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Birincimi 
yine CBftl’nin 
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “Peygam 
ber Efendimizin Merhameti” konu
lu kompozisyon yarışmasında bir
inciliği Gemlik Celal BayarAnado 
lu Lisesi 10-B öğrencisi Betül 
Polat kazandı Haberi sayfa 7’de
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M» MM inli
Balmumcu Apartmanı 6. katında duyulan tabanca sesi üzerine eve giden komşuları 

A. Tez’in (33) odasında tabancayla kendini başından vurduğunu gördüler.

Dün, Halitpaşa Mahallesi’nde 
meydana gelen olayda, A.Tez 
(33) adlı genç bir kadın, taban
cayla intihar etti. Çocuklarının 
da evde olduğu sırada odasına 
kapanan A. Tez’in evde bulu
nan ruhsatsız silahı alarak 
ateşlediği öğrenildi. Silah sesi 
üzerine eve koşan komşular, 
durumu İlçe Emniyet Müdürlü 
ğü’ne bildirdiler. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Atatürk İlkokulu
Atatürk llkokulu’na bugün resmi açılış 

yapılacak.
Bu okul, uzun süre virane idi, kullanı- 

maz durumdaydı.
Dün de yazdığım gibi boş olan binalar 

' genelde ilçemizdeki uyuşturucu bağım
lılarının mekanı oluyor.

, Burası da uyuşturucu bağımlılarının me 
kanı olmuştu.

Eski Başkan Mehmet Turgut’un da ilk 
okul diploması aldığı Atatürk İlkokuluyla 

h ile ilgili hepimizin unutulmaz anıları var. 
5 Bizim ailenin bütün fertleri bu okuldan 
■ i mezun oldu.

Bende 5 yıl bu okulda okudum.
| Okuma yazmayı A ta türk İlkokulu 'nda

öğrendim. Devamı sayfa 4’/de

Gemlik, lıizim 
ortak paydamız’’
Ak Parti Bursa Milletvekili aday 
adayı Oktay Kahveci, İlçe 
Kaymakamımız Bilal Çelik’i ziya 
retinde, ‘‘Gemlik bizim ortak pay
damız" dedi. Haberi sayfa 4’de

Halk Eğitim fflerkezi 
Zeytinyağ ı Yemek ue Tatlı

Yarışması nuzenledı
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik'in zeytin 
yağının tanıtımı için 
19 Nisan 2011 tari
hinde Zeytin Yağlı 
Yemek ve Tatlı Yarış 
ması düzenlendikleri
ni belirtti. Syf 2’de

İİIHİIİİİMHİIIMİİİMİ

Eski AKP’li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un ihalesini 
yaptığı, görevden 
uzaklaştırılan CHP’li 
Fatih Mehmet Güler’in 
temelini attığı 
Atatürk Iköğretinz

Okulu’nun resmi 
açılışını ise 
AKP’li Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın görevde 
olduğu bir sırada 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik bugün saat

14.30 da 
hizmete açacak. 
Aslının aynı olarak 
yaptırılan Atatürk 
İlköğretim Okulu’nda 
14 Şubat tarihinden 
beri öğrenime 
geçildiği

öğrenilirken, 
dün okulda 
belediye tarafından 
yoğun düzenleme 
çalışmaları yapıldı. 
Okul bahçesi 
çiçeklendi, yeni 
parke taşları döşendi.
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Gemlik Körfez

Hail Eğitim Merkezi 
Zeytinyağlı Yemeli ve Tatlı 

Yarışması düzenledi
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nce 
Turizm Haftası 
dolayısıyla, toplum
da turizm bilincini 
geliştirmek, iç 
turizmi canlandır
mak ve halkın 
turizm hareketlerine 
katılımını sağlamak, 
Gemlik'İn zeytin 
yağının tanıtımı için 
19 Nisan 2011 tari
hinde Zeytin Yağlı 
Yemek ve Tatlı 
Yarışması 
düzenlenecek.
Yarışmaya 18 yaşın
dan büyük ve 
amatör olanlar, 
her iki kategoride 
3 alanda 
katılabilecek.
Yarışma da 
birinciye 1 altın, 
İkinciye yarım altın, 
üçüncüye çeyrek

Körlez ülkeleri Bursa'da 
nabız yoklayacak

Son zamanlarda 
turizmde attığı 
adımlarla dikkat 
çeken Bursa, kör
fez ülkelerinin tur
izm operatörü ve 
seyahat acentesi 
temsilcilerini 
ağırlayacak. 
Türk Hava Yolları 
(THY) işbirliğinde 8 
Nisan'da düzen
lenecek ziyaretin 
önümüzdeki gün
lerde turist hareketi 
olarak geri 
döneceğini belirten 
Vali Şahabettin 
Harput, "Yeni tur
izm bilinci oluştur
mak zorundayız" 
dedi.
Geçtiğimiz 
aylarda BursalI 
işadamlarıyla 
birlikte gittiği

altın verilecek. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
ilgilenenlerin en 
geç 15 Nisan 2011 
Cuma günü 
akşamına kadar 
Halk Eğitim Merke 
zi Müdürlüğü’ne 
başvurarak kayıt 
yaptırmalarını 
istedi

Katar ziyaretinin 
ardından Körfez 
ülkeleri arasında 
her alanda işbir
liğinin kurulması 
için harekete geçen 
valilik, yeni yeni 
kendini göstermeye 
çalışan Bursa 
turizmini ayağa 
kaldırmak için 
çaba sarf ediyor. 
Çarşamba Valilik 
Toplantı 
Salonu'nda BursalI 
turizmcilerle 
görüşen Harput, 8 
Nisan 2011'de THY 
işbirliğiyle Körfez 
ülkelerindeki 40'a 
yakın turizm oper
atörü ve seyahat 
acentesi temsilcisi
ni Bursa'da 
ağırlayacaklarını 
söyledi.

G^mfîk Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Gemlik'te 
Belediye Başkanlığı 
yapân eski başkan
lar a nezaket ziyaret
lerini başlattı.
İlk olarak Gemlik'te 
10 yıl süreyle 
Belediye Başkanlığı 
yapan ve bu konuda 
tecrübesi olan eski 
Belediye Başkanla 
rından Mehmet 
Turgut'u ofisinde 
ziyaret eden Yılmaz, 
"Eski başkan- 
/arımızın tecrü
belerinden faydalan
mak istiyoruz" dedi. 
AK Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet

CHP'li gençler yeniden yamlandı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolu 
yeniden yapılandı. 
Ziraat Teknikeri 
Gökçe Çipli'nin iş 
durumu nedeniyle 
ayrıldığı Gençlik 
Kolu başkanlığına 
Mustafa Emre Özgen 
atanırken, ilçe 
Sekreterliği’ne de 
Caner Karcı getirildi. 
Yönetmelik 
gereğince bir başkan 
ve sekiz üyeden 
oluşması gereken 
yönetim kurulunda 
yer alan başkan 
yardımcıları ise Kaan 
Gülcü,, Murat Kul, 
Seren Sena llıkçay, 
Pınar Saçu, Hasan 
Demir ve Bertan 
Deliorman.
Gazetemize yapılan 
açıklamada, 3 Nisan 
2011 Pazar saat 
13.30'da CHP İlçe 
Binasında tanışma 
toplantısı gerçek
leştirecek olan 
gençler partiye yeni 
katılan gençlere de 
rozet takacaklarını 
söyledi.
Atamaları gerçek
leşen Gençlik Kolu 
Yönetimi basın açık
lamasında şu 
görüşlere yer verdi:

MTWfl ABONE OLDUNUZ MU?
KSSfflBffli ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA “SUYUNU BOŞA 
O HARCAMA"

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemli kkorfezgazetes i .com

Yılmaz ve İl Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclis Üyeleriyle 
birlikte ziyaret ettiği 
Mehmet Turgut'la 
bir araya gelen

“Türkiye'nin seçim 
atmosferine girdiği 
şu dönemde, 12 
Haziran'a üç aydan 
daha kısa bir süre 
kala, Cumhuriyet 
Halk Partili gençler 
olarak üzerimize 
düşen büyük görevin 
bilincindeyiz. 
Partimiz ve temel 
ilkelerimizin yıpratıl
maya çalışıldığı bu 
zorlu dönemde 
özlediğimiz aydınlık 
Atatürk Türkiye'sini 
yeniden inşa etmek 
için elimizden geleni 
yapacağımıza bir kez 
daha söz veriyoruz. 
Halkımızın bir kez 
daha iktidarın oyu
nuna gelmeyeceğini 
biliyoruz. Darbe 
sorumlularını yargıla 
mayı vaat edip 
ekranlarda ağlama

Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz, ziyaret 
sebeplerinin 
Gemlik'e hizmet 
veren eski belediye 
başkanlarının bilgi 

oyunları yapanlar bu 
gün Kuzey Irak'ta 
Müslüman kanı 
dökenlere siper 
olmaktan utan
mazken bizler 
Gemlik Gençlik Kolu 
olarak bu düzene dur 
demek için yaptık
larımızı ve yapacak
larımız hiçbir zaman 
yeterli göremeye
ceğimizi belirtiyoruz. 
Cumhuriyet Halk 
Partili gençler olarak 
sadece seçimlerde 
değil, sürekli siyaset 
sahnesinde ve halkın 
gözü önünde ola
cağımızı üzerine 
basa basa tekrar 
ediyoruz.
İktidarın Gemlik'i bir 
deneme tahtası 
gibi kullanmasını 
içimize sindiremiyor, 
gerçekleşen tüm 

ve tecrübelerini 
paylaşarak 
birlikte daha iyi 
hizmet vermek 
olduğunu 
söyledi.

hukuksuzluklara 
da sessiz

kalmayacağımızı 
söyleyerek kurulan 
tüm tertiplerin çöke
ceğine adımız gibi 
eminiz.
Her şeyden 
önemlisi bizler, 
halkın iktidarında; 
Gençlerin iyi 
eğitimli, özgüvenli, 
hoşgörülü, kültürlü, 
sorumluluk sahibi, 
laik ve demokratik 
cumhuriyetin 
birikimlerini 
içtenlikle benim
seyen, özgür 
bireyler olarak 
yetişeceği bir Türki 
ye vaat ediyoruz. 
Bu uğurdaki 
mücadelemizde 
dik duruşumuzda 
ödün vermedik ver
meyeceğiz."

i

http://www.gemli
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Balmumcu Apartmanı 6. katında duyulan tabanca sesi
üzerine eve giden komşuları A. Tez’in (33) odasında
tabancayla kendini başından vurduğunu gördüler.

Dün, Halitpaşa 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda, 
A.Tez (33) adlı genç 
bir kadın, tabancayla 
intihar etti.
Olay saat 14.oo 
sıralarında 
meydana geldi. 
Halitpaşa Mahallesi 
Balmumcu 
Apartmanı 
6. katta oturan 
Tır şoförü 
Abdullah Tek’in 
eşinin çocukları 
da evde olduğu 
sırada odasına 
kapanan eşi, 
evde bulunan 
ruhsatsız silahı 
alarak ateşlediği 
öğrenildi.
Silah sesiyle 
komşuların odaya 
girmesiyle feci 
manzara ile 
karşılaşıldı.
İntihar olayı, 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bildirildi.
Bunun üzerine 
olay yeri ekipleri ve 
cinayet bürosu olay 
yerine gittiler.
Cumhuriyet 
Savcısı’na da 
haber verildi. 
Evde bulunan 
genç kız annesinin 
ölümü üzerine 
fenalaşarak 
Acil 112 ambulan 
sıyla Muharrem 
Ağım Gemlik 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından vuruldu
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 1 
kişi, birlikte alkol 
aldığı arkadaşı 
tarafından vuruldu. 
Yaralanan genç has
taneye kaldırılırken

zanlı polis tarafından 
yakalandı. Gümüşte 
pe Mahallesi Misi 
Piknik Alanı'nda 
meydana gelen olay
da E.G. (35) ile M.Ç. 
(36) alkol almaya

başladı. Bir süre 
sonra, E.G. arkada 
şının silahına bak
mak istedi. Doldur 
boşalt yaptığı sırada 
G.E. tabancanın ateş 
almasıyla yaralandı.

Yaralı genç hastan
eye kaldırılırken zanlı 
M.Ç. polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Tarihi eser operasyonu: 6 kişi gözaltında
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde düzenlenen 
tarihi eser operas 
yonunda 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
İnegöl İlçe Emniyet

Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uzun süren 
çalışmaların ardın
dan düzenlediği

operasyonda, C.Ö 
(30), M.R (26), M.K 
(50), A.Ç (40), A.K 
(50) ve A.U'yu (45) 
gözaltına aldı.
Zanlıların ev ve iş 
yerlerinde yapılan

aramalarda, 181 
sikke, 1 adet mermer 
mezar taşı, 1 testi 
ele geçirildi. 6 zanlı, 
sorgulanmalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ey halkım, sana da yazık 
bana da !....

Gazetecileri gerçekten gazeteci olan
ları, gizli delillerle içeriye tıkmaksa 
demokrasi, ben de bu ülkeye yazık olu 
yor derim.

Dünyanın en pahalı benzinini, en yük
sek tüketici vergisini dayatan zor
balığın, yarıya yakını, tek öğünle gün 
geçiren, yurttan, okula otobüs bileti bile 
bulamayan öğrenciler, ulaşım hakkı 
için,okula gidebilmek için, eylem yap
tığında, düşman gibi nefretle dövülüyor- 
sa, ey halkım sana da yazık bana da..

Şehirleri yağmalamaksa ,orman yakıp 
el koymaksa,

Polislere taş atıp, komiserleri tokatla
maksa, bakanların çocuklarının şirket
leri 3-5 yılda, ilk 500 şirket arasına gire- 
biliyorsa, sözde bursla okuyanlar gemi** 
cik sahibi olabiliyorsa,

Ey halkım sana da yazık oluyor bana 
da...
Zengini, daha zengin, yoksulu,ucuz 

belediye ekmeğine bile yapılan, gizli 
zamlarla,daha yoksul kılmıyorsa, 

Ülke de ne var -ne yok, haraç-mezat 
satılıp, çalıp, çırpıp köşeyi dönülüyorsa

Ey halkım sana da yazık oluyor, bana 
da.

Hastaneleri özelleştirip, parası olmaya 
nı ölüme terk ediliyor, okulları özelleş 
tirip, yoksul çocuklarını cahil, ya da,az 
bilen çokça yobaz kılmıyorsa,
Öğrenciye sopa, çiftçiye hakaret, 

memura baskı, işçiye açlık, işsizlik 
varken, havuzlu villalarda oturuluyorsa 
ey halkım sana da yazık bana da..

Hele tüm bunlar, ileri demokrasiye 
geçme kandırmacasıyla yapılıyorsa, 

5 bin sayfalık iddianamelerle,5 yıldır 
süren davalarda, suçunu bile bilmeyen
ler içeride yatar iken, tecavüz suçlusu 
olduğu açıkça kanıtlı bunaklarla, cinayet 
suçlusu olduğu kanıtlı yobazlar, salma 
biliyorsa topluma demokrasi diye, bize 
dayatılan korku ise,zorbalık ise,baskı 
ise,

Ey halkım sana da bana da, çocuk
larımıza da yazık oluyor.

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÖN 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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Atatürk İlkokulu...
İlkokul öğretmenlerim Kadri Çan’ı, Os 

man Turgut’u, Necmettin Fırat’ı rahmet ve 
minnetle anıyorum.

Atatürk llkokulu’nun alt katı, 1962 yılında 
ortaokul olarak kullanıldığında, orada orta 
birinci sınıfı okumuştum.

Öğretmenlerimden anımsadığım Refet Ök 
ter, Hüsamettin Turgut, Remzi Yücedinç, 
Kamuran Malgil, Kazım Gürpınar’ı okul 
Müdürü Kocagöbek Asım’ı (Üstün) ve 
unuttuğum diğerlerini de rahmet ve min
net ile anıyorum.

İlkokul Müdürümüz Fehmi Bey’i, hademe 
lerini, zil yerine kullanılan demir çanını, 
Necmettin Fırat’ın fotoğraf stüdyosunu, 
tahta zeminini, yüksek tavanlarını, devasa 
sınıflarını ve ahşap merdivenleri ile trab 
zanlarını...

O merdivenlerden hiç yavaş indiğimizi 
anımsamıyorum.

Koşarak çıkar, koşarak inerdik hep..
Ortaokul ikici ve üçüncü sınıflarını eski 

Halk Eğitim Merkezi olan ahşap binada 
tamamladık.

Ortaokul diplomamızı Gemlik Lisesi’ne ta 
şındığımızda yeni binada aldık.

Atatürk İlkokulu binası, bizim kuşağa 
hem ilkokul, hem de ortaokul binası olarak 
hizmet verdi.

Unutulmaz çocukluk anılarımla doludur o 
okul bahçesi...

Evimiz okul bahçesinin bir cadde 
arkasında 1 Nolu Caddede olduğu için, 
günümüz hep okul bahçesinde geçerdi.

Tarihi çınarlara tırmanır, altlarında çift 
kale futbol maçları oynardık.

O yılların çocukları bugünkü çocuklar ka 
dar şanslı değillerdi.

Babamın manifatura dükkanından kesti 
ğimiz 8-10 santim eninde renkli ketenleri, 
iç fanilamıza annelerimize diktirip, forma 
yaptırırdık.

Bizim Yıldız Spor adlı bir takımımız vardı. 
Kayıkhane girişindeki sokakta oturanlar

la mahalle maçları yapardık.
Bazı da Yenimahalle sporla.. O okul 

bahçesinde Nehirler, Coşkunlar, Bilginler 
yetişip Türk futboluna katkı verdiler...

Herkesin lastik ayakkabı alması mümkün 
değildi.

Futbolcular yani bizler, topu günlük ayak 
kabıyla oynardık maçları.

Bazılarımın beyaz keten lastik ile 
geldiğinde onları kıskanırdık.

Hangisini anlatayım size...
İşte o tarihi okul bugün açılıyor.
Aslında 14 Şubat’ta açılmış...
Emeği geçen, projeyi ihale ettiren başta 

Mehmet Turgut’a, devam ettiren bitimini 
sağlayan Fatih Mehmet Güler’e de minnet 
ler...

AKP’li yeni yönetim, Bakan Çelik Bur 
sa’ya geldiği için apar topar açılış yapıyor.

Biz, bu tür siyasi şovları çok gördük.
Kim açarsa açsın, zaten açılmış olan ço 

cukluğumun o güzel okulunu bugün yeni 
den gezeceğim.

Eski günlerimi anımsayacağım.

Ak Parti Bursa Milletvekili aday adayı Oktay Kahveci, Kaymakam Bilal Çelik’i ziyaret etti

"Geınlik, tizini onalı paydamız"
Ak Parti Bursa 
Milletvekili aday 
adayı Oktay 
Kahveci, Kaymakam 
Bilal Çelik’i 
ziyaretinde, “Gemlik 
bizim ortak pay
damız" dedi. 
Ak Parti siyaset 
Akademisinde 
Türkiye birinciliği ile 
Bursa birinciliği 
bulunan Oktay 
Kahveci, Kaymakam 
Çelik’i ziyaretinde 
Gemlik’e atanmasın
dan kısa bir süre 
geçmesine karşın, 
ilçe halkı tarafından 
icraatları beğeni 
topladığını söyledi. 
Kahveci, “İlçemize 
olan katkılarınızdan 
dolayı size teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Oktay Kahveci, bir 
dönem Bursa İl

Genel Meclisi üyeliği 
yaptığını, Sağlık 
Komisyonu’nda 
görevde bulun
duğunu, Siyaset 
Akademisi’nde 
aldığı başarılar 
nedeniyle Başbakan 
Recep Tayyip

Erdoğan tarafından 
kendisine plaket 
verildiğini söyledi. 
Kahveci, “Önemli 
olan Gemlik’e 
yapılan işlerde 
konulan katkıdır. 
Bu bakımdan 
Gem lik bizim

gözbebeğimiz 
ve ortak 
paydamızdır." 
şeklinde konuştu. 
Kaymakam Bilal 
Çelik de Oktay 
Kahveci’ye aday 
adaylığında 
başarılar diledi.

Mııi Gazetesinden iti yanlış hatır
Hürriyet Bursa ekinde 28 Nisan günü çıkan bir haberde, Ğörükle’de 
vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Sema Karakoca’nın manşetten 
verilen haberinde “Gemlik Korku Semti Olamaz” yazıldı. Görükle yerine 
Gemlik’in yazılması ilçemizin imajı açısından sakınca yarattı. Ege 
Hürriyet haberinde Kaymakamızın Bilal Çelik’in adı yanlış yazıldı.
Hürriyet Gazetesi’ 
nin “Bursa Hürriyet” 
ekinde çıkan vahşi 
bir cinayete kurban 
giden Üniversite 
öğrencisi Sema 
Karakoca’nın 
öldürülmesiyle ilgili 
haberle ilgili olarak 
“Gemlik Korku 
Semti Olamaz" 
başlığının atılması 
Gemliklileri kızdırdı. 
Gemlikle ilgisi olma 
yan vahşi cinayetin, 
sayfa editörü 
tarafından “Görük 
le” yerine “Gemlik” 
yazılması ilçemizin 
imajının yanlış 
anlaşılmasına 
neden oldu.
Hürriyet Gazete 
si’nin 28 Mart 2011 
Pazartesi günlü 
Hürriyet Bursa 
ekindeki bu haberi 
okuyanlar, yanlışlığı 
haberin içeriğini 
okuyunca anladı. 
Ancak, haberin içeri 
ğini okumayanlar 
ise, “Gemlik’te yine 
neler oluyor?” diye 
birbirlerine sordular. 
İlçe Kaykamımız

Bilal Çelik ise, Gazetemiz sahibi ve
bu yanlışlığın Başyazarı Kadri
düzeltilmesi gerek- Güler, Hürriyet 
tiğini söyledi. Bursa bürosunda

çalışan köşe yazarı 
Namık Göz’ü 
arayarak bu 
hatanın 
düzeltilmesini istedi.

İKİNCİ YANLIŞ 
HABER 
“Ege’den Hürriyet” 
eklerinde çıkan 
bir başka 
haberde ise İlçe 
Kaymakamımız Bilal 
Çelik ile ilgili 
“Bir Hayal kurdu” 
adlı haberde 
Kaymakam Çelik’in 
12 yıl önce Buldan 
Kaymakamı olduğu 
sırada yerel el doku
macılığını 
geliştirmek amacıyla 
kurulan El Sanatları 
Merkezi’nin dünya 
çapında marka 
olduğunu yazıyor 
ancak, fotoğraftaki 
Bilal Çelik’in altına 
Mehmet Trvr/ 
adını y t sı JB 
dikkatli okurların 
gözünden kaçma
yarak durumun 
düzeltilmesini 
Hürriyet obdusma 
nından istiyorlar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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HAYIRIN EN ÖNEMLİSİ....
Eğitime verilen destek; 

insana yapılmış en önemli 
yardımdır.

Eğitimli insanla, her türlü 
ihtiyaç karşılanır, ekonomik 
ve kültürel gelişmeler 
sağlanır.

Adaletli ve hakça bir düzen, 
insan haklarına saygılı bir 
düzen iyi eğitim almış 
fertlerce gerçekleştirilir.

Eğitim, insanı olgunlaştıran 
basite indirgersek, bir torna 
tezgahıdır.

Bir ağaç, bir parça demir 
çeliği mable ve araç gereç bu 
aletlerle şekillenir, kullanıma 
sunulur.

Eğitimin ilk kademesi erkek 
kadın herkese okul, erkeği ise 
ayrıca askerliktir.

Okul, ekoldür.
Yani öğrenmek, eğitilmesi 

gerekenlerin teşkil ettiği 
topluluklar oluşumudur.

Gemlik her geçen gün göç 
alarak nüfusu artan, nüfusla 
birlikte iş ve ticaretle gelişen 
bir ilçe konumundadır.

Nüfusu yüzbine ulaşmış, 
çoğu ilimizden büyük bir yer
leşim yeridir.

İlçenin mevcut eğitim 
kurumlan yetersiz hale geldiği 
için tüm ilköğretim okulların
da çifte tedrisat yapılmaktadır.

Bu durumu dikkate alan 
Gemlik Belediyesi, şimdi 
görevden alınan Başkanı 
Sayın Fatih Mehmet Güler’in 
öncülüğü ile Gemlik’e iki 
ilköğretim okulu kazandırmayı 
büyük gayretle sağlamış 
bulunmaktadır.

Ihça Yolu üzerindeki yeter
siz ve depreme dayanıklılığı 
olumsuz olarak görülen 
Namık Kemal İlköğretim

Okulu yıkılmış, bitişiğindeki 
bir kısım arsa istimlaki ile 
okul alanı büyütülmüş arsa 
üzerine okulun inşası Ayşe 
Ziver Karataş adına hayırse
ver iş adamları çocukları 
tarafından yüklenilerek 
yapımına başlanmıştır.

İlçenin süratle geliştiği 
Cumhuriyet Mahallesinde de 
Belediyeye ait bir arsa tahsis 
edilmiş okulun kaba inşaatı 
Kütük Mermer A.Ş. ve Ak 
İnşaat A.Ş. grubundan yine 
hamiyetli bir iş adamımız 
Ali Kütük tarafından yükle
nilmiş, temel geçtiğimiz gün
lerde bu kez Belediye Başkan 
vekili Sayın Refik Yılmaz 
tarafından atılmıştır.

Her iki eğitim kurumunun 
inşası ile ilgili mimarlık ve 
mühendislik hizmetleri, bu 
ilçenin yetiştirdiği kendileri ile 
gurur duyulan evlatları 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu evlatlarım emeklerini 
Gemlikimize Gemlik’in çocuk
larına armağan eıınışıeru'ır.

Hayırsever Ayşe Ziver 
Karataş ailesine ve Ali 
Kütük’e ve hafriyatını gerçek
leştiren iş adamlarımız Zeki 
Kaptan ve Ceyhan Aydın, 
Ihsan Ateşli’ye, mimari pro
jesini yapan Arzu Karataş ile 
mühendsiler elektrik 
projesini Kaya Kesen, 
makina projesini Cavit 
Mirasyedi, statik projesini 
Haluk Boğa, haritalarını 
Cengiz Karakuş’a takdirlerimi 
tebriklerimi sunar, 
topluma olan çok önemli 
hizmetlerinin allah indinde de 
kabul ve makbul olması 
dileğiyle kendilerini kucaklar, 
gözlerinden öperim.

Kayaoğlu; Tanımla ÖTV 
ve KDtfyi kanıracağız’
Gemlik MHP Yönet! 
çileri, Şükriye ve 
Fevziye köylerini 
ziyaret ederek, 
seçim beyan
namesini anlattı. 
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
yaptığı konuşmada, 
“Ülkemizi 8 yıldır 
yöneten iktidar 
Tarım ve Hayvan 
cılığı bitirmiş Tarım 
Ülkesi Olan Türk! 
ye’yi dışa bağımlı 
hale getirmiştir. 
Üründe fiyat artış 
lan cüzi miktarda 
olurken bakım 
maliyeti % 230 lan 
geçmiştir. Dışarıdan 
Kasaplık hayvan 
ithal etmek bir yana 
kesilmiş et ithal 
eder olduk ne eti 
yediğimiz belli değil 
çünkü denetim yok. 
Kısa zaman içerisin 
de ülkemiz dışarı
dan Zeytin alır 
duruma gelecek 
şuan imkansız gibi 
gelse de 8 yıl önce 
dışarıdan et ithal 
edecek desek o

gün ona da imkan 
sız gözüyle 
bakılırdı. Bugün

ayçiçeği, çeltik, 
fındık, üzüm, kayısı 
ve yer fıstığı gibi

Başbakanımızın 
oğulları biri elmas 
biri gemi işinde iki 
işte ÖTV ve KDV 
kaldırıldı ama Tarım

ürünler için özel 
destek programı 
hazırlanacak gider
lerde ve yaşam şart
ları baz alınarak

ve Hayvancılığa 
kaldırılmıyor.
Bizim iktidarımızda; 
Besi hayvancılığına 
yapılan destek % 50 
artırılacaktır, 
Tarımsal destek iki 
katına çıkarılacaktır, 
Küçük çiftçilerimi 
zin desteklenmesi 
amacıyla; Mazot, 
gübre, ilaç, tohum 
ve fide gibi giderler
den OTV ve KDV

fiyat garantisi ver
ilecektir. Et ve Balık 
Kurumu yeniden 
düzenlenerek üreti
cilere fiyat garantisi 
verecektir. Mayınlı 
araziler mayından 
arındırılarak fakir 
çiftçilere üretim 
için verilecektir.
Köylü yine milletin 
efendisi olacaktır 
Tarım bu Ülkenin 
cap damarıdır

Alınmayacak tır, 
Zeytin, buğday, 
mısır, pamuk, soya,

buna sahip çıka
cağız.” şeklinde 
konuştular.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğünden 13.05.2006 tarihinde verilen 

BUR.U-NET.K1.16.61547 yetki belge numaralı 16 ZP 
601 ve 16 ZC 982 plakalı araçlarıma ait taşıt kartlarımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. YUNUS NEBİLİ

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 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 • YAWIUK ■ REKLAMCILIK
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Ozmen; “Türkçe’yi öğrettiniz 
de İngilizce ye sıra geldi”

Çiçek:1 Yargısal bir işlem'
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
yabancı dil eğitimini 
daha etkin hale 
getirmek iddiasıyla 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
gündeme getirilen 
"İthal Öğretmen" 
projesini sert bir 
dille eleştirdi.
AKP Hükümetinin 
iki temel icraatının 
bulunduğunu 
belirten İlçe başkanı 
Özmen,"Sonunda 
öğretmeni de ithal 
edecekler. Birincisi 
her şeyi ithal etmek, 
İkincisi her şeyi 
yabancılaştırmak. 
Tekstilden otomo
tive, tüm gıda ve

Davutoğlu'nun Libya Trafiği
Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, 
Londra'da 
katıldığı 
'Uluslararası 
Libya Konferan 
sı'nın ardından 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Libya'da her iki 
tarafla da görüş 
meleri sürdürdük
lerini söyledi. 
Türkiye'nin Londra 
Büyükelçiliği 
binasında düzenle
nen basın toplan
tısında konuşan 
Davutoğlu,Türkiye'n 
in Libya'ya düzenle
nen herhangi bir 
bombardımana katıl

tarımsal ürünlerden 
oyuncağa , canlı, 
cansız her şeyi ithal 
ediyorlar. Ekonomi, 
finans, medya, milli 
kurumlar, tarım, 
hayvancılık gibi 
kaynaklarımızın 
önemli bir kısmı da 
yabancılaştı.
Kalan zenginlik 
kaynaklarımız da 

ması sözkonusu 
olmadığını ifade etti. 
Konferans hakkında 
bilgi veren 
Davutoğlu, bugün 
gerçekleştirilen 
toplantıya katılımın 
bölgesel anlamda 
kuşatıcı bir katılım 
olduğuna dikkati 
çekti ve Türkiye'nin 
özel talebi ve tak

özelleştirme 
yoluyla 
yabancılaştırmaya 
hazır hale getiriliyor. 
İktidarın bu 
ithalatçı politikalara 
devam ettiği müdde
tçe seçimlerde mil
let tarafından 
meclisten ihraç 
edilecektir." şek
linde konuştu 

ibiyle NATO 
Genel Sekreteri 
ve İslam 
Konferansı 
Örgütü'nün de 
konferansa davet 
edildiğini 
söyledi. Bütün 
uluslararası 
ilgili aktörlerin 
ortak ulus- 

larasası bir çaba 
içinde olma larına 
büyük önem verdik
lerini belirten 
Davutoğlu, bu açı
dan toplantıdaki 
katılım ve tartış
malarda ele alınan 
konular açısından 
konferansın başarılı 
geçtiğini ifade etti.

