilemesinde çoğu 
markette başlayan 
kampanyaların etk
isinin dikkati çektiği 
kaydedilen açıkla
mada, "Açlık yoksul
luk sınırı çalışmasın
da hesaplamaya 
temel olan gıda 
maddelerinin fiyat
ları konfederasyonu- 
muzca piyasadan 
market ve semt 
pazarları sürekli ve 
düzenli olarak 
dolaşılarak doğru
dan tespit edilmekte
dir. Çalışma bu 
niteliğiyle bağım
sızdır ve tüketici fiy
atlarındaki artış eğil
imini yansıtan 'öncü 
gösterge* niteliği 
taşımaktadır.
Kuşkusuz■

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

hesaplanan 
'yoksulluk sınırı' 
tutarı ücret düzeyi 
olmayıp, haneye 
girmesi gereken 
gelir toplamını ifade 
etmektedir" denildi. 
Konfederasyonun 
Mart ayı için yaptığı 
"açlık-yoksulluk 
sınırı" hesabına yer 
verilen açıklamaya 
göre, dört kişilik 
bir ailenin, sağlıklı 
ve dengeli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken ve 
açlık sınırı olarak 
adlandırılan harca
ma tutarı yaklaşık 
871 TL olarak hesap
landı. Gıda harca
ması ile birlikte 
giyim, konut, kira, 
elektrik, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzen’ ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu olan ve yok
sulluk sınırı olarak 
adlandırılan tutar ise 
2834 TL olarak 
tespit edildi.

Ailenin sadece 

NÖBETÇİ ECZANE
29 Mart 20ll Salı 

GÜNAY ECZANESİ

mutfak harcaması 
için yapması 
gereken harcama 
tutarının geçen yıla 
göre yaklaşık 19 TL, 
toplam harcama 
tutarının ise 62 TL 
azaldığı belirtildi. 
Türk-İş'in verileri 
temel alındığında 
Mart 2011 ayı 
itibariyle "mutfak 
enflasyonu"ndaki 
değişim şöyle 
oldu:
"Ankara'da yaşayan 
dört kişilik bir 
ailenin 'gıda için' 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 2,13 
oranında geriledi. 
Yılın ilk çeyreği 
itibariyle artış oranı 
yüzde 0,32 oldu.
Gıda enflasyonunda 
oniki ay itibariyle 
artış oranı yüzde 
3,02 oranında 
gerçekleşti. Yıllık 
ortalama artış oranı 
yüzde 10 olarak 
hesaplandı."

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1™
Polis İmdat I55
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 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3925 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Internet dolandırıcılarına dikkat
Maliye Bakanlığı Mali 
Suçları Araştırma 
Kurulu (MASAK) 
Başkanı Mürsel Ali 
Kaplan, vatandaşları 
internet yoluyla ger 
çekleştirilen "ön 
ödeme dolandın 
alığı" konusunda 
uyardı.
Kaplan, "Bu konuda 
faaliyet gösteren 
uluslararası şebeke 
ler, Türkiye için de 
ciddi tehdit haline 
geldi" dedi.
MASAK Başkanı 
Kaplan, yaptığı açık
lamada, "AFF-Advan 
ce-Free Fraud ya da 
419 dolandırıcılığı" 
olarak bilinen "ön 
ödeme dolandın 
cılığı"nda ciddi bir 
artış olduğunu 
şöyledi.
Ön ödeme dolandın 
alığında, sahte bel
gelerle desteklenen 
maske hikayeler kur
gulandığını ve bun
ları desteklemek 
amacıyla profes 
yönel görünümlü 
web siteleri kulla 
nıldığını kaydeden 
Kaplan, bu sitelere 
girildiğinde, maskeyi 
kuvvetlendirilen her

türlü imajın yaratıldı 
ğını, buna karşılık 
bağlantı linklerinde 
herhangi bir bilgiye 
ulaşılamadığını, ula 
şılsa da sadece tek 
çağrı merkezi numa 
rasıyla irtibat kurula
bildiğini anlattı.
Dolandırıcıların, hak
larında detaylı 
araştırma yapılması
na engel olmak ve 
karşısındakinin 
güvenini kazanmak 
amacıyla Birleşmiş 
Milletler, Avrupa 
Birliği, Dünya Banka 
sı, IMF ve benzeri 
kuruluşlara aitmiş 
gibi görünen sahte 
belgeler kullandığını 
ifade eden MASAK 
Başkanı, şöyle

devam etti:
"İnternet üzerinden 
gerçekleştirilen ön 
ödeme dolandırıcılı 
ğında genellikle belli 
bir vaad karşılığında 
mail gönderilen kişi
den para talep edili 
yor. Ancak istenen 
tutar, özellikle düşük 
tutuluyor. Türk inşa 
nında (az verip çok 
alma) huyu vardır ya, 
bu tür taleplere 
olumlu yanıt verili 
yor. MASAK'a da bu 
konuda çok sayıda 
şikayet geldi. Biz de, 
oldukça fazla sayıda 
takibat ve araştırma 
yaptık. Bunları suç 
tipleri haline getirdik. 
Emniyet Genel Mü 
düdüğünü de bilgi 

lendirdik. İnternet 
dolandırıcılığı lokal 
olmaktan çıktı. 
Başlangıçta Nijer 
ya'da başlamış ama 
bugün Avrupa ülke 
leri ile ABD başta 
olmak üzere tüm ül 
kelerde yaygınlaşı 
yor. Bunu OECD'de 
ülke değerlendirme 
lerinde de görüyo 
ruz. Bu tehdidin 
önümüzdeki süreçte 
ülkemizi de giderek 
daha fazla meşgul 
edebileceği belirtili 
yor. Vatandaşımızın 
bu konularda duyarlı 
olmasını istiyoruz. 
Testi kırılmadan, atı 
alan Üsküdar'ı geç 
meden vatandaşla 
rımızi uyarıyoruz. 
Her gelen maile inan 
masınlar, (az verip, 
çok kazanayım) 
anlayışında olmasın
lar. Sonra parayı 
kaptırdık diye bize 
geliyorlar. Olay 
sadece para da de 
ğil, kimlik ve banka 
bilgilerini de kaptıra- 
bilirler, hesapları 
boşaltılabilir. Bu tür 
dolandırıcılık olay
larına karşı dikkatli 
davransınlar."

BeleılheOılıesiıasıOkııllanla 
Enstrüman Tanım

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
şanatçıları, Nosab 
İlköğretim 
Okulu'nda öğrenim 
gören öğrencilere, 
Türk sanat müziği 
enstrümanlarını 
tanıtarak, eğlenceli 
anlara imza attı. 
Bursa'daki tüm 
okullara ve öğren
cilere ulaşmayı 
hedefleyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
sanatçıları; çello, 
ud, kanun, ney ve 
tanburu tanıttıkları 

eğitimde öğrenciler
den büyük ilgi 
gördü. Tek tek 
enstrümanların 
özelliklerini anlatan 
sanatçılar, Türk 
Sanat Müziği'nin 
sevilen eserlerinden 
de örnekler sundu. 
Eğlenceli eğitimde 
enstrümanları çal
mayı da deneyen 
öğrenciler, bugüne 
kadar uzaktan ilgi 
duydukları müzikle 
içiçe olmanın heye
canını ve mutlu
luğunu da doyasıya 
yaşadı.

■in Nm simi
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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



Ana sözleşme gereği ortaklıklarına son verilenler affediliyor

Marmarabirlik, ana sözleşme gereği geçmişte 
üyeliğine son verdiği ortaklan için af kararı aldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, uygulama 
nın Marmarabirlik'e güç katacağını belirterek, 
ayrıca, 1 Ocak 2003 tarihinden sonra ölen ortak 
varislerinin kooperatife üye olmak için üç ürün 
dönemi içerisinde müracaat etmesi gerektiği 
halde çeşitli sebeplerle bu süreyi geçirmiş olan 
varislerin bağlı oldukları kooperatife 31 Ekim 
2011 tarihine kadar müracaatları halinde bir 
defaya mahsus süre şartı aranmadan ortaklığa 
kabul edileceklerini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Şiir Yarışması Birincisi Celal Bayar 
Anadolu Lisesi öğrencisi Dilek Sark
19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 
Etkinleri Çerçevesinde 
Gemlik İlçe Milli Eğitim Mü 
dürlüğü tarafından ilçemizde 
ortaöğretim kurumlan ara 
sında şiir okuma yarışması 
düzenlendi, yarışmasında 
Gemlik Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi Dilek Şark 
Birinci oldu. Haberi syf4’de

30 Mart 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Seçmen listeleri 
aşınılan iniyor

12 Haziranda yapılacak 24. 
Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi için 18 Martta askıya 
çıkarılan seçmen listeleri, 31 
Mart ta askıdan indirilecek.

Haberi sayfa 5’de

CHP’liler tutanakları teslim etti
17 Mart 2011 günü Vali’nin 
isteği ile toplanan Gemlik Bele 
diye Meclisi’nde, AKP adayı 
Refik Yılmaz’ın Başkanvekili 
seçilmesini, hukuksuz bulan 
Başkanvekili Gürhan Çetinka 
ya’nın Meclisi, Belediyeler 
Yasası’nın 23. maddesine göre 
toplama istemi ile başlayan 
süreçte, yalnız CHP’li üyelerin 
katılımı ile gerçekleşen meclis 
toplantısında CHP’li Necdet 
Ersoy’u Başkanvekili seçmişti. 
Kapı önünde yapılan meclis 
toplantısının tutanakları

dün Kaymakam Bilal Çelik’e 
CHP meclis üyelerince 
teslim edildi.
Teslim anında konuşan 
Necdet Ersoy, 23. maddeye 
göre toplanan Meclis’e ait 
tutanakları yasaya göre gere 
ğinin yapılmasını istedi. 
Kaymakam Çelik ise, tutanak 
lan Valiliğe göndereceğini, 
gereğinin buna göre yapıla
cağını söyledi. Ersoy ise, “Hu 
kuka saygılıyız, sonuçları bek
leyip ona göre davranacağız’’ 
şeklinde konuştu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Libya’dan sonra Suriye kanşırken
Türkiye’nin dış politikasında bir hüsran 

yaşanıyor.
Önceki yıl yapılan Davos zirvesinde, 

İsrail Başbakanıyla bir Tv programında 
ki tavrından sonra çıkıp gitmesi, 
Erdoğan’ın İslam dünyasında yıldızını 
parlatmıştı.

Bir avuç İsrail ile yıllardır başa çıka
mayan İslam ülkeleri, bu popülist tavrı 
çok beğendi.

Erdoğan ve Dış İşleri Bakanı Ahmet Da 
vutoğlu ile dış politika kurmayları, AKP’ 
nin iktidara gelmesiyle Türk dış politika 
sini önce AB ile iyi ilişkilere dayadı.

İktidarın iki yıl AB’ye giriyoruz, girdik 
masallarıyla geçti.

Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ana sözleşme gereği ortaklıklarına son verilenler affediliyor

Marmarabirlik, ana sözleşme gereği geçmişte üyeliğine son verdiği ortaklan için af kararı aldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, uygulamanın Marmarabirlik'e güç katacağını belirtti.

Gürhan ÇETINKAYA

Toprak zengin çiftçi fakir...
Yağmur... Bereket... Toprağa can verir 

de çiftçinin, köylünün yüzünü güldürür 
mü? Yoksa ortalığı sular seller götürür 
de toprağın niteliği azalır mı? Gerçi 
toprak verimli de ne oldu?

Marmara’daki, Ege’deki, Akdeniz’deki, 
Karadeniz’deki iklim koşulları nerede 
var?

1980’li yıllardan sonra Mimar Özal’la 
başladı globalizm ve dışa açılma...

Dışa bağımlılığı esas alan tarım poli
tikası dirençleri kırdı, umutları öldürdü.

Dünyada tarımın önemini kavrayan 
ülkeler kalkınmayı başarıyor...
Türkiye gibi yöneticileri tarımın önemini 

kavramayan ülkeler ise patinaj yapmaya 
devam ediyor.

Ülkede işsizlik büyüyor, ekonomide 
sıkıntılar artıyor.

Hem yapısal hem de yönetimsel anlam
da...

Tarımın sorunu çok...
Çarpıklık diz boyu...
Tarım küçük alanlarda ve aile işlet

meleri biçiminde yapılanmış
Modern ilaçlama, sulama ve ambalajla

ma uygulaması ağır aksak.
Tarım Bakanlığı’nın yapısı hantal.
İhracat ve ithalat politikaları doğru plan

lanmıyor.
Tarıma destek olarak sunulan doğrudan 

gelir desteği, büyük toprak ağalarının ve 
ekmeden biçmeden para alanların işine 
yarıyor.

Avrupa Birliği’nin dayatmalarıyla hazır
lanan AB ilerleme raporu, yok denecek 
kadar az olan tarımdaki desteklerin tüm
den kaldırılmasını, bir yandan da gümrük 
tarifelerinin indirilmesini ve dışa karşı 
tamamen korunmasız hale gelmesini 
istiyor.

Pamuk, tütün, fındık üreticisinin eli kolu 
bağlanıyor...
Zeytinci büyük marketlerin sarmalın

da...
Oysa;
Devleti yönetenlerin köylü ile alay 

etmek yerine sorunlara çözüm getirmek 
zorunluluğu ve sorumluluğu vardır.

Soruna ciddi yaklaşmamak, çözüm 
üretmemek iş bilmezliğin göstergesi...

Çok mu gerekli...
Hormonlu çilek, domates, salatalık... 
Gün güneş görmemiş tavuk çiftlikleri... 
Hem insanlığın sonunu hazırlıyor. 
Hem de tarımsal üretimi baltalıyor. 
Genetik yollarla elde edilmiş ürünler 

veya genetiği değişime uğramış ürünler 
kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyen 
bir takım çıkar çevreleri ve organik ürün 
üretimini veya organik ürün ithalatını 
yaptığını savunan kişiler tarafından 
hazırlanan bir tezgâh...

Sonuç olarak;
Türk Tarımı ülke için yaşamsal önemde 

ne var ki büyük bir darboğaz içerisinde...
Ve...
Ülkeyi yönetenler çözüm yerine üreti

ciyle dalga geçiyorlar.
Hani;
Köylü milletin efendisiydi...
Ne yazık ki...
Köylünün milletin efendisi olduğu 

seçimden seçime anımsanıyor...

Hedef büyüten ve 
satışlarını sürekli 
artıran 
Marmarabirlik, ana 
sözleşme gereği 
geçmişte üyeliğine 
son verdiği ortakları 
için af kararı aldı. 
Kısa adı 
Marmarabirlik olan 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
Başkanı Hidamet 
Asa, yönetim kurulu
nun yaklaşık bir 
aydır sürdürdüğü 
çalışma sonucunda 
karara bağladığı 
uygulamaya ilişkin 
bilgi verdi. Asa, ana 
sözleşmeye göre 3 
yıl üst üste bağlı 
oldukları koopera 
tiflere ürün teslim 
etmeyenlerin ortak
lıklarının sona 
erdirildiğini, ayrıca 
veraset yoluyla 
üyeliğini devam 
ettirmeyenler bulun-

Hisarıeııe yolu genişleiiliyor
18 uygulaması ile 
elde edilen Gemlik 
Hisar Mahallesi ile 
Umurbey yolu 
arasındaki 225 
metrelik yolun 
genişletme çalış
maları başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri ve 
partililerin katılımıyla 
yol genişletme çalış
masını başlattı.
Hisar Mahallesi’nden 
Umurbey yoluna 
çıkan yolun dar 
olması nedeniyle 
sıkıntı yaşayan 
mahalle halkı 18 
uygulaması ile elde 
edilen 10 metrelik 
yolla rahat 
nefes alacaklar. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü 
makineleriyle 
başlayan yol 
genişletme çalış
masına start 
veren Belediye 
Başkan Vekili 
Yılmaz, yolun

duğunu hatırlattı. 
Asa, ortaklığın yeni 
den sağlanabilmesi 
için gereken 
koşulları şöyle 
aktardı:
"Çıkarma tarihinden 
itibaren en az üç yıl 
geçmiş olması;
Çıkarılma sebep
lerinin ortadan kalk
mış olması; Bir 
defaya mahsus 
olmak üzere koope 
ratıfe tekrar üye 
olunması; Koopera 
tife tekrar girecek

genişlemesinden 
sonra araçların 
Hisar Mahallesini

çıkma olanağı 
bulacaklarını 
söyledi.

kullanarak 
Umurbey yoluna 
daha rahat

lerin çıkarılma tari
hinde ödemiş olduk
ları ortaklık payı 
tutarından az olma
mak üzere taahhütte 
bulunmaları ve 
bu miktarı taahhüt
lerine mahsuben 
kooperatife nakden 
ödemeleri şarttır." 
Asa ayrıca, 1 Ocak 
2003 tarihinden 
sonra ölen ortak 
varislerinin koopera 
tire üye oımak için 
üç ürün dönemi 
içerisinde müracaat 

etmesi gerektiği 
halde çeşitli sebep 
lerle bu süreyi 
geçirmiş olan varis
lerin bağlı oldukları 
kooperatife 31 Ekim 
2011 tarihine kadar 
müracaatları halinde 
bir defaya mahsus 
süre şartı aran
madan ortaklığa 
kabul edileceklerini 
söyledi. 
Başkan Asa, 
uygulamanın 
Marmarabirlik'e güç 
katacağını belirterek, 
"Yıllarca kooperati
flerinin kahrını çek
miş ortaklarımızı 
yeniden kazanmayı 
hedefledik.
Marmarabirlik'in 
gerçekleştirdiği 
büyüme, bunu 
gerektirmektedir. 
Pazarlama konusun
daki hedeflerimiz, 
her bir ortağımızın 
önemini artırmak
tadır" dedi.
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Bursa ıla Hırsdılı Çetesi ıe M Baskı m YuzıYORUM

İstanbul, Artvin, 
Sakarya, Düzce, 
Yalova, Bursa ve 
Kocaeli'de 5 ay 
süren teknik takibin 
ardından 12 ayrı nok
taya şafak baskını 
yapılarak 15 kişi 
gözaltına alındı. 
Çetenin pek çok 
hırsızlık olayına 
karıştığı öğrenildi. 
Çete lideri
H.A.'nın (33), 
Diyarbakir'dan 
özellikle hırsızlık 
yapabilecek zayıf ve 
çevik çocukları 
Kocaeli'ne getirerek, 
kapı açma ve 
camdan girme 
tekniklerini öğrettik
ten sonra hırsızlığa 
zorladığı tespit 
edildi. Çete 
liderinin İzmit'te 
bulunan kahve
hanesinde bir araya 
gelen çete üyelerinin, 
soyacakları yerleri 
burada karalaştırdık-

Kasaba bakkalını soydular
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Boyalıca 
beldesinde bir 
bakkal dükkanından 
çok miktarda 
sigara çalındı.
Yeni Mahalle

Para vermeyen akrabasını bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, bir 
genç, para vermediği 
akrabası tarafından 
bıçaklandı.
Merkez 152 Evler 
Mahallesi Hastane

Tartıştığı eşinin bacağını ısımı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bağlı 
Boyalıca beldesinde 
yaşlı bir adam, 
ikinci evliliğini 
yaptığı kadın tarafın
dan bacağının 
ısırıldığını 
iddia etti.
Yalı Mahallesi'nde 
oturan Hüseyin D. 
(74), ilk eşi öldükten 
sonra evlendiği

tan sonra soyguna 
çıktıkları öğrenildi. 
Çetenin bazı 
üyelere yakalanınca 
Diyarbakır'dan yeni 
elemanlar temin 
edildiği ileri sürüldü. 
Çetenin, turneye 
çıkar gibi bir 
arabaya doluşüp, 
hedef olarak 
seçtikleri şehre 
gidene kadar yol 
üstündeki yerlerde 
soygun yaptığı, 
girdikleri evlerden 
özellikle altın gibi 
ziynet eşyalarını 
çalıp bunları ertesi 
gün bir başka 
şehirde paraya 
çevirdiği bildirildi. 
İlkokul mezunu

Atatürk Caddesi'nde 
İsmail Esen'e ait 
bakkal sabaha karşı 
kimliği belirsiz kişi 
ve kişiler tarafından 
soyuldu. Gece bilin
meyen bir saatte

Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
V.U. (44), akrabası 
olan I.D.'den (38) 
para istedi. 
Akrabasının isteğine 
olumsuz karşılık

F.D. (55) ile 
şiddetli geçimsizlik 
yaşadıklarını 
söyledi.
Psikolojisinin 
yerinde olmadığını 
söylediği ikinci 
eşinin bacağını 
ısırdığını ve boynunu 
darp ettiğini ileri 
süren Hüseyin 
D., "Bana zarar 
verdikten sonra 

olan çete lideri 
H.A.'nın sevgilisi 
A.T'nin (31) Üniver
site mezunu olduğu 
ve İngilizce bildiği, 
ayrıca çetenin 
muhasebesini tut
tuğu öğrenildi. 
Çetenin şimdiye 
kadar 20'ye yakın 
hırsızlık olayına 
karıştığı, ellerine 
çorap giyerek geride 
parmak izi bırak
madıkları için 
yaptıkları pek çok 
soygunun ise 
ortaya çıkarılamadı 
açıklandı.
Gözaltına alınan
H.A., Ş.A., C.T., M.Y., 
S.N., M.M., A.Ö., E.Y., 
H.A., A.T., C..E., Ş.G., 

asma kilidi demir 
makasıyla kesip 
bakkala giren hırsı 
zlar, 2 bin 500 lira 
değerindeki siga 
raları çalıp 
kayıplara karıştı.

veren İ.D., V.U. 
tarafından bıçak
landı. Olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 
ambulansı ile has
taneye kaldırılan 
yaralının sağlık duru

eşyaları kırıp döktü. 
Camları kırdı" dedi. 
Karısının emekli 
aylığı olan 700 
lirayı ceketinin 
cebinden kendisin
den habersiz 
aldığını, bu 
yüzden aralarında 
münakaşa çıktığını 
anlatan Hüseyin D., 
"Bana zarar ver
mesinden

S.A., S.C. ve F.C, 
suç işlemek için 
örgüt kurmak, 
örgüt kapsamında 
hırsızlık yapmak, 
hırsızlık mallarını 
satmak suçlamasıyla 
adliyeye 
sevk edildi.
Zanlılar ile birlikte 
16 adet cep 
telefonu, 4 adet 
hard disk, 
2 bilgisayar kasası, 
3 laptop, 1 modem, 
22 adet sim kart, 
56 adet cd, 2 adet 
100 bin TL 'lik çek, 
3 adet 500 TL'lik 
senet, 2 adet 
boş çek koçanı, 7 
adet fotoğraf 
makinası, 12 kol 
saati, 2 dvd oynatıcı, 
3 adetdijital kamera, 
2 adet el telsizi, 1 
adet altın köye ve 
yüzük, kapı açmaya 
yarayan aletler, 14 
adet 9 mm mermi ele 
geçirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Sabah dükkanını 
açmaya gelen 
Esen, soyulduğunu 
anlayınca jandarmayı 
aradı. Parmak izi 
alan ekipler hırsız ya 
da hırsızları arıyor.

munun iyi olduğu 
öğrenildi.
Zanlı V.U. ise polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

korkuyorum. 
Canıma zarar 
geleceğine malıma 
gelsin. Kendi 
evime giremiyorum. 
Kız kardeşinin 
yanında kalıyorum" 
diye dert yandı.
Hüseyin D., 
F.D.'den boşanmak 

için mahkemeye 
başvurduğunu 
söyledi.

“Blog” yazarları....

Ben, Gemlik Körfez gazetesinde 6 
senedir köşe yazarlığı yaparken, Milliyet 
blog da da gazetecilik yapıyorum.
Türkiye’de ki biogların üslubu 

dünyadakilere benzemiyor.
Burada görüş bildirmek isteyenler 

değil, habercilik yapanlar yazı yazıyor...
Bunun nedeni ülkemizde gazete ve 

televizyonların kısmen kontrol altında 
tutulmasıdır..

Basında zaman zaman haberler san
sürleniyor ve yazıların içeriğine müda
hale ediliyor.
Toplumu yakından ilgilendiren pek çok 

konu merkez medyada serbestçe 
tartışılmıyor.

Bundan dolayı Türkiye 'de Blogcular 
bu boşluğu doldurmak için paçaları 
sıvadılar.

Basının üstüne gitmediği, gidemediği 
olayları Yazıları fotoğrafla ve videoyla 
görüntüleyip dijital ortamda kullanıyor
lar...

Bloglara yansıyan çarpıcı haberler 
halkın ve merkez medyanın dikkatini 
çekmeye başladı.

Halk politikacıların faaliyetlerini ve 
düşüncelerini öğrenme imkanı buldu.

Taciz, dayak olayları, zorla evlilik gibi 
tabu konuların
Bloglar da dolaşıma girmesi, birçok 

kadını meydanlara dökmeye yetti.
Ekonominin temel belirleyici olduğu 

bu yolda, oyalamalarla, gündemi 
değiştire rek, esip kükreyerek ülkelere 
demokrasinin gelmeyeceği biliniyor..

Kaldı ki katliamlar, savaş ve kıyımlar, 
açlık, işsizlik blog ve twitter çağımızda 
da tüm hızıyla devam ediyor.
Ancak şunu da unutmamak elzemdir...
Artık hiçbir şeyin üstü kapatılamıyor 

ve internet dünyasında halk olayların 
bir parçası haline geliyor.

Ve toplumlar her geçen gün biraz daha 
“siyasallaşarak’’ çevre,eğitim, işsizlik, 
kadın hakları vb. konularındaki açmaz 
lara çare bulunmasını, hayatlarımızı 
ablukaya almış olan yolsuzluk, adaletsiz 
lik ve rüşvetin bitmesini istiyorlar.

Ey iktidardakiler şunu iyi bilin..
Bu konuda bizzat söz hakkına sahip 

olabileceklerini düşünüyorlar.
Hiç kuşku yok ki twitter, facebook, 

SMS mesajları ve bloglar yeni dayanış
ma biçimleri hepimize yol gösterecek.
Yazarlar ve blog yazarları bu ufka 

inanıyor ve sözün artık
“Bu meseleleri düşünen ve dijital 

ortamla yoğrulan gençlerde’’ olduğunu 
söylüyorlar. Bende böyle söylüyorum.

Bana göre “internet çağının değişim 
ortamı yeni insanlarla ve yeni soluklarla 
şekillenecek....

Hele Türkiye gibi genç nüfusu olan bir 
ülkede.

tEiılrli lıı ısııûı ılnıl mınıl‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi .cöm ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Libya’dan sonra Suriye kanşırken
AKP tabanını ve liberaller bu rüyalarla ile çok 

sevindiler ama, gelinen noktada, hala AB kapısın
da bekletiliyoruz.

Birçok çevre, AKP iktidarının çok yönlü dış poli
tikasını "Eksen değiştirme” olarak yorumlamış, 
Başbakan ise buna sert yanıtlar vermişti.

Türkiye bir yandan AB ile ilişkilerini 
sürdürürken, önce komşularıyla, sonra İslam 
alemiyle de iyi geçinecekti.

Türkiye’nin Iran ile ilişkilerini geliştirmesi
ABD’yi tedirgin etti.

Iran, ABD’ye ezeli düşmandı.
Iran, ABD’yi şeytan olarak görüyor, ABD ise 

Büyük Ortadoğu projesi kapsamında müttefiki 
olmayan İran’a karşı, başta batılı dostlarıyla ortak 
bir ders vermek için zemin yokluyordu.

İran’ın Atom Santralları kurması, uranyumu 
zenginleştirme çalışmaları ise ABD’nin tepkisine 
neden oluyordu.

Tüm bunlar olurken, Türkiye bir yandan Rusya 
dan Afrika’ya kadar geniş bir yelpazeye açılma 
stratejisini izlemeye başladı.

Giderek, AB ile olan ilişkiler en alt düzeye indi.
Başta Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozi ile Alman 

Başbakanı Merkel, Türkiye’nin AB’ye alınması 
işini hep engellediler.

Zamanı belli olmayan bir süreçti bu.
Arap dünyasında İbrahim Tathses gibi İsrail’e 

"One munite”'diyen Başbakanın da yıldızı parla 
m işti ya, Başbakan gittiği her Arap ülkesinden bir 
ödül ile dönmeye başladı.

Bir çeşit İslam kahramanı ilan edildi.
Dünyanın gözü önünde İsrail Başbakanı'na 

"One munite” demişti.
Islamın şerefini yüceltmişti bu hareketiyle...
En son Suudi Arabistanda ve Irak’ta bu ilgiyi 

gördük.
Oysa aynı Başbakan, Irak’ın bölünmesi için ABD 

ile el ele vermişti.
ABD Irak’ı işgalinden sonra yeraltı ve yer üstü 

zenginliklerini dostlarıyla paylaştıktan sonra, bir 
yıkıntı ve uygar bir iktidar bırakmıştı geride.

ABD’nin ülkeyi terk etmesini karşın Irak’taki kan 
durmuyordu.

Duracağı yoktu. Sunni alevi mezhep kavgası 
içinde çırpınan bir Irak...

Irak’a vaad edilen Demokrasi mi bu hale getir
di...

öte yanda AB, Rusya, İslam alemi, Afrika ile 
ilişkiler....

Türkiye’nin en iyi ekonomik ilişkileri son yıllarda 
Libya ile idi.

Burada müteahhitlerimiz 10 milyon doların üze 
rinde iş yapıyor, 25 bin Türk mühendis ve işçisi 
çalışıyordu.

Suriye ile gelişen ilişkiler Cumhuriyet tarihimi 
zin en üst düzeyindeydi.

İkili anlaşmalar, sınırlarda mayın temizlemeler, 
pasaportsuz gidiş geliş, baraj anlaşması gibi ger 
çekten önemli gelişmeler, birden halk ayaklanma 
larıyla durdu.

Libya, NATO güçlerince havadan ve denizden 
vurulmaya başlandı.

Burada çalışan Türkler işlerini bırakıp canlarını 
zor kurtararak ülkeye geri döndü.

Bu kez Suriye yi karıştırdılar.
Suriye’deki karışıklıkları kaygı ile izlemekteyiz. 

Erdoğan, dış politikada nereye el atsa kuruyor.
Neden acaba?