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Cemil Çiçek, 
Ergenekon 
Şavcısı Zekeriya 
Öz'ün İstanbul 
Başsavcı Vekilliğine 
atanmasına ilişkin 
soruya, işlemin 
hukuka göre 
yapıldığını 
belirterek, bunun 
siyasilere sorul
masının yargı 
siyasallaşıyor tartış

TBMM Plan «e Bütçe
Komisyonu'mla imza tartışması

Hükümete, bazı 
konularda Kanün 
Hükmünde 
Kararname çıkarma 
yetkisi verilmesine 
ilişkin yasa 
tasarısını görüşmek 
üzere bir araya 
gelen TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
mııh^İAf^tin ı.ıçjj.l .if.i- 
razı nedeniyle 
toplanamadı. MHP 
ve CHP'li üyeler 
tasarının Meclis 
Başkanhğı'na sevk 
edildiği tarih 
ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
Mustafa Açıkalın'ın 
imzasını attığı 
tarihin birbirine 
uymadığı gerekçe
siyle toplantının 
yapılamadığına 
itiraz edince 
komisyon toplantısı
na ara verildi. 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
üyeleri, KH|Ç 
tasarısını görüşmek 
üzere bir araya

masına yol aça
cağını ifade etti. 
Yapılanın yargısal 
bir işlem olduğunu

vurgulayan Çiçek, 
görev yapanlar 
arasında bir değişim 
olduğunu kaydetti.

geldi. Ancak MHP 
Denizli Milletvekili 
Emin Haluk 
Ayhan, Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
Başkanın 
Mustafa Açıkalın'ın 
imzasını attığı 
tarihin 28 Mart 
olduğunu, ancak 
TBMM Başkanhğı'na 
sunuş tarihinin 
ise 29 Mart tarihini 

taşıdığına dikkat 
çekerek korniş 
yonun toplanamaya
cağını savundu. 
Ayhan'a MHP'li 
diğer üyelerle 
CHP'liler destek 
verirken, Komisyon 

Başkan Yardımcısı 
Manisa Milletvekili 
Recai Berber, bunun 
içtüzüğe aykırı 
olmadığını söyledi. 
Berber, tasarıda 
orijinal imza 
olduktan sonra 
imza sahibinin 

nerede olursa olsun 
gerekli olduğunu 
ifade etti. Ancak 
MHP'li ve CHP'li 
üyelerin itirazları 
devam edince 
Berber, toplantıyı 15 
dakika sonra başlat
ma kararı aldı. Bu 
sırada muhalefet iti
razlarını sürdür 
meye devam eti.

TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK POLYESTER DÖKÜN, 

OTO BOYA, YAT BOYACI ve 
MARANGOZ ALINACAKTIR 

Servisimiz mevcuttur.

»2242525122

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 ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

f^o Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik 
Müsteşarlığından adıma düzenlen

miş olan gemi acentası yetkili 
personel kartımı kaybettim.

■■■ Hükümsüzdür. ÖZGÜR ASLAN
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Birincilik nine CBflL nin
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Peygamber Efendimizin Merhameti” konulu kompozisyon 
yarışmasında birinciliği Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 

10-B öğrencisi Betül Polat kazandı

Mezamu yolu aenisleiiliror
İlçe Mezarlığını Çevre Yolu’na bağlayan dar yol genişletme 

çalışmalarına başlandı. Mülk sahibi ile anlaşan belediye 
yetkilileri rızası alınan Faik Çilingir’e teşekkür ettiler.

Peygamber 
Efendimizin 
Merhamet konulu 
kompozisyon 
yarışmasında ilk 
üç dereceyi Gemlik 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri kazandı. 
Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında Gemlik 
İlçe Müftülüğü ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan ortaöğretim 
okulları arası 
düzenlenen 'Hz 
Muhammed'in 
Merhameti' konulu 
kompozisyon yarış
ması neticelendi. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube müdürü 
Burhan İnan kom

Gemlik K”rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

pozisyon yarışma 
sıyla gençlerin 
peygamber efendi 
mizi daha yakından 
tanımayı amaçladık
larını belirtti.
Toplam 14 eserin 
katıldığı yarışmada 
yapılan değerlendir 
me sonucu ilk üç 
dereceyi Gemlik 
Celal Bayar Anado 
lu Lisesi öğrencileri 
kazandı.
Buna göre 10-B 
sınıfı öğrencisi 
Betül Polat birin
ci,11-E sınıfı öğren
cisi Fatih Yıldız 
ikinci ,10-F sınıfı 
öğrencisi Tuğba 
Akaya da üçüncü 
oldu. Birinciye tam 
İkinciye yarım 
üçüncü gelen 

öğrenciye ise 
çeyrek altın 
hediye edilecek. 
GCBAL Okul 
Müdürü Nazım Özer 
ve okulun Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmeni 
Halil Gemici 
dereceye giren 
öğrencileri 
tebrik ederek, 
başarılarının 
devamlarını 
dilediler.
14 Nisan tarihinde 
yapılacak olan 
Kutlu Doğum 
Haftası programın
da öğrencilere 
hediyeleri verilecek. 
Programda birinci 
Betül Polat'ın kom
pozisyonu da oku
nacak.

Gemlik İlçe 
Mezarlığını çevre 
yoluna bağlayan dar 
yol Gemlik 
Belediyesi İş 
makineleri ile 
genişletiliyor.
Faik Çilingir'e ait 
özel mülkün yanın
da kendi rızası alı
narak yapılan 
genişletme çalış
maları sonucu İlçe 
Mezarlığına gidip 
gelen araçlar 
yolu daha rahat 
kullanabilecekler. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ın girişimleri 
ile mülk sahibinin 
oluru alınarak 
başlatılan genişlet 
me çalışmaları 
Belediye Meclis 
üyeleri ve vatan
daşların desteğiyle 
start aldı.
Daha önce tek 
araçlık ve dar

olduğu için iki 
aracın geçmekte 
zorlandığı Mezarlık 
ile Çevre Yolunu 
bağlayan yolun 
genişletme çalış
malarını başlatan 
Başkan Vekili 
Yılmaz, mülk sahibi 
olan ve rızası alınan 
Faik Çilingir'e 
teşekkür ederek 
"Kendisinden rica 
ettik, bizi kırmadı, 
sağ olsun. Herkesin 
huzurunda tüm 
Gemlikliler adına 

kendisine teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Özel mülk sahibi 
Faik Çilingir'de, 
vatandaşların 
mezarlığa geliş
lerinde kullandıkları 
yolun genişletilme
sine kendi rızası alı
narak başlandığını 
belirterek, "Yolun 
dar olması beni de 
rahatsız ediyordu, 
şimdi yolun 
genişlemesiyle 
mutluluk duydum" 
şeklinde konuştu.

GEMLİK ET-BALIK-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 BU KADAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE. 
"NİYE BU KADAR PAHALIYA ALIYOR MUŞUM?" DİYE SORUN

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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MeıtaliMıkuiM Bursa da tiyatro senliği

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Uygulama Anasınıfı 
Öğrencilerini Orman 
Haftasını Kutladılar. 
Her yıl 21-26 Mart 
tarihleri arasında 
kutlanan Orman 
Haftası Etkinlikle 
rinde Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Uygulama 
Anasınıfı Öğrenci
leri kendi okul 
bahçelerine ağaç 
dikerek kutladılar. 
Minik öğrenciler, 
her biri için hazır
lanan fidanları 
öğretmenlerinin

yardımı ile açtıkları 
çukurlara dikerek, 
ilk kez ağaç dik
menin keyfini 
yaşadılar. Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren,

çocuklara küçük 
yaşlarda ağaç ve 
hayvan sevgisinin 
aşılanması gerek
tiğini, doğayı tanı
maları ve bilgilen
meleri konusunda 
kısa bir konuşma 
yaptı

Bursa Devlet Tiyat 
rosu (BDT), "Bu da 
Benim Karım", "Hiç 
Kim senin Öyküsü" 
ve "Fırtına" Oyunla 
rım sahneleyecek. 
Sandberg ve 
Firner'in yazdığı, 
Bora Özkula'nın 
yönettiği "Bu da 
Benim Karım" adlı 
komedi Oyununun 
dekor tasarımını 
Murat Gülmez, 
kostüm tasarımını 
Funda Çebi, ışık 
tasarımını ise Rah 
mi Özan yapıyor. 
Berrin Balkanlar, 
Jale Çiçek, Taner 
Turan, Süheyla 
Zeybek, Muharrem 
Dalfidan ve Ayşe 
Dinç'in rol aldığı 
Oyun, bir fabrika 
sahibi ve karısı 
arasındaki ilişkiyi 
komik bir dille 
ortaya koyuyor. 
Oyun, Ahmet Vefik 
Paşa (AVP) 
Sahnesi'nde, bugün 
saat 20.30'da, 2 
Nisan Cumartesi 
günü saat 15.00 ve 
20.30'da sanatse 
verlerle buluşacak.

Erdi Mamikoğlu'nun 
yazdığı, Taner 
Turan'ın yönettiği 
"Hiç Kimsenin 
Öyküsü''nün deko
runu Murat Gülmez, 
kostümlerini Ceren 
Karahan, ışık tasarı 
mim ise Ali 
Karaman hazırladı. 
Kemal Okur ve 
Yener Sezgin'in rol 
aldığı Oyunda, 
savaş ve ardından 
gelen barış konu 
ediliyor. 
Shakespeare'in 
yazdığı, Zerrin 
Akdenizli'nin 
uyarladığı "Fırtına" 
adlı çocuk Oyununu 
Ahmet Somers 
yönetiyor. Dekor 
tasarımı Aytuğ 
Dereli'ye, kostüm 
tasarımı Ceren 
Karahan'a, ışık 
tasarımı Ali Kara 
man'a ait Oyunda 
Celal Bıyıklı, Atilla 
Tetik, Çağlar Ozan 
Aksu, Cansu Yıl 
maz, Hayati Özen, 
Buse Uğur, Ufuktan 
Dede ve Savaş 
Ak rol alıyor. 
Kızı Miranda,

hava perisi Ariel ve 
biçim siz köle 
Caliban ile ıssız 
adada yaşayan 
Prospero'nun 
hayatının anlatıldığı 
Oyunun konusu 
özetle şöyle: 
"Bu adadaki esare
tinin nedeni olan 
Kral Alonso, oğlu 
Ferdinand ile gemi 
yolculuğu sırasında 
Prospero'nun 
adasının yakınların
dan geçmektedir. 
Bunu fırsat bilen 
Prospero, Ariel'den 
fırtına çıkarmasını 
ister ve düşman
larının adaya gel 
meşini sağlar. 
Prospero, 
doğaüstü güçleri ve 
sadık kölesinin 
yardımıyla ona hak
sızlık edenlerden 
böylece öcünü alır. 
Kimse nin burnu 
kanamadan geldik
leri bu ilginçliklerle 
dolu adada aşk, 
intikam, hoşgörü, 
özgürlük, doğanın 
dengesi ve mutlu 
sonla biten bir 
masal yaşanır.

elm& «sekeri
öze!

CEHiidN iuönı İT 
OtUL ÖNCESİ EĞİtİM > SİM&'jf

KURUMU ■

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a elde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG6 BROK6R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

(Ğİ»(12. fil
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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

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

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

KKumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI HUYLU BİREYLER YCTİŞTİRİYORUZ 
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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Çiftçi için zor günler Haşlıyor!
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
nun (EPDK) Avrupa 
Birliği müktesebatı- 
na uyum kapsamın
da gerçekleştirdiği 
motorin düzenleme
sine göre, yarından 
itibaren piyasada 
kükürt düzeyi 10 
PPM'den yüksek 
olan motorin yasak
lanacak. Yarından 
itibaren akaryakıt 
bayileri, müşteriler
ine kırsal motorin 
satışı gerçekleştire
meyecekler. Bu 
yasağın kırsal 
motorin kullanıcıla 
rina 1 milyar TL ek 
yük getirmesi bek
leniyor.
Yapılan derlemeye 
göre, TÜPRAŞ, 1 
Ocak'tan itibaren 
kırsal motorin üreti
mini sonlandırmış, 
akaryakıt dağıtım 
şirketleri de 15 
Şubat'tan itibaren 
bayilerine kırsal

motorin ikmalini 
kesmişti.
Düşük kükürtlü 
motorin uygula
masına geçilmesiyle 
otomotiv yakıtların
daki en yüksek 
kükürt oranı 
motorin ve benzinde 
10 PPM (1 milyon 
litrede 10 litre 
kükürt), oto LPG'de 
ise 50 PPM olarak 
uygulanacak.
Petrol Sanayi 
Derneğinin (PET- 
DER) tarafından 
hazırlanan rapora 

göre, motorin için
deki kükürdün 
yanma sonucunda 
ortaya çıkardığı 
zararlı bileşikler, 
esas olarak SOx 
(kirleticiler) ve par- 
tikül maddelerden 
oluşuyor. Doğal 
olarak yakıt içindeki 
kükürt miktarının 
azaltılması da 
doğrudan egzoz 
şahmındaki bu 
zararlı maddelerin 
emisyonlarının 
azaltılması sonu- 
cunu doğuruyor.

Türkiye, 2010'da yüzde 8,9 büyüdü
Türkiye ekonomisi 
2010'da yüzde 8,9 
büyüdü. Kişi başına 
düşen milli gelir de 
10 bin 79 Dolar oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu geçen 
senenin büyüme 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsıla 
(GSYH) değeri cari 
fiyatlarla yüzde 16'lık 
artışla 1,1 trilyon 
TL'ye, sabit fiyatlarla 
yüzde 8,9'luk artışla 
105 milyar 680 
milyon TL'ye çıktı. 
Üretim yöntemi ile 
yapılan tahminde 
2010 dördüncü 
çeyrekte bir önceki 
senenin aynı dönem
ine oranla cari fiyat
lar ile GSYH yüzde 
17,3'iük artışla 298 
milyar 294 milyon TL 
olarak hesaplandı. 
Bu dönemde sabit

Sağlılmersoneline 2T0 Tl ek gelir lırsatı

fiyatlar ile GSYH 
yüzde 9,2'lik artışla 
28 milyar 15 milyon 
TL seviyesine geldi. 
2010'da kişi başına 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla değeri cari 
fiyatlarla 15 bin 138 
TL, ABD doları 
cinsinden 10 bin 79 
Dolar oldu.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sabit 

fiyatlarla GSYH 
dördüncü üç 
aylık dönemde bir 
önceki senenin 
aynı dönemine 
göre yüzde 9,6'lık 
artış kayde 
derken mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH 
değeri bir önceki 
döneme göre yüzde 
3,6'yı buldu.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Emin 
Zararsız "bu fırsatı 
kaçırmayın" meajı 
verdi!
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Başka 
nı Emin Zararsız, 
borcu 100 bin liranın 
üzerinde olan 20 bini 
aşkın işverene gön
derdiği mektupta, 
"Bu fırsatı kaçır
mayın" mesajı verdi, 
apılandırmayla birlik
te sunulan cazip 
imkânları anlatan 
Zararsız, işverenlere 
2 Mayıs 2011'e kadar 
başvuruda bulunma 
çağrısı yaparak, 
"30 Haziran 2011'e 

kadar borcuntızun 
tamamını öderseniz 
faiz uygulamaya
cağız" dedi. 
Mektup ta, şöyle 
denildi: "SGK olarak 
yaklaşık 74 milyon 
insanımıza sosyal 
güvenlik hizmeti sun
maktayız. Bu 
hizmetin kaliteli, hızlı 
ve etkin bir şekilde 
sunulabilmesi ve 
gelecek nesillere 
sürdürülebilir bir 
sosyal güvenlik sis
teminin bırakıla- 
bilmesi, kurumumuz 
gelirlerinin zamanın
da ve tam olarak tah
sil edilmesine bağlı. 
Alacakların kanunda 
belirtilen süre ve 

şekilde ödenmesi 
halinde, bu alacak
lara uygulanan 
gecikme cezası ve 
gecikme zammı gibi 
fer'i alacakların 
tamamının tahsilin
den vazgeçilecek. Bu 
imkandan yararlan
abilmek için, 2. 5. 
2011'e kadar başvu
ruda bulunulması; 
30. 6. 2011'e kadar 
ise ilk taksit ödeme 
sinin yapılması 
gerekmekte olup, ilk 
taksit ödeme süresi 
içerisinde borcun 
tamamen ödenmesi 
halinde hesaplanan 
tutara herhangi bir 
faiz uygulanmaya
caktır."

Sağlık Bakanhğı’nda 
yardımcı hizmetler 
şınıfında görev 
yapan personele 270 
TL ek gelir sağlaya
cak görevde yük
selme fırsatı geliyor. 
Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Me 
miş, Sağlık Bakanlığı

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUNOKUTUN

Müsteşarı Nihat 
Tosun ile görüşmesi 
ardından yaptığı 
açıklamada, görevde 
yükselme sınavı ile 
ilgili çalışmaların 
tamamlandığı bilgisi
ni verdi. Memiş, 
2000'i Veri Hazırlama 
ve Kontrol İşletmen

NÖBETÇİ ECZANE
l Nisan 20ll Cuma 

VEZİROĞLU ECZANESİ

liği, 800'ü memur 
olmak üzere Sağlık 
Bakanlığının görevde 
yükselme sınavı için 
2800 kadro ihdası 
gerçekleştirdiğini ve 
Bakanlığın önümüz 
deki günlerde duyu
ruyu yapacağını 
söyledi.

n GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

u 
E 
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 1®8
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. 5İ3 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 2o 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

L 
I 
K 
R 
E 
H

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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 S13 3Q 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03a

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 İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK g0nl0k SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3928 

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)

UUMIİI
■ŞİNEMSI

I2.00-I6.00-I9.00
MÇİNOMA 
14.15-18.30'21.15

1A SONJA
H.30-14.00'16.30'20.45

Rezervasyon
(Tel :513 55 21)
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN RESTORE EDİLEN
—7^----------------------------------------------------------------------------

TIIBİHİ MaiÜBK İlKÖĞBnİM OKlllü
DEVLET DANANI SAYIN FARM CELİNİN 
TEŞRİFLERİYLE HİZMETE GİRECEKTİR

1 NİSAN 2011 CUMA SAAT : 14.30 

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

I Av. Refik YILMAZ Gemlik Belediye Baştan Mili
M ” " ~ ________

MMHHH
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J
Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.

30 Nisan tarihine kadar 
Goodyear bayilerinden yapılan 

atımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

Mil; "Mİ 
zamlarıcetcelıenllasmııa 

ieheşgamT

Sökme + Takma+Balans ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01
______HHHHİ

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ
2 Nisan 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MHP Gemlik İlçe Yönetimi, Türkiye 
Emekliler Derneği Gemlik Şubesi yöne
timini ziyaret etti. Ziyarette emeklilerin 
sorunları görüşüldü. Haberi syfö’de

irttomttoM'
Ak Parti Milletvekili aday adayı 
Oktay Kahveci, Kestel Belediye 
Başkanı ve Ak Parti teşkilatını ziya 
retinde, “Yeni üniversite Bursa’ya 
hayat katacak" dedi.Syf4’de

Devlet Bakanı Fart|k Çelik, Bursa’daki programının yoğunluğundan Gemlik’teki açılışa katılamadı

Atatürk llköğreiim Okulu Bakansız acildi

Şahabettin Harput A.Karapaşaoğlu Bilal Çelik Atillar Gülsar 
Balıkpazarı Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan tarihi Atatürk İlköğretim Okulu, 
dün düzenlenen resmi törenle açıldı. Devlet Bakanı Faruk Çelik’in Bursa’daki 
yoğun programı nedeniyle açılışa katılamadığı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bakansız açılış...
Dün, Gemlik Atatürk İlköğretim 

Okulu’nun açılışı yapıldı.
Aslında buna açılış denemezdi.
Açılmış okulu yeniden açmaktı.
Ama, bu biz de hep böyledir.
Bir devlet kurumu hizmete girer, aylar 

sonra bunun bir yolu bulunup siyasi 
açılış yapılır. Bu aslında bir şovdur.

Ya bir Bakan gelir Bursa’ya, ya da 
Başbakan...

İkinci açılış ona endekslenir.
Dün, böyle bir olay yaşadık.
Atatürk İlköğretim Okulu’nun resmi 

açılışı Devlet Bakanı Faruk Çelik’in Bursa 
ya gelişine göre ayarlandı.

Ama, dün Çelik Bursa programından fır- 
' bulup Gemlik’e gelemedi. Dev. 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

ve Türkiye'nin tecrübeli optik kurumlannı 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan 

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

Yenilenen ^ıŞ^onmnui

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
9 Nisan 2011 / Cumartesi Saat 13.oo 
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Buluşma
Devlet Bakanı Farjık Çelik, Bursa’daki programının yoğunluğundan Gemlik’teki açılışa katılamadı

Gürhan ÇETİNKAYA 

Umuda spor huzura skor 
Toplumsal gelişmede çocuğun yeri çok 

önemli.
Çünkü; toplumlar sağlıklı ve bilinçli 

yurttaşlarla gelişir.
Dolayısıyla...
Ailede başlayan eğitim yaşam boyunca 

sürüyor.
Ne var ki...
Çevre çocuğun kişilik gelişimine ve 

davranış biçimlerine doğrudan etki 
yapıyor.

Onun için çocuğu korumasız ve savun
masız bırakmamak gerekiyor.

Bu çerçevede konunun tarafı tüm 
kurumlar üzerine düşeni yapmaya 
gayret ediyor.

Alınan sonuçlar ortada...
Ancak yılmamak ve inatla üzerine git

mek gerekiyor.
Bursa emniyet Müdürlüğü de tüm 

çocukları kucaklayan bir projeyi yaşama 
geçiriyor.

Kozadan Kelebeğe...
İşte o kapsamda;
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube 

Müdürlüğü ile Demirtaş Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü birlikte bir etkinlik 
gerçekleştirdiler.

Adına da
Umuda spor huzura skor... dediler.

DOSAB'ın her aşamasında katkı koy
duğu sözkonusu etkinlik de;

Bursa’nın dört bir yanından servislerle 
alınan çocuklar Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisleri’nde 
bulunan Nejat Biyediç Futbol 
Akademisi'ne getiriliyorlar ve Nejat 
Biyediç-Adnan Örnek denetiminde 
düzenlenen futbol okulunda spora adım 
atıyorlar.

Çocukların geleceğinde önemli bir kilo
metre taşı olarak yer alacak bu dönemi 
yaşama geçirenler topluma da hizmet 
ediyorlar.

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinin 
31'inci maddesi 1. fıkrasında; çocuğun 
dinlenme, boş zamanını değerlendirme, 
oynama, spor yapma, yaşına uygun ~ 
etkinliklerde (eğlence) bulunma, kültürel 
ve sanatsal yaşama serbestçe katılım 
hakkının olduğu belirtiliyor.

Bu gerçeğin altını çizen Bursa Emniyet 
Müdürlüğü
"Bütün çocuklar masumdur ve korun

malıdır" diyerek yola çıkıyor...
Çocuklara yeni olanaklar sunuyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk 

Şubesi *nin girişimleriyle düzenlenen 
proje ile 10-12 yaşları arasındaki çocuk
ların, şehir ve yurt içindeki turnuvalara 
katılmaları, bedensel, ruhsal ve duy
gusal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmeleri, yeni hedef ve uğraşlar 
kazanmaları, sokaktaki risklerden uzak
laşmaları hedefleniyor.

Uzun soluklu ve sabır isteyen bir çalış
ma...

Ama değer...
Konfuçyüs ne demiş;
" Bir yıl içinde ürün almak istiyorsan 

tohum ek, on yıl içinde meyve almak 
istiyorsan ağaç dik, yüz yıl içinde ürün 
almak istiyorsan insan eğit .

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne, 
DOSAB'a, DOSABSİAD'a teşekkürler.

Bâlıkpazarı Mahalle 
si Mektep Sokak’ta 
bulunan tarihi 
Atatürk İlköğretim 
OkutU, dün 
düzenlenen resmi 
törenle açıldı.
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik’in açılışa 
katılamaması 
üzerine Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
açılışa katıldı. Bakan 
Çelik’in Bursa’daki 
programının yoğun 
olması nedeniyle 
açılışa katılamadığı 
bildirildi.
Dün, saat 14.oo de 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Bahçesi’nde 
düzenlenen törende 
konuşan Vali 
Harput, Gemlik 
Mudanya yolunun 
yapımına başlandı 
ğını, Bursa’nın 
Gemlik ve İnegöl 
İlçelerinin birikir
leriyle yarıştığını 
belirterek, Bursa’nın 
bir turizm şehri ola

cağını ou Körüioa* 
yoğun çalışma baş 
■attıklarını söyledi. 
Vali Şahabettin 
Harput, AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Canan Candemir 
Çelik, Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Abdullah 
Karadağ, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
İl Milli Eğitim Müdü 
rü Atilla Gülsar, Ak 
Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
belediye meclis 
üyeleri, okul müdür- 
lüri, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve resmi 
dairelerin müdürleri 
ile eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve davetli 
lerin katıldığı açılış 
töreni, İstiklal 
Marşı’nın okun
masının ardından 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Halk dansları 
ekibinin gösterile 
riyle başladı.
Törende konuşan 
Vali Şahabettin 
Harput, bir ülkenin 
gelişmişliğinin bilgili

ve kültürlü, sağlam 
karakterli insanlarıy
la ölçüldüğünü 
belirterek, başladığı 
konuşmasında, 
"Ecdatlarımız tarafın 
dan en kıymetli 
miras olarak bize 
bırakılan bu toprak
larda alınan bu 
emaneti yüceltmek 
zorundayız. Kutsal 
dinimizin ilk emri 
okudur. Ama ülke 
mizde hala okuma 
yazma bilmeyen 
insanlar var. Hala 
okul olmayan yerle 
rimiz var. Bu sorun
ları çözmeden geliş 
m işlik olmaz. ” dedi. 
Gemlik’te belediye 
nin okul yaptığını, 
Eski Başkan 
Mehmet Turgut ile 
başlayan okul 
atağının ondan 
sonra gelen Fatih 
Mehmet Güler ve 
yeni Başkan 
Yardımcısı Refik 
Yılmaz tarafından 
devam ettirildiğine 
dikkat çeken Vali 
Harput, konuşması 
m şöyle sürdürdü: 
"Bursa’nın en önem
li iki ilçesi Gemlik ve 
İnegöl adeta arala 
rında yarışıyorlar. 
Bir sanayi, eğitim, 
üniversite, liman, 
sosyal ve kültürel 
yönden gelişmiş 
ilçemiz olan Gem 
lik’te Serbest Bölge 
bulunuyor. Gemlik 
Mudanya yolunu 
tamamlayacağız. 
Mudanya tarafından 
karayolları yapım 
programı çalışmaları 
başlattı. Bursa bir 
turizm kenti olacak. 
Termal sularıyla, 
deniziyle, Uludağ ile 
sahilleriyle baştan 
düzenlememiz 
lazım. Bu okulun 
yapımına katkı 
koyanlara teşekkür 
ediyorum” dedi.
Ak Parti Bursa

Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ise 
1952 yılında Atatürk 
İlkokulu’ndan diplo
ma aldığını, okulun 
yeniden Gemlik’e 
kazandırılması için 
Mehmet Turgut’un 
çok büyük emekleri 
geçtiğini belirterek, 
Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu’nun 
restorasyon öncesi 
tavrını eleştirdi. 
"Korunması gereken 
duvarlar değil, önce
likle çocuklarımız ve 
insandır” dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar 
ise Gemlik’te Özel 
İdare Müdürlüğü, 
hayırsever vatan
daşlar ve Belediye 
nin eğitime önemli 
katkıları bulunduğu
na dikkat çekerek, 
"Gemlik’te eğitime 
büyük katkılar ve 
yatırımlar oldu. İki 
lisesimizin yapımı 
devam ediyor. Halk 
devlet ele ele vere 
rek çocuklarımıza 
güzel yarınlar 
bırakmak için 
çalışıyoruz” dedi. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise konuşmasında 
Gemlik’te özel sek
tör, İl Özel İdaresi ve 
Belediye Ve Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak, yapılan okul 
lan hatırlatarak, 
"Belediyeler, insana 
doğumundan ölümü 
ne kadar hizmet 
veren kuruluşlardır. 
Bizler, halkın 
hizmetindeyiz” dedi.