Şiir Yarışması Birincisi Celal Bayar 
Anadolu Lisesi öğrencisi Dilek Sark
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı 
Etkinleri 
Çerçevesinde 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından ilçemizde 
ortaöğretim 
kurumlan arasında 
şiir okuma 
yarışması 
düzenlendi.
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek 
Lisesi’nde düzenle
nen yarışmaya 
ilçemizdeki 
ortaöğretim kurum- 
larından öğrencilerin 
katılımları ile 
gerçekleşti.
29 Mart 2011 Salı 
günü yapılan şiir 
okuma yarışmasında 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Dilek Şark 
Birinci oldu. Gemlik 
İmam Hatip Lisesi 
Öğrencisi Emine

Timur, İkinci ve 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
Öğrencisi Tayfun 
Akbaş Üçüncü oldu. 
Yarışmada dereceye 
giren öğrenciler, 19

Karayolları,
■*■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ V ■■

Bölge Mudurlugu 
kuruyor

Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Yap- 
İşlet-Devret 
(YİD) modeli ile 
yaptıracağı 
Gebze-Orhangazi- 
Izmir (İzmit Körfez 
Geçişi ve Bağlantı 
Yolları dahil) 
Otoyolu Projesinin 
yapım ve işletme 
çalışmalarını 
yürütmek amacıyla 
merkezi Bursa 
olmak üzere sözleş 
me süresiyle sınırlı, 
geçici "Kamu Özel 
Sektör Ortaklığı 
Bölge Müdürlüğü" 
kuracak.
Resmi Gazetede 
yayımlanan 
Ulaştırma Bakanlı 
ğımn "Teşkilatta 
Değişiklik Karan”na 
göre, Karayolları 
Genel 
Müdürlüğünce

YİD modeliyle yap
tırılacak Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
(İzmit Körfez 
Geçişi ve Bağlantı 
Yolları dahil) 
Otoyolu Projesi ile 
ilgili yapım ve 
işletme çalış
malarını yürütmek 
amacıyla Genel 
Müdürlüğün taşra 
teşkilatı kapsamın
da merkezi Bursa 
olmak üzere 
sözleşme süresiyle 
sınırlı olacak 
şekilde, geçici 
olarak "Kamu 
Özel Sektör 
Ortaklığı Bölge 
Müdürlüğü" ve bu 
bölge müdür
lüğünde geçici 
olarak 10 başmü 
hendislik ve 5 
şube müdürlüğü 
kurulacak.

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
« HARCAMA”

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

Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramında 
tören alanında 
ödüllerini alacaklar. 
Yarışmada 
birinci seçilen

Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Dilek Şark, 
19 Mayıs 
Töreninde şiirini 
seslendirecek.

Ercan Yılmaz, 
Teknik Endüstri 

Meslek Uses! 
Müdürlüğüne 

alandı
Halk Eğitim 
Merkezi’nde 
Müdür Yardımcısı 
Ercan Yılmaz, 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi’ne Müdür 
olarak atandı. 
Ercan Yılmaz, 
Gemlik Kız Teknik 
ve Endüstri 
Meslek Lisesi’ne 4 
yıl Müdür Vekili 
olarak 4 yıl görev 
yaptıktan sonra 
İnegöl Fen 
Lisesi’nde kimya 
öğretmenliği yaptı. 
İsteğe bağlı olarak 
28 Mayıs 2010 
tarihinde ise

Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
Müdür Yardımcısı 
olarak 
görevlendirildi. 
Biokimya'dan 
Yüksek Lisans 
yapan Ercan 
Yılmaz evli ve 2 
çocuk babasıdır.

Mffl ABONE OLDUNUZ MU?
■miwMiiuuiiiw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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MHP Bursa Aday 
adayları; Cüneyt 
Karlık, Hasan 
Toktaş, Levent 
Burmalı Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
ettiler. Karlık konuş
masında; "Biliyor 
sunuz geçmişte 
Yıldırım Belediye 
Başkanlığı yaptım 
son seçimlerde de 
Belediye Başkan 
Adayıydım Eğer 
Saadet Partisi son 
dakikada seçimlere 
katılmayacağız 
demeseydi Belediye 
Başkanlığı tekrar 
bizde olacaktı. 
Seçim sonucunda 
11 Belediye meclis 
üyesi ve 2 il Genel 
Meclis üyemizi par
timize kazandırdık. 
Tekrar MHP’den 
Aday adayı olarak 
karşınızdayım. 
Sabah Namazı ile 
çalışmalara başlıyor 
ve durmadan insan
larla iç içe çalış
malarımıza devam 
ediyoruz. Ben 
gezdiğim gördüğüm 
yerlerdeki izlenim
lerime bakarak 
MHP’nin Bursa’da

birinci parti çıka
cağına inanıyorum.” 
dedi.
Levent Burmalı;
‘’Mustafa Kemal 
Paşa ilçemizin ilçe 
Başkanıydım ilçe 
yönetim kararı ile 
aday adayı oldum 
İlçemiz Bursa’nın 
en büyük ilçesi 
olmasına rağmen 
en az hizmet alan 
ve en az yatırım 
yapan ilçedir. ” 
dediler.
Hasan Toktaş:
‘ ’Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin bir çok 
kademesinde bulun
dum İnegöl’de ilçe 
başkanlığı ve il 
yöneticiliği dahil 
olmak üzere 
2007’de de aday 
olmuştum nasip 

değilmiş. Bugün de 
aday adayı olarak 
Gemlikteyim şunu 
belirtmek isterim 
biz aday adayları 
olarak birlik 
içerisindeyiz 
bunu çoğu partide 
göremezsiniz 
önceliğimiz 
Partimizin kazan
masıdır. En yararlı 
kim olacaksa 
o vekil olur bize 
düşen de destekle
mektir. Özellikle 
belirtmek isterim ki 
MHP’de kimse 
alternatifsiz değildir 
bu gün başka 
kadrolarda gelse 
inanarak ve bize 
yakışan duruşu 
sergileyerek görev
lerini yaparlar.” 
şeklinde konuştu.

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe yönetimi 
Şanlıurfalılar 
Derneğine ziyarette 
bulundu. Başkan 
Emir Kantur 
öncülüğünde 
yapılan ziyarette 
konukları Urfahlar 
Dernek Başkanı 
Veysi Karacan 
karşıladı. Yöresel 
eşyalarla dizayn 
edilmiş olan 
dernek'te sıra 
gecelerini andıran 
yer sohbetleri 
taraflara keyifli 
dakikalar yaşattı.
"Türkiye'de 
siyasetin liderler 
üzerinden 
yürüdüğünü belirten 
Dernek Başkanı 
Veysi Karacan bu 
anlamda Numan 
Kurtulmuş farkı ken

ELİMİ Matbaamızda çalışmak üzere çırak aranıyor
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı 
No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
GÜLERAIANS

dini gösteriyor. 
Dünya yeni bir lider 
tanıyacak. Urfahlar 
olarak bu çizgiyle 
örtüşüyoruz. HAS 
Parti'nin Allahtan 
memlekete hayırlı 
olmasını dilerim" 
şeklinde konuştu.
Başkan Emir Kantur 
ise yaptığı açıklama
da, "HAS Parti 
İlçemizde Çekim 
Merkezi olmuş 
durumda. Bizlerin 
heyecanını canlı 

tutan özverili çalış
malarımızın 
karşılığını 
almamızdır. Sahip 
olduğumuz irade'de 
özel bir hedef 
kitlemiz yok. 
Yurdunu seven 
herkese kapımıza- 
çık" dedi. Ürfa'nın 
yerel adetlerininde 
tanıtıldığı toplantı, 
sıra gecesinde 
tekrar bir araya 
gelinmek üzere son 
buldu.

Seçmen listeleri askıdan iniyor
12 Haziranda yapıla
cak 24. Dönem 
Milletvekili Genel 
Seçimi için 18 Martta 
askıya çıkarılan seç
men listeleri, 31 Mart 
ta askıdan indirile
cek. Vatandaşların, 
bu tarihe kadar lis
teler de adları olup 
olmadığını kontrol 
etmeleri gerekiyor. 
Vatandaşlar, YSK'nın 
"ysk.gov.tr" internet 
sitesindeki "yurt içi 

seçmen sorgulama" 
bölümüne TC Kimlik 
numaralarını girerek, 
seçmen kütüğünde 
kayıtları olup olma 
dığını öğrenebile
cekler. Nüfus veya 
adres bilgelerinde 
değişiklik olanların 
ilgili nüfus müdür
lüklerine müracaat 
etmeleri gerekecek. 
Seçmen niteliğine 
sahip olduğu halde, 
muhtarlık bölgesi

askı listesinde ismi 
bulunmayanlar, 
12 Haziran 1993 
tarihinde ve daha 
önce doğanlar, 
başka bir muhtarlık 
bölgesi askı lis
tesinde yazılı olup 
da sürekli olarak 
oturmak amacı ile 
listenin askıya 
çıkarıldığı muhtarlık 
bölgesine gelenler, 
öğrenci olup, seç
men niteliğini

taşıyan ve öğrenim 
gördükleri yerleşim 
birimlerinde oylarını 
kullanmak isteyen
ler, muhtarlık bölge
si askı listesinde 
kendisine ait kimlik 
veya adres bilgi
lerinde yanlışlık 
yahut eksiklik 
bulunanlar, nüfus 
olay bilgisi değişen
ler, askerlikten ter
his olup da, silah 
altında bulunmaları 
nedeniyle askı lis
tesinde kaydı bulun
mayan ve yine aynı 
nedenle kayıtları

dondurulmuş bulu
nanlar, kamu hizmet
lerinde süreli olarak 
yasaklı bulunmaları 
nedeniyle askı lis
tesinde ismi bulun
mayanlar ile aynı 
nedenle kayıtları 
dondurulmuş bulu
nan ve yasaklılık 
süresi sona erenler 
listelere yazılmak 
veya seçmenlik 
durumunu 
oy kullanabilir 
duruma getirebilmek 
için ilgili ilçe 
seçim kurulu 
başkanlıklarına 

başvurabilecekler. 
Muhtarlık bölgesi 
askı listelerinin 
kesinleşme tarihi 
olan 8 Nisan 2011 
Cuma günü 
saat 17.00 itibariyle 
Nüfus ve Vatandaş 
lık İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgilere 
göre, seçmenlerden 
ölmüş olanlar 
ile Türkiye Cumhu 
riyeti vatandaşlığın
dan çıkarılanlar 
Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünce 
silinecek.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GUZEL GÖNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

ysk.gov.tr
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İMerlerin lacucı smaın ûlacai?
12 Haziran’da yapı 
lacak milletvekili 
seçimlerine bazı 
siyasiler ilk kez 
genel başkan olarak 
katılacak, yani 
görücüye çıkacak. 
12 Haziran’da yapı 
lacak milletvekili 
seçimlerine bazı 
siyasiler ilk kez 
genel başkan olarak 
katılacak, yani 
görücüye çıkacak. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
ilk kez partisinin 
başında seçimlere 
girecek. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın genel 
başkan olarak gire
ceği üçüncü seçim 
olacak. MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin ise par
tinin başında 
dördüncü kez 
seçimlere katılacak.

KILIÇDAROĞLU 
İLK SINAVI
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
22-23 Mayıs 2010 
tarihinde yapılan 
kurultayda genel 
başkan seçildi. 12 
Haziran’da yapıla
cak seçimler 
Kılıçdaroğlu’nun 
genel başkan olarak 
katılacağı ilk seçim 
olacak.

-TÜRKER İLK DEFA 
GENEL BAŞKAN 
OLARAK SEÇİME 
KATILACAK- 
Masum Türker 17 
Mayıs 2009’da 
yapılan DSP’nin 
Olağanüstü Kuru ita 
yı’nda, genel başkan 
seçildi. 12 Haziran 
da yapılacak seçim
ler Türker’in genel 
başkan olarak 
katılacağı ilk seçim.

KURTULMUŞ’UN DA 
İLK SINAVI
26 Ekim 2008 tari
hinde Saadet Partisi 
3. Olağan Kongresin 
de genel başkan 
seçilen Numan Kur 
tülmüş, 1 Ekim 2010 
tarihinde Saadet 
Partisi'nden ayrıldı 
ve 1 Kasım 2010 tar
ihinde kurulan 
Halkın Sesi Partisi 
nin başına geçti. 
Kurtulmuş, 12 
Haziran 2011’de 
yapılacak seçimlere 
ilk kez genel başkan 
olarak girecek.

ZEYBEK VE 
ŞENER’İN İLK 
SEÇİMİ- 
Namık Kemal 
Zeybek, 1S Ocak 
2011'de yapılan 
Demokrat Parti 10. 
Olağan Büyük 
Kongresi'nde genel 
başkanlığa seçildi. 
Namık Kemal Zey 
bek ilk kez seçim
lere genel başkan 
olarak katılacak.
25 Mayıs 2009'da 
Türkiye Partisi'ni 
kuran Abdüliatif 
Şener’in de genel 
başkan olarak gire
ceği ilk seçim ola
cak.
-YALÇIN TOPÇU İLK 
KEZ KATILACAK- 
Yalçın Topçu, 
Muhsin Yazıcıoğ

lu’nun 25 Mart 2009 
tarihinde vefat 
etmesiyle birlikte 25 
Mayıs 2009’da 
yapılan olağanüstü 
kongre de BBP 
Genel Başkanı oldu. 
Topçu da bu seçim
lere ilk kez genel 
başkan olarak 
katılacak. Hak ve 
Eşitlik Partisi'ni 
(HEPAR) 4 Eylül 
2008’de kuran Os 
man Pamukoğlu, ge 
nel başkan olarak ilk 
defa seçime girecek.

-BAHÇELİ’NİN 
DÖRDÜNCÜ 
SEÇİMİ OLACAK- 
İlk kez 6 Temmuz 
1997 tarihli 5'nci 
Olağanüstü Kongre 
sonrasında genel 
başkanlığı görevini 
üstlenen MHP lideri 
Devlet Bahçeli, 12 
Haziran’da yapıla
cak seçimlere 
dördüncü kez genel 
başkan olarak 
katılacak.

-BAŞBAKANIN 
ÜÇÜNCÜ SEÇİMİ- 
14 Ağustos 2001'de 
arkadaşlarıyla birlik
te Adalet ve 
Kalkınma Partisi'ni 
kuran Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın genel 
başkan olarak gire
ceği üçüncü seçim 
olacak.

IMUM
AK Parti'de geçen 
perşembe günü 
başlayan aday 
adaylarının mülakat
ları devam ediyor. 
Mülakatların ilk 
aşamasının birkaç 
gün içerisinde 
tamamlanması bek
leniyor. 12 komisy
on tarafından 
gerçekleştirilen 
mülakatta aday 
adaylarına 10 
üzerinden not verile
cek. 7 ve üzeri not 
alan aday adayları 
ikinci komisyonda 
yeniden değer

Seçim öncesi sürpriz hamle
AKP seçime 1.5 ay 
kala Kanun 
Hükmünde Karama 
me almak için 
Meclis’e başvurdu. 
Buna göre TSK’nın 
da aralarında bulun
duğu kurumlarda 
görevden alma ve 
tayin yetkisi 
nüKÜmene oıacak 
Hükümet, 12 Hazi 
ran 2011 milletvekili 
seçimi öncesinde, 
hızlı, etkin ve 
ekonomik devlet 
teşkilatlanması ve 
yeniden yapılandır
ma için 6 aylık Ka 
nun Hükmünde Ka 
rarname (KHK) çı 
karma yetkisi alıyor. 
Başbakan 
Erdoğan’ın imzasıy
la TBMM’ye sunulan 
tasarı, kamu hizmet
lerinde bakanlıklar 
arasındaki dağılımın 
yeniden belirlenme
sine bağlı olarak 20 
kanun ve kanun 

lendirme hakkı 
kazanacak. İkinci 
komisyon 
elemelerinde ise her 
ilin iki katı katar 
aday adayı ve illerde 
yapılan anket 
sonuçları Başbakan 
Erdoğan'ın başkan
lığındaki komisyona 
sunulacak.
Başbakan Erdoğan 
başkanlığındaki 
komisyonda, mil
letvekili aday 
adaylarına korniş 
yonların verdiği not
lar, temayül yokla
masındaki aldığı 

hükmünde karar
namede değişiklik 
öngörüyor. 
Tasarıyla hükümet; 
TSK başta olmak 
üzere kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
istihdam edilen 
memurlar, işçiler, 
sözleşmeli personel 
ile diğer kamu 
görevlilerinin atan
ma, nakil, 
görevlendirilme, 
seçilme, terfi, yük
selme, görevden 
alınma ile emekliye 
sevkedilme usul ve 
esaslarını belir
lemede yeni 
değişiklik ve düzen

oy, yapılan 
kamuoyu yokla
malarındaki 
sonuçlara göre 
son bir değer
lendirme yapılacak. 
AK Parti Genel 
Merkezi'nde ve 
İstanbul İl 
Başkanlığı'nda 
yapılan mülakatlar
da, aday adaylarına, 
özgeçmişlerinin 
yanısıra "Parti 
için ne yapa
bilirsiniz, pro
gramınız, projele 
riniz var mı?" soru
ları yöneltiliyor.

leme yapabilecek. 
Hükümet bu yetkiyi 
kullanırken şu 
ilkeleri gözetecek:- 
Yürütülen hizmetin, 
özelliklerini de 
dikkate alacak şek
ilde çağdaş kamu 
yönetimi anlayışına 
uygun bir şekilde 
geliştirilmesi.
- Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafın
dan yürütülen hiz 
metlerin, özelliğin
den kaynaklanan 
zorunlu farklılıklar 
saklı kalmak kaydıy- 
la, standardizasyon 
sağlanacak şekilde 
düzenlenmesi.

Mf
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

0 22*2525122

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

KftŞCDE B€KL€M€K VOK 
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
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MBS AYRINTI
EKL ?W'

Erhan İZGİ

Hiç Önemsemediklerimiz
İnsan olarak en 

zayıf yanımız 
kendimizi 
kusursuz ve 
mükemmel 
görmemizdir. Bu 
duygumuz bazen 
gözümüzü kör 
eder, önümüzü 
yani geleceği 
görmemizi 
engeller. Bu durum 
günlük yaşan
tımıza da yansır ve 
birçok hata yap
mamıza neden 
olur. Hiç yanılma 
yacağımızı 
düşünürüz; oysa 
ne kadar yanlıştır. 
Hele bu, kişilerin 
seçimiyle ilgili 
olursa...

Kırsal kesimde 
yaşayan insan

larımızın başına 
gelen olay, birkaç 
katlı evlerde 
yaşayan kişilerin 
de başına gelebilir. 
Hiç önemseme 
diğimiz fındık 
farelerinin 
başımıza ne işler 
aştığını hiç 
düşündük mü? 
Bize yapmadık
larını bırakmazlar. 
Bağırır çağırırız; 
ama boşuna. Bize 
her türlü zararı 
verir ve ortadan 
koybolurlar.
Kendileri küçücük
tür; fakat bunların 
marifetleri büyük
tür. Bir tutabilsek, 
yapmadığımızı 
bırakmayız; ama 
nerde?
Ancak tuzak

kurar ya da zehir 
koyarak bunlara 
gerekli cezayı veri
riz. Gerekeni yap
mıyorsanız suç 
sizin!

Siz, hiç yolda 
giderken bir 
sümüklü böceğin 
üstüne basıp yere 
düştünüz mü? 
Düştüğünüzde bir 
yerinizin incindiği 
oldu mu? 
Salyangoz ya da 
sümüklü der geçer 
gideriz. Ne kadar 
masum görünürler 
değil mi? 
Yağmurlu havalar
da çevremizde ne 
çok görürüz bun
ları. Bu canlıları 
hiç önemsemeyiz; 
fakat bazen bize 

hayatı zehrederler. 
İş işten geçtikten 
sonra üzülür, 
keşke önlem 
alsaydık deriz. 
Öfkelenmeyin, 
kabahat sizin!

Yaz mevsiminde 
köylerde ve 
şehirlerin kenar 
semtlerinde otu
ranlar genelde 
gündüz kara sinek
lerden, gece de 
sivrisineklerden 
şikayetçi olurlar. 
Bu küçücük hay
vanlar kendi
lerinden umul
mayan kötülükleri 
bizlere yapmaktan 
geri durmazlar. 
Güzelim yaz gece 
lerini zehrederler. 
Bu yetmez evinizin 
bahçesinde ya da 
balkonunda size 
bir kahvaltı yaptır
mazlar.

Kızarsınız, öfke
lenirsiniz; ama 
gerekli önlemi 
almadığınız için bu 
işkenceye ve sıkın
tıya katlanmak 
zorundasınız. 
Sinirlenmeyin,

kabahat sizin!

insan olarak 
şöyle bir çevrenize 
baktığınızda acaba 
fındık faresine, bir 
sümüklüye ya da 
bir sineğe ben
zeyen kişiler 
gördünüz mü? Bu 
tür özelliğe sahip 
kişiler var mıdır? 
Hiç değer ver
mediğiniz; ama 
zamanı gelince 
size madik atan, 
sizi kandıran, sizi 
hayal kırıklığına 
uğratan, hayatı 
burnunuzdan 
getiren insanlar 
yok mudur? Alt 
ucu bir sıçan ya 
da bir sümüklü 
bundan ne ölür 
diye düşünürüz. 
Ama durum hiç de 
öyle değildir!

Gerçeğin böyle 
olmadığını 
yaşadıklarımız bize 
göstermiyor mu? 
Fazlasıyla gös
teriyor. Peki o 
zaman ne yap
malı? işte bütün 
sorun burada!

Gerçekten kimlik

li, dürüst ve ilkeli 
insanlarsak 
çevremizdeki 
insanların da en 
azından böyle 
olmasına özen 
göstermeliyiz.

“Bana arkadaşını 
söyle sana kim 
olduğunu 
söyleyeyim." der 
bir düşünür. Bir 
sümüklünün bir 
sıçanın senin 
çevrende gezme
sine izin verirsen 
zararlarına da kat
lanırsın. Bunda 
tepki gösterecek 
ne var?
Yaşadıklarımızda 

n ders almasını 
bilmeliyiz. Artık 
dev aynaları da 
çatladı işlevini ye 
rine getirmiyor. 
Düz aynalar bizi 
bize olduğumuz 
gibi gösterir; 
ancak bakmasını 
bilmeliyiz. Ne 
kadar çok bilirsek 
bilelim, "Bin bilsen 
de bir bilene sor. " 
sözünü aklımızdan 
çıkarmayalım ye 
geldiğimiz yeri 
asla unutmayalım.

GEM1İK ET-BAUK-TAVUK 
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMA 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL

DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.00 TL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAÛINIZA KENDİNİZE. 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?” DİYE SORUN

KALİTE 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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Okul müdürleri Kız Meslek
Lisesi nde romandı

Burs we kretlî 
başvuruları 
İçin ek süre

Kız Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğüne 
Bağlı Okulların 
MüdürleriGemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesinde Toplandı. 
Toplantıya İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Ekiz, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 

Bursa ilindeki Kız 
Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğüne 
bağlı tüm Okul 
Müdürleri katıldılar. 
Sabah saatlerinde 
kahvaltı ile başlayan 
toplantı öğlen 
yemeğinin ardından 
son buldu.
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek 
Lisesindeki toplantı
da Okul Müdürleri

Bursa ilindeki 
Mesleki Teknik 
Eğitiminin sorun
larını görüşerek 
birlikte fikir 
alışverişinde 
bulundular.
Daha sonra toplantı
dan ayrılan İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezinde öğret
menler ve idareciler 

ile buluştu. Yapılan 
konuşmanın ardın
dan ilçeden ayrıldı. 
Toplantıya ev 
sahipliği yapan 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Müdürü Nazım 
Hikmet Serenyeni 
taşınılan okul 
binasını toplantıya 
katılan Okul 
Müdürlerine 
gezdirdi.

YURTKUR, burs ve 
kredi başvurusunda 
bulunup taahhüt 
senetlerini zamanın
da teslim edemeyen 
öğrenciler için 
bugünden itibaren 
4 Nisan'a kadar 
ek süre tanıdı.
YURTKUR'dan 
yapılan açıklamada, 
2010-2011 eğitim- 
öğretim döneminde 
kredi ve burs için 
başvuran, ancak 
taahhüt senetlerini 
zamanında tanzim

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 
tescilli IM042265 no'lu 24.10.2007 tarih* 
lı 479765 no'lu 4.068,00 TL , IM033599 
no'lu 24.08.2008 tarihli 414088 no'lu 
2.210,00 TL JM033599 Beyannameye 
ait olan 25.03.2009 tarihli olan 484537 
no'lu 707,00 TL, 484538 no'lu 230,00

TL ve 484536 no'lu 454,00 TL 
değerindeki makbuzlar kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
BAKIRLAR İPLİK SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ.

ve tasdik ettire
meyen öğrenciler 
için ek süre 
tanındığı kaydedildi. 
Açıklamada, 
öğrencilerin 
taahhüt senetlerini 
noterde tanzim ve 
tasdik ettirerek 4 
Nisan'a kadar 
YURTKUR'a ilet
meleri halinde, bu 
öğrencilerin burs 
veya öğrenim kredi
lerinin 11 Nisan 
2011'de ödeneceği 
belirtildi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

«sekeri
. . . . . . . . . . . . KREŞLERİ

GENLİK'İNİLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 

IMU

W İl fil
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun bayatında 
önemli bir fark yaratır”

«EŞ VE HAZIRLIK 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 RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

5I7 I9 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ 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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Cılı Hartam Hftı Kili Halıcı
Yargıtay, Karşılıksız 
Çıkan Çeklerde 
Bankaların Asgari 
Tutarı Ödemesi İçin 
Çekin Aslının İlgili 
Bankaya Verilmesini 
Şart Koştu 
Yargıtay, karşılıksız 
çıkan çeklerde 
bankaların asgari 
tutarı ödemesi için 
çekin aslının ilgili 
bankaya verilmesini 
şart koştu Yargıtay, 
karşılıksız çıkan 
çeklerde bankaların 
asgari tutarı ödeme
si için çekin aslının 
ilgili bankaya veril 
meşini şart koştu. 
Resmi Gazete'de 
yayınlanan Yargı 
tay'ın kararına göre, 
çek anlaşmazlığı 
Bursa'da yaşandı. 
Ahmet Doğan A., bir 
alacağı için 5 bin 
lira çeki günü 
gelince ilgili banka 
ya götürerek, boz
durmak istedi.
Ancak çek karşılık
sız çıktı. Bunun 
üzerine çek sahibi 
bankadan 3167 
sayılı Kanun'un 
lO'uncu maddesi 
uyarınca her çek 
yaprağı için 
bankanın ödemekle 
yükümlü olduğu 
asgari miktarı talep

Benzine zam, motorine indirim
Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş'nin 
(TÜPRAŞ), rafineri 
fiyatında yaptığı 
düzenlemenin ardın
dan, dağıtım şirket
leri de, benzin fiyat
larını 9 kuruş 
artırırken, motorin 
fiyatlarında da 5 
kuruşluk indirime 

etti. BANKA bu öde
meyi yapmadı. 
Bankanın haksız 
yere itiraz ettiğini 
düşünen alacaklı, 
itirazın iptal edilme
si ve kendisine 
BANKA tarafından 
tazminat ödenmesi 
için dava açtı. 
Davaya bakan 
Bursa 1'inci Sulh 
Hukuk Mahkeme 
si'nde görülen dava
da ilgili bankanın 
vekili, çekteki garan 
ti tutarının ibraz 
anında talep edilme
si durumunda çek 
aslının bankaya tes
lim edilmesi gerek
tiğine dikkat çekti. 
BANKA vekili, ala
caklı Ahmet Doğan 
A.'nın çekin aslını 
geri aldığını bu 
nedenle de talebinin 
yerinde olmadığını 
savundu. BANKA 
vekili, davacının 15 
günlük kısmi karşı 
lık alma süresinde 
bankaya başvur
madığını bu nedenle 
de müvekkilinin 
sorumluluğu bulun
madığını öne sürdü.

-YEREL MAHKEME 
ÖDENMESİNE 
KARAR VERDİ- 
Dosyayı inceleyen 

gitti. Akaryakıt 
dağıtım şirketlerin 
den Petrol Ofisi (PO) 
bayilerinde 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
satış fiyatı Ankara'da 
4,05 liradan 4,14 
liraya, İstanbul ve 
İzmir'de 4,04 liradan 
4,13 liraya yükseldi.
OPET bayilerinde 95

Bursa 1. Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
de 5 bin lira bedelli 
çekin süresi içinde 
muhatap bankaya 
ibraz edildiğine, 
ancak çekin karşılık
sız olduğu için 
ödenemediğine ve 
davalı bankanın bu 
çek yaprağı için 435 
lira sorumluluğunun 
bulunduğuna dikkat 
çekti.
Mahkeme, çekin 
karşılığının çıkma
ması durumunda 
hamilin ilgili banka 
mn ödemekle yü 
kümlü olduğu mik
tarı talep etmemiş 
olmasının daha 
sonra da talep 
edilmesine engel 
teşkil etmeyeceğini 
ifade etti. Mahkeme, 
davacının ibraz tari
hinden sonra davalı 
bankanın sorumlu 
olduğu miktarı talep 
etmiş olmasına rağ
men bankanın 
ödeme yapmadığını 
ifade ederek, 
davacının haklı 
olarak takibe 
geçtiğinin altını 
çizdi. Davayı kabul 
eden mahkeme 
davacıya tazminat 
ödenmesine hük
metti.

oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
Ankara ve İstanbul'
da 4,13 liraya, 
İzmir'de 4,11 liraya 
çıkarken, BP ve Shell 
bayilerinde 95 oktan 
benzinin fiyatı, 
Ankara ve İstanbul'
da 4,13 lira İzmir'de 
ise 4,12 lira oldu.