Yılmaz, Cihath Köyü 
altında 30 dönüm 
arazide Bölge 
Hastanesi kurmak 
istediklerini, Gemlik 
ve Kurşunlu’ya arıt
ma tesisi yapıldığını 
kredi temini sağlan
makta olduğunu da 
hatırlattı.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise, konuş
masında eğitimin bir 
ülkenin olmazsa ol 
mazı olduğunu 
belirterek, "Ülkelerin 
gelişmişliği eğitimli 
insanlarıyla ölçülü 
yor. Eğitime kim 
ne kadar yardım 
yaparsa o kadar iyi 
iş yapmış olur. 
Eğitim öyle bir 
savaş ki o savaşa 
herkes elinde ne 
imkanı varsa onunla 
katılmak zorundadır. 
Geçtiğimiz günlerde 
ilçemize özel sektö 
rün ve belediyenin 
katkılarıyla iki oku
lun temelini attık. 
Ancak, ilçemizde 
daha 30 dersliğe 
ihtiyacımız var. 
Gemlik göç alan bir 
ilçemizdir. Her yıl bir 
okula ihtiyacı var. 
Gemlik Mudanya 
yolunun açılması 
lazım. Sayın Valimi 
zin bu konuda des 
teğini bekliyoruz. 
Liman Bölgesi’ndeki 
yolumuz da ihtiyaca 
cevap vermiyor, des 
teklerini bekliyoruz” 
dedi. Daha sonra 
birlikte Atatürk 
İlköğretim Okulu 
nun kurdelası kesil e 
rek, okul gezildi.
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Mii hırsızlığına lormiil bulundu
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi, akü hır 
sizliğinin önüne 
geçecek 'AKÖP’ 
projesini hayata 
geçirdi. Görünmez 
kalemle işaretlenen 

ı aküler hem hır 
। sızların kabusu 
| olacak hem de 
bulunduktan sonra 

I sahibine ulaşılması 
kolaylaşacak. 
Otodan akü hırsız 
tıklarının önüne 
geçmek için gerçek 

| leştirilen proje,
Kültürpark içinde 
bulunan Asayiş

Meume isUMini kahul emıeııince ham ehiMi
Bursa'da bir kadın, 
evlenme teklifini 
kabul etmediği erkek 
arkadaşı tarafından 
darp edildiğini ileri 
sürerek şikayette

HMIIlİtilNliSlMlIllİ
Bursa'da bir kişi 3 
yıl önce satın aldığı 
evde temizlik yaptığı 
sırada bulduğu 
silahı polise teslim 
etti.
Edinilen bilgiye göre

Ecel namaz kılarken yakaladı
Bursa'da camide 
namaz kılarken ölen 
adamın kimliğinin 
tespiti için imam 
minareden anons 
yaptı.
Yapılan incelemede, 
ölen kişinin mahall
eye misafir olarak 
gelen 87 yaşındaki 
Mehmet Erdem 
olduğu ortaya çıktı. 
Olay, merkez Yıldırım 
ilçesi Zümrütevler 
Mahallesi'ndeki 
Akçağlayan 
Camii'nde meydana 
geldi. Öğle namazını 
kılmak için camiye 
giren yaşlı bir adam, 
sünneti kıldıktan 
sonra yere yağıldı. 
Kalp krizi geçirdiği 
tahmin edilen adam, 
herkesin şaşkın 
bakışları arasında

Ekipler Amirliğinde 
basına tanıtıldı.
Kamyon ve kamyo
netlerin akülerinin 
suç işlemeye meyilli 
kişiler tarafından 
çalınmasını engelle
mek maksadıyla bu 
projeyi başlattık
larını ifade eden 
Asayiş Şubesi 
Müdürü Arif Bozde 

bulundu.
Olay, İntizam 
Mahallesi Altıpar 
mak Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre G.Y.

olay, Çekirge 
Mahallesi Çamlıca 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya 
göre, 3 yıl önce bir 
avukattan satın 
aldığı evde 

hayatını kaybetti. 
Camide inceleme 
yapan polis, şahsın 
kimliğini belirlemeye 
çalıştı. Ceplerinden 
30 lira dışında hiçbir 
şey çıkmayan 
meçhul kişinin kim 
olduğunun tespit 
edilmesi için imam 
minareye çıkarak 
anons yaptı. 1.70 
santimetre boyların
da, sakallı, esmer, 
kahverengi pantolon 
ve mavi kareli göm
lek ve ceketli adamın 
öldüğünü ifade eden 
imam, tanıyanların 
camiye gelmesini 
istedi.
Bir süre kimsenin 
müracaatta bulunma
ması üzerine, yaşlı 
adamın cenazesi 
savcının talimatıyla 

mir, "Polisin yaptığı 
çalışmalar sırasında 
ele geçirilen akülerin 
kime ait olduğunu 
kolayca tespit etmek 
istiyoruz. 2010 yılın
da meydana gelen 
123 akü hırsızlığının 
109 tanesinin kamy
on ve kamyonetler
den yapıldığını 
tespit eden ekiple

(42), kız arkadaşı 
F.Ö.’ye (30) evlenme 
teklif etti. Kız 
arkadaşının kabul 
etmemesi üzerine 
sinirlenen G.Y., cep 

temizlik yapan 
A.D. (34), mutfak 
dolabının üst kıs
mında kutusu içinde 
'Baretta' marka 
tabanca, 
şarjör ve fişek 

cemaat tarafından 
musallaya konuldu. 
Cami imamı 
Celalettin Bedir, ölen 
yaşlı adamı kimsenin 
tanımadığını 
belirterek, "Camide 
vaaz dinlerken 
uyuduğu düşünül 
müş. Farzı kılarken 
yanında bulunanlar 
kaldırmak istemiş. 
Fakat hayatını kay
bettiği anlaşıldı.
Hemen durumu yetk
ililere bildirdik.
Düşme söz konusu 
değil. Zateriyere 
yığılmış halde bulun
du. Kimliğinin tespiti 
için de mahalle sakin 
lerine anons yaptık" 
dedi.
Cemaat sakinlerin 
den 72 yaşındaki 
Yakup Şentürk ise, 

rimiz, bu proje 
çerçevesinde 3 bin 
500 kamyon ve 
kamyonetin aküsünü 
işaretledi" dedi. 
Bursa polisinden 
desteğini esirge
meyen Kamyon ve 
Kamyonetçiler Odası 
Başkanı Işık Damlar 
da projenin akü 
hırsızlarını korkuta
cağını söyledi. 
Projeyi hiç düşün
meden kabul ettik
lerini söyleyen Dam 
lar, "Kamyon ve 
kamyonetçi esnafı 
mız rahat nefes ala
cak" diye konuştu.

telefonunu kırarak 
F.Ö.’ye yumruk attı. 
Darp edilen F.Ö. 
şikayetçi oldu. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

buldu. Hemen 
polisi arayan A.D., 
bulduğu silahı 
teslim etti.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

"Sünneti kıldık, farzı 
kılarken cemaat 
karıştı. Adam mis
afirmiş. Kimse onu 
tanımıyor. Buradaki 
cemaat birbirini 
tanır. Nereden 
gelmiş bilen yok. 
Cebinden 30 lira 
dışında hiçbir şey 
çıkmadı. Üzerinde ne 
kimliği, ne de tele
fonu vardı. 
Minareden anons da 
yapıldı ama onu 
tanıyan kimse çık
madı" diye konuştu. 
Daha sonra yapılan 
incelemede, ölen 
kişinin Tahtakale 
Mahallesi'nde oturan 
ve eşiyle bölgede bir 
akrabasını ziyarete 
gelen 87 yaşındaki 
Mehmet Erdem 
olduğu belirlendi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hottnâil.com 
www. m i 11 iy et/b I og/özça n v ura I

YauYORUM

Türkçemi arıyorum !...
Türkçemizin giderek bozulmasına 

“Nasıl oldu da gerçekten bu hale geldik” 
diye düşünmeden de edemeyeceksiniz.

Dolandığım yerlerdeki Türkçe olmayan 
isimlere, gördüklerine, duyduklarına 
üzülüyorum..

İşte okuyun..
Tanıtımın demo, sunucunun spiker, 
Gösteri adamının showman, radyo 

sunucusunun discjokey, oldu..
Bakkal market, torba poşet, 
Mağaza süper, hiper, gros market 

oldu..
Ucuzluğun damping olduğunu yazıyor

lar..
İlan tahtasının billboard, sayı 

tabelasının skorboard,
Bilgi akışının brifing.Merakın, uğraşın 

hobby ...
Beldelerin girişinde welcome, 
Çıkışında good-bye okuyoruz.. 
Korumanın, muhafızın body-guard, 
Sanat ve meslek pirlerinin duayen, 
İtibarın, saygınlığın prestij olduğunu 

duyuyoruz..
Özlemin, hasretin nostalji olduğu 

söyleniyor..
İş hanımızı plaza, bedestenimizi galle

ria, 
sergi' yerlerimizi center room, show 

room....
Büyük şehirlerimizi, mega kent diye 

gezeniniz var mı?
Yol üstü lokantamızın fast-food,
Yemek çeşitlerimizin mönü olduğu yer

lerde,
Hesabını, adisyon diye ödüyoruz..
İki katlı evinizi dubleks, üç katlrkomşu 

evini tripleks,
Köşklerimizi villa, girişimizi antre 

oldu..
Sevimlinin sempatik, sevimsizin 

antipatik,
Vurguncunun spekülatör, eşkıyanın 

mafya, desteğe, koltuk çıkmaya spon
sorluk diyoruz.

Mesireyi, kır gezintisini picnic, 
Bilgisayarı computer, havâ yastığını 

air-bag,
Pekâlâyı, olurü okey diye söylüyoruz,.. 
Çarpıcı, önemli haberler flash haber, 
Yaşa, varol sevinçleri oley oley, 

şaşırınca woov diyoruz..
Yıldızları star diye seyrediyor, 
Vırvırık dağının tepesindeki köyde, 
Cafe-show levhasının altında, 
Acının da acısı, neskaaaave içiyoruz...

Pekiii...
Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı 

çaldırmayalım derken,
Dilimizin çalındığını, talan edildiğini, el 

diline özendiğimize içi yananınız var 
mı?...

Masallarımızı, tekerlemelerimiz^
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerim

izi kaybettik.
Türkçemiz elden gidiyor, dizini 

döveniniz, eskileri hayal meyal hatır- ; 
layıp da sahip çıkanınız var rm?..

ABONE OLDUNUZ MU!
«tlLİl'llllI .Milli IİMIİ «UETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

hottn%25c3%25a2il.com
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Oktay Kahveci Kestel Belediye Başkanı ve Ak parti ilçe teşkilatını gezdi

Bakansız açılış..
| Duvm'-mH— ' 5 idesine Bakanını geti
| .cmcy^n ru/n için bu bir zaaftır.

nos i'at .taPf'.uz.
Çünkü, vatandaş bu durumlarda kendi

ni aldatılmış kabul eder..
Bunu vatandaşa anlatamazsınız.
Açılış okul için değildir, sanki Bakan 

içindir.
Bakan gelecek diye, o gün kentin ana 

caddeleri süpürülür..
Yollar -yağmur yağmazsa- sulanır..
Açılış yapılacak yerde hummalı bir faa 

Uy et başlar..
Önceki gün, Belediyenin birçok aracı 

Atatürk ilkokulu Bahçesi’nde idi.
Fen İşleri ekipleri, girişe taş düşüyor, 

Temizlik İşleri çevreyi temizliyor, arka 
Bahçede ise Park Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri çiçek dikiyor...

Bunları okul ve çocuklar için yapmıyo 
ruz.

Gelecek Bakan’a şirin görünmek için 
yapıyoruz.

Bu hep böyle. Bu yönetim veya başka 
yönetim için söylemiyorum, o parti, bu 
parti ayrımı da yapmıyorum.

Gösterişe meraklı bir toplumuz.
Bahçe içinde düzenleme tamam.
Medya yerini almış..
CHP’liler meydanda yoklar..
Ortalıkta bilinen AKP’li yüzler.
Ayakta, toplaşan 300 kişi...

^■ Platformda ise hadi 100 kişi diyelim..
Kapı önünde hoş sohbetten sonra 

çevreyi inceliyorum.
‘Kimler gelmiş, kimler gelmem iş’ diye 

bakıyorum..
Sonra, Belediye Bandosu’nun yanına 

gidip, ‘‘başsağlığı” diliyorum 
arkadaşlara...

Bakan Çelik bekleniyor.
Her zamanki gibi siyasiler gecikir diyo

rum içimden. Bir anda bando toplanıp, 
enstrümanlarını, kuşanınca, ‘‘Bakan 
geldi diyorum” içimden...

Bir anda, “Harbiye Marşı”nı çalıyor ban 
do.

“Aman" diyorum bandoculara, “Ergene 
kon Marşı sanırlar, ne yapıyorsunuz!”

“Bula bula, bunu mu buldunuz. ”
AKP’li meclis üyesi Aydın Bayraktar ya 

kınımda, “Bu hepimizin Marşı” diyor..
Gülüyoruz...
Bakıyorum gelen Bakan değil, Bursa

Valisi Şahabettin Harput...
AKP’liler hoşnutsuz...
Yüzler gül m üyor...
Neyse, resmi tören başlıyor...
Konuşmalar., konuşmalar...
Standart resmi açılış görüntüleri...
En çok övgüyü eski Başkan Mehmet 

Turgut alıyor.
Fatih Mehmet Güler’i de eksik bırakmı 

yorlar, Allahı var.
Ama, Fatih Başkan törene gelmemiş..
Sonra kurdelayı kesiyorlar.
Okulu geziyoruz.
Hoşuma gidiyor, eski günler geçiyor 

gözümün önünden, çocukluk günlerim.
Bir eksiklik, Atatürk büstünün eski ye 

rinde olmaması.
“Büst yerine taşınmalı” diyorum sesli 

ce...

da eğitim ham
lesinde Bursa’nın 
yıllarca hasretini 
çektiği, 2. devlet 
Üniversitesi’nin 
Kestel de yapılma 
sının sevindirici

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ak Parti Milletvekili 
aday adayı Oktay 
Kahveci, Kestel 
Belediye Başkanı ve 
Ak Parti teşkilatını 
ziyaretinde, “Yeni 
üniversite Bursa’ya 
hayat katacak” 
de di.
Bursa’nın 2. üniver- 
sitesi'nin Kestel’e 
kurulacağını hatırla
tan Kahveci, Kestel 
ve Bursa için 
önemli olan bu 
yatırımın hayırlı 
olmasını diledi.
Daha sonra Ak Parti 
İlçe Başkanı Nazif 
Aydın ve Belediye 
Başkanı Yener 
Acar’ı ziyaret etti. 
Kahveci, AKP’nin 
icraatlarının Türki 
ye’yi şaha kaldırdı 
ğım, bunların başın

olduğunu söyledi. 
Kahveci, “Gemlik 
olarak üniversite 
konusunda kamu 
oyundan yeterli dere 
cede bilgi sahibi 
olduk. Bursa’ya

yapılacak 3. üniver
siteye şimdiden tali
biz. Aday adaylığım 
için bana göster
diğiniz ilgi nedeniyle 
teşekkür ediyorum. ” 
şeklinde konuştu.

Ill swiiiin itilişim Hısım Mtiwii

Gemlikli Sibel 
Yıldırım, kendi yap
tığı yağlı boya tablo
larından oluşan ser
gisini Bursa’da açtı. 
Nilüfer’de bulunan 
Konak Kültür

.Evi’nde ilk kisisel
sergisini açan Sibel 
Yıldırım’ın sergisinin 
açılış kurdeleşini 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey kesti.
Ayşen Taştekin’in

öğreticiliğini yaptığı 
Bursa Güzel 
Sanatlar Galerisi’n 
de eğitim gören 
Sibel Yıldırım, 
“Daha önce de 
karma sergilere

katılmıştım.
Güzel Sanatlar 
Galerisi’ne gitmem 
nedeniyle ilk yağlı 
boya resim sergimi 
Nilüfer’de açtım.
Destek veren öğret-

menime, Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey’e ve 
Gemlik Yardım 
sevenler Derneği 
ile AN AÇ EV üyesi 
arkadaşlarıma, 
dostlarıma beni 
yalnız bırakmadıkları 
için teşekkür 
ederim” dedi.
25 Mart 2011 tari
hinde açılan sergi 
bir hafta izlenime 
açık kaldı.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ALİ ÇATALOĞLU

BBM ABONE OLDUNUZ Mü?
cıııiriı iıı c oııoı ılı >il clztıııl

GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 

DÜZENLEDİĞİ ZEYTİNYAĞLI
YEMEK VE TATLI YARIŞMASINA

KATILIN YARIŞIN
BAŞVURULAR; GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 NİSAN 2011
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Kayaoğlu; “Emekli zamları gerçek 
enflasyona göre hesaplanacak"

MHP Gemlik İlçe 
Yönetimi Türkiye 
Emekliler Derneği 
(TÜED) Gemlik 
Yönetimine ziyarette 
bulundu. Ziyarette 
ağırlıklı olarak 
emeklilerin sorunları 
enflasyon oranların
daki aldatmacalar 
dolayısıyla emekli 
zammına yansıyan 
cüzi miktarlar 
anlatıldı. Kayaoğlu, 
“Halkımız bizi ikti
dara layık görürse; 
Emeklileri mize her 
yıl Eylül ayında kışa 
hazırlık desteği 
olmak üzere bir 
maaş ikramiye ve 
rilecektir, Emekli 
aylıklarındaki 
artışların, genel 
enflasyon endeksi 
yerine, bu kesimin 
tüketim kalıplarını 
ve hayat standardını 
dikkate alan özel 
endekse göre yapıl
ması sağlanacaktır,

Farklı emekli aylık
ları uygulamasına 
yol açan düzenle 
melerin ortaya çıkar 
dığı mağduriyeti 
gidermek amacıyla 
intibak düzenlemesi 
yapılacaktır. Bunlar 
büyük bütçeler değil 
sadece kayıt dışını 
% 10 azalmak seçim 
beyannamemizin 
çoğu maddesini 
mümkün kılacaktır. ” 
şeklinde konuştu. 
TÜED Gemlik İlçe

Başkanı Hüseyin 
Yener; “Dernek 
olarak 2002 ve 2006 
yılları arasında zam 
farklarından alacak
larımız olduğunu 
tespit ederek 2007 
yılında bir dava aç 
tık, davamızın Yargı 
tay tarafından onan
ması halinde emsal 
bir dava olarak 
kabul göreceğinden 
dava dilekçemizi 
emeklilerimize 
sunacağız, Derneği 

miz bizzat tarafı 
olduğundan tüm 
üyelerimiz zam 
farklarını almaya 
hak kazanacaktır. 
Bu konuda Derneği 
mize üye olmak 
isteyenlerden 2012 
yılına kadar üyelik 
bedeli de alınmaya
cak. Bu konunun 
duyurulması 
konusunda siyasi 
partilerimizin de 
desteklerini 
bekliyoruz. ” dediler.

Has Parti İl Divan 
toplantısı yapılılı

Halkın Sesi Partisi 
il divan toplantısı 
geçtiğimiz pazar 
günü Bursa Ördekli
Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi.
Yoğun bir katılımın 
olduğu toplantıda 
millet vekili aday 
adaylarının bir 
kısmı tanıtıldı ve 
partiye CHP ve 
AKP kadın kolların
dan yeni katılan bir 
grup bayana da 
rozetleri takıldı.
Genel merkez kuru
cularından akade 
misyen Necip Fazıl 
Kurt’un gündemle 
ilgili konuşmasının 
ardından ilçe rapor

larının alınmasına 
başlandı.
Gemlik İlçe başkanı 
Emir Kantur bir 
aylık çalışma 
raporunda:
1 kaymakamlık, 1 
emniyet müdür
lüğü, 1 müftülük, 1 
belediye başkanlığı, 
1 sendika, 20 
hemşehri derneği, 
21 muhtarlık, 5 köy, 
3 yerel gazete, 3 
açılış, 2 temel atma 
töreni, 3 düğün, 15 
kahvehane ziyareti 
yapıldığını ve üye 
kayıtta Bursa 
merkez ilçelerinde 
3. sıraya yerleştik
lerini belirtti.

CHP'li kadınlar ev ziyaretlerini sümürijyor
CHP’li kadınlar, ev 
ve mahalle ziyaret
lerini sürdürüyor. 
Gemlik İlçe Kadın 
Kolu Başkanı Nil 
Avcı, yönetim kurulu 
üyeleri ve CHP 
gençlik kolu üyeleri 
nin desteği ile dün 
Halitpaşa Mahalle 
si’nde ikamet eden 
Sevim Ağtaş’ı ve 
ailesini ziyaret ettik
ten sonra, Yeni 
Mahalle’de mahalle 
sakinleri ile biraraya 
geldiler.
CHP’li kadınlar, 
mahalle sakinleriyle 
biraraya gelerek, 
CHP’nin aile sigor
tası projesini anlat

tılar, kadınların aile 
içinde ve çevreden 
gördüğü, yaşadığı 
sorunlar konusunda 
bilgi alışverişinde 
bulundular.
CHP Gemlik İlçe 
Kadın Kolu Başkanı 
Nil Avcı, kadınlara 
hitaben yaptığı 
konuşmada, 
“Biliyorsunuz ki, en 
büyük yük biz kadın 
larm omuzlarındadır. 
Kadınlar, Kurtuluş 
Savaşt’ndan bu yana 
kazanılan bütün 
zaferlerin ortağı ve 
en önemlisi olarak 
anneyiz. Gücümüzü 
önümüzdeki genel 
seçimlerde göster

meliyiz. ” dedi.
Avcı, kapı kapı, ev 
ev dolaşılarak, 
kadınlarımızın, par
timizde yapılan 
çalışmalar ve en 
önemlisi Genel 
Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
kadına verdiği 
öneme değindi.
CHP’nin 41 maddesi 
ile kadınların gele
ceğini güvence altı
na alacak aile sigor
tası projesi de 
anlatılarak, kadınlara 
bilgiler verildi. 
Önümüzdeki genel 
seçimlerde kadın
ların kaderlerinin 
kendi ellerinde

olduğunu söyleyen 
“Halk ile iç içe olan, 
halkla bütünleşmeyi 
bilen ve her şeyden 
önemlisi samimi 
olan örgütümüz 
başarıya bu şekilde 
ulaşacağını 
hedefliyor.” diyen 
CHP’li kadınlar, ev 
ziyaretleri ve 
mahalle çalış
malarında bayanlara 
kadına verilen değer, 
CHP’nin iktidara 
geldiğinde vatan
daşın garantisi olan 
aile sigortası ve 
Kılıçdaroğlu’nun 
41 sözünü 

anlatarak, ev 
ziyaretini tamamladı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
~l GÜNDE OAWETlYE 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
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK
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tmohn Mra'dan Mie llıırdıı Anadol, hükümeti topa tuttu
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
İngiltere Başbakanı 
David Cameron, 
görüşmelerinin 
ardından ortak bir 
basın toplantısı 
düzenlediler. 
Erdoğan konuş
masında "Temenni 
miz odur ki Libya 
halkının talepleri 
doğrultusunda bir 
netice alalım ve 
Libya'da bir an önce 
barışı, demokratik 
hak ve özgürlükleri 
temin edelim. NATO 
çok önemli bir 
sınavı istiyoruz ki 
Libya'da gerçek
leştirsin. Yani 
Libya'daki NATO 
müdahalesi bana 
göre bir Afganistan 
gibi olmasın" dedi. 
Erdoğan şunları 
söyledi: 
Libya'da çok daha 
farklı bir profil orta

SecmeniffliildeıiZînrtiıeııerileMt
YSK, 12 Haziran'da 
yapılacak genel 
seçim dolayısıyla 
seçmen kütüklerinin 
verilebileceği siyasi 
partileri belirledi. 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan YSK 
kararında, seçmen 
kütüklerinin 
verilebileceği 
siyasi partilerin, 
seçimlere katıla
bilme yeterliliğine 
sahip olmaları 
gerektiği kaydedildi. 
YSK, seçmen kütük

ya koymak suretiyle 
özellikle de tabii bu 
çalışmanın içinde 
Arap liginin olması 
Afrika Birliği'nin 
olması, İslam 
Konferansı Örgütü 
nün olması inanıyo
rum ki Libya halkı 
mn da yaklaşımını 
çok çok olumlu 
istikamette etkileye
cektir. Burada 
Türkiye ve İngiltere 
olarak geleceğe 
yönelik atacağımız 
adımlar, önemli bir 
değerlendirmeyle 
ortaya koyacağımız 

lerini alabilecek 
siyasi partileri, 
"Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Alternatif 
Parti, Bağımsız 
Türkiye Partisi, 
Barış ve Demokrasi 
Partisi, Büyük Birlik 
Partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi, 
Demokrat Parti, 
Demokratik Sol 
Parti, Doğru Yol 
Partisi, Emek 
Partisi, Eşitlik ve 
Demokrasi Partisi, 
Genç Parti, Hak ve 
Eşitlik Partisi, Hak 

perspektif, süreci 
çok olumlu istika 
mette değiştirecektir 
diye düşünüyorum. 
Fakat tabii bugün
den tezi yok elimizi 
çabuk tutacağız. 
Oradaki zulmü dur
durmamız lazım. 
Oradaki akıtılan 
kanın durması 
lazım. Ölümlerin 
orada artık 
durması lazım diye 
düşünüyoruz." 
İngiltere Başbakanı 
David Cameron 
da, Türkiye'nin 
Libya ile ilgili ulus
lararası temas 
grubunda 
yer alacağını 
söyleyerek, 
"Ayrıca Libya 
halkının ihtiyaçlarını 
karşılamak için, 
Ankara'da ortak 
insani yardım birimi 
kurmaya karar 
verdik" dedi.

ve Özgürlükler 
Partisi, Halkın Sesi 
Partisi, Halkın 
Yükselişi Partisi, 
İşçi Partisi, Liberal 
Demokrat Parti, 
Millet Partisi, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi, Milliyetçi ve 
Muhafazakar Parti, 
Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi, 
Saadet Partisi, 
Türkiye Komünist 
Partisi, Türkiye 
Partisi, Yeni Parti, 
Yurt Partisi" olarak 
belirledi.

Kanun hükmünde 
kararname'ye karşı 
çıkan ana muhalefet 
partisi CHP'nin ak 
partiye öfkesi 
artıyor. Kameraların 
karşısına geçen 
CHP Grup 
Başkanvekilleri, 
Hükümeti eleştiri 
bombardımanına 
tuttu, Başbakan 
Erdoğan ile ilgili 
sert sözler sarf etti. 
CHP'li başkanvekil
leri tasarının 
yasalaşması halinde 
ise anayasa 
mahkemesine

Hapis cezalarının yerine para cezası
"Yargıyı hızlandır
mak" amacıyla bazı 
kanunlarda değişik
lik öngören tasarı 
TBMM Genel 
Kurulunda kabul 
edilerek, yasalaştı. 
Kanuna göre, birçok 
fiil mahkemeye 
gitmeden para ceza
sının konusu ola
cak. Yurt dışına pas
aportsuz çıkanlara 
ya da Türkiye'ye 
pasaportsuz giren
lere, ormandan ağaç 
kesenlere yalnızca 
para cezası 
verilecek. Danıştay 
Başkanlık Kurulu 
kararlarına itiraz 
edilebilecek. 
Tutuklulara da 
yakınlarının cenaze
sine katılma izni 
verilecek. Bakaya 
sayılmama koşulları 
genişletiliyor. Kanu 
na göre, bakaya 
sayılmama koşulları 
genişle tiliyor. Buna 
göre, istirahat gerek 
tiren hastalığı bulu

başvuracaklarını 
söyledi.
Meclis'in kapalı 
olduğu zamanda 
yasama faaliyetinin 
aksamaması için, 
Hükümetin 
Meclis'ten 6 aylığına 
kanun hükmünde 
kararname yetkisi 
istemesine CHP'nin 
tepkileri sürüyor. 
Konu ile ilgili basın 
toplantısı 
düzenleyen CHP 
grup başkanvekilleri 
Kemal Anadol, Akif 
Hamzaçebi ve Mu 
harrem İnce 

nanlar, anne, baba, 
eş, kardeş veya 
çocu ğunun hayati 
tehlike de olduğunu 
göste ren hastalığı 
olanlar, şevkten 
önce veya sonraki 
15 gün içinde ikinci 
derece dahil kan 
veya kayın hısım
larından biri ölen, 
kendisi veya ikinci 
derece dahil kan ve 
kayın hısımlarından 
biri evlenen, şevk
ten önceki veya 
sonraki iki ay içinde 
çocuğu doğanlar 
bakaya sayılmaya
cak. Yoklama yapıla
cak süre, birlikte 
son yoklamaya tabi 
olan aynı doğumlu
ların yurt genelinde
ki normal sevk yılı 
içindeki son celp ve 
sevk döneminin 
bitimine kadar uza
tılıyor. Ancak bu 
imkanı kötüye kul
lananlara 100 TL 
para cezası uygu
lanacak. Bakaya 

hükümeti sert tepki 
gösterdi.
Kemal Anadol, 
eleştirilerinin 
dozunu iyice artırdı.
CHP’li Akif 
Hamzaçebi ile 
Muharrem İnce 
de AK Parti ile 
ilgili sert ifadeler 
kullandı.
Öte yandan 
CHP'li grup başkan 
vekilleri, tasarının 
yasalaşması halinde 
Anayasa Mahke 
mesi'ne iptal davası 
açacaklarını da 
ifade etti.

sayılmama ile ilgili 
mazeretler, bu kişi 
ler için de geçerli 
olacak. Buna rağ
men zamanında 
yoklamasını yaptır
mayan yükümlü, 250 
TL ile 3 bin TL 
arasında para ceza
sına çarptırılacak. 
Bakaya suçu, ilk kez 
bakaya kalan 
yükümlüler yönün
den kabahate 
dönüştürülerek, 
idari para cezası 
yaptırımına bağla 
nıyor. Bu suçu işle 
yenler hakkında 250 
TL ile 3 bin TL ara 
sında değişen para 
cezalarına hükme 
dilecek. Bu suçu 
yeniden işleyenler 
ile bu ey ',mleri 
seferbeı ve savaş 
halinde ı, yenler 
hakkında eylem 
niteliğine göre altı 
aydan üç yıla kadar 
değişen sürelerde 
hapis cezası 
uygulanacak.

MİİMUIMM
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

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

Servisimiz mevcuttur.
0 2242525122

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYII&ILIK - REKLAMCILIK 

istiklal 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

SÖKEL! CAFER EFE
Ramazan Ali 

Aksan'dan dinlediğim 
olay; OsmanlIlar 
devrinde Rumlarla 
Türkler yıllarca dostluk 
ve iyi komşuluk içinde 
yaşadılar. OsmanlIların 
azınlıklara tanıdığı 
(askere alınmama gibi) 
kolaylık ve imkanlar
dan dolayı zengin ve 
memleketin değerli 
yerlerinde geniş mülk 
sahibi oldular. Çoğu 
Rum, Yunanlıların 
isyan ederek kurduk
ları egemen Yunanis 
tan'a göç etmeyi akıl
larına bile getirmedil- 
erse de daha sonraki 
yıllarda destekçileri 
Ingiliz ve Fransızlar 
tarafından şımartılan 
Yunanlılar^ Anadolu'yu 
işgal için İzmir'e çıktık
larında, Rumların hep 
si diyemesem de bü 
yük çoğunluğu, asker
leri kurtarıcı gibi karşı 
lamışlar. Gelen işgal
cilere, yöreyi gayet iyi 

tanıdıklarından dolayı 
fiili ve istihbari destek
te bulunmuşlardır. 
Evlerini Yunan bayrak
ları ile donattıkları gibi 
"zito Venizelos!" 
(yaşasın Venizolos!) 
naralarıyla yeri göğü 
inlettikleri de bilinen 
bir gerçektir.

İşte tüm bu olaylar 
yaşanırken Söke'de, 
memleketin nimet
lerinden istifade etmiş, 
zengin bir Rum varmış. 
Etrafı iki buçuk üç 
metre yüksekliğinde 
taş duvarla çevrili 
geniş arazi içinde, 
Söke ovasının en güzel 
yerinde şato gibi 
görkemli bir evde 
yaşarmış. Avlusunda, 
iki ayaklısından, dört 
ayaklısına kadar çeşitli 
hayvanlar beslediği bir 
de ahırı varmış.

İşgal Anadolu içlerine 
yayılırken, kendisi 
diğer Rumlara örnek 
olacak şekilde, işgal 

den mutluluk duydu 
ğunu belirterek evini 
Yunan bayrakları ile 
süslemiş. Yapılan yürü 
yüş ve gösterilerde 
hep başı çeker olmuş. 
Daha sonra şımarıklığı 
artmış, işi köy baskın
larına, adam öldürme 
lere kadar götürmüş. 
Sabrı tükenen Türkler, 
yaptıklarını duydukça 
bunun çaresine bak
mak zamanının geldiği 
ne karar vermişler. 
Olan biteni kahvede 
Cafer Efe'ye anlat
mışlar.

Zaten durumdan çok
tandır haberdar olan 
Cafer Efe, içindeki 
hislere daha fazla gem 
vuramamış. Rum 
hakkında topladığı bil
gileri bir bir aklına kay
detmiş. Rum'un ahırın 
yanındaki odada kalıp, 
hayvanlara bakan 
bekar bir hizmetkarı 
varmış. Evin avlusun
da da havlayıp geleni 

gideni haber vermek 
için küçük bir fino ve 
bekçi görevinde bulun
durduğu iri çoban 
köpeği varmış. Çoban 
köpeği gündüzleri 
bağlı, karanlık basınca 
serbest bırakılırmış. 
Malikanenin etrafını 
köpeklerin kontrol ede
bilmeleri için çift kanat 
lı dış kapısının altında 
köpeklerin dışarıya 
girip, çıkmalarını sağla 
yan bir delik varmış.