Kamaıla tartılı maaşa neyler
Kamu kurumlan 
arasında sık sık gün
deme gelen yüksek 
maaş farklılığına 
ekonomi yönetimi el 
atıyor.Önceliği 
finans sektörüne 
veren hükümet, 
bankacılık faaliyeti 
yürüten kuruluşlar 
arasındaki maaş uçu 
rumuna neşter vur
maya hazırlanıyor. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) 
tarafından yürütülen 
çalışma ile öncelik 
Türkiye Kalkınma 
Bankası, İller 
Bankası ve 
Eximbank'a verile
cek. Edinilen bil
gilere göre bu üç 
kuruluşta çalışan 
personel ve üst 
düzey bürokratların 
maaşlarında 
düzeltme yapılacak. 
Finans sektöründeki 
yüksek maaşlar göz 
önünde bulunduru
larak bu üç 
bankanın maaş orta
laması Ziraat 
Bankası ve 
Halkbank'a göre 

yemden belir
lenecek.
Düzenleme hakkında 
bilgi veren üst düzey 
bir ekonomi yetkilisi 
henüz başlangıç 
aşamasında olan 
çalışmanın 
sürdüğünü

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

belirterek 
Kalkınma Bankası, 
İller Bankası ve 
Eximbank çalışan
larının maaşlarının 
piyasa seviyesine 
yaklaştı rılması 
üzerinde durul
duğunu kaydetti. 
Ziraat Bankası'nın 
uzman ve yönetici 
maaşlarının yeni 
oranlarda belirleyici 
olacağını aktaran 
aynı yetkili, seçimler 
sonrasında hız ve 
rilecek çalışmanın 
yıl sonuna kadar 
yetiştirilmesinin 
planlandığını 
söyledi. Ziraat 
Bankası'nda işe 
yeni başlayan bir 
uzmanın maaşı 
ortalama 2 bin lirayı 
bulurken, daire 
başkanının maaşı 
ise 6 bin lira civarın
da. Aynı rakamın 
Halkbank ve 
Vakıfbank'ta daha 
yüksek olduğu 
belirtiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE
30 Mart 20ll Çarşamba 

ERÇEK ECZANESİ

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan da geçen 
yıl kamunun finans 
ayağındaki gelirleri 
mercek altına 
almıştı. Kamu 
bankalarının üst 
yöneticilerinin 
gelirlerini kontrol 
etmek isteyen 
Babacan, genel 
müdür, genel müdür 
yardımcısı ve yöne
tim kurulu üyelerinin 
maaş bordrolarını 
talep etmişti. Bu 
kapsamda Ziraat 
Bankası, Halk 
Bankası ve 
Vakıfbank'ın üst 
yöneticilerinin 
maaşın yanı sıra 
performans, jestiyon 
ve prim gibi diğer 
kalemlerden elde 
ettikleri gelirler göz
den geçirildi. Üç 
kamu bankasının 
yöneticileri arasında 
gelir farklılığı olduğu 
tespit edildi.

l
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 7Ö
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol „
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01,03

R 
E

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

1

I Jg

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dsv. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk, 513 50 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3926

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)

IIlMllMİ
■jİM

IIMWM

UMUM 
18MI5 

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)
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llMılîlftliiiıillııılıaiııı
Liselerarası Dünya Basketbol Şampiyonası’nda 

Türkiye’yi temsil edecekler

■igMljtİİl

LÖSEV'in Marmara 
Bölgesi yetkilileri, 
önceki gün Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'nu ziyaret 
ettiler.
Ziyarette, LÖSEV 
Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Seda 
Alakaya, Lösev ve 
Lösemi hakkında 
öğrencileri 
bilgilendirdi.
Öğrenciler, öğret
menler ve okul 
yöneticileri tarafın
dan ilgiyle izlenen 
Lösemi ve LÖSEV 

konulu seminerde, 
hastalık tedavisi ve 
vakıf çalışmaları 
hakkında bilgi 
verildi.
Bu hastalık hakkın
da verilen ilk semi
nere oldukça ilgili 
olan öğrenciler, 
sunumun ardından 
istedikleri soruları 
sorma fırsatı 
buldular.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu'nda 
Lösev projelerini 
başlatan İngilizce 
Öğretmeni Burcu

Topuz ve Sınıf 
Öğretmeni Selcen 
Türkmen, gerçek
leştirilen program 
için Lösev vakfına 
ve tüm vakıf 
çalışanlarına 
teşekkür ettiler. 
Lösev yetkilileri 
de Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri ve öğret
menlerini duyarlı 
davranışlarından 
ötürü kutlayıp, 
teşekkür ederek bu 
güzel ve anlamlı 
günü noktaladılar.

Nilüfer Belediye Baş 
kanı Mustafa Bozbey, 
Çin’de yapılacak 
Liselerarası Dünya 
Basketbol 
Şampiyonası’nda 
Türkiye’yi temsil ede
cek olan Ali Karasu 
Lisesi’nin genç 
oyuncularını kutla
yarak başarı dilek
lerinde bulundu. 
Bursa’daki elemeler 
de 28 takım arasında 
birinci olarak 
Kayseri’deki finallere 
katılan Ali Karasu 
Lisesi basketbol 
takımı, burada elde 
ettiği galibiyetlerle 
Türkiye’yi Çin’deki 
Dünya Liselerarası 
Basketbol 
Şampiyonası’nda 
temsil etme hakkı 
kazandı.
İtalya, Çek Cumhu 
riyeti, Hollanda, 
Slovenya’daki takım
ların yer aldığı grup
ta yer alan Ali 
Karasu Lisesi öğren
cileri, 23 Nisan- 
1 Mayıs 2011 tarihleri 
arasında dünya 
birincisi olmak için 
mücadele edecek.

Kendisini ziyaret istedi.
eden Ali Karasu 
Lisesi Basketbol 
Takımı oyuncularını 
kutlayan Başkan 
Mustafa Bozbey, 
böyle bir takımın 
Nilüfer’den çıkmasın
dan büyük mutluluk 
duyduğunu 
belirterek, “Sizinle 
gurur duydum. 
Umuyorum Çin’deki 
finallerde de şampi 
yon olarak Nilüfer’e, 
Bursa’ya ve Türk! 
ye’ye bu büyük guru
ru yaşatırsınız” dedi. 
Bozbey, genç 
sporculara hediye 
vererek, Çin’den 
zaferle dönmelerini

GEMLİKLİ UĞUR DA 
ÇİNE GİDECEK 
Gemlik 
Belediyesi’nden 
emekli Başkan 
sekreteri Sema ve 
Gemlik Lisesi emekli 
Beden Eğitim öğret
meni Yalçın Siper’in 
oğlu Uğur siper de 
Ali Karasu Lisesi 
Basketbol takımının 
as oyuncularından 
olması nedeniyle 
Uğur Siper de 
Türkiye’yi temsil ede
cek grup içinde yer 
alıyor. Uğur, Yıldız 
Milli takımında oyun
cularından.

Mm MÜ SUM
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile fabrikaya işçi götüren servis aracı çarpıştı.

Orhangazi’de feci kaza: 2 ölü 17 yaralı
Gemlik'ten çalışanları alarak fabrikaya 
götürmek için yola çıkan işçi servisi, Asil 
Çelik fabrikasını geçtikten sonra Cargill fab
rikasına 500 metre mesafede, karşı yönden 
gelen diyaliz hastalarını taşıyan servis aracıy
la çarpıştı. 40 metre sürüklenen servis mini 
büsü yolun sağına devrilirken, 2 diyaliz hasta 
sini taşıyan minibüs ise hurdaya döndü. 
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de 
yaralandı. Haberi sayfa 3’de

31 Mart 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Seçmen listeleri 
askıdaniniyor

YSK, 12 Haziranda yapılacak 
24. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi için 18 Martta askıya 
çıkan seçmen listelerini bugün 
askıdan indirilecek.

Bu ne hiçim yıkım!
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, eski Minibüs Garajı içinde iki 
boş işyeri için yıkım kararı verdi. Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi 
Meydan Projesinin bir ayağı olarak yıkımları başlattıklarını söyledi.
Gemlik Belediyesi eski Minibüs 
Garajı içindeki boş iki işyerini yıktı. 
Sıra işyerlerindeki esnaf, kira sözleş 
melerinin 31 Aralık 2011 tarihine 
kadar sürdüğünü, ara dükkanlarda 
yapılan yıkımların işyerlerinin güven
liği ortadan kaldıracağını iddia edi 
yor. Esnaf, “Burası yakında eski 
Terme Kaplıcası gibi bağımlıların 
yuvası olacak, güvenlik açısından da 
sakınca doğuracak" diyor. Syf4’de

Kaiıiieci,"BursaHarmara'nıniııcisiolacalf''
Ak Parti milletveki 
li aday adayı Ok 
tay Kahveci, ziya 
retlerini sürdürü 
yor. Ankara’da 
yapılan mülakat
tan sonra çalış
malarına ara ver
meden devam 
ettiğini söyleyen 
Kahveci, dün de 
Nilüfer İlçe Başkan 
lığını ziyaret etti. 
İlçe Başkanı 
Alpaslan Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle konuşan 
Kahveci, AKP’nin 
icraatlarıyla 
Bursa’nın her

geçen gün büyüdü 
ğünü söyledi.
Kahveci, Bursa’nın 
bölgede güven ve 
istikrar vaat ettiği
ni, otomobil sana 
yinin Bursa’dan 
dünyaya açıldığını, 
ayrıca sağlık 
başkenti olma

yolunda olduğunu, 
Gemlik’teki Serbest 
Bölgenin öneminin 
de arttığını söyledi. 
Kahveci, 
“Önümüzdeki yıllar 
Bursa ümit vad 
eden Marmaranın 
incisi olacak’’ 
dedi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bu acele niye?
İki gün önce Gemlik Belediyesi’nin eski 

Garaj içindeki işyerlerini yıkacağını duy
duğumda, bazı esnafla görüştüm.

Haberleri yoktu.
Köfteci Emine Abla’ya gittim.
“Size yıkım için herhangi bir duyuru 

yapıldı mı?” diye sordum.
Olmadığını söyledi.
Kapattığı eski işyerinin kirasını ödü 

yordu Emine Abla, “Bak yıkacaklarmış" 
dedim. Haber doğru çıktı.

Dün öğle saatlerinde yıkım haberi geldi.
Tam saatinde orada olamadım ama bir 

süre sonra oradaydım ve yıkım devam 
ediyordu.

Şimdi soruyorum bu acele niye?
• Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Hukukla dalga geçilmez arkadaş...
İnsanoğlu evrimleşti.
Üretmeyi öğrendi.
İnsanca yaşamayı kavradı.
Paylaşma duygusunu geliştirdi. 
"Adalet"! yaşamına soktu.

Adalet nasıl simgeleniyor?
Elinde kılıç ve terazi tutan bir bakire.
"Kılıç" adaletin verdiği cezaların cay

dırıcılığını ve gücünü,
"Terazi" adaleti ve bunun dengeli bir 

şekilde dağıtılmasını,
"Kadın" ve "Bakire" olması bağımsız 

lığı, kadının gözünün bağlı olması da 
tarafsızlığı anlatıyor.

İnsanoğlu ancak evrim leşti kten sonra 
hukuk yaşamında yer aldı.

Hukuk, toplumun genel çıkarlarını veya 
bireylerin ve toplumun ortak iyiliğini 
sağlamak amacıyla konulan ve kamu 
gücüyle desteklenen kural, hak ve 
yasaların bütünü. Daha yaygın bir 
tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş 
toplumsal yaşama düzeni...

Genel batlarıyla hukuk böyle tanım
lanıyor..

Bir ülkede "hukuk" varsa...
O ülkede yaşayan insanlar hukukun 

koyduğu kurallara göre davranmakla 
yükümlüler.

Cumhurbaşkanı da olsa.. Başbakan 
da.. Millet Meclis Başkanı da Belediye 
Başkanı da olsa, Vekil de olsa 
değişmez.

Çünkü onlar da "hukuk" un sağladığı 
yaşama düzeniyle o makamlarda otur
maktadırlar.

Onun için...
Hukukun verdiği karara saygı duymak 

koşuldur.
Eğer;
Konulan kurallara itirazınız varsa,
Onu daha geniş bir platformda tartışa

cak ve yeni düzenlemeler yapacak
sınız...
Yürürlükte olan kural ,yasa ve 

anayasaya "karşı" durmak ve "şiddetli" 
bir biçimde eleştirmek anayasal bir 
suçtur..

Ve hukuk sisteminde cezai karşılığı 
vardır.

Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
kurulmuş bir siyasal parti;

Demokrasiye aykırı olduğunu öne 
sürdüğü "bir düzenlemeye" itiraz edi 
yor.

Saygı duyacaksın "arkadaş”.
Ciddiye almamazlık etmeye hakkın 

yok.
Eğer almazsan insanın haklına her şey 

gelir.
Art niyet aranır.
Demek ki bu ülkede birileri,
Anayasal düzenden ya da demokrasi

den hoşnut değiller.
Ya da hukukun üstünlüğüne inanmı 

yorlar.
Oysa...
Hukuk'a itiraz edenlere de "hukuk" bir 

gün mutlaka gerekli olacak...
Kaldı ki hukuk evrenseldir..
Kişi ya da zümre çıkarları doğrultusun

da düzenlenemez...
Düzenlenirse de onun adı "hukuk 

devleti" olmaz..
Olsa olsa ..
"Sultanlık" dır adı...

100 meiıelik aslalinanm hııaktılar
Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKI tarafından 
Hürriyet Caddesi’nde 
yaptırılan kanalizas 
yon ve yağmur 
giderleri döşeme 
işlemlerinin bitirilme
si sonucu başlayan 
asfalt çalışması 
yarım kaldı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kanalizas 
yon ve su borusu 
döşenme işinin 
tamamlanması son
rası her yağmurda 
işyerleri ve konutlara 
yağmur suyu taşkın
larının yaşanmasının 
önlenmesi için zemin 
düşürme çalışmaları 
Terminal 
Kavşağı’ndan Yunus 
Emre Parkına kadar 
tamamlanınca, 
Büyükşehir 
Belediyesi de asfalt 
döküm işlerini 
başlattı.
Kazınan toprak 
üzerine Terminal 
Kavşağı’ndan 
dökülen sıcak asfalt 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin 200 metre 
geçince yarım 
bırakıldı.
Orhangazi Caddesi 
kavşağına kadar 100 
metrelik bölümün 
asfaltlanmaması 
nedeniyle yol güneşli

havalarda toz içinde 
kalırken, 2 gündür 
yağan yağmur sonu
cu da 100 metrelik 
bölüm çamur 
olmaya başladı. 
Burada bulunan 
esnaf, durumdan 
şikayetçi olarak 
Belediye Başkanh 
ğını aradıklarını, en

kısa zamanda asfaltı 
döküleceği sözünü 
aldıklarını belirttiler. 
Esnaf ayrıca asfalt 
dökülen alanda ticari 
hiçbir işletmenin 
bulunmadığına 
dikkat çekerek, 
“Bir taraftan toz, bir 
taraftan çamur 
içinde kaldık. 100

metrelik asfalt 
yarım bırakılır 
mı?” şeklinde 
şikayetlerini dile 
getiriyor.
Ote yandan, greyder
ler ile düzeltilen yol 
üzerine dökülen 
asfaltın ne kadar 
sağlıklı olmayacağı 
belirtiliyor.

Yunus Emre Çocuk Parkı sökülüyor
Belediye Başkanlığı 
koltuğuna oturan 
Refik Yılmaz’ın 
ilk yaptığı işlerden 
biri de çocuk 
parklarına el 
atmak oldu.
Geçtiğimiz günlerde, 
ilçemizdeki çocuk 
parklarını gezen 
Yılmaz ve ekibi, 
fiziki durumu iyi 
olmayan çocuk 
parklarının yenilen
mesi için çalışma 
başlattı.
İlçe Fen İşleri 
Müdürlüğüne ait 
kepçe dün Hürriyet 
Caddesi’nde 
bulunan Yunus 
Emre Çocuk 
Parkı’ndaki salıncak, 
kaydırak gibi 
oyun guruplarını

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile fabrikaya işçi götüren servis aracı çarpıştı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gemlik'ten çalışanları alarak fabrikaya götürmek için yola çıkan işçi servisi, Asil 
Çelik fabrikasını geçtikten sonra Cargill fabrikasına 500 metre mesafede, karşı 
yönden gelen diyaliz hastalarını taşıyan servis aracıyla çarpıştı. 40 metre sürükle
nen servis minibüsü yolun sağına devrilirken, 2 diyaliz hastasını taşıyan minibüs 
ise hurdaya döndü. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı. ;
Orhangazi’de böbrek 
hastalarını taşıyan 
servis minibüsü ile 
bir işçi servisinin 
çarpışması sonucu 
2 kişi öldü, 
17 kişi yaralandı. 
Ölenlerden birinin 
diyaliz hastası, 
diğerinin de işçi 
servisinin sürücüsü 
olduğu bildirildi. 
Acı haberi alan 
kazazede yakınları 
hastanede 
gözyaşı döktü. 
Edinilen bilgiye göre, 
bir fabrikaya ait 
servisin şoförü 
Gemlik'ten çalışan
ları alarak iş yerine 
götürmek üzere yola 
çıktı. Haluk E. (53) 
idaresindeki 16 S 
7567 plakalı servis 
minibüsü, Asil Çelik 
fabrikasını geçtikten 
sonra Cargill fab
rikasına 500 metre 
mesafede, karşı yön
den gelen Bülent 
A.'nın kullandığı 
diyaliz hastalarını 
taşıyan 10 N 2749 
plakalı servis 
aracıyla çarpıştı. 
Çarpışmanın 
ardından yaklaşık 40 
metre sürüklenen 
servis minibüsü 
yolun sağına 
devrilirken, 2 diyaliz 
hastasını taşıyan 
minibüs ise hurdaya 
döndü. Kazada fabri
ka işçilerini taşıyan 
servis minibüsünün 
şoförü Haluk E. ile 
diyaliz aracında 
bulunan ve Sölözlü 
olduğu belirlenen 
diyaliz hastası 
Ahmet T. (73) olay 
yerinde hayatını kay
betti.

KAZA YERİ SAVAŞ 
ALANINA DÖNDÜ 
Yol bir anda savaş 
alanına dönerken, 
kazada 17 kişinin 
yaralandığı belirlen
di. Olay yerine gelen 
ambulanslar; 
Remziye Ataç (57), 
Kıymet Ömürlü(52), 
Mine Saat (30), 
Nedim Şeker (46), 
Mehmet Arslan (29), 
Cemal Şener (35), 
Esra Kurt (18), 
özcan Gün (37), 
Mehmet Ali Tuna

(34), Engin Saat (33), 
Merve Karakuş (20), 
İlhan İri (47), Fatih 
Sarıoğlu (30), Serhat 
Çolak (36), Emre 
Bağcı (29), Enver 
Karacan (45) ve 
diyaliz aracının 
sürücüsü Bülent 
Ağaoğlu'nu (55) 
hastanelere kaldırdı.

ÖLENLERİN 
YAKINLARI 
GÖZYAŞLARINA 
BOĞULDU 
Kazada hayatını 
kaybeden Ahmet T. 
ile Haluk E.'nin 
cesetleri Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın ilk 
incelemesinin 
ardından Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Ölen 2 kişinin 
yakınları ise acı 
haberi alır almaz 
hastaneye akın etti. 
Yakınlarının ölüm 
haberini alan vatan
daşlar hastanede 
gözyaşına boğuldu. . 
Hurdaya dönen 
araçlar vinç ve 
çekici yardımı ile 
bulunduğu 
yerden kaldırıldı. 
Jandarma ekipleri 
kaza anından 
itibaren ana yol 
üzerinde geniş 
güvenlik önlemleri

alırken, jandarma 
ekipleri ve savcı 
sağanak yağmur 
altında görev 
yapmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili 
olarak savcılık ve 
jandarma tarafından 
soruşturma 
başlatıldı.________

Sakın ha.... Sakın ha....
Japonya, tarihinin en büyük deprem 

felaketini yaşadı.
Şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor.
Dünyanın gözünden kaçmayan husus, 

tüm Japon milletinin, paniğe kapıl
madan, bağırıp feryat etmeden kendi 
üzerine düşeni büyük bir olgunlukla 
yerine getirmeleri ve ilgili kurumların 
işlerini yapmalarına izin vermeleridir.
Japon Hükümeti ise, halkından hiçbir 

şeyi saklamadan gelişmeleri ve 
tehlikeleri anında duyurmakta ve hangi 
konularda uyanık olmaları gerektiğini 
bildirmektedir.

Bu çalışmalar sırasında en dikkati 
çeken konu, Japon Ordusunun, 
insanüstü bir gayret, büyük bir dikkat 
ve profesyonellikle insanlarına yardım 
için, önceden hazırladıkları planları 
uygulamaya koymalarıdır.
Aklın gereği de budur zaten.
Modern Ordular afet ve felaket zaman

ları için önceden her türlü planlarını 
yaparlar.

Bizim Milli Ordumuzun da böyle acı 
günler için hazırladığı planları vardı!..

PKK terörünün yaşandığı vatanımızda 
böyle planların yapılması ve görevlilere 
gereken eğitimin verilmesi yasal zorun
luluktur.
Ama biz ne yaptık;
Yalan, düzmece olaylarla Milli 

Ordumuzun Kozmik sırlarının saklandığı 
gizli odalara bile girdik.

Bu planlar dinci ve yandaş basına 
servis edildi.

Devlet düşmanı kalemler tarafından bu 
planlar, camilerin bombalanacağı, 
ilkokul öğrencilerinin öldürüleceği, 
kendi jetlerimizin düşürüleceği noktası
na kadar vardırıldı.

Milli Ordumuzun Generallerinin yak
laşık % 10’u aylardır tutuklu.
Tarikat önderlerinin saray gibi evlerde 

yaşadığı, milyonlarca dolarlık zırhlı ara
balarda gezdiği,
Terörist başının villa da ağırlandığı, 

gemiciklerin yüzdüğü, Lâik Cumhuriyete 
ve Atatürk’e küfretmenin olağan 
sayıldığı bu günkü Türkiye’de terörle 
mücadele eden kahramanlara yapılan 
işlemleri üzüntü içinde izliyoruz...

Genelkurmay Bakanına bir uyarım var.
Sakın ha, bundan böyle felaket ve afet 

halleri için planlarınızı kendi kendinize 
yapmayın. Başınıza dert alırsınız.

Çağırın Cengiz Çandar’ı, Mümtazer 
Türköne’yi, Ahmet- Mehmet Alttan 
kardeşleri, Ekrem Dumanlı’yı, Nazlı 
llıcak’ı, başlarına da hapisten yeni 
çıkan Hüseyin Üzmez’i koyun, verin 
planlarınızı bu vatan evlatlarına, önce 
onlar incelesin,olurlarını alıp, sonra 
uygularsınız.

Bu tavsiyeme uymazsanız, yakında sizi 
de Silivri’de görürüz.

Sakın Ha, Sakın Ha, Sakın Ha...

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

Bu ne hiçim yıkım!
Gemlik Belediyesi eski Minibüs Garajı içindeki boş iki işyerini yıktı. Sıra işyer- 
lerindeki esnaf kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2011 kadar sürdüğünü arada 
yapılan yıkımların işyerlerinin güvenliği ortadan kaldıracağını iddia ediyor. 
Esnaf, “Burası yakında eski Terme Kaplıcası gibi bağımlı yuvası olacak” diyor.

Bu acele niye?
Dün esnafla konuştum.
Onlarda yıkıma şaşırmışlar.
Çünkü, işyerlerinin kira sözleşmeleri devam 

ediyor.
Arada yıkılan işyerleri, onların söylediği gibi bu 

yıkılanların yanlarındaki işyerlerinin güvenliği 
açısından önemli, ayrıca, bu kentte yıkık her bina 
bağımlılıların yuvası oluyor.

Koltuğun bu kadar önemli olduğunu ve bu 
kadar aceleci kararlar alındığını ilk kez görüyo
rum. Acele alınan kararlar, hataya neden olur di
yorum.

Buradaki esnaf, AVM’ye taşınacak olan Katlı 
Otopark esnafının çıktığı yere taşınacakmış.

Orada gönderilen esnafın çoğu iflas etti. 
Günlerce siftahsız dükkan kapatıyorlar. 
Aslında, Başkanvekilimiz ‘kira sözleşmesi bit 

meden de buraya gidebilirsiniz’ demeye getiriyor.
Meydan projesine kimse bir şey demez.
Bizler de bu projeyi bekliyoruz.
Şimdilik uzmanlar çalışıyor.
Ama, bu da yetmez, bu proje Gemlik sivil top 

lum kuruluşlarıyla paylaşılmalı.
Emri vaki yapılmamalı.
Büyükşehir, Meydandaki 8 parseli bile bir yıldan 

beri kamulaştıramadı.
Bence, yıkımlar öncelikle Meydandaki işyer

lerinden başlamalı.
O’nun da yasal sonuçları alındıktan sonra.
Bugünkü haliyle kimseye zararı olmayan, hatta 

yanındakilere güven veren binaları yıkmak neyin 
nesi? Ne bu acecilik.

Sıra işyerlerinin kira sözleşmeleri 31 Aralıkta 
bittiğine göre, sözleşmeler yenilenmez ve yasal 
süresinde gerekli tebligatlar yapılır.

İşyerleri boşaltıldıktan sonra topluca yıkılır.
On taraf yıkılmadan arada birkaç işyerini yıkmak 

acelecilikten başka birşey değil.
Buralar yıkılacakmış, çevreleri de kapatılacak

mış.
Sanıyorum ki, kapatıldıktan sonra kocaman 

yazılarla “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Meydan projesinin ilk ayağı olarak burayı yıktık” 
da yazacaklar üzerlerine.

Çok büyük bir hizmet bravo..
AKPTı eski Belediye döneminde önemli iki bina 

boşaltılmıştı.
Bunlardan biri Terme Kaplıcası, İkincisi Atatürk 

İlkokulu karşısındaki eski Kız İmam Hatip bina 
sı...

Bu binalar AKP döneminde sapa sağlamdı.
Ama, boşaltıldıktan sonra korunamadı.

Eski yapılar ve boş yerler esrarcının, tinercinin 
mekanı oldu hep.

Bu unutulmasın.
Aradaki işyerlerini yıkmakla Meydan açılmaz.
Esnaf tedirgin, o binaların kimse güzel yapılar 

olduğunu da savunmuyor.
Bir proje, bütün olarak ele alınmalı, ona göre 

hareket edinmeli.
Dün öğrendim. Atatürk İlkokulu da alel acele 1 

Nisan günü törenle hizmete açılıyormuş.
Okul bitti. Ama, okul içine taşınılmıyor ki?
Büyük olasılıkla Bakan Bursa’ya geliyor, onun 

programına bunu da sıkıştıracaklar.
Acemice yöneticilik yapıyorlar.
Dün bir gazetenin başlığındaki gibi herhalde, 

“Çalışınca oluyor” gibi yeni başlık attıracaklar, 
“Bir haftada neler yaptık görün.” diye...

Gemlik Belediyesi 
dün bir ilginç yıkım 
başlattı.
Eski Minibüs 
Garajı’nda boş bulu
nan iki işyeri dün 
Gem.lik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne ait 
greyderle yıkıldı. 
Esnaf ise bu yıkıma 
tepki gösterdi. 
Gem.lik Belediyesi 
Fen İşlere makina 
lan, saat 12.oo 
sırasında eski 
Minibüs Garajı’na 
geldi.
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve AKP’li bazı mec 
lis üyelerinin de 
izlediği yıkım, Garaj 
içindeki tuvaletlerin 
yanında bulunan 
eski S.S. 73 Nolu 
Güzel Gemlik 
Minibüscüler ve 
Otobüsçüler 
Kooperitifince 
boşaltılan binadan 
başlandı.
Büyükşehir 
Belediyesi’nce Kent 
Meydanı projesinin 
bir bölümü olarak 
nitelenen yıkımın 
mevcut işyerlerinin 
arasındaki iki boş iş 
yerlerinin yıkılması 
ile başlayınca, esnaf 
da bir çeşit prefab
rik olan binaların 
bitişiğinde her türlü 
hırsızlık olaylarının 
ve bağımlıların 
mekanı olabileceğini 
ileri sürdüler.

SÖZLEŞMESİNİ 
BİTENLERİ 
YIKACAĞIZ 
Yıkımı, çevresinde 
toplanlanlarla 
izleyen Belediye 
Başkanı vekili Refik 
Yılmaz, Belediye ile 
kira kontratları biten 
ve boş olan işyer
lerini yıktıklarını 
söyledi. 
Yılmaz, sözleşmesi 
biten diğer işyer
lerinin de zaman 
içinde yıkılacağını 
da bildirdi.
İlk kepçenin vurul
masından önce 
konuşan Başkan 
Vekili Yılmaz,
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MEHMET ÖZBAY

Büyükşehir 
Belediyesi’nin aldığı 
karar ile Gemlik’in 
en kalabalık meyda 
mna nefes aldıracak 
yıkıma başladıklarını 
belirterek, 
"Esnafımızı mağdur 
etmeden ama gerek
li olarak bu eski ve 
ekonomik konumu 
nu kaybeden dük 
kanlarının yıkımına 
hayırlısıyla başladık. 
Bunu yaparken de 
Tğ'ıieyî ünce A'end'f 
m ize batırıyoruz ve 
esnafımızı mağdur 
etmeden zaman 
süresi içinde 
yapıyoruz. Bu 
dükkanlar artık 
nimet olmaktan 
çıktı, külfet haline 
geldi. Şimdilik 2 
dükkanı yıkarak 
meydan çalışmasını 
başlatıyoruz.
Esnafımız kontratları 
bitene kadar kala
caklar, yıkmadan 
yapılmıyor.
Biz de vatandaşları 
mızın rahatlığı için 
eskileri yıkarak 
Gemlik’e yakışır 
Kent Meydanı için 
ilk adımı hayırlısıyla 
atıyoruz" dedi.
Eski Minibüs Garajı 
içinde Gemlik 
Belediyesi İş 
Makineleri ile yıkımı 
yapılacak bir başka 
dükkan ise Köfteci 
Emine Abla diye bili
nen ve şu anda 
boşaltılan dükkanda 
gerçekleştirilecek.

ESNAF NE DİYOR 
Yıkımı gerçekleşti 
rilen sıra işyerlerinin 
bitişiğinde uzun yıl

lardır esnaflık yapan 
Tuncay Beken, yıkı 
mın yanlış olduğu 
nu, sıra işyerlerın de 
oturan kiracılar ile 
belediye arasında 31 
Aralık 2011 tarihine 
kadar kira sözleşme
si bulunduğunu 
belirterek şunları 
söyledi:
“Bu dükkanlarda 
oturan esnaf, 
bugünkü 
Belediye binası 
yapılırken, esnafın 
açıkta kalma ması 
için o günkü 
Belediye Başkanı 
tarafından yapıldı. 
Aralarında birer 
biri ket bulunmak
tadır. Benim 
dükkanımın yanın
daki işyeri Durmuş 
Çücük’e, ondan oğlu 
Murat Cücük’e geçti. 
Onlar da Hüseyin 
Sevinç arkadaşımıza 
bıraktılar. Burada 
zahirecilik yapıldı 
ama iş yapamayınca 
burayı kapadı.
Dışarıdan bağımlılar 
ve hırsızlar girmesin 
diye boş olan 
işlerine demir 
parmaklıklar yaptı.

Şimdi yıkıyorlar. 
Benim işlerim 
güven altında 
olmayacak. 
On tarafındaki 
yangın, hırsızlık, 
bağımlı yatağı 
olacak burası. 
Yıkılacaksa teker 
teker değil, 
sözleşme sonunda 
tümüyle birlikte 
yıkılmalı. Bu acele 
niye?" dedi. 
Öte yandan 
73 Nolu Güzel 
Gemlik Minibüs ve 
Otobüsçüler 
Kooperatifi’ne ait 
eski büro yıkılınca 
yıkım alanı arkadaki 
Ö birleşti.

jehir 
Belediyesi ise 2009 
yılında oldığı istim
lak kararı ile Ahmet 
Dural Meydam’nda 8 
parsel işyerini 
Meydan Projesi kap
samında kamuştır- 
ma girişiminde 
bulundu. Mülk 
sahipleri teklif 
edilen bedeli az 
bulunca yargı yolu
na başvurdu. 
Yargılama süreci 
devam ediyor.

mailto:kadrijjuler@hotmail.com


31 Mart 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 5

liMİMlMlllilılflİ MlIMSİlllliMilİÎİlİII!