Cafer Efe bütün bu 
bilgileri topladıktan 
sonra etraflıca bir plan 
yapmış. İlk işi bir 
demirciye giderek on 
tane dövme çivi ısmar
lamış. Daha sonra 
kasaba giderek işkem
be satın almış. Çuvala 
koyduğu işkembeyi iki 
gün güneş altında tuta 
rak kokuşmasını bek
lemiş. Akşamın kuşluk 
vaktinde, kimseye 
görünmeden gidip çivi
leri evin uzak duvarına 
tırmanacak şekilde çak 
mış. Çuvaldaki işkem
beyi de malikanenin 
çıkış kapısının iki yüz 
metre ötesindeki bir 
ağaca köpeklerin zor 
yetişeceği yüksekliğe 
asmış. Kendisi de 
kapıya oldukça yakın 
incir ağacına çıkmış. 
Köpeklerin kokuyu alıp 

dışarıya çıkmalarını 
beklemiş. Köpekler, 
O'nu fazla bekletme 
yerek bir süre sonra 
dışarıya çıkıp kokunun 
geldiği yere yönelmiş 
ler. Kendisi telaşa 
kapılmadan ağaçtan 
inmiş. Evvelden hazır
ladığı büyükçe bir taşı 
kapının deliğine koya 
rak deliği tıkamış. 
Böylece avluya yaban 
cı girdiğinin köpekler 
tarafından ev sakin
lerinin haberdar edil 
melerini önlemiş.
Gecenin de karanlığın
dan yararlanarak bulun 
duğu yerden doğruca 
çivilerin çakılı olduğu 
yere gitmiş. Çivilere 
tutunarak duvara tır
manmış ve avluya 
atlamış. Mevsim yaz 
olduğu için ahırın kapı 
sı açıkmış. Ahırdan bir 
öküzün ipini keserek 
dışarıya salmış ve ahır 
kapısını da sertçe duva 
ra çarparak gürültü 
çıkarmış.

Hizmetkar gürültü 
üzerine odadan dışarı 
çıkmış. "Hay namus
suz hayvan yine mi 
ipini kopardın?" diye 
söylenmiş. Elindeki 
gaz lambasını duvar
daki çiviye telinden 
asmış. Hayvanı kop
muş ipinden tutarak 

bağlama yerine getirir 
ken, birden bire ahırda 
gizlenen Cafer Efe'yi 
karşısında görünce 
korkudan "Hiiiiiii" diye 
rek içini çekmiş. O 
içini çektiği anda Cafer 
Efe hançerini kalbinin 
üstüne çoktan 
saplamış.

Kopan bağırtı ve 
gürültüden evin üst 
katında uyuyan Rum 
patron uyanmış, 
sofanın merdiven 
başındaki direkte asılı 
lambanın fitilini yük
selterek ışığını çoğalt
mış. Gecelik kıyafeti 
içinde merdivenin 
başından aşağıya 
doğru hizmetkarına;

"Yorgo ! Ti yinete 
eça?" (Yorgo! Ne oluy
or orada ?) diye 
seslenmiş. Cafer Efe 
hizmetkarın işini bitir 
dikten sonra, eve dal 
mış. Hızla yukarı çıkar 
ken merdiven başında 
dikilen Rum hiç bek
lemediği bir anda 
Cafer Efe'yi karşısında 
görünce, nutku tutul
muş. "Esi... Esi. O 
Caferis ise. Esi o 
Caferis ise..." (Sen... 
Sen. Cafersin. Sen 
Cafer sin...) diyebilmiş 
sade ce. Böylece yap
tığı melanetin bedelin 
canı ile ödemiş.

GEMLİK ET-BALIK-TAVUK
SATIŞ NOKTASI

DfiNfi KIYMfi 17.00 TL KÖFTE 17.00 TL
DflNfl KUŞBAŞI 19.00 TL SUCUK 22.00 TL
KU2U 22.OOTL BÜTÜN PİLİÇ 4.50 TL

"BİZE, NİYE BU KAPAR UCUZA SATIYOR SUNUZ?" DİYE SORACAĞINIZA KENDİNİZE'
“NİYE BU KADAR PAHALIYA 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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Sek Sek ve Mendil Kapmaca Süper İlgile hu halta
Federasyonu Bastonları Gemlik’e geliyor
Sek Sek Federas 
yon Başkanı ve 
Mendil Kapmaca 
Federasyon Başkanı 
Gemlik’e Geliyor. 
02-03 Nisan 2011 
tarihinde ise 11.00- 
17.00 arasında 
yapılması, 03 Nisan 
2011 tarih saat 16.00 
da ise sınav i İp kur
sun tamamlanması 
planlanıyor. 
Oyun Liderlik ve 
Hakemlik seminer
ine ilgi gösteren 
Gemlik - Orhangazi 
ve İznik* te çalışan 
öğretmenlerimiz 
başvurabilecekler. 
Başvurular Namık 
Kemal İlköğretim 
okul Müdürü ve Sek 
Sek Federasyonu 
temsilcisi Mehmet 
Duran'a yapılabile
cek. Anadolu İmam 
Hatip Lisesin'de 
yapılacak olan Oyun 
Liderlik ve Hakemlik 
Seminerine cumar- 
tasi günü saat: 
11.00 de başlaya
cak. Sek Sek 
Federasyon Başkanı

Oktay Yellikaya ve 
Mendil Kapmaca 
Federasyon Başkanı 
Emel Yıldırım semi
nere katılacak. 
Çocuklar bu oyun
lara bayılacak 
Çocuk Oyunları ve 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu büyük 
ilgi görüyor. Mendil 
kapmaca, birdirbir, 
ip atlama, seksek, 
çelik çomak gibi 381 
geleneksel çocuk 
oyunu yeniden 
yaşatılıyor.
Çocukluğumuzun 
eğlencesi gelenek
sel oyunların artık 

bir federasyonu 
var. Federasyonun 
amacı, bu 
oyunları futbol veya 
basketbol gibi 
çocukların arasında 
yaygınlaştırmak, 
günümüz çocuk
larını bilgisayar 
oyunu ve televizyon 
bağımlılığından kur
tarmak. Kimi 
belediye başkanı, 
kimi işadamı, kimi 
öğretmen yaşını 
başını almış onlarca 
adam, çocuk oyun
ları üzerine araştır
malar yapıyor, bu 
oyunları oynayıp 

kurallarını belirliyor. 
Bugüne kadar 
381 geleneksel 
çocuk oyunu tespit 
etmişler.
80'inin kurallarını 
belirlemişler.
Şimdi federasyona 
bağlı kulüplerde 
7 branşta 
(ip atlama, 
sek sek, birdirbir, 
mendil kapmaca, 
çelik çomak, 
yağ satarım bal 
satarım, yakar top) 
çalışan 5 bin 
çocuk Ağustos 
ayındaki turnuvaya 
hazırlanıyor.

Spor Toto Süper 
Lig'e 27. hafta 
karşılaşmalarıyla 
devam edilecek. 
Program şöyle: 
BUGÜN 
14.00 Kardemir 
Karabükspor- 
Gaziantepspor (Dr. 
Necmettin 
Şeyhoğlu)
16.00 Sivasspor- 
Beşiktaş (Sivas 4 
Eylül)
17.00 MKE 
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 Büyük 
şehir Belediyesi 
Kadir Has) 
17.00 İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor- 
Bucaspor (Atatürk 
Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe- 
Bursaspor (FB 
Şükrü Saraçoğlu) 

4 Nisan Pazartesi: 
20.00 Medical Park 
Antalyaspor- 
Galatasaray 
(Mardan 
Antalyaspor) 
-Bank Asya 1. LİG- 
Bank Asya 1. Lig'e 
28. hafta karşılaş
malarıyla devam 
edilecek.
Program şöyle: 
BUGÜN
14.00 TKİ Tavşanlı 
Linyitspor- 
Denizlispor 
(Dumlupınar)
3 Nisan Pazar: 
14.00 Mersin 
İdmanyurdu-Çaykur 
Rizespor (Tevfik 
Sırrı Gür) 
14.00 Kartalspor- 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyespor 
(Kartal İlçe) 
14.00 Altay-Akhisar 
Belediyespor 
(Folkart Altay 
Alsancak) 
14.00 Boluspor- 
Güngören 
Belediyespor (Bolu 
Atatürk)
14.00 Adanaspor- 
Kayseri Erciyes 
spor (Adana 5 
Ocak)I

«sekeri
GEMLİC'İNİLÜÖZEL 

OEUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUNU

ıĞitaı
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
l önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK 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
M ac 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 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 - J
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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Bilinmeyen numaralara seruet ili gelil 1,1 iıilmıı lirayı alacalı mı?
118 ile başlayan 
numaralara 2010'da 
toplam 13 milyon 
600 bin 297 çağrı 
oldu. Gelirleri 17 
milyon 334 bin 
TL’ye, toplam 
çalışan sayısı ise 
858’e ulaştı. 
Son dönemde tele
vizyon veya radyo 
larda en fazla 
karşımıza çıkan 
reklamlar 118’le 
başlayan bilin
meyen numaralar 
hizmeti veren şirket
lerin reklamları... 
Her reklamda adı 
geçen numaranın en 
iyi hizmeti verdiği 
vurgulanırken, bazı 
numaralar ev, araba 
gibi pahalı hediye 
lerle tüketiciyi cez- 
betmeye çalışıyor. 
Peki nedir bu 118’le 
başlayan bilin
meyen numaralar 
servisi? Çok büyük 
bir pazar olması mı 
kıyasıya rekabetin 
yaşanmasına neden 
oluyor? Denildiği 
gibi pahalı bir servis 
mi?Tüm bu soru
ların cevabını Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK) ve sektör 
temsilcilerinden 
almaya çalıştık. 118 
bilinmeyen numar
alar hizmetinin Mart 
2007’de Türk 
Telekom bünyesin
den alınarak reka
bete açılması, farklı 
118’le başlayan 
numaraların 
faaliyete geçmesine 
neden oldu.
Yeni düzenlemeyle 5 
haneli konuma 
getirilen bilinmeyen 
numaralar hizmetini 
Türk Telekom, 
Turkcell, Avea ve 
Vodafone ile birlikte 
9 kuruluş sağlıyor.

Ancak her şirketin 
birden fazla 
numarası olabiliyor. 
Numara ile sorgula
ma hizmeti henüz 
kullanılmazken 
çağrıların tamamı 
isim ile sorgulama 
şeklinde gerçek
leşiyor.
Kişisel asistanlık 
ana hedef
BTK’nın 2010 yılı 
dördüncü çeyrek 
raporuna göre, şu 
anda rehberlik 
hizmeti lisansı almış 
9 adet işletmeci 
bulunuyor.Bu işlet
mecilerin 2010 yılı 
dördüncü çeyreği 
itibarıyla toplam 
çağrı sayısı 13 mil 
yon 600 bin 297 
olurken toplam 
çağrı süresi de 19 
milyon 221 bin 44 
dakika olarak 
gerçekleşti.Bu işlet
mecilerin 2010 yılı 
dördüncü çeyrek 
itibarıyla toplam 
geliri ise 17 milyon 
334 bin 126 TL’ye, 
istihdam ettiği 
toplam çalışan 
sayısı ise 858’ye 
ulaştı. Yani rehberlik 
servisi artık dev bir 
sektöre dönüştü. 
Türkiye’de 65 mily
on civarında GSM, 
17 milyon civarında 
da sabit hat abonesi 
olduğu düşünül 
düğünde pazarın 
vaat ettiği büyüme 
gözler önüne serili 

yor.Sektör temsilci
leri, bu alanda hede
flerinin sadece bilin
meyen numaralar 
vermek olmadığına 
dikkat çekiyor. 
Sektör temsilcileri, 
“Nöbetçi eczane, 
çilingir, araç çekici, 
hastane ve otel 
isimleri, adres ve 
tarif detayları gibi 
aklınıza gelebilecek 
her türlü bilgiyi bu 
numaralardan 
öğrenebilirsiniz. 
Maç sonuçları, 
yemek tarifleri, hava 
durumu gibi konu
larda bilgi 
edinebilirsiniz. Özel 
izin alıp uluslararası 
bilinmeyen numar
aları veren de var. 
Sektör büyüyecek. 
Zaten amaç sadece 
bilinmeyen numara 
servisi vermek 
değil. Bir süre sonra 
tamamen katma 
değerli hizmetlere 
dönüşecek ve bu 
alanda büyüme 
sağlanacak” görüşü 
nü savunuyor.
Dakikası 1 ila 1.30 
lira arasında 
Bu sektördeki en 
büyük oyuncu Türk 
Telekom iştiraki 
olan ve 118 18 
numarasıyla hizmet 
veren Asist Telekom 
olarak gösteriliyor. 
BN Telekom, 118 80 
numarasıyla pazarın 
iddialı oyuncuların
dan...

Türkiye’nin 2010 yılı 
milli gelirinin (gayri 
safi yurtiçi hasıla) 
1,1 trilyon lirayı 
aşması bekleniyor, 
hesaplamalarına 
göre, yarın açık
lanacak 2010 yılı son 
çeyrek büyümesinin 
analistlerin beklenti
leri doğrultusunda 
yüzde 7,5 düzeyinde 
çıkması halinde yıllık 
büyüme yüzde 
8,5 olacak.
2010 yılı 
büyümesinin yüzde 
8,5 olması ve 4. 
çeyrek deflatörünün 
(milli gelir enflasy
onu) de yüzde 8,7 
olması durumunda 
da ülke milli geliri 
cari fiyatlarla 
1 trilyon 103 milyon 
13 milyon liraya 
ulaşacak.

Enflasyon bir süre daha yükselecek
Merkez Bankası Para 
Politikası Kurulu, 
önümüzdeki dönem 
de temel mal grubun
da enflasyonun bir 
müddet daha yük
selmeye devam ede
ceği, buna karşılık 
hizmet enflasy
onunun daha ılımlı 
bir seyir izleyeceği 
öngörüsünde bulun

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bu durumda 4. 
çeyrek cari büyüme

milyon kişi olduğu 
düşünülürse 2010

tahmini yüzde 16,9, 
yıllık cari büyüme 
tahmini de yüzde 
15,8 olacak.
Milli gelirin 1,1 
trilyonu aşması 
halinde; Türkiye’nin 
2010 yılı ortası 
nüfusunun 73,1 

du. Toplantı Özetine 
göre, Kurul toplam 
talep koşullarının 
Enflasyon 
Raporu;nda sunulan 
görünüm doğrul
tusunda seyrettiği 
değerlendirmesinde 
bulundu.Ancak, 
petrol ve diğer emtia 
fiyatlarının Enflasyon 
Raporu'ndaki varsa 

yılında kişi başına 
düşen milli g 
elir de 15 bin lirayı 
aşacak. Dolar bazın 
da ise 2010 yılında 
kişi başına düşen 
milli gelir 10 bin 
dolar civarında ola
cak.

yımların üzerinde 
gerçekleşmesi özel
likle mal grubu fiyat
ları üzerinde baskı 
oluşturmakta. Bu 
çerçevede Kurul, 
önümüzdeki dönem 
de temel mal grubun
da enflasyonun bir 
müddet daha yük
selmeye devam ede
ceği belirtildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye M0
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

I K

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

Is 
İF

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocadı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar T.p Mrk. 513 50 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

SB
 i TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 5i3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3929 

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

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

Yel: 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)

mhiBiMi
MŞMASI 

AŞKUSANEERISEVER 
12,Oû'lö,00'19.00 

KOLPAÇTOBONM 
14.15-18.30-21,15
İM 

11.30-14MI6.30'2045
Rezervasyon 

(Tel :513 3321|



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

NU
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®P€Z Nikah Masası ve ekipmanlar
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Polis Haftası 
programı belli 

oldu
4-10 Nisan 2011 günleri ara 
sında kutlanacak olan Polis 
Haftası nedeniyle bir hafta 
süreyle ağaç dikimi, kan 
bağışı, ilköğretim okulları ara 
sında futbol karşılaşmaları 
finali ve ödül töreni ile Atatürk 
Andı önünde tören düzen
lenecek. Haberi sayfa 4 ’de

Sinek larva 
mücadelesi 
başlatıldı
Geçtiğimiz yıllarda büyük yakın
malara neden dian sivirisinek ve 
kara sinekle mücadele için bu 
yıl larva mücadelesine zamanın
da başlandı. Haberi sayfa 2’de

Kuzen uygulama mm ne oldu?
Gemlik Belediye Meclisi’nce görüşülerek kabul edilen kuzey imar uygulama 
planları Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden neredeyse 1 yıldır gelmedi.

Gemlik Belediye Meclisi, kentin kuze 
yine doğru olan bölümlerde imar ge 
nişletmesi çalışması yaparak, gö rüş 
tü. Meclis, tarafından kabul edilen 
184 sayılı meclis kararı, Kuzey Böl 
gesi Planları, 2 Haziran 2010 tarih ve 
12 Haziran 2010 tarihinde Gemlik 
Belediyesi’nden Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderildi. Bu bölge 
lerde 4-5 bin yer sahibi sonucun 
biran önce alınmasını merakla bek
liyor. Kadri Güler’in haberi syf 5’de

Ticaret Odasınılan 
polise araç desteği
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Mecli 
si, İlçe Emniyet Mü 
dürlü ğü’ne araç 
bağışlama kararı 
aldı. Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 1 adet 
Ford Connect mar 
ka aracın Emniyet 
Müdürlüğü’ne Polis 
Haftası’nda verile
ceğini söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

Tv. programlan 
ve basın toplantısı

Gördüğüm kadarıyla milletvekili seçim
leri yaklaştıkça, siyaset daha da sertleşe
cek.

AKP, iktidarda olması nedeniyle milletve 
kili olmak isteyenlerin hücumuna uğradı

Bir de aday adaylığı için yatırılan paranın 
düşüklüğü buna neden oldu.

Aday adayları örgütlerinin kapılarını aşın 
dırmaya başladı.

Aday adaylarının biri gidiyor biri geliyor..
Yerel yönetim ile Gemlik CHP’nin arasın 

daki gerginlik de giderek artıyor.
17 Mart günü yapılan Başkanvekilliği 

seçimlerinde döndürülen dolapları CHP 
içine sindiremiyor.

Kendilerinin hataları da olsa, koltuğa otu 
ran başkanvekilinin Tv. Tv gezip, karalama 
kampanyası başlatmasına karşı atak 
başlatıldı. Devamı sayfa 4’de

eleganceos.com.tr

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar
Yenilenen vizyonumuzla açılış günümüzde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
9 Nisan 2011 / Cumartesi Saat 13.oo 

İstiklal Cad. Batum İş Mericezi No : 1/A 
karşısı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
eleganceos.com.tr
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Adam etmek mi? 
İdam etmek mi?

"Asmayalım da besleyelim mi?" 
İnsanın kanını donduran canını yakan 

bir söylem...
Bu söylemi eyleme dönüştürenlerin 

önce kendi vicdanları rahat değil.
Resim yaparak ruhunu tedavi ettiğine 

göre belki de bin kez pişman olmuştur 
söylediğinden...
Tüketim anaforunun dişlilerinde 

ezilen insan ruh sağlığından oldu.
Yolsuzluk ve yoksulluğu da ekleyince 

denge şaştı.
Zor ve şiddet içerikli TV programlarını 

da ekleyince insanı beyni denetleye- 
mez oldu.

Dolayısıyla...
Hile...
Hurda...
Şiddet...
Melanet insanın içine yapıştı.
Korkunç cinayetler...
Akıl almaz tacizler...
Artık vaka-ı adiyeden olan kapkaç...
Daha önce gazetelerin üçüncü say

falarında yer alırken şimdi birinci say
fanın manşetine taşındı.

Hal böyle olunca devr-i iktidariye ve 
dahi şakşakçıları hınk diye çözümü 
buldu...

İdam geri gelsin.
Oldu...
Gözlerim doldu.
Hem sosyal,
Hem dinsel,
Hem de etik olarak son derece yersiz 

ve yetersiz olan bu yöntemi önermek 
ve dahi akla getirmek önemli bir 
hastalık belirtisi...
Toplumun refah düzeyini yükseltecek 

önlemleri alarak...
Yoksulluk,
Yoksunluk,
Yolsuzluk gibi insanın atar damarını 

patlatan kapı gibi sorunları çözmek 
için kafa patlatmak yerine kafa kır
mak...
Amaç...
Şiddete şiddetle ceza vermek.
Can alanın canını almak.
Konu derin ve ciddi...
Sorun giderek büyüyor ve bir ur gibi 

toplumu sarıyor.
Akıl ve duyguyla harmanlanmış 

doğru düzgün iyileştirme yöntemlerine 
gereksinim var.
Amaç...
Ceza vermek değil suçu önlemek 

olmalı...
Dünkü yazımda değinmiştim.
Sivil toplum kuruluşları, sanayi ve 

ticaret erbabını bir çatı altında 
toplayan oluşumlar enerjilerini üst 
yapıya olduğu kadar alt yapıya da 
yöneltirlerse "suç" oranı en aza iner...

Tıpkı DOSAB la DOSABSİAD gibi...
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne ellerini 

uzattılar...
Şimdi otuz,yarın altmış daha ileride 

yüzlerce çocuk korunacak...
Ve koruyucu olacak...

Gemlik Belediyesi 
tarafından zemin yol 
kot düşürme çalış
maları tamamlanan 
Hürriyet 
Caddesi’nde yaya 
kaldırımları 
genişletiliyor.
BUSKİ tarafından 
Karsak Deresi’nin 
önündeki hizmet 
binasından Hürriyet 
Caddesi Ahmet 
Dural Meydam’na 
kadar projelendirilen 
kanalizasyon ve su 
giderleri boru 
döşeme çalış
malarının tamam
lanan bölümlerinde 
bir yandan Gemlik 
Belediyesi tarafın

dan kot düşürme 
çalışmaları 
yapılırken, bir yan
dan da yayalar için 
kaldırım düzenleme
si yenileniyor. 
Eski kaldırım taşları 
sökülerek, yayaların 
daha rahat yürüye

bilmeleri için 
genişletme çalış
ması yapılıyor.
Hürriyet Caddesi’nin 
Taşköprü başından 
Orhangazi Caddesi 
yönüne doğru 
devam eden 
kaldırım yenileme

çalışmalarında 
müteahhit firma 
havaların uygun 
olduğu takdirde 
yoğun bir tempo ile 
kaldırım döşeme 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Öte yandan, kot 
düşüklüğü tamam
lanan Orhangazi 
Caddesi köşesinden 
Taşköprü’ye kadar 
olan yolda ise asfalt 
çalışmasına daha 
başlanmaması 
nedeniyle yağan 
yağışlar ile yolun 
çamur deryasına 
dönmesi de yakın
malara neden 
oluyor.

Sinek lama miicaılelesi taslaiılılı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, 
kara ve sivri sinek mücadelesi için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıllarda 
büyük yakınmalara 
neden olan 
sivirisinek ve kara 
sinekle mücadele 
için bu yıl larva 
mücadelesine 
zamanında başlandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve 
Çevre Müdürlüğü 
ekipleri, karasinek 
ve sivri sineklerin 
yumurtalarını 
bırakabilecekleri, 
durgun su, 
kanalizasyon ve 
derelerde, ilaçlama 
çalışmaları 
devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediye Sağlık

ve Çevre Müdürlüğü 
motorize ekipleri, 
ilçemizdeki tüm 
kanalizasyon

logarlarını 
ilaçlıyorlar. 
İlaçlara çalışmaları 
nın yumurtaların

larva ve kanatlama 
dönemlerine 
kadar devam ettirile
ceği belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gem 1 ikkorfezgazetesi.com

http://www.gem
ikkorfezgazetesi.com
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Sahte çekleri Urata Pazarı’nıla 
kullanırken yakalandılar

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa ve İstanbul'da 
itibarlı kişilere ait 
çeklerin renkli 
fotokopisini çekerek 
hayvan ve araba 
pazarlarında 
piyasaya sürdükleri 
iddiasıyla 3 kişi 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.
Bazı kişilerin, itibarlı 
kişilere ait çeklerin 
renkli fotokopilerini 
çekerek, kendi çek

Bursa'da "yan bakma" kaıiflasi: 1 yaralı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde 3 kişi 
arasında 
"yan bakma" 
nedeniyle çıkan 
kavgada, bir kişi 
bıçakla yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Runguşpaşa

“Baskomiserim' diyen dolandırıcıya 
6 hin 300 liralık kontör gönderdi
Bursa'da, kimliği 
henüz belirlene
meyen kontör 
dolandırıcısı, 
kendisini 'başkomi 
ser' olarak tanıtarak 
cep telefonundan 
aradığı kişiden 
6 bin 300 liralık

Camiden hırsızlık güvenlik 
kamerasına takıldı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, camide 
cemaatle namaz kılar 
gibi yapan bir kişi, 
cemaetin montunu 
ve ayakabısını 
çalarak kayıplara 
karıştı. Güvenlik 
kamerasına takılan 
hırsızın yakalanması 
için Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
soruşturma 
başlattı. 

leri gibi kullandıkları 
yönündeki bilgi 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Büro Amirliği 
ekipleri harekete 
geçti. Çalıntı ve 
sahte çekleri, özel
likle hafta sonların
da araba ve hayvan 
pazarlarında kul

Mahallesi
Panayır Caddesi'nde 
faaliyet gösteren bir 
restoranda alkol 
alan Yakup B. (23) ile 
Ahmet T. (54), bu 
sırada yan masada 
oturan Bayram K. 
(55) ile "yan bakma" 

kontör şifresi aldı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Şehreküstü 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda Melih Ç.'i (35) 
arayan bir kişi, ken
disini başkomiser 
olarak tanıtarak,

Şehreküstü 
Camii'nde meydana 
gelen olayda, 
henüz kimliği 
belirlenemeyen bir 
kişi, dün yatsı 
namazını cemaatle 
kılmak için camiye 
geldi. Önce 
ayakkabılıktaki bir 
çift ayakkabıyı 
poşete koydu. Sonra 
camiye giren şüphe
li, poşeti bir montun 
yanına koldu. 

lanan organize suç 
örgütünü tespit 
eden polis, İstanbul 
ve Bursa'da düzen
lediği eş zamanlı 
operasyonlarda 
Ahmet R.Y. (63) ile 
Mudanya'da kas
aplık yapan Hüseyin 
O.'nun (64) yanı sıra 
Rüstem A. (36) ve 
Serkan G.'yi (33) 
gözaltına aldı. 
Cumhuriyet savcısı 

yüzünden 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
Bayram K, 
ensesinden ve 
elinden bıçakla 
yaralandı.
Ambulansla 

bir soruşturma 
gereği kontör gön
dermesini istedi. 
Bunun üzerine 
Melih Ç., verilen 
numaralara bir 
GSM firması bayisin
den 6 bin 300 TL 
değerinde kontör

Cemaatle namaz 
kılan şüpheli, Vitir 
namazını alalacele 
kılarak, poşeti ve 
montu da alarak 
camiden çıktı. 
Hırsızın mont ve 
ayakkabıyı çalma 
anı caminin güvenlik 
kameralarına 
saniye saniye 
yansıdı.
Görüntülerde . 
cami hırsızının mont 
ve ayakkabıyı aldık

tarafından 'Suç işle
mek için örgüt kur
mak, nitelikli 
dolandırıcılık, 
piyasaya sahte ve 
çalıntı çek sürmek' 
iddiasıyla ifadeleri 
alınan zanlılardan 
çete lideri Ahmet 
R.Y., Hüseyin O. ve 
Rüstem A. nöbetçi 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Karacabey 
Devlet Hastanesine 

kaldırılan Bayram. 
K'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu, Yakup 
B. ile Ahmet T’nin 
gözaltına alındığı 
bildirildi.

gönderdi.
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan 
Melih Ç., polise 
müracaat etti. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

tan sonra 
hızlıca camiden 
kaçtığı görülü 
yor. Ayakkabıları 
çalınan Hikmet 
Çalışye ile cep tele
fonu ve parasının 
bulunduğu montü 
çalınan Ramazan 
Beydağ, polise 
müracaat etti. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
hırsızı yakalamak 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Aday adayları!....
Piyon adaylar..
Böyle yazdığım için gülmeyin hemen...
Yoksa siz Piyon adayları tanımıyor 

musunuz?..
Görmediniz mi hiç?..
Nasıl tanımaz, görmezsiniz, yakın

larınızda var..
Onlar her seçim dönemi çıkıyorlar 

ortaya...
Şimdi de çıkmaya başladılar..
Seçilemeyeceklerini, bırakın asıl liste 

ye, yedek listeye bile giremeyeceklerini 
bile bile aday adayı olurlar.

Sağa sola koşturur, fiyakalarından da 
yanlarına yaklaşılmaz.

Çoğu seçimden seçime, kongreden 
kongreye çıkar ortaya...

Kimi yakın çevresinin gazına 
gelmiştir...

Kimi temsil ettiği sivil toplum örgüt
lerinin, meslek kuruluşlarının, hemşeri 
derneklerinin gazına...

Kimi parasına güvenir, kimi kartvizitin
deki havasına!..

Partideki dayısına, Allah Vergisi 
yeteneklerine !...

Bazıları gerçekten de kendini bunlara 
inandırır..
Ankara'ya gideceğinden emin, mil

letvekili rozeti cebinde dolaşır...
Bazılarının ise listeye girmek, seçilmek 

gibi derdi yoktur...
Bunlar tepeden gelenler, ilk sıralara 

kurutanlardır..
Bunların yapacakları; parti liderini poh

pohlamak, yanların da görünmektir.
Sonra da seçim sonrası bunun nimet

lerinden maddi manevi yararlanmaktır... 
Gel keyfim gel..

Parti içinde vefasızlığa uğradığına, 
itilip kakıldığına inanıp da
“Ben buradayım , unutmayın emek

tarım” demek için ortaya çıkanlar da 
vardır ...

Piyon adayları, söylem ve eylemleriyle 
normal adaylardan ayırmak güçtür...

Sayın okurlarım; Piyon adaylar sadece 
partilerin kesin aday listeleri açık
landığında anlaşılır...

O günden sonra birden ortadan kay
bolurlar..

Gelelim bu kadar lafdan sonra
Bursa’daki duruma..

Bursa ‘da hedef belli...
AK Parti'nin ilk üç sırası...
CHP'nin ilk birinci sırası...
MHP'nin ilk iki sırası rezervli olduğun

dan, milletvekili aday adayları bu 
gerçeğe göre hareket ediyorlar.

Bu durumda; AK Parti’nin aday aday
larının hedefi, 18'lik aday listesinde ilk 
10'a girebilmek...
CHP'deki aday adaylarının hedefi, ilk 

5'e girebilmek...
MHP'deki aday adaylarının hedefi ise, 

ilk 3'e girebilmek olacak...
Girebilenlerin değmeyin keyfine..
Ankara’da on lira maaş, bedava 

yemek,sekreterler hazır.
Başkana selamda kusursuz olup, 

arada bir de Meclise uğrarlarsa oldu 
bitti.
Gerisinden ona ne !..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zCan
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Güne Bakış tol OMm nite mm tetei
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tv. programlan 
ve basın toplantısı

Televizyon programlarına çıkmak öyle ko 
lay değil.