Gemlik Asım 
Kocabıyık-Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bulu
nan Uludağ Üniver
sitesi Hukuk 
Fakültesi Uludağ 
Hukuk Topluluğu 
öğrencileri, 
Ankara’da bulunan 
yüksek yargı organ
larını ziyaret ettiler. 
Anıtkabir ziyaretiyle 
başlayan gezi 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
ziyaretiyle devam 
etti. Yüksek yargı 
organlarından 
Yargıtay ziyaretin 
de; Yargıtay

Başkanı Sayın 
Hasan Gerçeker'e 
hediyelerini takdim 
eden Uludağ Hukuk 
Topluluğu öğrenci
leri daha sonra 
Anayasa Mahkeme 
sini ziyaret etti.
Uludağ Hukuk 
Topluluğu Başkanı 
Selim Pıçakcı;
gezinin oldukça 
verimli geçtiğini, bir 
çok şeyin basın 
organlarından 

bizlere aktarıldığı 
gibi olmadığını, 
yüksek yargı 
organlarına gerçek
leştirilen ziyaret
leriyle bu tür 
şeyleri daha 
yakından görme ve 
sorgulama imkan
larına sahip olduk
larını söyledi.
Gezide emeği geçen 
tüm öğrenci arka 
daşlarına da 
teşekkür etti.

Saadet Partisi İlçe 
ve Gençlik Teşkilatı 
ve İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
seçim çalışmalarına 
kahve ziyaretleri ile 
devam etti.
Kalabalık bir ekip ile 
gerçekleştirilen 
ziyaretler esnasına 
Saadet Partililer 
yaşanan sıkıntılar
dan kurtuluşun 
ülkede oynanan 
oyunların temeline 
inilip kökten 
çözülmesi gerektiği
ni belirttiler.
İlçe Başkanı Özmen, 
ülkemizdeki işsizlik, 
yoksulluk ve manevi 
alandaki yozlaş
manın çaresinin Milli 
değerlerimize sarılıp 
dış güçler tarafından 
sahnelenen senaryo 
nun değiştirilmesi

ELEMAN
Matbaamızda çalışmak üzere çırak aranıyor
A HI P A H 11IIA İstiklal Caddesi Bora SokakGÜLER AJANSMVNPII lUIlllV_______ Tel: (0.224) 513 96 83

gerektiğini ifade etti. 
Ülkemizde yıllardır 
sahnelenen oyunda 
Saadet Partisi hariç 
diğer partilerin rol
lerini oynadığını dile 
getirdi. Diğerleri 
faizci kapitalist sis
temin bekçileri, Avru 
pa Birlikçi, Amerikan 
cı ve IMF politikala 
rından yana. Bu dört 
temele sahip parti 
ve görüşlerin ülkeyi 
düzlüğe çıkaramaya
cağını her geçen 
gün daha da kötüye 

götüreceğinin artık 
görülmesi gerektiği
ni söyledi.
Saadet Partisi’nin 
bunlardan farklı 
olarak Faizsiz adil 
düzen dediğini, AB 
değil D-8, IMF değil 
Milli ekonomik 
model önerdiğini ve 
son olarak da 
Amerika'dan 
icazet alan değil, 
milletin öz değer
lerinden güç alan 
bir parti olduğunu 
söyledi.

Bursa armudu, yılın ürünü oldu
201 Tin 'İhracatta 
armut yılı' ilan 
edilmesinin ardın
dan Bursa Valiliği 
ve Uludağ Yaş 
Meyve Sebze 
İhracatçıları 
Birliği (UYMSİB) 
işbirliğinde 
düzenlenen 
'Armudumuz yeni 
imajı ile AB pazarın
da' konulu panel, 
Uludağ İhracatçılar 

Birliği'nde (UİB) 
gerçekleştirildi. Çok 
sayıda armut üreti
cisi ve ihracatçısının 
katıldığı panelin 
açılışında konuşan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"Geçen sene Bursa 
Siyahı'nda yap
tığımız tüm çalış
maları bu sene 
armutta işleye
ceğiz." dedi.

Panelin açılışında 
konuşan Uludağ Yaş 
Meyve Sebze İhra
catçıları Birliği 
(UYMSİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. 
Salih Çalı, son 3-4 
yıldır ihracatta 
yaşanılan sorunları, 
üreticilerle ve sek
törün tüm pay
daşlarıyla değer
lendirerek, disiplinli 
çalışmalar net

icesinde ihracatın 
yükseltilmesi 
amacıyla paneller 
düzenlediklerini 
söyledi. Amaçlarının 
tarımı ve Türkiye'yi 
daha iyi noktalar 
taşımak olduğunu 
dile getiren Çalı, 
"2007 yılında 
Türkiye armut ihra
catı 5 bin ton iken, 
bu rakam 2010'da 
14 bin 500 tona 
yükseldi.
UYMSİB olarak ta, 
2007 yılındaki 2 bin 
ton ihracatımızı, 
geçtiğimiz 2010

yılında 4 bin tona 
yükseltme başarısını 
gösterdik.
Öncelikli nedenimiz 
AB'ye armut ihra
catındaki imajımızı 

yükseltmek ve 
2011 yılını armutta 
yüksek miktarda 
üretim ve ihracatla 
birleştirmek olacak
tır." dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA 

EN ÖZEL ue GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

I

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin... 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
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"Yeşil Kail Kullananların Sayısı 
Ülkenin Gerçek Tablosunu Gösteriyor"
Cumhuriyet Halk 
Partisi Parti Meclisi 
(PM) Üyesi Nihat 
Matkap, AK Parti 
iktidarında yeşil kart 
sayısının 2 milyon 
700 bin kişiye yük
seldiğini belirtti. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Parti Meclisi 
(PM) Üyesi Nihat 
Matkap, AK Parti 
iktidarında yeşil kart 
sayısının 2 milyon 
700 bin kişiye yük
seldiğini belirtti. 
Maktap, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
AK Parti iktidarında 
yoksulluğun kat
landığını iddia 
ederek, yeşil kart 
kullananların 
sayısının bile 
ülkenin gerçek 
tablosunu ortaya 
koyduğunu bildirdi.

İyileşen, gelişen 
ekonomilerde yok
sul ve yeşil kartlı 
sayısının azaldığını 
vurgulayan Matkap, 
açıklamasına şöyle 
devam etti:
"Son yedi yılda yeşil 
kartlı sayısı, 2 mily
on yedi yüz bin adet 
artmıştır. Buna rağ
men AKP, her plat
formda ekonominin 
iyileştiğini, 

geliştiğini söyleye 
rek halkı kandır
maya devam etmek
tedir. CHP nin kısa 
vadeli hedefi, Aile 
Sigortası uygula
masına geçerek 
yoksullara yardımı, 
yurttaşların hakkı 
şekline dönüş 
türmek, orta ve 
uzun vadeli hedefi 
ise yoksulluğu sona 
erdirmektir"

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, "İç 
huzur yoksa, güven
lik yoksa, adalet 
mekanizması 
işlemiyorsa, orada 
ne ekonomik, ne 
sosyal kalkınmadan 
bahsedilemez" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, "İç 
huzur yoksa, güven
lik yoksa, adalet 
mekanizması 
işlemiyorsa, orada 
ne ekonomik, ne 
sosyal kalkınmadan 
bahsedilemez" dedi. 
Erdoğan, Erbil 
Uluslararası Havali 
mam'nın açılışında 
yaptığı konuşmada, 
ekonomik kalkın
manın, demokra 
siyle, hak ve özgür
lüklerin geliştirilme
siyle, kardeşlikle 
paralel gitmesini 
son derece

önemsediklerini 
söyledi.
"İç huzur yoksa, 
güvenlik yoksa, 
adalet mekanizması 
işlemiyorsa, orada 
ne ekonomik, ne 
sosyal kalkınmadan 
bahsedilemez" 
diyen Başbakan 
Erdoğan, şunları 
kaydetti:
"Son 8 yılda, Türki 
ye içinde kardeşliği 
yücelterek, 
ekonomiyi büyüttük. 
Türkiye içinde, 
dayanışmamızı 

güçlendirerek, dış 
politikamızı daha 
güçlü hale getirdik. 
Bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farkını 
azaltmak için, Doğu 
ve Güneydoğu böl
gelerimizde tari
himizin en büyük 
yatırım seferberliğini 
başlattık. Milli Birlik 
ve Kardeşlik 
Projesiyle ileri 
demokrasi, daha 
geniş hak ve özgür
lükler noktasında 
tarihi adımlar attık. 
Şu anda, Kürt 
kökenli vatan
daşlarımızın yoğun 
olarak yaşadığı bu 
bölgelerde, yılların 
ihmalini ortadan 
kaldırıyor, inkar poli
tikalarına son veri 
yor, devlet millet 
kaynaşmasını daha 
güçlü hale getiri 
yoruz.” dedi.

Bahçeli'deıı İktidara Çağrı Radyasyon bulutları TiirKiye'ıle
MHP Lideri Bahçeli, 
Hükümete Dokunul 
mazlıkların Kaldırıl 
ması Çağrısında 
Bulundu 
Milliyetçi harekât 
partisi genel başka 
m Devlet Bahçeli 
partililerle bir araya 
geldi. Bahçeli'nin 
hedefinde hükümet 
ve BDP vardı. AK 
Parti iktidarının 
devam etmesi duru
munda işsizlik ve 
yoksulluğun çözül 
meyeceğini söyle 
yen bahçeli, BDP 
konusunda hükü 
mete bir teklifte 
bulundu.
MHP Lideri Devlet 
Bahçeli hafta sonu

MhmillIHIMlTOl 
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜM, 
OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

02242525122

Uşak'taydı. Partisi 
nin Uşak İl Başkan 
lığı yeni binasının 
açılışını yapan MHP 
Lideri partililerle bir 
araya geldi. 
Konuşmasında ikti
dara çatan MHP 
Lideri, 12 Haziran 
seçimlerinden sonra 
AK Parti iktidarının 
devam etmesi duru
munda işsizlik ve 
yoksulluğun 

çözülmeyeceğini 
söyledi. Bahçeli 
konuşmasında 
BDP'nin başlattığı 
sivil itaatsizlik 
eylemlerinde mil
letvekillerinin polise 
taş ve Tokat 
atmasını de 
değerlendirdi.
Bahçeli'nin dokunul
mazlıklar konusun
da hükümete birde 
teklifi vardı.

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Japonya'da Fuku 
şima Daiçi Nükleer 
Santralı'ndan sızan 
radyasyon, dün 
Ege'den Türkiye'ye 
girdi.
Radyasyon yüklü 
bulutlar 3 Nisan'a 
kadar Türkiye'ye 
gelmeye devam 
edecek. Çok düşük 
yoğunlukta radyasy
on taşıyan bulutlar 
Pasifik, Amerika ve 
Avrupa rotasında 20 
bin km'den fazla yol 
kat etti. Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu, 
“Jet rüzgârlarıyla 
taşman bu bulutlar, 
10 bin metrede. 5 
bin metre üstü bulut 
yağmur 
üretmediğinden,

radyasyonun 
yağışla yere düşme 
olasılığı yok. Esas 
tehlike Japon çıkışlı 
gıdalarda” dedi. 
Meteoroloji uzmanı 
Bünyamin Sürmeli 
ise “Meteorolojik 
olaylarla birlikte 
hangi bölgelerin 
etkilenebileceği 
belirlenmeli. 
Türkiye’ye gelen 
bulutların yağmurla 
yere inmesi düşük 
ihtimal olsa da 
temkinli olmalı” diye 
konuştu. Peki ya 
uçak yolcuları? 
‘Euro Control’dan 
henüz bir uyarı 
gelmediğini belirten 
havacılık uzmanı 
Uğur Cebeci 
“Radyasyon rüzgâr
la dağıldığı için 
ciddi etkiden söz 
edemeyiz. Kaldı ki 
iniş yapan tüm 
uçaklarda radyasy
on okuması yapılıy
or” dedi. Dün 
Atatürk Havalima 
nı’nda da radyasyon 
bilgilendirme 
toplantısı düzenlen
di. Japonya’dan 
gelen tüm uçakların 
içi, dışı ve kargo
sunda radyasyon 

taraması yapıldığı, 
herhangi bir sıkıntı 
olmadığı açıklandı.

TAEK ölçüyor 
TAEK de 
‘www.taek.gov.tr’de 
hem Fukuşima’daki 
son durum hem 
de Türkiye’de 
kurulu 99 istasyon
dan alınan 
radyasyon doz 
hızı bilgilerini veriy
or. Türkiye’deki 
ölçümler 2 saatte bir 
güncelleniyor. 
Sitede dün yapılan 
açıklamaya göre 
Türkiye’de 
olağandışı durum 
tespit edilmedi. 
Fukuşima 
civarında toprakta 
yüksek derecede 
kanserojen 
‘plütonyum’ bulun
ması kaygıları iyice 
arttırdı. Yetkililere 
göre plütonyum 
sızıntısı, 3 no’lu 
reaktörde ısının 
çok yüksek olduğu 
ve muhafaza 
sisteminin 
işlemediğinin 
göstergesi.
Soğutmanın ise 
aylarca süreceği 
tahmin ediliyor.
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“flleuli Günler" kirili geçirdi
Çocukluğundan 
beri ayrılmamış üç 
arkadaş, biri 
mahallenin kasabı,

Belediye Kültür 
Merkezi'nde sahnele
nen ve komedi 
türündeki iki perde

lik "Alevli Günler" 
oyunu ünlü 
sanatçılarla daha da 
ilgi çekti.

Gemlik Belediyesi 
2011 yılı Kültür 
Etkinlikleri 
kapsamında

biri muhasebeci, 
biri de Türk kültürü 
profesörü olmuş 
üç kafadar. 
İçlerinden biri 
kanser olunca, 
inançları gereği 
öldükten sonra 
yakılmak ister ve 
farklı olana yaşam 
hakkı vermeyen 
düzenle karşı 
karşıya gelirler. 
Başvurdukları her 
yerde başka 
komediler yaşar, 
her türden anlaşma
zlık ve anlayışsızlık
larla karşılaşır, 
çağdaş bir 
"Yaşar-yaşamaz" 
hikayesi sunulan 
oyun izleyenleri 
kahkahaya boğdu.

Irmak Bahçeci'nin 
yazıp Yıldıray 
Şahinlerin 
yönettiği, Cem 
Davran, Bahtiyar 
Engin, Yıldıray 
Şahinler, Tuğçe 
Kıltaç ve Erkan 
Çan'ın oynadığı 
oyunda salonu 
dolduran 
tiyatro severler 
güzel bir akşam 
geçirdi.
Oyun sonrasında 
Belediye İdari 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
sanatçılara çiçek 
vererek kutladı, 
"Alevli Günler" 
ekibine ayrıca 
zeytin ve zeytinyağı 
hediye edildi.

GEMIİK ET-BALIK-TAVUK
SATIŞ NOKTASI

DANA KIYMfî 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL

DANA KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.OOTL
KUZU 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

?BİZE, NİYE BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE, 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN

KfflLİTE 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

w Tel: 0 224 513 50 99
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SaihıimiBStaliMilasaliıaı
A Milli futbol 
takımımız EURO 
2012 Elemelerindeki 
kritik sınavdan 
alnının akıyla çıktı. 
Azerbaycan ve 
Almanya yenilgi
leriyle 6 puan 
kaybeden Ay 
Yıldızlılar Kadı 
köy'de Avusturya'yı 
Arda'nın 28, Gökhan 
Gönül'ün 77'deki 
golleriyle devirdi. 
85'te ise kaleci 
Volkan penaltı 
kurtararak skoru 
tayin etti.
Millilerimiz böylece 
son 4 maçta 
yendiği Avustur 
ya'ya üst üste 5'inci 
mağlubiyetini de 
tattırırken, A 
Grubu'ndan ikinci
likle çıkma şansını

KRŞEDE 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

yeniden yaratmış 
oldu.

STADYUMDA 
ŞENLİK VAR 
Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam 
sözleşmesini 3 yıl 
uzattı. Başarılı 
çalıştırıcının imza 
töreni perşembe 
günü saat 19.00'de 
Atatürk 
Stadyumu'nda 
gerçekleşecek.

TAZMİNAT 
BURSASPOR’A 
BAĞIŞLANACAK 
Bursaspor Başkanı 
İbrahim Yazıcı, mali 
operasyona sebep 
olan iddiaları ortaya 
atan kişiler hakkın
da suç duyurusunda 
bulundu.
Yazıcı, alacakları 
tazminat parasını 
Bursaspor'a 
bağışlayacaklarını 
söyledi.
Avukatları ve 
kulüp yöneticileriyle 

beraber dün öğle 
saatlerinde adliyeye 
giden Yazıcı, mali 
operasyona sebep 
olan iddiaları 
ortaya atan kişiler 
hakkında suç duyu
rusunda bulundu. 
Kendilerine suç 
isnat eden 4 kişi 
hakkında savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunduklarını ifade 
eden Yazıcı, 
adaletin tecelli 
edip iftiracıların 
mahkum olacağına 
inandığını belirtti. 
BursalIların her 
şeyi şeffaf olarak 
göreceğini ifade 
eden Yazıcı, 
kazanacakları tazmi
natları Bursaspor'a 
bağışlayacaklarını 
açıkladı.

Genç Timsahlar 
Kartal’a acımadı

Bursaspor A2 
Takımı, konuk ettiği 
Beşiktaş'ı Gökhan 
(2), İsmail Haktan 
ve Metehan 
Bayrakçı'nın attığı 
gollerle devirdi. 
TFF A2 Ligi maçın
da Bursaspor, 
sahasında 
Beşiktaş'ı 4-1 
mağlup etti. 
Karşılaşmanın ilk 
dakikasından 
itibaren rakibine 
üstünlüğünü kabul 
ettiren Yeşil 
BeyazIılar, 4. 
dakikada Gökhan'ın 
attığı golle 1-0 öne 
geçti. Golden sonra 
da ataklarında hız 

kesmeyen 
Bursaspor, 24'te 
İsmail Haktan'la 
farkı ikiye çıkaran 
golü kaydetti: 2-0. 
İlk yarısı bu skorla 
tamamlanan 
karşılaşmanın ikinci 
devresinde de etkili 
oyununu sürdüren 
Genç Timsahlar, 60. 
dakikada yine 
Gökhan'la durumu 
3-0'a getirdi.
Beşiktaş, 70'te 
penaltıdan Kemal'le 
umutlansa da 
Bursaspor 90. 
dakikada 
Metehan'ın attığı 
golle maçın sko
runu tayin etti: 4-1.

LIBERTY (SEKER) SİGORTg
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 BROKER İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi 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 (çinde)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

Ş ",_ _ _ _ _ _ _ _ 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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Öğretmenlere 24 bin yeni kadro 150 bin memıır hu karan bekliyor
Hükümetin TBMM 
Genel Kurulu’nda 
görüşülen mini 
torba yasa teklifinde 
yaptığı son dakika 
değişikliği ile Milli 
Eğitim Bakanlığı 
2011 yılında 24 bin 
745 kadroya atama 
yapabilecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu için de 
1.500 kadro tahsis 
eden hükümet, 
seçim öncesinde 
çiftçi borçlarına da 
ödeme kolaylığı 
getirdi. TBMM Genel 
Kurulu’nda mini 
torba yasa tasarısı 
görüşülerek kanun
laştırıldı.
Hükümet son dakika

Krediler son bir yılda yiiale 36 arttı
Krediler, 18 Mart'ta 
yıl sonuna göre 
yüzde 5.37 artışla 
564.0'3 milyar TL, yıl
lık artsş yüzde 36.13 
olarak gerçekleşti. 
BDDK, 18 Mart 
itibariyle dün 571.977 
milyar TL olarak 
açıkladığı toplam 
kredi tutarını 
564.081 milyar 
liraya revize ederken, 
bu rakama göre 
bankacılık sek
töründe toplam 
kredilerde, yıl sonun
dan bu yana yüzde 
5,37, bir yıllık ise 
yüzde 36.13 artış 
gerçekleştirdi. 
Kredilerdeki 11-18 
Mart haftasındaki 
değişim ise yüzde 
0.67 oldu. BDDK'dan 
bir yetkili, Reuters'a 
yaptığı açıklamada, 
revizyonun 
bankaların kendi

2011’de 24 bin 745 
adet öğretmen ata
masının yolunu açtı. 
Atamanın gerekçesi, 
“Sistemden ayrılan 
personel sayısının 
yüzde 50’sine 
karşılık gelen 4 bin 
755 kadro yanı sıra, 

rakamlarını gün
cellemesinden kay
naklandığını söyledi. 
Analistler, tüketici 
kredilerinde bir 
yavaşlamanın söz 
konusu olduğunu 
belirterek, son zorun
lu karşılık artışlarının 
ardından bu yavaşla
manın daha belirgin 
olmasını bekliyor. 
Sektörde 18 Mart 
itibari ile tüketici 
kredileri de geçen yıl 
sonuna göre yüzde 
6.7 artışla 137.63 mil
yar lira oldu. Tüketici 
kredilerinde son bir 
yıllık artış ise yüzde 
40.4 oldu. Krediler 19 
Mart 2010'da 98.02 
milyar lira 
seviyesindeydi. 
TCMB geçen hafta, 
Mart ayında politika 
faizini yüzde 6.25 
seviyesinde sabit 
tutup, zorunlu 

meyen kurumlar için 
ilave verilen 21 bin 
kadrodan MEB’e 
ayrılan 10 bin 500 
olmak üzere toplam 
15 bin 255 öğretmen 
ataması yapılabile
cektir’’ sözleriyle 
açıklandı.

karşılık oranlarında 
200 ile 500 baz puan 
aralığında agresif 
artırıma gitti. 
Öte yandan, 
TCMB'nin sıcak 
parayı sınırlamak ve 
kredilerdeki artış 
hızını yavaşlatarak 
cari açıktaki riski 
azaltmak için 
uyguladığı politikalar 
kapsamında munzam 
karşılıklarda sert 
artırımlara gitmesine 
bankacılık sektörü 
tepkiyle yaklaşırken, 
TCMB Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 
kredi hacminin milli 
gelire oranına 
dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgu
lamış ve bu oranın 
şu anda yüzde 12 
civarında ve 
yüksek bir seviyede 
olduğuna dikkat 
çekmişti.

Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı 
Bayram Tonbul, 150 
bin memurun zamlı 
maaş için aylardır 
Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK) kara 
rını beklediğini 
bildirdi.
Toplu görüşmelerde 
alınan mutabakat 
gereği YPK karar
larının Bakanlar 
Kurulu ile eş zaman
lı çıkarılması gerek
tiğini ifade eden 
Tonbul, YPK 
kararının bugüne 
kadar yayımlanma- 
masının kamu 
çalışanları arasında 
huzursuzluğa sebep 
olduğunu vurguladı. 
YPK kararının 
gecikmesine tepki 
gösteren Memur- 
Sen’e bağlı Enerji 
Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı 
Bayram Tonbul yap
tığı yazılı açıklama
da, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde 
(KIT) çalışan 
memurların 2010 yılı 
toplu görüşmele 
rinde varılan muta
bakat gereği 2011 
yılından itibaren 
"denge tazmınat’lı 
zamlı maaşları için 
aylardır Yüksek 
Planlama Kurulu’nun 
(YPK) kararını bek
lediğini bildirdi.
YPK kararının gecik 
meşinin KİT’lerde

mm 
■■HIl'milLIHM 

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

çalışan II sayılı 
cetvele tabi memur 
ların aylık 80’er TL 
eksik almalarına 
neden olduğunu vur
gulayan Tonbul, 
"EÜAŞ, TEİAŞ, TE 
DAŞ, TCDD ve PTT 
gibi Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde 
çalışan 339 saylı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin il 
sayılı cetveline tabi 
olarak çalışan 
memurlara yönelik 
olarak 2010 yılı toplu 
görüşmelerinde 2011 
yılı itibariyle 80’er TL 
denge tazminatı 
ödenmesi konusun
da karar varılmıştı. 
Bu denge tazmi
natının memur 
maaşlarına yansıtıla
bilmesi için başkan
lığını YPK tarafından 
da karar alınması 
gerekiyor. Ancak 
YPK’nın yılbaşından 
itibaren 3 ay geçmiş 
olmasına rağmen 
henüz karar almamış 
olması ilgili personel 
açısından mağ

NÖBETÇİ ECZANE
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duriyete sebep oluy
or" dedi. Toplu 
görüşmelerde alınan 
mutabakat gereği 
YPK kararlarının 
Bakanlar Kurulu ile 
eş zamanlı çıkarıl
ması gerektiğini 
ifade eden Tonbul, 
YPK kararının 
bugüne kadar 
yayımlanmamasının 
kamu çalışanları 
arasında huzursu
zluğa sebep 
olduğunu vurguladı. 
"GİRİŞİMLERİMİZ 
SONUCU BAZI 
KURUMLARDA 
AVANS OLARAK 
VERİLİYOR" 
YPK kararının bir an 
önce çıkması için 
yetkilileri göreve 
çağıran Tonbul, 
"Memurların gecik-. 
tirilen 80 TL ek 
ödemesi özellikle 
Konfederasyonumuz 
Memur-Sen ve 
sendikamız Enerji 
Bir-Sen’in girişimleri 
neticesinde bazı 
kurumiarda avans 
olarak veriliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

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

VAPUR -FERİDOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

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

k 
R

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

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

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

RELEDİYED 
f".

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

R
TAKSİLER

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

1
-|ı

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 0103

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3927 

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)
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Türkiye'ye gelen turist sayısı rekora gidiyor
Türkiye'ye Ocak- 
Şubat aylarında 
gelen turist sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 16.52 artarak 
2 milyon 55 bin 228 
oldu.
Ocak-Şubat döne
minde en çok 
ziyaretçi gönderen 
ülkeler sıralamasın
da Almanya birincil
iği korurken, bu 
ülkeyi İran ve 
Bulgaristan izledi. 
Ülkemize gelen 
yabancı ziyaretçiler 
en çok İstanbul'dan 
giriş yaptı. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığının 
internet sitesinden 
derlediği bilgiye 
göre, 2011 yılı 
Ocak-Şubat döne
minde Türkiye'yi 
ziyaret eden 
yabancı sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 16.52 artış 
gösterdi. Türkiye'ye 
bu dönemde gelen 2 
milyon 55 bin 228 
turistin 31 bin 
759'unu (yüzde 1.55) 
günübirlikçiler oluş- 
turdu.Türkiye'ye en

fazla ziyaretçi gön
deren ülkeler 
sırasıyla Almanya 
(yüzde 13.27), İran 
(yüzde 10.11), 
Bulgaristan (yüzde 
8.45), Gürcistan 
(yüzde 6.96), Suriye 
(yüzde 6.12), Rusya 
(yüzde 4.98), 
Azerbaycan (yüzde 
3.78), Yunanistan 
(yüzde 3.49), Fransa 
(yüzde 3.29), 
Ingiltere (yüzde 
2.93) oldu. 
Ocak-Şubat döne
minde Almanya'dan 
272 bin 750, İran'
dan 207 bin 691, 
Bulgaristan'dan 173 
bin 736, 
Gürcistan'dan 143 
bin 90 kişi 
Türkiye'ye geldi. 
Yılın 2 ayında 
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi

lerin en çok giriş 
yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı 
olduğu iller sırala
masında İstanbul 
yüzde 39.40 ile birin 
ci, Antalya yüzde 
14.47 ile ikinci, 
Edirne yüzde 12.69 
ile üçüncü sırada 
yer aldı.

ŞUBAT AYINDA 2 
MİLYONU AŞAN 
TURİST 
Öte yandan Şubat 
ayında Türkiye'ye 
gelen turist sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
13.17 artarak 
1 milyon 79 bin 
505'e ulaştı.
Şubat ayında 
Türkiye'ye en çok 
turist gönderen 
ülkeler sıralamasın
da Almanya,

İran ve Bulgaristan 
ilk üçte yer alırken, 
bu ülkeleri Suriye, 
Rusya, Gürcistan, 
Fransa, Azerbaycan, 
İngiltere ve 
Yunanistan izledi. 
Bu ay ülkemize 
gelen yabancı 
ziyaretçilerin 
18 bin 778'i (yüzde 
1.74) günübirlikçiler 
olarak 
kaydedilirken, en 
çok giriş yapılan 
sınır kapıları 
sırasıyla İstanbul, 
Antalya, Edirne 
oldu.
Geçici verilere 
göre, Şubat ayında 
161 bin 454 Alman, 
104 bin 795 İranlı, 
86 bin 303 
BulgaristanlI turist 
Türkiye'ye geldi. 
Şubat ayında turist
lerin ülkelerine göre 
toplam içindeki pay
ları ise şöyle oldu: 
'Almanya yüzde 
14.96, İran 9.71, 
Bulgaristan 7.99, 
Suriye 5.71, Rüsya 
5.30, Gürcistan 5.00, 
Fransa 4.13, 
Azerbaycan 3.54, 
İngiltere 3.15, 
Yunanistan 3.03"

Tüm zamanların en 
ünlü çocuk oyun
larından biri olan 
‘Alice Harikalar 
Diyarı’, ışık 
gösterimi, 3D ve 
lazer efekti gibi 
black night theatre 
konseptiyie Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
sahnelendi.
Tüm dünyada 
beğeniyle izlenen 
‘Alice Harikalar 
Diyarı’, Merinos 
AKKM Osmangazi 
Salonu’nda Bursah 
seyircisiyle buluştu. 
Prague National 
Black Light Theatre 
tarafından daha 
önce ABD, Japonya, 
Çin ve Avrupa’nın 

birçok ülkesinde \ 
sahneye konulan v 
büyük ilgi gören 
oyun, BursalIlara . 
görsel bir şölen I 
yaşattı. İki seans J 
halinde sahnelener 
oyun, ışık gösterirdi 
3D ve lazer efekt
leriyle çocuklara ve 
ailelerine masal 
dünyasındalarmış 
duygusunu yaşattı. 
Alice’nin yaşadığı 
maceraların konu 
edindiği eğlenceli 
oyunda Beyaz 
Kraliçe, Cheshire 
kedisi, iskambil / 
askerler, beyaz ; 
tavşan, çılgın şap
kacı, farecik, Dodc 
ve Tırtıl gibi romar 
unutulmaz karakte 
leri de hayat buld\

IİOM Dkil $HMI
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİ!
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA |

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileli 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis elemanı
Çerez Nikah Masası ve ekipmanla
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilene
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533 56018 99 
e~maiI: rniltongaziriosu@windowslive.com j

mailto:rniltongaziriosu@windowslive.com
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