Her Tv.’nin değişik fiyat politikası var.
Bu fiyatta zaman da Önemli..
Yani, televizyonlarda program yapımcının 

arasındaki karşısındaki koltuğa oturmak için 
bir bedel ödemek zorundasınız.

Örneğin, bugünlerde milletvekili aday 
adaylarını tanıtım için yapılan söyleşinin en 
düşün fiyatının bin lira olduğunu biliyor 
musunuz?

Önemli bir torpilin yoksa, kanallarda görül 
mek için bedel ödemek zorundasınız.

Belediye Başkanları da öyle zırt pırt prog 
ramlara çıkamazlar.

Yerel seçimlerde Gemlikli adayların neler 
ödediğini ben biliyorum.

Gemlik Belediye Başkanlığı koltuğuna yeni 
oturmuş olan Refik Yılmaz’ın geçtiğimiz bir 
haftada, iki kez As Tv.de programa çıkması, 
sizce ne anlama geliyor.

Orada tek yanlı söyleşi yapıldı.
Bir koltukta da Fatih Güler oturmalıydı. 
0 zaman objektif bir program olurdu. 
Karşı tarafa da cevao hakkı doömazdı. 
Yargıda olan bir konuda tek yanlı açıkla

malar kamuoyunu bilgilendirmeden çok 
yargılamadan infazı doğuruyor.

Bunu sürekli ve her ortamda yapıyorlar...
Gelelim bugünkü Cem Güler’in basın top 

lantısına.
Yazıma başlamadan önce gelen elektronik 

postalara baktığımda, Cem Güler’in bugün 
saat 12.oo de basın töplantı yapacağı mesajı 
vardı.

Toplantının önemini pekiştirmek için de 
AKP dönemindeki eski Belediyenin imar 
planlarında yapılan uygulama ile kamunun 
60 milyon lira zarara uğratıldığı belgeleriyle 
açıklanacağının notu düşülmüş.

Birkaç gün önce ise, “Gemlikli Genç Cum 
huriyetçiler" adına ilçede dağıtılan el ilanın- 
larında, Refik Yılmaz suçlanıyordu.

Yılmaz’ın, AKP’li belediye döneminde, imar 
uygulamalarıyla mal varlığının 10yıkiçinde 
arttığı iddia ediliyordu.

Neden soruşturma açılmadığı soruluyordu.
Bunlar gösteriyor ki, iki taraf da birbirleri 

nin açıklarını arıyorlar.
Yılmaz, elindeki soruşturma dosyasını 

Belediye İnternet Sitesine koyunca, gergin 
lik daha da arttı.

CHP’liler de, Yılmaz’ın Belediye 
avukatlığından, bugünlere nasıl geldiğini 
mercek altına aldılar.

Öte yandan, Mehmet Turgut’un döneminde, 
DOP uygulamaları ile bir liman şirketine 
uyguladığı oranın bugünkü değerleriyle 
kamu zararını masaya yatırıyor.

Bugünkü basın toplantısında neler duyaca 
ğız sizlerle paylaşacağız.

İlk kez bir seçim öncesi Gemlik’te siyaseti 
bu hale getirdiler.

Şaşkınlıkla izliyorum.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne araç 
bağışlama kararı 
aldı.
Geçtiğimiz günlerde 
Mart ayı toplantısını 
yapan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi, 
Yönetim Kurulu’nca 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 1 adet 
Ford Connect araç 
alınmasına karar 
verdi. Meclis gün
demine alınan karar 
görüşüldü.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Hasan 
Sözüneri, gündemi 
okuduktan sonra, 
Yönetim Kurulu 
kararını okuyarak, 
“Meclisimizin karar 
vermesi halinde İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
hizmetlerinde kul
lanılmak üzere, 
yetersiz kalan araç 
parkına destek 
amacıyla bir araç

Fills Haftası programı M olJıı
4-10 Nisan 2011 günleri arasında kutlanacak olan Polis 
Haftası nedeniyle bir hafta süreyle ağaç dikimi, kan bağışı, 
ilköğretim okulları arasında futbol karşılaşmaları finali ve 
ödül töreni ile Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.
Türk Polis 
Teşkilatı’nın kuru
luşunun 166. 
yıldönümü kutlama 
programı belli oldu. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
4-10 Nisan gün
lerinin Polis Haftası 
olduğuna dikkat 
çekilerek, bu yıl da 
haftanın Polis teşki
latına yakışır bir 
şekilde kutlanacağı 
açıklandı.
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
belirlenen programa 
göre; bugün saat 
14.30 da Polis Hatıra 
Ormanlığı kurula
cağını, ağaç dikimi 
için dikim alanına 
saat 14.oo de

alınması meclisimiz 
ce belirlenecek.
Daha önceki yıllarda 
da İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne araç 
desteğimiz olmuştu. 
Yönetim Kurulu bu 
konuda uygunluk 
kararı almıştır.” dedi. 
Daha sonra söz alan 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ise yaptığı konuşma
da, “İlçemiz Emni 
yeti bizim gözbe- 
beğimizdir. İlçe 
Emniyet Müdürümüz 
her gün büyüyen 

Devlet Hastanesi 
Polikliniği’nde kan 
bağışında bulu
nacaklarını, 
7 Nisan 2011

Emniyet Müdürlüğü 
önünden hareket 
edileceğini söyledi. 
5 Nisan 2011 günü 
ise polislerin Sahil

ilçemize mevcut 
araçların yetmediği
ni, bu konuda sivil 
toplum kuruluşların
dan destek bekledik
lerini söyledi.
Yönetim Kurulumuz 
da daha önceki yıl
larda olduğu gibi 
Emniyetimize iste
dikleri 1 adet Ford 
Connect marka araç 
alınmasını 
görüşürek kabul 
etmiştir. Geçtiğimiz 
yıl bildiğiniz gibi 
bir adet motorbisik- 

let, daha önceki 

yıllarda da yine 
araç yardımında 
bulunmuştuk.” | 
dedi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi daha 
sonra İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün iste
diği aracın alınması 
ve Polis Haftası’nda 
bağışın yapılmasına 
karar verdi.
Bazı üyelerin Odaya 
da bir araç alın
masını istemesi 
üzerine, Akıt, 
“Bizim araca 
ihtiyacımız yok. 

Ben, 23 yıldır bu 
görevdeyim, bir 
işimiz olduğunda 
kendi araçlarımızla 
gidip geliyoruz. 
Aldığımız araç kapı
da bekleyecek” 
şeklinde konuştu. 
Oda Meclis Genel 
Sekreteri Ağah 
Arda daha sonra 
2011 yılı Şubat 
ayına ait gelir gider 
tablosunu okudu. 
Meclis, gelir gider
leri kabul etti.

Perşembe günü ise 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde ikindi 
namazından sonra 
Şehitler için mevlit 
okunacağını, 8 
Nisan 2011 günü 
“Polis Amca Ben 
Futbol Oynuyorum” 
İlköğretim okulları 
arası futbol karşılaş
malarını final 
karşılaşması ve 
saat 15.oo de 
Sosyal Yaşam 
Yerkezi’nde ödül 
töreni yapılacağını 
belirterek, 
19 Nisan 2011 günü 
saat 10.oo da da 
Atatürk Anıtı 
önünde Anıta çiçek 
sunma, saygı dürt' 
şu ve tören yapıla
cağını söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
Tv.de
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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tel miiImii planı ut ıltf
Gemlik Belediye 
Meclisi’nce 
görüşülerek kabul 
edilen kuzey imar 
uygulama planları 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’n 
den neredeyse 
1 yıldır gelmedi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi, kentin 
kuzeyine doğru olan 
bölümlerde imar 
genişletmesi çalış
ması yaparak bunu 
görüştü. Meclis, 
tarafından kabul 
edilen 184 sayılı 
meclis kararı, Kuzey 
Bölgesi Planları, 
2 Haziran 2010 tarih 
ve 12 Haziran 2010 
tarihinde Gemlik 
Belediyesi’nden 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne gön
derildi.
17 Haziran 2010 tari
hinde yapılan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisin’de günde 
me alınıp İmar Ko 
misyonu na havale 
edilen Gemlik Kuzey 
Bölgesi planı, 
bugüne kadar 
sonuçlandırılmadı.

İMAR YASASI 
AYKIRI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
yapılan 1/5000’lik 
imar planlarına göre 
hazırlanılan Gemlik 
Kuzey Bölge 
Plam’nın 5216 sayılı 
“Büyükşehir 
Belediyesinin 
Görev Yetki ve 
Sorumlulukları ” 
bölümünün 7. mad
desinde (b) Çevre 
düzeni planına 
uygun olmak

kaydıyla, Büyük 
şehir Belediye ve 
mücavir alan sınırı 
içinde 1/5000 ile, 
1/25000 arasındaki 
her ölçekteki nazım 
imar planını yapmak 
yaptırmak ve ona
mak, uygulamak, 
Büyükşehir içindeki 
Belediyelerin bu 
nazım planlara 
uygun olarak hazır
layacakları uygula
ma imar planlarını, 
değişiklikleri, parse
lasyon planlarını Ve 
ıslah planlarını ’ 
aynen veya değiştire 
rek onamak ve uygu 
lamasını denetle
mek; nazım imar" 
planının yürürlüğe 
girdiği tarihten 

itibaren 1 yıl içinde 
uygulama planını ve 
parselasyon plan
larını yapmayan ilçe 
ve ilk kademe 
belediyelerinin 
uygulama imar 
planlarını ve parse
lasyon planlarını 
yapmak ve yaptır
mak zorunluğu 
bulunuyor.
Aynı yasanın 14. 
maddesinde ise; 
ilçe belediye meclis
lerinde görüşülen ve 
kabul edilen nazım 
imar planları Büyük 
şehir Belediyelerine 
gönderildikten 
sonra 3 ay içinde 
Büyük şehir .
Belediye Meclisi’nce 
nazım imar planına 

uygun olup 
olmadığı incelenerek 
aynen veya 
değiştirilerek 
kabul edilir demek
tedir, 3 ay içinde 
Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 
görüşülmeyen 
kararlar onanmış 
sayılır denmesine 
karşın, Gemlik 
Belediye 
Meclisinden 12 
Haziran 2010 tari
hinde gönderilen 
Kuzey 1/1000’lik 
planları 9 aydır 
görüşülmedi.
Bu bölgelerde 
4-5 bin yer sahibi 
sonucun biran 
önce alınmasını 
merakla bekliyor.

Cem Güler, 
düzenleyeceği hasın 
toplantısıyla önemli 
açıklamalar yapacak

Cumhuriyet Halk 
Parti Bursa mil
letvekili aday adayı 
Cem Güler, bugün 
düzenleyeceği 
basın toplantısıyla 
önemli açıklamalar 
yapacağını söyledi. 
Güler, geçmiş 
dönemde Gemlik 
Belediyesi’nde 
görev yapan AKP’li 
yöneticilerin imar

GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

DÜZENLEDİĞİ ZEYTİNYAĞLI 
YEMEK VE TATLI YARIŞMASINA 

KATİLİN YARIŞIN 
BAŞVURULAR; GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 NİSAN 2011

Gemlik KSrfez 

uygulaması ile 
kamuyu 60 milyon 
lira zarara uğrat
tığını belgeleriyle 
açıklayacağını, 
daha sonra da suç 
duyurusunda bulu
nacağı belirtti. 
Basın toplantısı 
CHP parti ilçe 
binasında bugün 
saat 12.oo’de 
başlayacak.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

III

GÜNDE DAVETİ YE 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 IH JANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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sin Mn swim stratejileri! Erdoğan'dan NATO'ya çağrı
CHP’li kadınlar, 
seçim çalışmaları 
sırasında ilginç bir 
yol izleyecek. Fular 
taşı, Kürk giyme, 
bayan deme, galoş 
kullanma, ezan 
sırasında ara ver... 
CHP Halk 
Enstitüsü’nün 
hazırladığı, Seçim 
Stratejileri 2011 
programına göre, 
CHP’li kadınlar, 
seçim çalışmaları 
sırasında cenaze ve 
mevlit gibi olaylara 
katılma ihtimalleri 
doğrultusunda yan
larında fular taşıya
cak; kürk ve deri 
giysiler giymeyecek. 
Evlere girerken 
galoş kullanılmaya
cak, göz önünde 
eller kolonyalı, 
mendille silin 
meyecek.
Genel Başkan

Çelik; “Bahçeli yanılacak”
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, Devlet 
Bahçeli'nin anketleri 
eleştirmesinin sonu
cu değiştirmeye
ceğini söyledi. 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin anketleri 
eleştirmesinin sonu
cu değiştirmeye
ceğini söyledi.
Milletin anketleri 
teyit ettiğini belirten 
Bakan Çelik, 
Bahçeli'nin önceki 
3- 4 seçimdeki yanıl
gısını unuttuğunu 
belirterek, "5'inci 
kez yanılmak her

Yardımcısı Sena 
Kaleli imzasıyla 
yayınlanan çalışma 
stratejisine göre, 
vatandaşlara, “CHP 
magneti ya da CHP 
paketli kahve, 
zeytin, anahtarlık, 
çocuklara gofret ya 
da oyuncak” 
götürülecek. 
Ezan okunurken 
çalışmalara ara ve 
rilecek, müzik çalın
mayacak. Parti 
çalışmaları hakkında 
bilgi almak iste
meyenlere, 
“Sorunsuz ihsan
larımızla karşılaş

halde bir lider 
için en büyük 
talihsizliktir."
ifadesini kullandı. 
Devlet Bakanı 
Faruk Çelik, gün
deme ilişkin 
değerlendirmeler 
yaptı. MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin Seçim 

mak ne güzel. Allah 
bugünlerimizi arat
masın” karşılığı ver
ilecek. Gecekohdu 
yerine “Dış 
mahalle”, bayan 
yerine “Kadın” 
ifadeleri kullanıla
cak.
“Komünist Parti” 
söylemine karşı, 
“CHP’nin halkın ikti
darından yana 
olduğu, emek ve 
üretenin alınterine 
sahip çıktığı” 
anlatılacak. “Dinsiz- 
İmansız Parti” 
söylemine karşı ise 
“Bizim en yetkili 
organlarımızda . 
imam ve din 
sosyoloğu 
arkadaşlarımız var. 
Atatürk de meclisi 
bir cuma günü 
sarıklı imamlarla ve 
dualarla açtı” 
denilecek.

anketlerine tepki 
göstermesini 
yorumlayan Bakan 
Çelik, Bahçeli'nin 
'Halk AK Parti'ye 
oy vermeyecek’ 
demesine rağmen 
3- 4 seçimde parti
lerinin birinci 
olduğuna dikkat 
çekti. Yanılmanın 
MHP için sıradan 
bir olay haline 
geldiğini savunan 
Bakan Çelik, 
12 Haziran'ın çok 
uzak bir tarih 
olmadığını, 2 ay 
sonra tabloyu 
Bahçeli'nin de 
göreceğini söyledi.

Erdoğan, Libya 
operasyonunun 
komutasını devralan 
NATO'ya çağrıda 
bulundu. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin, Libya 
lideri Muammer 
Kaddafi'ye karşı 
direnişlerini 
sürdüren isyan 
cıların silahlandırıl
masına karşı 
olduğunu ifade etti. 
Londra ziyaretini 
sürdüren Başbakan 
Erdoğan, İngiltere 
Başbakanı David 
Cameron'la düzen
lediği ortak basın 
toplantısında, bugün

Has Partili kadınlar toplandı
Gemlik Has Parti 
Kadın Kolları Bir 
Toplantı Düzenledi. 
Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe binasın
da bir çay toplantısı 
düzenleyen Has 
Partili Kadınlar, 
Gemlikli hanımlara 
ulaşmaya başladı. 
Tanışma faslının 
ardından, Kadın 
Kolları Başkanı Suat 
Gül, Has Parti’nin 
ülke siyasetindeki 
yerini anlattı.
Tartışmalardan ve 
kavgacı bir üsluptan 
uzak duran Numan 
Kurtulmuş'un 
başlattığı "öte 
kileştirmeyen 
siyaset dilinin" 
özlenen dil olduğu
na vurgu yapan Gül, 
Has Partinin temel 
ilkelerini ve diğer 
partilerden fark
larının ne olduğunu 
açıkladı. 

itibarıyla Libya 
operasyonunun 
komutasını tüm 
unsurlarıyla devra 
lan NATO'ya çağrıda 
bulundu. "NATO çok 
önemli bir sınavı 
istiyoruz ki Libya'da 
gerçekleştirsin. Yani 
Libya'daki NATO 
müdahalesi bana 
göre bir Afganistan 
gibi olmasın" diyen 
Erdoğan, "Türkiye 
ve İngiltere’nin de 
burada geleceğe 
yönelik atacağı 
adımların önemi 
büyük. Elimizi 
çabuk tutup oradaki 
zulmü, ölümleri, 
akıtılan kanı durdur

Herkese özgürlük, 
herkese adalet ve 
hakça paylaşımı 
siyasi fikirlerimizin' 
odağından çıkar
madan ülke kay
naklarını vatandaş 
lehine kullanacak
larını belirten Gül, 
sadece iç borçlara 
giden faizin yüzde 
ikisinin halka 
aktarılmasıyla geliri 
olmayan her aileye 
geçinebilecekleri 
asgari miktarda bir 
maâş bağlanabile

malıyız" ifadesini 
kullandı. Türkiyenin, 
Kaddafi'ye karşı 
direnişlerini sürdü 
ren muhaliflerin 
silahlandırılmasına 
karşı olduğunu söz
lerine ekleyen 
Başbakan Erdoğan, 
"Bu konuya olum- 
suz bakıyoruz. Zira 
ortada oluşmuş her
hangi bir devlet 
veya taraf yok. Ki 
böyle bir şeyi de 
zaten kabul etmiy-, 
oruz. Bu tür şeylerle 
tam aksine orada 
teröre zemin hazırla
ma durumu olabilir 
ki bu çok daha 
tehlikelidir” 

ceğini ifade etti. . 
Toplantıya katılan 
hanımlar da aynı 
düşünceleri 
paylaştıklarını, 
böyle bir siyaset 
üslubunun yıllardır 
Özlenen bir üslup 
olduğunu dile 
getirdiler. Bir an 
önce Halkın Sesi 
Partisi ni mecliste 
görmek istediklerini 
ve burada bulun
maktan çok mem
nun olduklarını 
belirttiler.

Mi—I
TKM ORHANGAZİ FİRMAMIZDA 

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

Servisimiz mevcuttur.

02242525122

miMiıııııııı
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€ BEKLEMEK 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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AYRINTI
Erhan IZG

Bazı Yurttaşların Hizmet Aşkı
Türk toplumunun 

sırtı yere kolay 
kolay gelmez. 
Çünkü bizler 
ülkemizi ve 
halkımızı çok 
seviyoruz. Hizmet 
konusunda bir 
yarış içindeyiz. 
Bütün adayların 
ağzında millete 
hizmet sözü...
Yaklaşan seçim

ler nedeniyle mil
letvekili aday 
adaylarının konuş
malarını dinledikçe 
kendi kendime 
gurur duyuyorum. 
Biz neymişiz be 
Abi!

Muhterem şah
siyet: "Şimdiye 
kadar milletime 
bilmem hangi işte 
hizmet ettim, bun
dan şonra da mil
letvekili olarak 
hizmet etmek isti 

yorum.
Bir başka 

muhterem: " Yeşil 
sahalarda hizmet 
ettim milletime, 
bundan sonra da 
parlamento da 
hizmete devam 
edeceğim." . 
Kerameti kendin
den menkul daha 
nice kişiler...

Bu ve buna ben 
zer söylemleri dile 
getirenlere halk 
sormuyor ama biz 
soralım. Efendiler 
siz kimsiniz? Halk 
adına ne gibi yarar 
lı çalışmalarınız 
oldu?
Birçoğunuzun 
geçmişi ortada! 
Sizler halk adına 
hizmet yaptığınızı 
söylerken cebinizi 
doldurmaktan 
başka ne yaptınız?
Yüzünüzü ağarta

cak hangi çaiış-

manız var?
Tarih bize şu . 

gerçeği göster
miştir: Hiçbir 
kariyeri olmayan, 
bilgisiz ve kültür 
süz, birikimsiz, 
ihtiraslı kişiler ülke 
yönetimine geldik
lerinde ulus, 
büyük bir başarı 
sızlığa uğramış ve 
büyük bir yıkımı 
yaşamıştır.

İnsan olarak 
kendi çapımızı, 
değerimizi gerçek 
anlamda bilmeliyiz. 
Dev aynasına 
bakıp da ben 
neymişim, deme 
nin bir aplamı var 
mı?
Kendimizi tar

tarken niçin 
gerçek ağırlığımızı 
değil de çok daha 
fazlasını ifade 
ediyoruz. Bu 
küçük tepeleri ben 

yarattım edası 
niye?

Büyük Ozan 
Yunus Emre ne 
diyor: " İlim ilim 
bilmektir / İlim 
kendin bilmektir / 
Sen kendin 
bilmezsen / Bu 
nice okumaktır "

Genel seçimler 
yaklaşırken mil
letvekili aday 
adayları gazeteler 
de boy gösteriyor. 
Gerçekten 
donanımlı, bilgili, 
proje üretecek 
ülkenin kalkın
masına katkı 
sağlayacak pek 
çok insanımız var. 
Bunlara sözümüz 
yok. Ne yazık ki 
sıralamalarda bu 
kişiler hep geriler 
de kalacak, 
şakşakçılar ve 
yalakalar en önde 
yerlerini alacak. 
Kerameti kendin
den menkul kişileri 
siyaset sah
nesinde çok göre
ceğiz!

Sözüm ona 
mecliste halkına 
hizmet eden 550 
mıneıvekııT var. 
Halkımız kaçının

adını biliyor?
Bir sokak sorma

cası düzenleyelim. 
On kişiyi geçeceği
ni sanmıyorum; 
hatta bazı vatan
daşlar hiçbirinin 
adını bile söyleye
meyecektir. İşte 
gerçek ortada... 
Biz kimi kandın 
yoruz? Gerçekten 
hizmet etselerdi, 
halk onların adını 
unutur muydu?

Mademki vatan
daşlarımız halka 
hizmet etmeyi 
istiyor, o zaman 
vekillerin maaşları 
aşağı çekilsin, 
dokunulmazlıkları 
kaldırılsın, vatan
daşın haklarıyla 
eşit haklara sahip 
olsunlar.

Hizmet ancak o 
zaman belli olur. 
Birtakım çıkarlar 
uğruna bir 
mücadele yaşam 
yor. Kazananlar 
dört yıl saltanat 
sürüyor. Hizmetleri 
millet için parmak 
kaldır parmak 
indir, hepsi bu! 
Bunun yanında 
çıkarlarını koru
mak ve kollamak...

Biz millete hizmet 
dendiğinde bunlar
dan söz edildiğini 
ilk anda anlaya
mamıştık; hizmeti 
gerçekten ülkenin 
gelişmesi, çağ
daşlaşması, iler
lemesi, halkının 
mutluluğu diye 
düşünmüştük, 
yanılmışız.

Yine genel seçim
ler yapılacak, yine 
demokrasinin var
lığından söz edile
cek, yine gelecek 
zamana yönelik 
hayallerden ve 
projelerden 
bahsedilecek.
Yine halka yerine 

getirilmeyecek 
vaatlerde 
bulunulacak.
Yine ülke bütçe 

sinden trilyonlar 
harcanacak..

Fakat beklentiler 
yine gerçek olma 
yacak, halkın duru
mu daha da kötüye 
gidecek.

Nedenini öğren
mek isterse niz on 
yıl öncesine 
bakınız. On yıl 
önce vatandaşın 
durumu çok daha 
iyiydi!

17 ilçenin lise 
temsilcileri

Mil İlişi iMteMriM Miti
Dünyanın en önemli 
dans toplulukların 
biri olan ve izleyen
lere unutulmaz anlar 
yaşatan Anadolu 
Ateşi Dans 
Topluluğu, kısa bir 
aradan sonra 
tekrar Bursa’da 
sahne aldı. 
Genel Sanat 
Yönetmeni
Mustafa Erdoğan 
da yer aldığı 
gösteride, 
BursalIlar 

muhteşem bir 
gece yaşadı.

’in

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yaptıkları göste 
rilerle izleyenlere 
görsel şölen 
yaşatan Anadolu 
Ateşi Dans 
Topluluğu, 
BursalIların bir 
önceki gösterideki 
yoğun ilgisi üzerine 
kısa bir aradan 
sonra tekrar Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda sahne 
aldı. Salonu 
dolduran yüzlerce 
Bursahya görsel 

şölen yaşatan 
Anadolu Ateşi, 
izleyenlerden büyük 
alkış aldı. Ekibin 
Genel Sanat 
Yönetmeni
Mustafa Erdoğan’ın 
da sahneye 
çıktığı gecede, 
dansçılar 
iki saat boyunca 
müthiş performans 
sergiledi. Anadolu 
topraklarında 
yaşamış medeniyet
lerin anlatıldığı 
‘Evolution’ isimli 
gösteride, 

semahlar, Kafkas 
dansları, Karadeniz 
dansları, dinsel 
törenler ve 
Roman dansları 
yer aldı.
Son bölümde 
yapılan davul 
şovunda ise 
izleyiciler de 
oturdukları yerden 
gösteriye katıldı. 
Gösteri sonunda 
Mustafa Erdoğan 
ve topluluk, izleyen
ler tarafından 
uzun süre ayakta 
alkışlandı.

Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
tarafından 9 Nisan 
da organize edile
cek olan ‘Bursa 
Lise Temsil çileri 
Buluşması’ ile 17 
ilçede bulunan 
liselerin öğrenci 
meclis başkanları 
bir araya getirilerek 
öğrencilerin karar 
alma mekaniz
malarına katılım 
süreci konuşulacak. 
Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren 
Gençlik Meclisi, bir 
ilke daha imza atıy
or. Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık Salo 
nu’nda 09 Nisan 
2011 Cumartesi 
Saat 14.00’da 
düzenlenecek olan 
‘Bursa Lise Temsil 
çileri Buluşması’n 

da, ‘Lise öğrenci
lerinin karar alma 
mekanizmalarına 
katılım süreci’ ile 
‘eğitim sistemi ile 
ilgili talepleri’ 
masaya yatırılacak. 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Başak 
Saygı, lise öğrenci
lerinin kent dinamik 
lerine ve karar alma 
mekanizmalarına 
katılımlarının çok 
önemli olduğu vur
guladı. Başkan 
Saygı, demokrasi 
eğitimi ve okul 
meclisleri uygula
ması çerçevesinde, 
seçilen lise öğrenci 
meclis bu jkan- 
larının gerek 
öğrenci sorunların
da, gerekse de 
Bursa ile ilgili konu
larda söz sahibi 
olmaları gerektiğini 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bu yıl İkincisi düzen 
lenen Gemlik Ülkü 
Ocakları Alparslan 
Türkeş Futbol 
Turnuvası sona 
erdi. Final Maçı; 
MHP Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi Ömer. 
Kahraman, Gemlik 
Üniversite Yaptırma 

Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
MHP İlçe Yönetimi, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, Gemlik 
Ocak yöneticileri 

ve çok sayıda 
seyircinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.
Turnuvanın
3. lüğü Meslek 
Yüksek Okulu 
Takımı alırken, 
Şampiyonluk 
Final Maçında 
Hukuk Fakültesi 
takımını 7 - 4 lük

skorla yenen 
Lise Caddesi 
Takımı’nın oldu. 
Kupa Seramonisi 
öncesi Ocak 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz 
konuşmasında; 
"Ocak başkanı 
olduğumuzdan 
dolayı genelde

bizim adımız 
geçiyor ama bu 
organizasyonların 
gerçekleşmesinde 
büyük pay sahibi 
olan Gölgedeki 
adam Başkan 
Yardımcım Önder 
Anaç’tır. Sizlerin 
huzurunda ona bir 
kez daha teşekkür 

ediyorum” dedi. 
Konuşmaların ardın 
dan dereceye 
giren takımlara 
madalyaları verildi. 
Şampiyon takımada 
kupaları MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
tarafından takdim 
edildi.

www.gem I i kkorfezgazetesi.com

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

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I ] 

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) J III 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Âltı 

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

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

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

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok I 

__________ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında I
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire I

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR- |

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.gem
ezgazetesi.com
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Vizesiz Rusya 16 Nisan'da haşlıyor Kitlerin görev zararı 1.1 milyar Tl
Türkiye ve Rusya 
Federasyonu vatan
daşlarına, karşılıklı 
olarak vizesiz seya
hatlerine olanak 
sağlayan anlaşma, 
16 Nisan’da yürür
lüğe girecek. 
Rusya’nın Ankara 
Büyükelçiliği, vize
siz seyahatlerde yüz 
seksen (180) gün 
içinde toplam kalış 
süresinin doksan 
(90) günü aşmaya
cağına dikkat 
çekildi.
Rusya 
Büyükelçiliği’nce 
yapılan açıklamada 
iki ülke arasında 12 
Mayıs 2010’de 
Ankara’da imza
lanan Vatandaş 
larının Karşılıklı 
Seyahatlerine İlişkin 
Usullere Dair 
Anlaşması’nın 16 
Nisan itibariyle yü 
rürlüğe gireceğine 
dikkat çekildi.
Anlaşma uyarınca 
geçerli umuma mah
sus, hizmet (hususi)

IMıWı Mı Milil Caiı
Enerji ve hammadde 
fiyatları, tasarruf ve 
verimlilik kavram
larının önemini 
artırıyor. Akıllı verim 
lilik, alanında 
dünyanın en büyüğü 
olarak kabul edilen 
Hannover Sanayi 
Fuarı'nın da bu yılki 
ana teması olarak 
belirlendi.Avrupa'nın 
ortak para birimi 
euronun desteğe 
ihtiyacı var, Mali sek
tör yeni bir kriz 
tehdidiyle karşı

pasaportunun 
hamili Rusya 
Federasyonu ve 
Türkiye vatan
daşlarının, “giriş 
tarihinden itibaren, 
diğer ülkedeki kalış 
süresi kesintisiz 
olarak otuz (30) 
günü aşmamak kay- 
dıyla, vizesiz olarak, 
diğer ülkeye girip, 
çıkacağı ülkeden 
transit geçeceği ve 
ülkede geçici olarak 
kalacağı” belirtildi. 
Açıklamada şöyle 
devam edildi: 
“Diğer ülkedeki 
toplam kalış süresi 
yüz seksen (180) 

karşıya, ekonomi ise 
yeni bir resesyonun 
kollarına düşebilir. 
Bütün bu olumsuz 
ihtimallere karşın, 
şirketlerde olumlu bir 
hava hâkim.
Konjonktürün 
göstergesi olarak 
kabul edilen bu yılki 
Hannover Sanayi 
Fuarı da bunu doğru
luyor. Geçen yıl fuara 
katılan firmaların 
sayısında gerileme 
kaydediliği gözönüne 
alındığında, bu yılki 

gün zarfında 
doksan(90) günü 
aşmaz.
Kazanç getirici 
faaliyetlerde bulun
mak, eğitim kuram
larında öğrenime 
devam etmek veya 
diğer sebeplerle 
otuz (30) günden 
daha uzun süreli 
ikamet gerektiren 
durumlar dahil her 
bir ülkenin vatan
daşları diğer 
ülkeye topraklarına, 
bu ül ke mevzuatına 
uy gun olarak 
tanzim edilen 
geçerli belgeler ve 
vizeyle girerler.” 

yoğun katılım, Alman 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Wolfram von Fritsch'i 
fazlasıyla memnun 
ediyor. Von Fritsch, 
"Geçen yıl katıl
mayan 400 firma 
fuara geri döndü.
Bunların yarısı 
yurtıdışındaki fir
malar. Bu da Alman 
ya dışında da iyim
serliğin hakim oldu 
ğunu gösteriyor" 
diyor.

Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin 
toplam görev zararı 
2010 yılında 1 milyar 
86 Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin 
(KIT) toplam görev 
zararı 2010 yılında 1 
milyar 86.3 milyon 
TL olurken, KİT'lerin 
stok borçları ise 64 
milyar 655 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşti. KİT'lerde istih
dam edilenlerin 
sayısı gerilemeyi, 
sürdürdü. Geçen yıl 
bir önceki yıla göre 
KİT’lerde istihdam 
edilenlerin sayısı 15 
bin 452 kişi azalışla 
186 bin 137 kişiye 
geriledi.
Hazine Müsteşarlığı 
verilerine göre, 
KİT'ler ve 
Özelleştirme kap
samında bulunan 
kuruluşların 2010 
yılında Hazine kon
trolörleri ve ilgili 
bakanlık müfettişler
ince kesinleştirilen 
görev zararları cari 
fiyatlarla 1 milyar 
992 milyon TL 
olurken, toplam 
görev zararları 
1 milyar 86.3 milyon 
TL olarak gerçek
leşti. KİT'lerin görev 
zararları 2009 yılına 
göre 170.1 milyon 
TL azalış gösterdi. 
Bu dönemde görev

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

zararları için yapılan 
toplam ödeme 1 mil
yar 585.5 milyon TL 
düzeyine ulaştı. 2010 
yılında devreden 
bakiye de eksi 499.3 
milyon TL olarak 
belirlendi.
-TMO'NUN TOPLAM 
GÖREV ZARARI 
775.2 MİLYON TL- 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin(TMO) 
geçen yıl cari fiyat
larla toplam görev 
zararı 775.2 milyon 
TL olurken, 
TCDD'nin görev 
zararı 324.1, Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmeleri'nin 
(DHMİ) 11.5 milyon 
TL oldu.
KİT'lerin ve 
Özelleştirme pro
gramındaki kuru
luşların 2009 yılında 
68 milyar 683.4 
milyon TL olan stok 
borçları, 2010 yılında 
4 milyar 27.8 milyon 
TL azalışla 64 milyar 
655.9 milyon TL'ye 

NÖBETÇİ ECİNE
4 Nisan 20ll Pazartesi 
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geriledi. KİT'lerin 
borçlarının 56 milyar 
416.4 milyon TL'lik 
bölümünü iç borçlar 
oluştururken, 8 mil
yar 239.5 milyon 
TL'si ise dış borçlar
dan meydana geldi. 
KİT'lerin iç borçları 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre 3 milyar 
706.9 milyon TL aza
lırken, dış borçların
da 320.7 milyon 
TL'lik azalış yaşandı. 
Geçen yıl KİT'lerin 
ve Özelleştirme pro
gramındaki kuru
luşların toplam istih
damı 2009 yılına 
göre 15 bin 452 kişi 
azalarak 186 bin 137 
kişiye geriledi. KİT 
ve Özelleştirme pro
gramındaki kuru
luşlarda istihdam 
edilenlerin 150 bin 
192'si Hazine port- 
föyündekilerden, 35 
bin 945'i ise 
Özelleştirme port- 
föyündekilerden 
oluştu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1.10
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.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 İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 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 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
«EBLİK'İN İLK »OklÛK SİYASİ SAISTSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3930

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)

mtmiNii
msşim

I AŞK lîSADUFLERI SEVER 

12B16.00-I9.00 
KOLPAÇİNO BOMBA 

' lil5-l8.30-2l.l5
YASORRA

113014.00-16.30-20.45

Rezervasyon 
(Tel: 513 55 21)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK

Siz de bir katkıdaI bulunup ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımızla

I “Ekmeğinizi
paylaşın”

Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir <
Tel: 505 00 46 1

Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDİ

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA
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Küçükler Yüzme 
Senliğine büııük ilgi

GOODYEAR’A GELİN. YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİi ÇIKIN!

I ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No : 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK M

Tel: 0 224 524 74 01
İlçemizde ilk kez düzenlenen 
Küçükler Yüzme Şenliği yapıldı. 
Şenliğe 12 ilköğretim okulun
dan 150 öğrenci katıldı. Syf 7’de
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MW 
Benzinlik önü taasııda 

2. şaiıs da öldü
Opet Petrol önünde meydana 

gelen trafik kazasında yarala nan \ 
Cüneyt Altay (25), tedavi gördü ] 
ğü Bursa Tıp Fakültesi’nde 
yaşamını yitirdi- Haberi syfl’de^

Cumhuriyet Halk Partisi eski İlçe Başkanı ve Milletvekili aday adayı Cem Güler;

“AKP’li Belediye kamuna 
60 milyon lira kaynettirdi”

CHP ilçe Başkanlığında basın karşısına çıkan 
CHP eski ilçe Başkanı Milletvekili aday adayı Cem 
Güler, AKP’li Belediye döneminde, Serbest Bölge 
civarında bir fabrikaya İmar Yasası’nın 18 madde 
uygulamasında Belediye’ye kalacak olan pay 
olarak 2.96 oranında Düzenleme Ortaklık payı 
(DOP) uygulanırken, arka mahallelerde fakir vatan
daşlara, DOP’un yüzde 40 uygulanmasıyla 
Belediye’nin en az 60 milyon lira kayba uğra 
tıldığını iddia etti. Güler, Savcılığa suç duyurusun
da bulundu. Kadri Güler’in haberi sayfa 5’de

Borusan Umanımla 
uerimlllik artıyor

Borusan dünya limanlarında tam bir entegrasyo 
nu sağlayacak en iyi Navis SPARCS N4 kontey 
ner terminal operasyon yazılımını devreye soktu. 
Bu sayede Borusan Limanı tüm operasyonlarını 
gerçek zamanlı izleyebiliyor ve müşterilerine 
gerçek zamanlı rapor sunabiliyor. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış 
3

60 milyonluk rant iddiası
CHP eski ilçe Başkanı Cem Güler, 

dün basının ve kameraların karşısına 
bir iddia ile çıktı.
İddianın dayanağı, İmar Yasası’nın 

18. maddesinin uygulamasında 
Gemlik Gübre Fabrikası’nın isteği ile 
uygulanan DOP oranıdır.

DOP, İmar Yasası’nın 18. maddesi, 
bir alanın imar uygulaması sırasında 
kamuya ayrılmak amacıyla mülk 
sahiplerinden belediyelere 40’a kadar 
pay alabileceğini belirten maddedir.

Yasadaki adıyla Düzenleme Ortaklık 
Payı’nın kısaltılmasıdır DOP.

Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği yöneticileri, Başkan vekili Refik Yılmaz'ı ziyaret etti

“Sanal ne kültüre ineni«ermeliyif
"Öz"ümüzden giderek 

uzaklaşıyoruz...
Dünyadaki yer altı ve üstü kaynaklarının 

insanların gereksinimlerini karşılayamıyor 
olması bahane edilerek "barış"ın ve 
"dayanışma"mn üzeri kalın çizgilerle 
örtülüyor.

Dolayısıyla bu gerici ve çıkarcı düşünce 
"ayrışmaları" da yanında getiriyor.

Bir sohbet sırasında şöyle bir serzenişe 
tanıklık ettim;

"Bir sitede 20 kişiyiz. Komşularımızdan 
birisi gerçekleştirdiği etkinliğe sadece 2 
komşumuzu çağırdı. Bu benim içimi çok 
acıttı."

Haksız mı ?
Birlikte ve yan yana yaşamı anlatan iki 

sosyolojik deyiş var duya geldiğimiz.
"Ev alma komşu al."
"Komşu komşunun külüne muhtaç..." 
Ne var ki...
Atalarımızın deneyimlerinden biriktirdik

leriyle dillerinden dökülen bu gerçekler 
geçmişte kalan hoş bir seda olarak anılıyor 
şimdi.

Çünkü,
İnsanoğlunun duyguları, hasletleri hızla 

ve çarpık olarak büyüyen kentlerin çok 
katlı betonları arasına sıkıştı.

Şimdi...
Aynı sitede veya apartmanda oturanlar 

bırakın birbirlerini tanımayı ya da yardım
laşmayı görmüyorlar bile.

Karşılaşmalar tümüyle tesadüflere 
bağlı...

Yazık çok yazık.
Bizim gibi "aile bağlan" çok güçlü 

toplumların temellerine konulan 
"bomba'lar bir bir patlayarak ayrışmayı ve 
uzaklaşmayı getiriyor.

Bu değişim ciddi bir toplumsal çözülm
eye yol açıyor ve yozlaşmayı tetikliyor.

Bağlardaki kopuklukların doğal sonucu 
olarak da;

Terör, Şiddet, Huzursuzluk, 
Geçimsizlik ortaya çıkıyor. 
Günümüzde büyükler, dört duvar ve 

hırsıza karşı önlem olarak çok sayıda kili
tle donatılmış metal yığını bir kapı arkasın
da hüznü ve mutluluğu kendi başlarına 
yaşarken

Çocuklar ise dört duvara mahkûm ve bil
gisayar karşısında büyüyor.

Acıdır ki;
Uygarlaştıkça yabanileşiyoruz. 
Birbirimizden uzaklaşıyoruz. 
Taş devrindekiler gibi herkes kendi başı

na avlamak ve sahiplenmek derdinde...
Kimsenin umurunda değil komşunun 

durumu.
Oysa,
Sosyal dayanışma ve yardımlaşma 

açısından insana aileden sonra en yakın 
çevreyi komşular oluşturur

Türk halkını iri diri ve dik tutar aile ve 
komşuluk bağları.

Onun için,
Ayrışmak yerine bütünleşmek, 
Kaynakları paylaşmak, 
Çocuklarımızla komşularımıza, 
"Bu akşam evdeyseniz annemler size 

oturmaya gelecek" diye haber gönder
meliyiz.

Çok hamasi bir yaklaşım gibi gelse de 
"yan yana durmayı ve üzüntüyü de sevinci 
de paylaşmayı" başka sözcükler daha iyi 
anlatamaz.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği'nin tebrik 
ziyaretinde bulun
duğu Gemlik 
Belediyesi Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
kültür ve sanatın bir 
toplumun hayat 
damarlarından 
biri olduğunu 
belirterek "Sanat ve 
kültüre önem 
vermeliyiz" dedi. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip Özer ve yöne
tim kurulu üyelerinin 
ziyaretini memnun
lukla karşıladığını 
söyleyen Başkan 
vekili Yılmaz'a 
derneğin çalışmaları 
hakkında bilgiler 
veren Özer, 
bünyelerinden 
yetişen bir çok 
gencin başarılı 
olarak konservatu
ara gittiğini, 
bazılarının ise öğre
tim görevlisi olarak

vazife yaptıklarını, 
her zaman destek 
aldıkları Gemlik 
Belediyesi'nin 
desteğinin sürmesi
ni beklediklerini 
ifade etti.
Kültür ve 
Sanatın hayat 
damarlarımızdan 
biri olduğunu 
belirten Yılmaz, 
Gemlik'te siyaset ve 
ticaret yapanların 
sanat ve kültürü 
ihmal etmemeleri 
gerektiğine değine

rek, "Ortak pay
damız kültür ve 
sanatta buluşmak 
olmalıdır. Bu tür 
ihtiyaçlara 
desteğimiz artarak 
sürecektir, bunun 
için çeşitli projeler 
üretelim. İmkan 
verildiğinde insan
larımızın ne kadar 
başarılı olduklarını 
görüyoruz. Genç 
yeteneklerimizi 
yetiştirerek onları 
yerlerimize monte 
etmeliyiz.

Ülkü Ocakları Turkes'i andı

Gemlik Ülkü 
Ocakları, Başbuğ 
Alparslan Türkeş’i 
Mevlüt ile andı. 
Başbuğ Alparslan 
Türkeş, Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından 
Gemlik Çarşı 
Camiinde okutulan 
mevlüt ile anıldı. 
Mevlüde Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediye 
meclis üyeleri, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoglu, 
MHP Gemlik Kadın 
Kolları Başkanı

Macide Palabıyık, 
Gemlik Ocak 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz ve 
çok sayıda vatan
daşlar katıldı.
Mevlütün ardından 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin Özan- 
baz açıklamasında 
“Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş: 
Sadece bizlerin 
değil Tüm Türk 
Dünyasının 
Lideriydi, milliyetçi
lik tarihinin önemli 
bir bölümüne yakın

CTTİöTffl ABONE OLDUNUZ MU?
■WIIHIMIIIIIUIIII1IIIM abone OLUN OKUYUN OKUTUN

Geleceğe emin 
adımlarla yürürken 
gençlerimize de 
sanat ve kültür 
alanında önem 
vermeliyiz. Özel 
sektö rü de işin 
içine soka rak spon
sorluklarından 
destek alalım.
Ziyaretinizden ve 
çalışmalarınızdan 
memnun oldum, 
sanat ve kültüre 
katkımız devam 
edecektir" 
şeklinde konuştu.

dan tanık olmuş, 
varlığı ile bu 
mücadeleye yeni ve 
farklı bir anlam ve 
kuvvet kazandırmış 
bir tarihi şahsiyettir. 
Başbuğumuzun 
davasından asla 
ödün vermeyen, 
ama vatan ve millet 
yolunda hep özveri 
ile yoğrulmuş 
ömründen, bu gün
lere yönelik de bin
lerce ibret vesikası 
vardır. Onun uzlaş
macı, barışçı, yapıcı 
siyaseti, Türkiye'yi 
birçok kriz ortamın

dan felaha, huzura 
taşımış; varlığı, 
Türkiye'nin geleceği 
için hep ümit 
verici olmuştur. 
Allah'a olan inancın, 
devlete olan 
bağlılığın, millete 
olan itimadın bir- 
biriyle nasıl çatış
madan, ahenk içinde 
bulunacağını göster
miştir. Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş'in 
vesilesi ile tüm 
şehitlerimizi saygı 
ve minnetle anı 
yoruz. Mekanları 
Cennet olsun” dedi.

TE MI A ■*>' “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Kurtul Köyü Benzinlik önü 
kazasında 2. şahıs da öldü

Kurtul Köyü Opet 
Petrol önünde mey
dana gelen trafik 
kazasında yaralanan 
Cüneyt Altay (25), 
tedavi gördüğü 
Bursa Tıp 
Fakültesi’nde 
yaşamını yitirdi.
29 Ocak günü 
sabahı saat 07.30 
sıralarında Bursa 
dan Gemlik yönüne

Kültürpark’ta taslı bıçaklı kavga
Bursa'nın en büyük 
gezi mekanlarından 
Kültürkpark'ta 
gençler arasında 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçakla, bir kişi 
taşla yaralandı.
Zanlılar, yunus 
ekipleri tarafından 
yakalandı.
Olay, önceki akşam

Bursa'da 45 ton mikrooraanizma ele geçirildi
Bursa'da, güvenlik 
güçleri tarafından 
düzenlenen 
kaçakçılık operasy
onunda, yurda kaçak 
yolla sokulmuş tarım 
ve hayvancılık 
alanında kullanılan 
45 ton mikroorganiz
ma türü maddeye 
el konuldu.
Kaçak mikroorganiz
ma bulunduğu 
yönündeki bir

Korna çalma kavgasında kan aktı
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde, korna 
çalma meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada bir kişi 
bıçaklanarak ağır 
yaralandı.

Alışveriş dönüsü ölümden döndüler
Bursa'da alışveriş 
yaptıktan sonra evler
ine dönen bir ailenin 
içinde bulunduğu 
araç takla attı. Hava 
yastıklarının 
zamanında açılması 
sayesinde ölümden 
dönen aile şoka girdi. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, çevre yolunda 
çöplük kavşağında 

gelmekte olan 
Bahattin Bahadır’ın 
(27) kullandığı 
16 ZC 234 plakalı 
özel araç, sürücüsü 
nün direksiyon . 
hakimiyetini 
kaybetmesi 
sonucu akaryakıt 
istasyonu önünde 
bekleyen 34 EH 2159 
plakalı römorka 
çarptı.

saat 19.30 sıraların
da lunapark civarın
da meydana geldi. 
İddiaya göre, B.B.
(16) ve E.E. (17), 
tanımadıkları 4 kişi 
tarafından sözlü 
tacize uğradı. İki 
gencin karşılık 
vermesi üzerine 
çıkan kavgada, 

ihbarı değerlendiren 
güvenlik güçleri, 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığımdan 
alınan soruşturma 
izni üzerine 
harekete geçti.
Sağlık Bakanlığı, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ruhsat 
ve iznine sahip 
olmayan, tarım 
ve hayvancılıkta 
kullanıldığı belirtilen

Edinilen bilgiye 
göre olay, Kestel 
ilçesi Ahmet Vefik 
Paşa Mahallesi 
Elmalık Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 

meydana geldi. 
Alışveriş yaptıktan 
sonra evine dönen 
Adnan Ayaz yöneti
mindeki 16 J 9693 
plakalı otomobil, 
Reşat Öz idaresinde 
ki 16 GY 705 plakalı 
aracın sıkıştırması 
üzerine kontrolden 
çıktı. Direksiyon 
hakimiyetini kaybe

Şiddetli kaza 
sonucu araç 
sürücüsü Bahtiyar 
Bahadır olay 
yerinde ölürken, 
yanında bulunan 
arkadaşı Cüneyt 
Altay ise ağır yarala
narak, Bursa Tıp 
Fakültesi’ne 
kaldırılmıştı 
Ocak ayı sonundan 
beri yaşam mücade

B.B. taşla, E.E. de 
bacağından bıçakla 
yaralandı.
Olaya Kültürkpark 
içinde devriye 
gezen Asayiş 
Ekipler Amirliği'ne 
bağlı yunuslar 
müdahale etti.
Bıçakla yaralama 
olayına karıştıkları 

ye yurda kaçak yolla 
getirilen mikroorga
nizmaların ticaretini 
yaptığı iddia edilen 
M.Y. isimli kişinin 
şirketine operasyon 
düzenlendi.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Küçükbalıkh 
MahalleSi'ndeki 
şirkete düzenlenen 
operasyonda, 
toplam değeri 1 
milyon 200 bin TL’yi 

korna çalma mesele
si yüzünden iki 
grup arasında 
kavga çıktı. Çıkan 
kavganın büyümesi 
üzerine M.Ç. (22) 
F.K.'yi (27) göğüs 

den Ayaz'ın kul
landığı otomobil önce 
Reşat Öz'ün aracına, 
ardından yol kenarın
daki bankete çarptı. 
Savrulan araç 2 kere 
takla attıktan sonra 
orta refüjde durdu. 
Kazanın ardından 
yoldan geçen 
sürücüler, araçtaki 
yolcuları çıkartmak 

lesi veren Cüneyt 
Altay, önceki gün 
yaşama veda etti. 
Altay’ın cenazesi 
dün Cihath 
Köyü’nde düzenle
nen törenle 
toprağa verildi. 
Kaza anı o sırada 
istasyonun 
güvenlik 
kameralarına aynen 
kaydedilmişti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

iddia edilen 
4 kişi polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Yaralı E.E, olay 
yerinde yapılan ilk 
müdahalenin ardın 
dan 112 ambulansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

bulan 9 adet tanka 
yerleştirilen toplam 
45 bin 550 kilo 
mikroorganizma 
türü maddeye el 
konuldu. İfadesine 
başvurulan M.Y. 
sevk edildiği adli 
makamlarca 
serbest bırakıldı. 
Mikroorganizmaların 
su arıtma sistem
lerinde kullanıldığı 
öğrenildi.

altından bıçakladı. 
Ağır yaralanan F.K. 
hastanede tedavi 
altına alındı. Olaya 
karıştıkları tespit 
edilen 2 kişinin kim
liği belirlendi.

için seferber oldu. 
Hava yastıklarının 
zamanında açılması 
sayesinde burunları 
bile kanamadan araç
tan çıkan sürücü 
Adnan Ayaz ve Vic 
dan Yavuz ile çocuk
ları Berkay Yavuz'a 
olay yerine gelen 
sağlık ekipleri ilk 
müdahaleyi yaptı

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, su makama beni getirin" 
diye kapı aşındıranlardır.

Ben genellikle herkesin siyasetle 
ilgilenmesi taraftarıyım.

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

Üçüncü şıktakiler önemli kişiler 
değildirler.

Esas tehlikeli ve korkunç olan ikinci 
şıktaki kişilerdir.

Bu kişilere, iktidarin başı veya çok 
yakın çevresi tarafından kanunsuz, yan
lış 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 
dâ unutulur giderler...

"Bürokratların siyasete katılmalarında
ki 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 olan

lar bu işin masraflarını kendileri karşılar
lar.

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

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

Ayrıca önemli bir devlet görevinde 
bulunan ve bir partiden aday olan bir 
bürokrat, "tarafsızlığını" 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 ka 
bullenmeleri gerekir.

Ne demişler;
"Gerçek soyunu-sopunu ve kendini 

tanımak istiyorsan siyasete gir.
Görelim bakalım..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zc%25c3%25a2n
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Güne Bakış Borusan limanında verimlilik amııcr
Borusan dünya limanlarında tam bir entegrasyonu sağlayacak en iyi 
Navis SPARCS N4 konteyner terminal operasyon yazılımını devreye 
soktu. Bu sayede Borusan Limanı tüm operasyonlarını gerçek zamanlı 
izleyebiliyor ve müşterilerine gerçek zamanlı rapor sunabiliyor.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

60 milyonluk rant iddiası
Güler’in iddialarına göre, bir özel fabri 

kanın 900 bin metrekarelik alanında uy 
gulamaya konan DOP oranı 2.96’dır. Aynı 
zamanda ovada fakir vatandaşlara DOP 
yüzde 40 uygulanmıştır.

CHP döneminde belediyenin hazırladığı 
planlarda Kurtul civarında bu oran yüzde 
24’tür.

Bu fabrikada yüzde 24’lük DOP uygulan
mış olsaydı Belediyenin kazanacağı alan 
216 bin metrekareydi.

Oysa yüzde 2.96’luk oran, ortalama 3 
olduğunu kabul etsek, belediye 18 bin 
metrekarelik bir alanı DOP olarak almıştır. 
Bu da mutlaka yollara ayrılan alandır.

iddiaya göre, Serbest Bölge civarında 1 
metrekare arsanın ederi 250-300 dolar..

Belediyenin DOP uygulamasını, düşük 
tutmasıyla kaybı, 60 milyon (eski trilyon) 
liradır.

Bu çok ciddi bir rakamdır.
Benim kulaklarıma gelen bir başka liman 

şirketine uygulanan DOP da var.
O’na hiç değinilmedi basın toplantısın

da...
Serbest Bölge civarındaki Depolama 

alanlarında DOP’tan Belediye’nin önümüz 
deki yıllarda kazancı 200-250 bin metre 
kare alandır.

18 uygulaması, bu alanda şimdilik ko 
misyona geri gönderilmiş, çünkü DOP 
uygulaması yapılması için ayrılan Parsel 
büyüklüğü meclisçe 5 bin metrekareden, 2 
bin 500 metrekareye düşürülmüştür.

Bu gelecek yıllarda Gemlik Belediyesi’ 
nin kasasına ortalama 40-50 milyon lira, 
bu kalemden girmesi demektir.

Gemlik Belediyesi koltuğu neden bu 
kadar önemli şimdi anlıyor musunuz?

Belediye de dedektiflik yapanların şimdi 
tüm belgeler ellerinde.

Bunlara da bir göz atsalar diyorum.
Şimdi, maaş ve koltuk sahibi oldular.
Cem Güler’in iddiaları gerçek mi, yoksa 

yalan mı? Rakam çok büyük.
Bu binlerine rant sağlamak mıdır? 

Gerçekten bir araştırsınlar.
Her dedikoduyu araştırdıkları gibi.
Bakarsın dedikodunun altından bir şeyler 

çıkar! Amaç Gemlik halkının hakkını koru
mak değil mi?

Benim asıl dikkatimi çeken konu şu.
Fabrikanın DOP uygulama istemi 2006 yıl 

Haziran ayı..
Encümenin aldığı karar ise 14 Mayıs 

2008’dir.
Yaklaşık aradan 3 yıl geçtikten sonra... 
Encümendeki 5 üyeye bakalım kimlermiş.
Başkan yok. Yerine başkan Menderes 

Bingül (Başkan Yardımcısı), Encümen 
üyesi -ne tesadüf- Ali Aykut Türe, encü ■ 
mene katılmamış.

Encümen üyesi Selim Yavuz, "red” oyu 
vermiş.

Yazı İşleri Müdürü Ahmet Mirasyedi -ne 
tesadüf- raporlu, Mali Hiz. Müd. Ahmet 
Dedetürk "evet” oyu kullanmış.

Böylesi önemli bir karar, kala kala iki 
encümen üyesinin oyuyla geçmiş.

Size inandırıcı geliyor mu?
Bu konuda burada bitmez. M. Turgut’a 

söz hakkı düşüyor. Mehmet Turgut, basın 
toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Borusan Limanı, bu 
alanda dünyadaki 
en iyi program 
olarak kabul edilen 
Navis SPARCS N4 
konteyner terminal 
operasyon yazılımı 
m devreye aldı. 
Navis SPARCS N4 
merkezi planlama, 
rıhtım ve terminal 
lerde önemli bir 
verimlilik artışı 
sağlayacak.
Yazılımın konteyner 
hatları ve diğer 
dünya limanları ile 
tam entegrasyon 
sağlaması, veri 
transferi kaynaklı 
zaman kayıpları ve 
hataları minimize 
etmesi gibi özellik
leri Borusan Limanı 
müşterilerinin iş 
süreçlerine çok 
ciddi olumlu yansı
maları olacak.
Borusan Limanı, 
dünyada 200'den 
fazla limanda kut
lanılan Navis 
SPARCS N4 
Terminal Operasyon 
Sistemi yazılımını 
devreye aldı.
Borusan Limanı, 
liman operasyon
larında performans 
ve verimliliği artıran 
bu konteyner 
yazılımını kullanan 
tüm Türkiye'de 
üçüncü, kuruluş 
oldu.
Navis SPARCS 
N4'ün 13 Mart 2011 
itibariyle devreye 
alınması sayesinde 
limanda veri trans
feri kaynaklı zaman 
kayıpları ve hata
ların minimize 
edilmesi,- merkezi 
planlama ile rıhtım 
ve terminalde 
verimlilik artışı, 
gemi operasyon 
hızlarında artış

BarsalIBmlHeclisiYeniBaslanıNeıliıııMılenıirOiau
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı'nın Ak Partiden 
Milletvekili Aday 
adayı olmasıyla 
boşalan Meclis 
başkanlığına 1. 
Başkanvekili Nedim

KAYIP
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLI 22,03,2010 tarih ve 

10160400EX016319 nolu İHRACAT BEYANNAMEMİZ KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR.BRITISH AMERICAN TOBACCO TUTUN MAMUL.SAN.TIC.A.S

ve araç kalış 
Sürelerinde düşüş

bireysel inisiyatifler 
yerine program

Navis SPARCS 
N4 projesinin

gibi avantajlar 
elde edilmesi plan
lanıyor. Aynı zaman
da dünya çapında 
Navis SPARCS N4'ü 
kullanan diğer 
limanlar ile Ve 
konteyner hatları ile 
tam entegrasyon 
sağlanıyor. Bu 
sayede Borusan 
Limanı tüm operaş 
yontarım gerçek 
zamanlı izleyebiliyor 
ve müşterilerine 
gerçek zamanlı 
rapor sunabiliyor. 
Borusan Limam'nın 
verimliliği daha da 
artıyor.
Dünya çapında stan
dart bir yazılım olma 
sı sayesinde tam 
entegrasyon sağla 
yan Navis SPARCS 
N4 ile Borusan 
Limam'nın verimli 
liği daha da artıyor. 
Bilgi transferinde 
otomasyonun yanı 
sıra limanda rıhtım 
ve sahalarda 
merkezi planlama 
gerçekleşiyor, tüm 
ekipmanların RF ter
minalleri bulunuyor 
ve operasyonlar

Akdemir 59 oyla 
seçildi. İl Genel 
Meclisi Nisan ayı 
toplantılarının ilk 
gününe seçimle 
başladı. Meclis 
olağan toplantısını 
en yaşlı üye sıfatıyla 

üzerinden gerçek
leştiriliyor. Saha 
öptimizasyonu, 
ekipman optimiza- 
syonu ve en iyi 
konteynerin 
seçilmesi gibi konu 
larda verimlilik 
sağlanıyor.
Navis SPARCS N4 
sayesinde dünyada 
ki tüm terminallerle 
ortak bir dili kul
lanan Borusan 
Limanı programı 
kullanan diğer 
limanların know- 
how'ini da anında 
sisteme entegre 
edebiliyor.
Yılda iki kez bir üst 
modeli çıkan bu 
programı kullanan 
limanlar sürekli 
gelişiyor ve yenilik
lere açık oluyor. 
Aynı zamanda pro
gram sayesinde, 
Borusan Limanı 
diğer limanlarda kul
lanılan performans 
ve verimlilik artırıcı 
aksiyonları anında 
devreye alarak müş
terilerine pek çok 
avantaj sunuyor.

Ak Parti Yıldırım İl 
Genel Meclisi Üyesi 
Nazım Çakmak 
tarafından açıldı. 
Meclis Başkanlığı 
için tek aday göster
ilen Nedim Akdemir 
79 üyenin 59 alarak 

adımları Şubat 
2010'da başladı 
Borusan Limanı'nda 
Navis SPARCS N4 
projesinin başlangıç 
adımları Şubat 
2010'da atıldı.
Kendini bu işe 
adayan bir ekip ile 
bir yıl boyunca 
konteyner süreç
lerinin yeniden tasa 
rımı, program geliş 
tirme ihtiyaçlarının 
analizi, anahtar kul
lanıcı eğitimleri, 
geliştirmelerin 
tamamlanması ve 
test edilmesi, son ! 
kullanıcı eğitimleri, 
devreye alım testleri 
sırasıyla tamam
landı.
2002 yılında 
Borusan Limanı 
Otomasyon 
Sistemi'ni hayata 
geçiren Borusan 
Limanı, 2005 yılında 
BOPSNET (Borusan 
Port Services 
Network) platformu
nun yazılımına 
başlamış ve şimdiye 
kadar kendi yazılım
larını geliştirmiş 
bulunuyor.

3 yıllığına İl Genel 
Meclisi Başkanlığına 
seÇildi.Yapılan oyla
malarda Murat 
Gültekin ve Fuat 
Altınok Meclis 
Başkanvekilliklerine 
seçilirken, katip üye
liklerine Yasemin
Deva ve Ömer Aslan 
seçildiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk Partisi eski İlçe Başkanı ve Milletvekili aday adayı Cem Güler;

‘‘AKP’li Belediye kamuya 
60 milyon lira kaybettirdi"

CHP İlçe Başkanlığında basın karşısına çıkan CHP eski İlçe Başkanı Milletvekili aday adayı Cem Güler, AKP’li Belediye döne
minde, Serbest Bölge civarında bir fabrikaya İmar Yasası’nın 18 madde uygulamasında Belediye’ye kalacak olan pay olarak 
2.96 oranında Düzenleme Ortaklık payı (DOP) uygulanırken, arka mahallelerde fakir vatandaşlara, DOP’un yüzde 40 uygulan
masıyla Belediye’nin en az 60 milyon lira kayba uğratıldığını iddia etti. Güler, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet Halk 
Partisi eski İlçe 
Başkanı ve mil
letvekili aday adayı 
Cem Güler, düzen
lediği basın toplan
tısında AKP’li eski 
Belediyenin İmar 
Yasası’nın 18. mad
desi uygulamasıyla 
(DOP) bir fabrikaya 
uygulanan 2.96’lık 
oran ile şimdi Kurtul 
Bölgesi’ndeki kendi 
dönemlerindeki 
uygulama arasında 
60 milyon liralık 
kamu kaybı bulun
duğunu iddia etti. 
CHP’li ilçe yönetici
leri, kadın ve gençlik 
komisyonu üyeleri 
ile görevden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in ve 
partililerin de katıl 
diğı basın toplan
tısında konuşan 
Cem Güler, AKP’nin 
Belediye' de olduğu 
dönemde imar uygu
lamalarıyla ilgili 
önemli usulsüzlükler 
yapıldığını 394 sayılı 
İmar Yasası’nın 18. 
maddesine göre 
Belediye Encümenle 
ri’ne yüzde 40 a 
kadar, Düzenleme 
Ortaklık Payı alına 
bileceği hükmü 
bulunduğunu hatır
latarak şöyle konuş
tu: “Yani yasa, 
belediyelere, 
imar uygulaması 
yapılırken kamu

yararına yol, has
tane, otopark, park, 
sağlık ocağı, okul 
gibi işleri yapabilme
si için yüzde 40 
kadar uygulanan 
alandan yer alabile
ceğini söylüyor.
Geçmiş Belediye 
kentin dar gelirli 
insanların yaşadığı 
ova bölgesinde 
düzenleme payı 
olarak yüzde 40 
üst limiti almıştır. 
Oysa başka 
bölgelerde yaptığı 
uygulamalara bak
tığımızda, 2008 yılın
da yapılan bir imar 
uygulamasıyla, 
Gemlik Gübre Fabri 
kası’na 2.98 DOP 
uygulamıştır. ” dedi.
Elindeki Belediye 
Encümeni fotokopi 
sini basın mensup, 
larına dağıtan Cem 
Güler, konuşmasını 
şöyle sürdürdü.

60 MİLYON 
LİRA KAYIP VAR 
“16 Mayıs 2005 tari
hinde Gemlik Gübre

Sanayi Belediyeye 
başvurarak, 
18 uygulaması yapıl
masını istemiştir.
5 kişilik Gemlik 
Belediye Encümeni 
14 Mayıs 2008 
tarihinde Fen 
İşlerinden gelen 
yazıyrincefemış ve 
Belediye Başkanının 
bulunmadığı bu 
encümen toplan
tısında, Encümene 
Başkanlık eden 
Menderes Bingül ile 
Mali Hizmetler 
Müdür V. Ahmet 
Dedetürk’ün “evet" 
oylarıyla fabrikanın 
18 uygulamasında 
DOP’u 2.9607 olarak 
uygun bulmuştur. 
Bu arada Yazı İşleri 
Müdürü’nün raporlu 
olduğu, Aykut 
Türe’nin encümene 
katılmadığı görülür 
ken, Encümenin 
AKP’li üyesi Selim 
Yavuz, karara “Red" 
oyu kullanmıştır. 
İmar uygulamaları 
parsel bazında değil, 
bir yazı ile adrese

imar uygulaması 
yapılmış, adrese 
teslim edilmiştir. 
Ne yapılmıştır? 
Ova bölgesinde otu
ranlardan yüzde 40 
DOP alan Gemlik 
Belediyesi, özel bir 
fabrikaya 2.96 DOP 
uygulaması yap
mıştır. Burada 900 
bin m2 alanda DOP 
uygulanmıştır. Bu 
işin hukuki ve bir de 
mali yönü vardır. 
Hukuki yönünü 
Savcılığa başvurarak 
takibini isteyeceğiz. 
Mali boyutu ise 
şöyle: Kurtul Köyü 
yolunda CHP Beledi 
ye olarak yüzde 24 
DOP uygulaması 
yapıldı.
AKP’li Belediye 
kamunun payını 
almayarak acaba ne 
gibi çıkar sağlamış 
tır. Bunun maliyeti 
60 milyon liradır " 3 
Bu alanda kendileri 

düzenleme yapmış 
olduklarında, 180 bin 
metrekarelik alanın 
Gemlik Beledi 
yesi’ne kazandırıl
manın söz konusu 
olacağını belirten 
Güler, ‘‘Aylardır bir 
siyasi linç operas 
yonu sürüyor. Bu 
uygulama ile Gemlik 
Belediyesi ne kazan
mıştır, ne kaybet
miştir, kamu ne 
kazanmıştır? AKP 
döneminde Gemlik 
Belediyesine 1 m2 
arsa kazandırıl- 
mamıştır.
CHP’nin döneminde 
2 yılda 40 dönüm, 
arsa kazandırdık. 
5 yıldaki hedefimiz 
200 dönüm arsaydı. ” 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanlığı 
koltuğuna hukuksuz 
olarak oturan Refik 
Yılmaz’ın kendi
lerinin döneminde 
başlatılan okulları 

açtığını ve temeller 
attığını hatırlatan 
Güler, “Kendilerinin 
döneminde okul 
yapacak hayırsever 
insan yok muydu? 
AKP, dönemlerinde 
hangi kamu binasını 
Gemlik’e kazandır
mışlardır. Burada 
amaç Gemlik’teki 
rantı halka dönüştür 
mektir. Bunların 
bir tek uyulamasıdır 
bu başka uygula
maları da var. 
Emlakçılara sorun 
bu bölgedeki 
arsaların fiyatı metre 
karesi 200-250 
dolardır. Olayın 
ciddiyeti ortadır. 
Bununla ilgili olarak 
savcılığa suç 
duyurusunda bulu
nacağım. Savcıların 
bize gösterdiği ilgiyi, 
AKP’li Belediyeye de 
göstermesini, incele 
me başlatmasını 
bekleyeceğiz" dedi.

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
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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MilaıiıiHMainıilıi ilimi CiciikTaciiCileriniMirCeialaiCtliwr
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan, 
Türkiye'nin 2010 
yılının son 
çeyreğinde yüzde 
9,2 oranında 
büyüdüğünü,2010 
yılının tamamında 
ise yüzde 8,9 gibi 
büyümeyle herkesi 
şaşırttığını, tahmin
lerinin çök üzerinde 
bir büyüme kaydet
tiklerini belirterek, 
"Şu anda Avrupa'da 
en hızlı büyüyen 
ülke Türkiye oldu. 
Dünyada üçüncü en 
hızlı büyüyen ülke 
Türkiye oldu. OECD 
ülkeleri arasında en 
hızlı büyüyen ülke 
Türkiye oldu" dedi. 
Erdoğan, Ataköy 
Sinan Erdem Spor 
Salonu'nda İstanbul 
Sinoplular Platfor 
munca düzenlenen 
"Sinoplular 
Gecesi"nde yaptığı 
konuşmada, 
Sinop'un, 3 Kasım 
2002 seçimlerinden 
itibaren her seçimde 
ve 12 Eylül'de 
yapılan halkoyla- 
masında, güçlü bir 
şekilde kendilerine,

PKK mayım 6 askeri yaraladı
Patlamada 2 subay 
ve 4 Jandarma 
Uzman Çavuş 
yaralandı.
Şırnak'ta güvenlik 
kuvvetleri tarafından 
yürütülen arama 
tarama faaliyetleri 
esnasında terör 
örgütü PKK mensu
plarının döşediği 
mayının patlaması 
sonucu 2 subay ve 
4 Jandarma Uzman

amımııııım
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

ileri demokrasiye, 
Türkiye'nin kalkın
masına, büyüme
sine, ilerlemesine 
destek verdiğini 
belirterek, bu 
destekten dolayı 
teşekkür etti. 
Başbakan Erdoğan, 
kendilerinin de ne 
İstanbul'daki ne de 
Sinop'taki kardeşler
ine mahcup 
olmadıklarını, bun
dan sonra da 
mahcup olmayacak
larını ifade etti. 
Dünyanın en büyük 
ve en güçlü 
ekonomilerinin 
küresel krizde ağır 
sarsıntılar geçirdiği
ni, Türkiye'nin ise 
bundan en az etkile
nen ülke olduğunu 
söyleyen Erdoğan, 
"Biz (teğet geçti)

Çavuş olmak üzere 
toplam 6 personel 
yaralandı. 

dediğimizde 
bazıları dalgasını 

geçti, sonra da 
(gerçekten 
Başbakan'ın dediği 
doğru çıktı) dediler. 
Çünkü bizim 
ayağımız yere 
sağlam basıyordu. 
Onlar uçuyordu, biz 
yere sağlam basıy
orduk. Dünyanın en 
büyük en güçlü 
ekonomileri ağır 
sarsıntılar geçirdi. 
Tüm dünyada 
ekonomik büyüme 
durdu. Dış ticaret 
verileri, işsizlik 
rekor seviyelere 
çıktı. Türkiye ise 
yüzde 14'e kadar 
işsizlik çıktı ama 
ondan sonra düşüş 
başladı şimdi 
11.9'dayız” diye 
konuştu.

Genelkurmay 
Başkanlığı resmi 
internet sitesinden 
edinilen bilgiye 
göre, İdil ilçesi 
Mağara Jandarma 
Karakolu yakınların
da, güvenlik güçler
ince icra edilen 
faaliyet esnasında, 
basma düzeneği ile 
tuzaklanmış el 
yapımı mayının 
patlaması sonucu, 
2 Subay ile 4 
Jandarma Uzman 
Çavuş yaralandı. 
Yaralı askeri per
sonel, hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yara 
lıların sağlık duru
munun iyi olduğu 
belirtilirken, olayla 
ilgili idari ve adli 
tahkikat, ayrıca böl 
gede geniş kapsam
lı operasyon baş 
latıldığı belirtildi.

Adalet Komisyonu 
Başkanı Ahmet İyi- 
maya başkanlığında 
başlayan görüşmel
erde, kanun teklifi 
nin sahibi AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Alev Dedegil, met
nin komisyondan 
geçmesi halinde, 
konunun Genel 
Kurul'da da görü 
şülerek yasalaşa- 
bileceğini ifade etti. 
İlaçla tedavi uygula
masının medyada ve 
toplumda çokça 
tartışıldığını hatırla
tan Dedegil, "İlaç 
tedavisi, bu suçu 
işleyen her suçlu 
için uygun olmaya
bilir. Buna sağlık 
kurulları ve hakim 
karar verecek ama 
bir suçlu tipi var ki 
ona mutlaka fayda 
edeceğini, etkileye

Pariililerılen 24 saat çalışmalarını isteıli
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Seçim 
için kendisinin 16 
saat çalıştığını 
belirterek partililer
den 24 saat çalış
malarını istedi.
Deniz Gezmiş adına 
yapılan parkı açan 
Kılıçdaroğlu, mer
hum Başbakan 
Adnan Menderes'i 
de anarak siyaseten 
idama karşı olduk
larını söyledi.
CHP lideri 
Kılıçdaroğlu, İstan
bul'da bir dizi pro
grama katıldı. İstan
bul 1. Bölge'de par
tisinin Seçim koor
dinasyon merkezini 
açan Kılıçdaroğlu, 
partililere seslendi. 
Seçime ağır ağır 
hazırlandıklarını 
kaydeden

KAYIP
Beko-100 
TR Seri No 
00600420 
yazar kasa 

ruhsatnamesi 
kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. 
HÜLYA ÖZTAŞ

DERYA
TEPEÇINAR 

ceğini ve bu anlam
daki suçluların suç 
işleme oranını 
düşüreceğine kesin
likle inanıyorum." 
diye konuştu.
Teklife karşı çıkan 
CHP İzmir Milletve 
kili Canan Arıtman 
ise tasarının sakın
calı maddelerinin 
bulunduğunu iddia 
etti. Arıtman, "Teklif 
bu şekilde geçecek 
olursa yüzlerce, 
binlerce çocuk 
tecavüzcüsü 
serbest bırakılacak. 
Kişinin beden ve 
ruh sağlığının bozul
ması durumunda, 
ceza artırımlarının 
ortadan kaldırılması 
da son derece sakın 
calidir. Taciz ve 
tecavüzcüleri ceza
evinden çıkarma 
teklifidir."

Kılıçdaroğlu, "Öte
den beri hazırlanı 
yoruz. En hazırlıklı 
parti biziz. Bunu 
sakın unutmayın. 
Projeleri olan tek 
parti biziz. 
Türkiye'nin sorun
larını çözme 
konusunda kararlı 
olan tek parti biziz. 
Cebini değil halkını 

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

yorumunu yaptı. 
Yapılan konuş
maların ardından 
teklifin görüşülme
sine başlandı. 
Adalet Komisyonu 
Başkanı İyimaya, 
kadının şiddetten 
korunmasıyla ilgili 
kanun teklifleri 
olduğunu, bu tek
liflerin, bugün 
görüşülen öneriler
den sonra ele ah 
nabileceğini kaydet
ti. Devlet Bakanı 
Selma Aliye Kavaf 
da öncelikle bu tek
lifin görüşülerek 
komisyondan 
geçmesini istedik
lerini ifade etti. 
Kavaf, kadının şid
detten korunması ile 
ilgili tekliflerin ise 
daha sonra ele 
alınabileceğini 
kaydetti.

düşünen tek 
parti biziz." 
dedi.
Yeni bir Seçim 
koordinasyon 
merkezi açtık
larını ifade eden 
Kılıçdaroğlu par
tililere ilginç bir 
tavsiyede bulun
du. Kendisinin 
16 saat 
çalıştığını 
kaydeden 
Kıhşdaroğlu, 
"Benim sizden 
bir isteğim var.

Ben 16 saat çalışı 
yorum, sjzlerden 
24 saat çalışmanızı 
istiyorum. Halkımız 
için çalışacağız. 
Çocuklarımız, 
torunlarımız, 
kadın-erkek eşitliği
ni sağlamak için 
çalışacağız. 
Mücadeleyi sonuna 
kadar götüreceğiz. “
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Gemlik Kaymakam 
lığı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe Lig 
Heyeti tarafından 
organize edilen ve 
sponsorluğunu 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün yaptığı 
ve ilçemizde ilk 
kez düzenlenen 
Küçükler Yüzme 
Şenliği yapıldı. 
Sosyal Yasam 
Merkezi Yüzme 
Havuzunda yapılan 
Küçükler Yüzme 
Şenliği’ne 150 
öğrenci katıldı. 
13 ilköğretim okulu- 
nundan 150 Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulubü’nün 
lisanslı yüzücüleri 

nin katıldığı Yüzme 
Şenliği Küçükler 
Kategorisinde Kız - 
Erkek Sırtüstü ve 
Serbest stilde 
yapıldı.
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Akif Alanlar 
bir çok öğrenci velisi 
ve sporsever izleyici 
Yüzme Şenliği yarış
malarını izledi.
İlçe Lig Heyeti 
üyeleri ve Beden 
Eğitimi Öğretmen
lerinin Hakemlik ve 
Cankurtaranlık 
görevini yaptığını 

müsabakaların ödül 
töreninde katılan 
tüm sporcu öğren
cilere Katılım 
Belgesi verildi. 
Ayrıca dereceye 
giren ilk dört öğren
ciye 4 ayrı kategori 
de madalyalar 
verildi.
Küçük Kız 
Serbest Stilde 
Dereceye giren 
öğrenciler 
1- Mahinur Hay 
KÜÇÜK
2- Maral AYRIM
3- Rahime 
ARIBURNU 
4- Öykü SAĞLAM 
ödüllerini 
Kaymakam Bilal 
Çelik’ten aldı. 
Küçük Erkek

Serbest Stilde 
dereceye giren;
1- Efe MİNARE 
2- Alp ERESELLI 
3- Mustafa Berkay 
BEYAZIT
4- Gökalp Eren 
ERGEN ödüllerini 
Belediye Başkan 
Vekili Refik YILMAZ 
verdi.
Kızlar sırt üstü 
stilde Zehra 
ÇEVLIK - Rahime 
ARIBURNU ile 
serbest dereceleri 
yapan aynı öğren
cilere İlçe Milli 
Eğitimi Müdürü 
Mehmet ERCÜMEN 
ödüllerini verdi. 
Erkek Sırtüstü stilde 
ise; serbestteki sıra 
değişmezken 4.lügü

Burak BEYAZIT aldı. katılım
Ödüllerini Belediye 
Spor Koordinatörü 
Mehmet TAN verdi, 
Ödül töreninin 
ardından, tüm 
sporculara

belgeleri 
verildi. İlçemizde 
ilk kez düzenlenen 
Küçükler Yüzme 
Şenliği oldukça 
ilgi gördü.
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"4 ya da 5 hin kişi için höylesine 
bir »asa çıkarmak zorunda kaldık"

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde sporda 
şiddet yasasıyla 
ilgili soruları yanıt
layan Devlet Bakanı 
Faruk Nafiz Özak, 
'Sporda şiddet ile 
düzensizliği yapan
lar 4 ile 5 bin kişiyi 
geçmiyor.
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde sporda 
şiddet yasasıyla 
ilgili soruları yanıt
layan Devlet Bakanı 
Faruk Nafiz Özak, 
'Sporda şiddet ile 
düzensizliği yapan
lar 4 ile 5 bin kişiyi 
geçmiyor. Maalesef 
4 ya da 5 bin kişi 
için böylesine bir 
yasa çıkarmak 
zorunda kaldık.
Aslında hiç çıkar- 
masaydık. Ama 
maalesef doğrularla 
gerçekler farklı" 
dedi.
Modef Mobilya 
Fuarı'nın açılışı için 
İnegöl'e gelen 
Devlet Bakanı Faruk

Nafiz Özak, gazete
cilerin sporda şiddet 
yasasıyla ilgili soru
larını yanıtladı. 
Avrupa Birliği'ne 
uyum çerçevesinde 
2004 yılında 
hükümetleri döne
minde 5149 sayılı 
"Sporda Şiddet ve 
Düzensizlik 
Yasası"nın 
Hükümetleri döne
minde çıkarıldığını 
belirterek, bu 
yasanın zaman 
zaman değişikliklere 
uğradığını söyledi. 
2009 yılının sonuna 
doğru Türkiye

Futbol Federas 
yonu'ndan ve 
gerekse diğer fe 
derasyonlardan 
gelen talepler üze 
rine bazı değişiklik
ler gerektiğinin 
ortaya çıktığını 
kaydeden Özak, 
'Sporda şiddeti 
Türkiye'den önce 
yaşayan Avrupa 
ülkeleri oldu. 
Bunlardan biri de 
İngiltere.. Bu ülkede 
6 yılda 9 kez yasa 
değişmiş. Bu işi 
yasalarla düzeltmek 
bu şekilde mümkün 
değildi. Bir zihniyet 

değişikliğine ihtiyaç 
var, eğitime ihtiyaç 
var. Toplumun her 
katmanı, her Sivil 
Toplum Kuruluşu ve 
her sosyal kesimin 
bu işe katkıda 
bulunması lazım. 
Medyanın da tabii ki. 
Şimdi eğer trafikte 
şiddet, ailede 
şiddet varsa, 
toplumda şiddet 
varsa bu şiddetin 
stadın kapısında 
kalıp içeriye 
girmemesi mümkün 
değildir. Ancak 
bugüne kadarki 
aksaklıklar neydi' 
Bir kere suç ve ceza 
müessesesi işlemi 
yordu. Bir takım 
fiziki eksiklikler 
vardı statlarda. Bir 
takım şiddetin oldu 
ğu yerlerin tanımın
da değişiklikler 
oluyordu. Bunda 
bizim düşüncemiz 
bir spor mahkemesi 
kurulması yolun 
daydı." dedi.

Teleferik
bakıma alındı

Bursa’da 48 yildir 
faaliyet gösteren 
teleferik, dünden 
itibaren 1 ay 
boyunca bakıma 
alındı 
Vatandaşları 
Uludağ’a kent man
zarası eşliğinde 
ulaştıran teleferik, 
kış sezonunun 
sona ermesiyle 
yıllık periyodik 
bakıma alınacak. 
Her yıl kış ve yaz 
mevsimi öncesinde 
iki kez bakımdan 
geçirilen teleferiğin 
bu yılkı bakımında, 

tüm elektrik ve 
elektromekanik 
sistemleri kontrol 
edilecek.
1963 yılından bu 
yana Uludağ’a 
alternatif ulaşım 
sağlayan 2 bin 285 
metre uzunluğu ile 
Türkiye’nin uzun 
hava hattı olma. 
özelliğini taşıyan 
teleferik, Nisan ayı 
boyunca sürecek 
periyodik bakımının 
ardından Mayıs ayı 
başında yehiden 
seferlerine başlaya
cak.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

«sekeri
GEHLİrİNİLÜÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN 
HUŞUNU

«IOJI
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında, 
önemli bir farkyaratır”

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

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

51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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 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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira I 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) j 
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 j

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIRI

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Peylet mi alacağını lıaftıançelıecelı Emekliye KEY müjdesi
Maliye Bakanlığı, 
kamu borçlarının 
kredi kartıyla ödeme 
ve taksitlendirilmesi 
yönünde bir dizi 
uygulamayı 
başlatmak üzere 
düğmeye bastı. 
Ekonominin kayda 
alınasım teşvik edici 
bir araç olarak 
görülen kartlı öde 
me sistemi devletin 
bütün birimlerinde 
kullanılacak.
Mevcut uygulamada 
vergi ve cezalarının 
yanı sıra vadesi 
geçen motorlu taşıt
lar vergisi, trafik 
cezası ve idari para 
cezaları da faiziyle 
birlikte herhangi bir 
dönem sınırlaması
na tabi olmadan 
kredi kartıyla 
ödenebiliyor. 
Mükellefler, Gelir 
daresi Başkan 
lığı'nın web sayfası 
üzerinden kredi 
kartıyla ödeme 
yapabiliyor.
Maliye Bakanlığı'nın 
üzerinde çalıştığı 
yeni düzenleme 
kapsamında ise 
devlete olan kira, 
elektrik, su, kredi ve 
benzeri borçların 
tamamında kart kul
lanılabilecek. Amme

Petrol fiyatları düşmeyecek

alacaklarının kartla 
ödenmesine ilişkin 
tartışmalar Meclis 
gündemine de 
taşındı. Bakan 
Şimşek'in konuyla 
ilgili sorulara 
verdiği yanıt ise 
şöyle: 
"Mükelleflerin vergi 
borçlarını daha 
kolay ödemelerine 
imkân sağlamak için 
özel ödeme şekilleri 
öngörülüyor. Amme 
alacaklarının 
bankalar ve postg 
neler aracılığıyla 
ödenebilmesine 
imkân sağlanmıştır. 
Diğer taraftan 
bankalara Motorlu 
Taşıtlar Vergisi, 
trafik cezaları, 
karayollarından 
geçiş yapanlardan 
aranılan geçiş 
ücreti ve idari para 
cezalarını tahsil 

etme yetkisi ver
ilmiştir. Diğer kamu 
alacaklarının da 
kredi kartıyla öden
mesi konusunda 
çalışmalar sürüyor." 
ELEKTRONİK 
FATURA MODELİ 
Nakit para 
kullanımının 
azaltılması Kayıtdışı 
Ekonomiyle 
Mücadele Stratejisi 
Eylem Planı’nın da 
önemli bir ayağını 
oluşturuyor. Planın 
önümüzdeki gün
lerde Başbakan 
Tayyip Erdoğan 
imzasıyla genelge 
olarak açıklanması 
bekleniyor. Plan 
kapsamındaülke 
çapında uygu
lanacak bankacılık 
sistemiyle entegre 
bir elektronik 
fatura modeli 
yaygılaştırılacak.

Mahkeme, emekli 
lerin de KEY ödeme 
terinden yararlan
abileceğine hükmet
ti. Türkiye Emekliler 
Derneği, (TÜED) 
Hukuk Danışmanı 
Cafer Tufan Yazıcı 
oğlu, üyeleri adına 
açtıkları davada, 
Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’nin 
emeklilerin de Konut 
Edindirme Yardımı 
(KEY) ödemesinden 
yararlanabilecekler
ine karar verdiğini 
söyleyerek, 31 Mart 
2011 tarihinde sona 
eren KEY başvuru 
ve ödeme süresinin 
uzatılmasını istedi. 
Yazıcıoğlu, bugüne 
kadar hakkını ala
mamış 1 milyona 
yakın hak sahibinin 
beklemekte olduğu 
nu ifade ederek, bu 
kişilerin dava açma 
noktasında olduk
larını belirtti.
Yazıcıoğlu, yaptığı 
açıklamada, 2009 
yılında Ankara 15. 
İdare Mahkemesi’ne 
başvurarak, KEY 
uygulamasının 
öaşı'aa'ığı ve sürdü 
ğü dönemde, yasa 
gereği sadece çalı 
şanların değil, emek 
lilerin de hak sahibi 
olduklarını ve üstelik 
de bu konuda beyan 
verme zorunluluk

larının bulunmadı 
ğını iddia ettiklerini 
söyledi. Yazıcıoğlu, 
bu davanın ilgili 
mahkemenin 2009 
/253 Esas ve 2010/ 
393 sayılı kararı ile 
reddedildiğini söyle-' 
di. Bunun üzerine,, ! 
Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’ne yap
tıkları itiraz başvu
rusunun kabul edil
erek, kamuoyunda 
KEY olarak bilinen 
Konut Edindirme 
Yardımı’nın hak 
sahiplerine ödeme 
yapılmasına ilişkin 
5664 Sayılı Yasa ile 
5939 Sayılı Yasa’da 
yapılan değişiklikten 
emeklilik süresinde 
de hak sahibi olun
abileceği yönünde 
karar verildiğini 
söyledi.
Mahkemenin 
2010/9819 Esas ve 
2011/715 sayılı kara 
rıyla; emekliler açı 
sından yeni bir im 
kan oluştuğundan 
ve idarenin bu konu 
daki işlemi haksız 

bulunduğundan 
emeklilere yeniden 
başvuru imkanı veril 
mesi için 31 Mart 
2011 tarihinde dolan 
Surenin uzatılması 
nıh kaçınılmaz oldu 
ğunu söyleyen 
Yazıcıoğlu sözlerini 

/şöyle sürdürdü:
“Mahkeme bu kara 
rıyla; beklemekte 
olan ve istekleri red
dedilen KEY hak 
sahibi emeklilere bir 
şans tanımış olmak
tadır. Ayrıca bugüne 
kadar hakkını ala
mamış 1 milyona ya 
kın hak sahibi bekle
mekte olup, dava 
açma durumuyla 
karşı karşıyadırlar. 
Bu nedenle, Bölge 
İdare Mahkemesi’nin 
kararı ile oluşan yeni 
duruma da imkan 
vermek açısından, 
KEY başvuru ve öde 
me süresini uzatan 
yeni bir yasal düzen
lemenin, meclis 
tatile girmeden 
çıkartılması kaçınıl
mazdır.”

Akdeniz Ülkeleri 
Enerji Şirketleri 
Birliği (OME) 
Hidrokarbon Bölümü 
Direktörü Sohbet 
Karbuz, "Petrol fiyat
ları düşmeyecek, 
düşse düşse 100 
dolara düşer, 3 
haneli hayata alışa
cağız" dedi.

Karbuz, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) per
soneline "Enerji 
Piyasaları ve 
Jeopolitiğinde 
Değişen Trendler ve 
Türkiye’nin Enerji 
Geleceği" konulu bir 
seminer verdi. EPDK 
konferans salonunda 

gerçekleştirilen se 
minere EPDK Başka 
nı Hasan Köktaş ile 
yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. 
Enerji konusunda 
yakında Avrupa’yı 
vuracak önemli 
depremlerden birinin 
benzin ve dizel ola
cağı belirtildi.

«uıii'lı lıı ıtııOı il nil utınıl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
5 Nisan 2011 Salı 

YASEMİN ECZANESİ

l
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11<>
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mü d. 513 10 28

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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

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 .51329 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 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E

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

h HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEHLİK'İN İLK OÜNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3931 

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
Matbaacı 11 k-Yay ı ncı I ık-Reklamcı lık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HkiHikül
M SİM 

AŞKIBADM OT 
12.00-I6.00-19.00 

KOLPAÇİKOBOMBA 
1M1B2I.İ5 
!!■

Rezervasyon 
(Tel;5l3332l)
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ 1
iğimizi Paylq 1 Kupon 2 EKMEK 1 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla ■ |
“Ekmeğinizi | 

paylaşın” 1
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir I

Tel: 505 00 46 ]
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE] 

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 1
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileli 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanla]
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterildi 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^^fl

TEL: 51310 71 - 6SM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÜCRETSİZ

Hi

Sökme + Takma+Balans

Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.
30 Nisan tarihine kadar 

Goodyear bayilerinden yapılan 
atımlarda KDV bizden. 

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

_ T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

MTV horcu için 
internetten 

başvurulabilecek
Vergi borçlarının yapılandınlması 
için süreç devam ediyor. Borçlu 
ların uygulamadan yararlanması 
için 2 Mayıs'a kadar başvuruda 
bulunması gerekiyor. Başvurular 
ilgili kurumlara yapılırken, trafik 
cezaları ile motorlu taşıtlar vergisi 
borçlarının yeniden yapılandırılma 
sı için internetten de başvuru yapı 
labilecek. Haberi sayfa 9’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Nisan 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Seksek ve Mendil 
Kapmaca Kursuna 

büyük ilgi
Türkiye Çocuk Oyunları Konfe 
derasyonuna bağlı, Seksek ve 
Mendil Kapmaca Federasyon 
Baskanlarının katılımı ile Gem 
lik'te 1-3 Nisan tarihleri arasında 
yapıldı. Haberi sayfa 8’de

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı, yeniden yapılandırmadan yararlanılmasını istedi 

İnci,‘ti lıısaiı ııııtlhlta deieılemMı'
Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, takibe 
düşen kooperatif ortaklarının “Yeniden Yapılan 
dırma Yasasından yararlanmasını isterken, “Bu 
fırsat mutlaka değerlendirin” dedi. Avcı, Bu fırsatı 
mutlaka değerlendirmeleri kendi menfaatlerine ola
caktır. Son yıllarda kredi bakımından esnafımıza 
çok güzel imkanlar sağlanmıştır. Yeter ki esnafımız 
akıllı ve dürüst çalışsın. Sağlanan bu imkanları 
yerinde kullanmasını bilsin” dedi. Haberi sayfa 2’de

Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını bugün saat 15.oo de yapacak.

İMıİİİ

Gemlik Belediye Meclisi bugün yoğun bir 
gündemle toplanıyor. 17 Mart 2011 tarihin 
de Vali’nin çağrısı üzerine toplanan ve yeni 
Belediye Başkan vekilini seçen Gemlik 
Belediye Meclisi, yeni Başkanv kiliyle ilk 
Meclis toplantısını yapacak. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bugünkü Meclisi izleyin
17 Mart günü yapılan Belediye Medisi’n 

de -bence de göreve hukuksuz gelen- 
AKP’li Başkanvekili Refik Yılmaz, bugün ilk 
meclis toplantısını yapacak.

Bugünkü meclis önemli.
İşi olmayan bugünkü Meclise gelip olan

ları yakınen izlemeli.
Çünkü, AKP ve, onu destekleyen iki kişi 

yine "Hukuksuzluk” yapacağı kanısında 
yım.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yönetime 
gelen CHP’li Başkan, başlatılan soruştur
malar nedeniyle bugün koltuğunda değil.

Olsaydı, bugünlerde 2. hizmet yılı doldur
muş olacaktı. Devamı sayfa 4’de

eleganceos.com.tr

Ülkemizin en önemli

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar

VİZYON OPTİK
9 Nisan 2011 / Cumartesi Saat 13.oo

sivil ticari girişimlerinden olan
ve Türkiye nin tecrübeli optik kurumlannı

ortak marka değeri altında bir araya toplayan

Yenilenen vizyonumuzla açılış günümüzde sizleri de
yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A
Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Kuşku güveni yok eder...
Zaten,
Eğitim de zafiyet vardı.
Şimdi de üniversiteye seçme ve yer

leştirme sınavların da zafiyet ortaya çıktı.
Önce KPSS...
Şimdi de YGS.
Sınavlar kuşku götürüyor artık.
Bu ne demek?
Kim nasıl açıklayabilir olanı biteni?
Var mıdır ki açıklaması?
Ayrıca kim inanır?
Aslında en güvenilir yer olması gereken 

ÖSYM'de^Lde kuşku duyarsak ne olacak?
Siyasal mpritenin kesin kes gidermesi 

gerek oluşan bilinçli hataları.
Ya da kötü niyetlileri ayıklaması gerek 

ilgili kurumlardan.
Yoksa üniversitelere girmek için hem 

emeğini hem yıllarını hem de yığınla para 
larını harcayanların kafalarında oluşan 
kuşku bulutları hiçbir zaman dağılmaya
cak.

Türkiye'de artık bilgisayarı iyi okuyan ve 
yanlışları ortaya çıkarak "beyin"ler var.

Onları aldatmak görüldüğü gibi mümkün 
olmuyor.

Bir de...
Dünyanın en iyi ve en güvenilir teknolo

jilerini de getirseniz kullanıcının yapısın
da "üçkağıtçılık" varsa o sistem bir işe 
yaramaz.

Son olay da göstermiştir ki hak hukuk 
yerle yeksan olmuştur.

"Torpil"i ve "dayı"sı olanın sırtının yere 
gelmeyeceği bir düzen kurulmak isten
mektedir.

Şimdi yapılan hatalar "foya"ları ortaya 
çıkarmaktadır.

Ya sonra!
Onun için yapılması gereken ciddi ve 

istikrarlı bir eğitim politikasını yaşama 
geçirmektir.

Siyasal kaygı duyulmaksızın eğitim de 
"nitelik" dönüşümü olmalıdır.

Milli Eğitim Bakanhğı'nca hazırlanan 
müfredatlar "öğrenmeyi öğrenme"ye 
odaklanmak ve siyasal yapının görüşleri 
doğrultusunda biçimlenmemelidir.

Geleceği biçimlendirecek olan bugünün 
gençlerini ”test-sınav"baskısından kurtar
mak zorunludur.

Çünkü, Gelinen nokta ortadadır.
Alınan yığınla para yetmemiş şimdi de 

"işbirlikleri" kurularak kayırarak yer
leştirme sistemi inşa edilmeye çalışılmak
tadır.

Çok tehlikeli bir dönemece girilmiştir.
Türkiye'nin siyasal iktidar öncülüğünde 

bu tehlikeli dönemeçten çıkması elzemdir.
Eğitim "ticaret metası" olmaktan çıkarıl

malıdır. Planlı bir eğitim ve ona dayalı 
istih dam alanları yaratmak da ülkeyi 
yönetenlerin ve yönetmeye aday olanların 
sorumluluğundadır.

örnek arıyorlarsa avrupa'ya.ABD'ye 
uzanmalarına gerek yok.

Türkiye'yi hala aydınlatmaya devam 
eden Köy Enstitüleri bir cumhuriyet pro
jesidir.

Onu incelesinler ve uygulasınlar yeter.
Eğer gelişmekten,
Gelişen,
Üreten,
Soran,
Sorgulayan beyinlerden çekinmiyor

larsa...

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı
Mevlüt Avcı, yeniden yapılandırmadan yararlanılmasını istedi

lıt'lıMnılılılıiiM
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, takibe düşen 
kooperatif ortak
larının “Yeniden 
Yapılandırma 
Yasasından yarar
lanmasını isterken, 
“Bu fırsat mutlaka 
değerlendirin" dedi. 
31 Aralık 2010 tari
hine kadar aldığı 
krediyi ödeyemeyen 
ve icra takibi 
başlatılan kooperatif 
ortaklarına seslenen 
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt Avcı 
şöyle konuştu: 
“Bu uygulamadan 
yararlanmak için 
ortaklarımızın 15

Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını bugün saat 15.oo de yapacak.

Meclisin bugünkü yiiKü ağ»
Gemlik Belediye 
Meclisi bugün 
yoğun bir gündemle 
toplanıyor.
17 Mart 2011 tari
hinde Vali’nin çağrı 
sı üzerine toplanan 
ve yeni Belediye 
Başkan vekilini 
seçen Gemlik 
Belediye Meclisi, 
yeni Başkanvekiliyle 
ilk Meclis toplan
tısını yapacak.
Bugün saat 15.oo de 
Belediye Meclis 
Toplantı Salonu’nda 
Nisan ayının ilk 
toplantısını yapacak 
olan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
2009/2014 seçim 
döneminin 31.nci, 
üçüncü dönemin ise 
4. toplantısını 
gerçekleştirecek.
Bugünkü Meclis’te 
17 Mart 2011 günlü 
Meclis zaptının okun 
masından sonra, 
Daire Müdürlük 
terinden gelen

Nisan 2011 tarihine 
kadar Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
ne gelerek bilgi 
almaları gerekmek
tedir. Bu fırsatı 

mutlaka değer
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havaleli teklifler 
görüşülecek.
Bunlar arasında gizli 
oyla yeni birinci ve 
ikinci Meclis Başkan 
vekillerinin seçimi, 2 
asil 2 yedek meclis 
katibi seçimi, 2 
Belediye Encümen 
üyesinin seçimi, 
Bütçe Kesin Hesap 
Komisyonu seçimi, 
İmar Komisyonu 
seçimi, GEMPORT 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyeliği için seçim 
Bursa İl Mahalli 

lendirmeleri kendi 
menfaatlerine 
olacaktır. Son yıllar
da kredi bakımından 
esnafımıza çok 
güzel imkanlar 
sağlanmıştır.
Yeter ki esnafımız

İdareler Birliği’ne 2 
asil, 2 yedek üye 
seçimi yapılacak. 
Gündemde Kızılay 
Derneği hizmet 
binasına malzeme 
yardımı yapılması, 
şiddete uğramış 
kadınlarla ilgili 
olarak sığınma evi 
projesinin görüşül 
mesi, mezarlığın 
Büyükşehir Beledi 
ye’sine devri için 
protokol yapılma 
yetkisi verilmesi, 
Türkiye Muharip

akıllı ve dürüst 
çalışsın.
Sağlanan bu 
imkanları yerinde 
kullanmasını bilsin. 
Aldığı parayı işinde 
kullanırsa para 
kazanır. Geri 
ödemede sıkıntı 
olmaz. Aksi takdirde 
parayı başka işlerde 
kullanırsa, örneğin 
araba alırsa, nişan - 
düğün yaparsa, 
bağ bahçe alırsa, 
o zaman sıkıntı 
olur. Kooperatifimizi 
de sıkıntıya sokar. ı 
Aldığı krediyi 
amacına uygun 
olmayan yerde 
kullanan esnafımız 
tesbit edilmiştir. Bu 
tür esnaflarımız 
sonunda mutlaka 
sıkıntıya düşüp bor
cunu ödeyememek
tedir."

Gaziler Derneği’nin 
yer tahsisi istemi, 
Belediye altındaki 
salonun kültür 
hizmetlerinde kul
lanılması.için fiyat 
belirlenmesi talep
leri yer alıyor.
İMARLA İLGİ 
KONULAR 
Belediye Meclisinde 
daha sonra imarla j 
ilgili konular ele alı< 
nacak, komisyonlar 
dan gelen imar 
konuları görüşüle
cek.
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Kebapçıdan 150 hin lira çaldifcr YazıYORUM
Bursa'da, meşhur 
İskender 
Kebapçısı'na giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, 2 katlı 
dükkanın üst 
katındaki depo 
bölümünde bulunan 
2 çelik kasanın için
deki yaklaşık 150 
bin lirayı çalarak 
kayıplara karıştı.

Calcafc bir $ev bulamayınca etleri çağı
Bursa'daki merkez 
Nilüfer İlçesi'nde 
girdikleri evden et 
çaldıktan sonra polis

Evden Tatfuk Çalan Hırsızlar Tutuklaijdı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
girdikleri bir 
evden dondurulmuş 
tavuk çalan 
2 zanlı çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.
Çamlıca 
Mahallesi'nde E.B.'ye 
ait eve mutfak 
kapısından giren 3 
kişi, bir süre evde 
arama yaptı.
Ardından buz- 
dolabındaki don
durulmuş yaklaşık 3 
kilo tavuk ve ile 4 
kilo et ve milföy 
hamurunu kalan 
hırsızlar ayrıca 
evde buldukları

Tari$ operasyonunda 26 tutuklama
İZMİR'in de araların
da bulunduğu 8 ilde, 
Gümrük 
Müsteşarlığıma bağlı 
Tasfiye İşleri Döner 
Sermaye İşletmeleri 
(TASİŞ) ihale çete
sine yönelik 
başlatılan 
operasyonda, 
aralarında çete lideri 
olduğu belirtilen 
G.N. ile TASİŞ İzmir 
Şube Müdürü ve 3 
memurun da bulun
duğu 26 kişi tutuk
landı. Şüphelilerden 
8’i savcılık, 20'si ise 
mahkemece serbest 
bırakıldı.
TASİŞ'teki ihalelere 
girmek isterken 
engellenen bir 
işadamının, yazdığı 

Işyerindeki güvenlik 
kamerasının ise 
kayıt yapmadığı 
belirlendi.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Kayhan 
Mahallesi Ünlü 
Cadde üzerindeki 
İskender 
Kebapçısının kapı 
penceresini kıran 
kimliği belirsiz 

tarafından yakalanan 
Gökhan Toprak ve 
Volkan Ay, polisteki 
sorguları ardından

5 yüzük, 275 lira 
parayı da alarak 
kaçtı. Ev sahibinin 
'155 Polis İmdat 
Hattı'nı araması 
üzerine olay yerine 
gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, ev sahibi 

mektubun ardından 
İzmir Emniyeti 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
harekete geçti. 
Geçen cuma günü 
İzmir, İstanbul, 
Manisa, Antalya, 

kişiler içeriye 
girdi. İkinci kattaki 
muhasebe odasına 
giren hırsızlar, 
buradaki 2 ayrı çelik 
kasayı kırıp 150 bin 
TL parayı alıp kaçtı. 
Sabah saatlerinde iş 
yerine gelen işletme 
sahibi Fahri İ. (68), 
polise müracaat 
etti.

adliyeye sevk edildi. 
Çok sayıda hırsızlık 
suçundan sabıkaları 
bulunan iki şüpheli

E.B. ile görüşmeye 
başladı. Bu sırada az 
ileride durumları 
şüpheli görülen 1'i 
çocuk 3 kişi yaka
landı. Yapılan 
incelemede isim
lerinin G.T. (24), V.A. 
(20) ve C.İ. (16)

Bursa, Mersin, 
Denizli ve Ankara'da 
toplam 100 adrese 
eş zamanlı baskınlar 
yapıldı. Çete lideri 
G.N., TASİŞ İzmir 
Şube Müdürü N.Ç. 
ve ihale biriminde 
görevli 3 memurun 
da aralarında bulun

Olayla ilgili j 
soruşturma 
başlatılırken güen- 
lik kameralının ;\ 
olay anında kay|a 
olmadığı iddia / 
edildi. Aynı iş -i 
yerinden geçtiLjz 
yıllarda 17 bin£a 
para ve bir 
adet tabanca ı 
çalınmıştı.

sevk edildikle^ 
nöbetçi mahKmede 
hırsızlık suç4dan 
tutuklandı.

olduğu öğrerien 3 
zanlının eve ’ 
girerek tavukL 
yüzükleri Çatçfkları 
belirlendi. C.fi 
Çocuk Şubesjne 
teslim edilirkt. 
G.T. ve V.A. ' 
çıkarıldıkla' Jöbetçi 
mahkeme ce 
tutuklan'dra 
cezaev\ne ' 
göndfjri|di .
Hırsızlık karsında 
Şaşkınlığını | 
g/ızleyemeyerjev 
sahibi E.B. pdise 
olayla ilgili ffsde 
verdi. Zaniıîâfih 
çaldıkları malzemeler 
ev sahibine 

edildi.

duğu 60 kişi gözaltı
na alındı.Polisin 
araştırmasında, 
çete üyelerinin, 
TASİŞ’teki resmi 
ihaleleri, anlaşarak 
bir kişinin almasını 
sağladıkları, 
düşük fiyata alınan 
mallar için de kendi 
aralarında ikinci 
kez korsan ihale 
yaptıkları belirlendi. 
Usulsüz ihalelerin 
şube müdürü ve 
memurlarca 
onaylanması 
karşılığında rüşvet 
veren şüphelilerin 
ayrıca, kendi 
adamlarının dışında 
ihaleye girmek 
isteyenleri de tehdit 
ettiği saptandı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Bize acıyın!....
Seçimde Partilerin başkanları hoşları

na giden is\ inleri sıraya dizecek. Sonra 
da halka “Bu1 listeye rey verin” diye
cek.
Adayın ismini üsteye kim yazıyor? 

Parti başkanı.
Listede ismi ola»n mebus seçilirse 

kimin sayesinde Meclise girecek.?.. 
Başkanın.

Mebus, kimin vekili olacak?..
Oy veren halkın mı? Hayır.
Çünkü halk tanıdığı, \ 'ekili olmasını 

istediklerini seçemeyecek.
O zaman ne olacak? .. x 
“Mebusun boynu halka 1 karşı değil, 

parti başkanına karşı kılda n ince ola
cak.”

Parti başkanının sözünden dışarıya 
çıkamayacak.

Önce bu gerçegi tespit edelim.
Gerçeği kabul edelim de...
Ne biz kendimizi kandıralım, de 

partilerin listesine başkan tarafından 
isimleri yazıldığı için Meclise girecek 
olanlar, “Biz milletin vekiliyiz. Biz «mil
leti temsil ediyoruz” diyerek bizi 
kandırmasınlar. Ama ne yapalım ki, 
düzen budur.

Değiştiremeyeceğimize göre Parti 
başkanlarından, listelere girecekleri 
seçerken biraz özen göstermelerini 
isteyelim.

Bunlar 4 yıl bu ülkenin kaderini 
belirleyecek, TBMM’deki toplantılara 
iştirak edecek. ..

Parmak kaldırarak kanunların kabul 
veya red edilmesini sağlayacak..

Saf ve bakır bir Anadolu çocuğu 
olarak, sandık başına gittiğinde 
başkanın hazırladığı listeyi, o listedeki 
isimleri tanımadan, bilmeden oy 
verme mecburiyetindeki bir garip seç
men olacağız..

Bu ülkeye de bu halka da yazık olu 
yor..
Onun için bize yalvarmak kalıyot.
Sayın başkanlar; Lütfen, listelere 

yazılacak isimleri seçerken,
Gençlere öncelik veriniz.
Eğitime ve yabancı dil bilgisine önem 

veriniz.
Er meydanlarında rezil olmayalım.. 

Günümüz bilgi çağı.
Bu konularda çalışacak yetenekleri 

listeye koyunuz.
Sonra gönlünüz kimi istiyor ise sıra 

onlara gelsin.
Futbolcu, manken, şarkıcı, çalgıcı...
Dostlarınızı, yakınlarınızı da listeye 

alabilirsiniz.
Hatırları kalmasın.
Ama listelerin tamamı bunlarla dol

masın.
Bizlere de acıyın.
Ülkeyi de düşünün..

T M A & “SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Milletvekili aday adayı Oktay Kahveci, ziyaretlerini sürdürüyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bugünkü Meclisi izleyin

"Gemlik »e Orhangazi Bursa’mn
Yeni Başkan ve yönetimi bugün başa 

rabilirse kendi kadrosunu kuracak.
AKP 29 Mart 2009 seçimlerinde 9 

oyla Mecliste temsil ediliyor.
Oysa bugünkü tablo başka..
Bir devşirme oyla burayı 10 çıktı.
Bir de partisine ihanet edip, AKP yi 

destekleyen oy ile (karşılığında bir 
koltuk sahibi oldu) bu sayı 11’e yük
seliyor.

MHP ise 3 oyla meclise girdi, bir fire 
verince sayısı 2’ye düştü.

CHP’ye gelince.
CHP’nin Belediye Meclisinde Baş 

kanla birlikte 14 oyu vardı.
Yolsuzluk soruşturması sonucu gö 

revden almalarla Başkan görevinden 
uzaklaştırıldı.
Kaldı 13 kişi.
Bu 13 meclis üyesinin biri çürük 

elma çıktı. Koltuk uğruna AKP 
saflarında katıldı.

Kaldı 12..
Sorun burada CHP Meclis’te 12 oyla 

temsil edilmesi gerekirken, İçişleri 
Bakanlığının yazısıyla Başkan vekil
liğinden düşen iki üyesine 17 Mart 
günü oy kullandırılmadı.
Aslında kullanmalıydılar..
(Cemil Acar ve Özkan Ateşli bana 

göre görevlerinden uzaklaştırıldı, 
meclis üyeliğinden değil.)

Böyle bir bir aritmatiğe sahip 
mecliste bugün Meclis Organları 
seçilecek.

Önemli olan budur.
Bugün muhtemelen neler olacak.
AKP’li Başkanvekili Refik Yılmaz, 

CHP’nin 12 oyunu 10 oy kabul edecek.
Çünkü ancak mecliste böyle olursa 

çoğunluğu elde ederler.
MHP burada yine kilit Partidir.
MHP, 17 Mart seçimlerine “Fesat” ka 

rıştığına inanıyor.
Onun için AKP’nin koltuk taleplerini 

dikkate almadı.
Başkaları gibi yapmayıp, koltuk ve 

GEMPORT üyeliği tekliflerini elinin ter
siyle geri itti.

Gemlik halkı bunu bilmeli.
MHP, Meclis aritmatiğinin de CHP’yi 

12 üye ile temsil edildiğine inanıyor.
O nedenle muhalefet ve mecliste 

otokontrolü görevini yapacak.
AKP ve o’nu destekleyenler korniş 

yonları istediği gibi oluşturamayacak.
AKP’li Başkanvekili, CHP’lilerin yap

tığını yapıp, 23. maddeyi uygulayacak 
ve sonuçları ’Hukuksuz’ sayacak.
Bugün ilginç bir meclis izleyeceğiz.
Buyurun gelin.
Başkasına yapılanı, birileri bugün 

onlara yapacaklar.
Yani doğru olan yerine getirilecek.
Baştan söylemiştim.
Başkanvekilliği koltuğunun bir ayağı 

kırık diye. Bugün mecliste buluşalım.

parlayan yıldızı olacak"
Ak Parti’nin Gemlikli 
Milletvekili aday 
adayı Oktay 
Kahveci, Orhangazi 
İlçe örgütünü 
ziyaretinde yaptığı 
konuşmada, 
“Gemlk ve 
Orhangazi Bursa’mn 
parlayan yıldızı 
olacak^ dedi. 
KahVedi, Ak Parti 
Orhangazi İlçe" 
binasını ziyaret 
ederek,İlçe Başkanı 
Neşet Çağlayan ve 
ilçe teşkilatı ile 
buluştu 
Burada yaptığı 
konuşnpda, Gemlik 
ve Orhangazi 
ilçelerimin komşu 
olmalarının yanı 
sıra, kader ortaklığı 
yapan iki kardeş ilçe 
öldüğünü da belirtti. 
Kahvec^, Gemlik’in 
büyüyen sanayisi, 
serbest bölgesi, 
turizmi ye yenilenen 
atılımlârıyla dikkat 
çeken bıhilçe 
olduğunu şöyledi.

Orhangazi’deki geliş 
melerden de söz 
eden Kahveci, 
şöyle konuştu: 
“Orhangazi’deki 
gelişmelerde 
çok önemli.
Orhangazi’nin 
potansiyelinin 
gözaroi edilmemesi’ 
gerekir. İki ilçenin 
arasında uzun yıllar
dan beri dostluk ve

ticaret ilişkisi 
devam ediyor.
Bursa’ya kurulacak 
ikinci bir üniversite 
konusunda
Orhangazi’nin 
Gemlik’e olan 
desteklerini unut
madık. Milletvekili 
seçı'dığım takdirde 
Gemlik ve
Orhangazi’nin 
Bursa’mn parlayan

yıldızları olacağına 
inanıyorum” dedi. 
Orhangazi İlçe 
Başkam Neşet 
Çağlayan da kendi
sine aday adaylığı 
nın hayırlı olması 
temennisinde bulun
du. Ziyaret sırasında 
Orhangazili mil
letvekili aday adayı 
İsmail Aydın da 
bulunuyordu.

Romanlar Kaymalıanıı ziyaret eni
Gemlik Romanlar 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği yöneti
cileri, Kaymakam 
Bilal Çelik’i maka 
mında ziyaret etti. 
Gemlik Romanlar 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Ergün Taşoğlu, 
Gemlikli romanlar 
için Kaymakam 
Bilal Çelik’ten konut 
projesi başlatıl
masını istedi.
Hurdacılık yapan 
roman vatandaşların 
köylerde hurda 
toplamalarının 
yasak olduğunu 
belirten Taşoğlu,

Gemlikli romanları 9 
dinledikten sonra, | 
müzik eğitimi ve 
enstrüman alımları | 
konusunda gerekli 1 
girişimleri başlata
cağını söyledi

hurdacıların köye 
girişleri için 
Kaymakam Bilal 
Çelik’ten giriş kartı 
talep etti.
Taşöğlu, ayrıca 
Roman çocuklarına

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
müzik eğitimi 
verilmesini ve 
onlara enstrüman 
alınmasını istedi. 
Kaymakam Çelik,

T.C. Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından | 
aldığımız 005386 nolu 4.560.00 TL lik alındı belgesinin aslı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.. s
GEMLİK GOLDSTAR RESTAURANT LOKAN. HİZMETLERİ INŞ.

VAVID Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğunu, nüfus cüzdanımı
HHIlr kaybettim. Hükümsüzdür. BERKAY ALI PORSUK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP’lıler Başbuğ 
Alparslan 
Türkeş’i andı. 
MHP Gemlik İlçe 
binasında yapılan 
program, İlçe 
Sekreteri Fikret 
Turunç’un duası 
ile başladı.
Merhum Türkeş’i 
anlatan sinevizy- 
on gösteri sinin 
ardından Türkeş 
ile alakalı 
düşünceler pay
laşıldı. Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz; 
“Basbuğ’umuz 
bize Üç Önemli 
Miraz bıraktı 
bunlar: Türk 
Milliyetçiliği 
Ülküsü, MHP ve 
Ülkü Ocaklarıdır. 
Bunlara sahip 
çıkarak ona layık 
olmak öncelikli 
görevimiz olma- 
lidir.” MHP 
Gemlik Başkan 
Yardımcısı 
Osman Durdu; 
“Hepimizin bura
da bulunmasına 
vesile olan 
Başbuğumuzu

i andı

anmak ve anla
mak için bura
dayız. Tüm 
ihanetlere, Oyunla 
ra ve eylüllere 
rağmen 40 yılı 
doldurmuş bir 
hareket isek bu 
Başbuğ’un 
inancı nın göster
gesidir. Onun 
mücadelesi siyasi 
menfaat ve 
kazanç değil 
ahlak ve fazilet 
mücadelesi idi.” 
MHP Belediye 
Meclis Üyesi 
Suat Laçinok; 
“Rahmetli 
Başbuğumuz bu 
asrın yetiştirdiği 
önemli

Liderlerden 
biridir, vermiş 
oldukları 
mücadelenin 
sonunu bizlerin 
iktidar ile son
la ndirm asi Türk 
Milletinin de kur
tuluşu olacaktır 
şeklinde görüş
lerini belirttiler." 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoglu; 
“Biz, kısa bir 
dönem olsa da 
Başbuğ Türkeş’in 
Genel Başkanh 
ğında görev 
yapmış şanslı 
kişilerdeniz. 
Başbuğa bak
tığımda şunu 

görüyorum 
İdeallerinin 
arkasında duran 
bu ideallerini de 
Türkiye gerçek
lerinin de farkına 
vararak şekil
lendiren bir 
Liderdi. O gün 
söyledikleri 
Tehlikeler bu 
gün karşımıza 
somut gerçekler 
olarak karşımıza 
çıkmış durumda, 
görevimiz ona 
layık olduğumuzu 
göstererek 
MHP’yi iktidar 
yapmaktir. ” 
şeklinde konuş
malarını tamam
ladılar.

Has Mi den Gendil Komi nroiesi

Halkın Sesi 
Partisi, (HAS) 
Gemlik Gençlik 
Kolları İlçe 
ziyaretleri kap
samındaki 
tanışma gezi
lerini sürdürüy
or.
İznik'teki 
yapılanmayı 
görmek için 
geldiklerini 
belirten Genel 
Sekreter 
Yıldıray Gölcük 
ve Gençlik Kolu 
Başkanı Cengiz 
Aytunç kendiler
ine gösterilen 
misafirperlige 
teşekkür ettiler. 
HAS İznik 
Teşkilat Başkanı 

Mahmut Herseki 
ve Gençlik Kolu 
Başkanı Ahmet 
Terzi'nin ev 
sahipliğini pay
laştığı toplantı
da, gençlerin 
siyasi partilere 
verdikleri katkı
dan bahsedildi. 
Bu tip tanışma 
ve dayanışma 
platformlarının 
uzun vadede 
çalışmalarına 
artı yönde yan
sıyacağına 
inandığını 
belirten 
Herseki: "HAS 
Parti Bursa böl
gesi olarak yeni 
bir oluşumun 
temellerini

atalım.
Gençlik Konseyi 
kuralım.
Daha koordineli 
bir çalışma 
bizi hedefimize 
yakınlaştırır" 
dedi.
Gençlerin 
malesef 
siyasetten uzak 
durduğuna 
değinen Yıldıray 
Gölcük ise "Bu 
bakış açısını 
yapacağımız 
istikrarlı 
çalışmalarla 
eriteceğiz. HAS 
Parti olarak 
genç ve duru 
fikirlere önem 
veri yoruz." şek
linde konuştu.

«OT
y■>.££tes;
/ - İ'? s s.

«m:

iderli

■ifnalatçı, yatınmet ve saftn T 
aImacıları nyüzyüzegörüşmşler 
g^rçşkleşur^e^fdnerhll^^fş61 
platformu otegtujuydr,. '

Siz de otomotiy-^el^örünün 
Ayrösya bölgeşındeKİ bu en^herhli 
bullışmasîhda eşsiz iş fırsatlarından 
yararlanın I

■' 1000'den fazla katılımcı firma
■ 4O'ı aşkın ülkeden ürün ve hizmet
■7100’ ün üzerinde' ülkeden ziyaretçi

Detaylı bilgi için:
Hannöver-Messe IntematıonaOİstanbul
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Mil Minili I HM CM Erdoğan; “Yegane ülkeyiz”
CHP'de genel Seçim 
adaylarını belir
lemek için 29 ilde 
yapılan ön Seçimler 
mevcut milletvekil
leri için hüsran 
oldu.
Kılıçdaroğlu'na 
genel başkanlık için 
destek imzası veren 
14 vekil de ön 
seçime takıldı. 
CHP'de, milletvekili 
listelerinin kesinleş 
meşine bir hafta 
kala "ilk tasfiye" 29 
ilde yapılan ön 
seçimlerle gerçek
leşti. On seçime 
giren milletvekilleri 
"örgüt" sandığından 
çıkamadı. Sadece 
Sivas Milletvekili 
Malik Ec-der 
Özdemir, ön seçim
den birinci sırada 
çıktı. Ön seçimi 
kazanan tek kadın 
aday adayı, 
Uşak'tan Dilek 
Akagün Yılmaz 
oldu.
Şahin Mengü de 
seçilemedi 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
genel başkanlığa 
adaylığını açık
ladığında Meclis'te 
58 milletvekili imzalı 
destek açıklaması

yapmıştı. İmza 
veren bu vekillerden 
Hüseyin Ünsal, 
Akif Ekici, Ahmet 
Küçük, Fatih Atay, 
Erol Tınas-tepe, 
Halil Ünlütepe, Ali 
Rıza Ertemur, Yaşar 
Ağyüz, Ali Arslan,
Tansel Barış, 
Turgut Dibek, Bilgin 
Paçarız, Şahin 
Mengü, Rasim 
Çakır da ön seçim
den çıkamayı 
başaramadı. Ön 
seçimin ardından
Genel Merkez'de 
liste mesaisi 
başladı. CHP 
Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu 
ön seçimi kazanan 
isimlerin doğrudan 
listede yer 
alacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu, 
ön Seçim 
sonuçlarının 
ardından anket ve 
kamuoyu yokla
malarını kesin 
listeleri belirlemede 
dikkate alacak.
Kılıçdaroğlu 
başkanlığındaki 
Merkez Yönetim 
Kurulunun da bu 
hafta, resmi ve 
gayri resmi seri 
toplantılar yapması 
bekleniyor.

Başbakan 
Erdoğan: "Tüm 
bu coğrafyada 
her kesim ile 
görü şebilen 
yegane ülkeyiz. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
partisinin grup 
toplantısında 
konuştu.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
konuşmasında 
eski CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal'ın kendisine 
yönelik sözlerine 
yanıt verdi. 
Kendisine 'ulan' 
diye hitap eden 
Baykal'a cevap 
veren Erdoğan, "Be 
nim, senin seviyene 
inmek gibi bir der 
dim yok. Zaten, bu 
siyasette milletim 
her zaman sana 
tokadı attı. 
Milletimin tokadı 
kalmadı, en sonun
da partindeki düne 
kadar yanında olan
lar da tokadı attı. 
'Ben siyasette 
yokum' diyen de, 
ertesi gün Genel 
Başkan oldu. O da 
sana tokat attı" 
dedi.
Muhalefet parti
lerinin belli bir alana 
kısıldığını iddia

eden Başbakan 
Erdoğan, şöyle 
konuştu: 
"Ya bir etnik 
grubun, ya bir böl
genin vayahut kum
salların partisi oldu
lar. Biz ise her yerin 
partisi olduk. Büyük 
olabilmek için kapa
site ve tevazu lazım, 
büyük düşünmek 
lazım. Bunlar da 
kapasite var mı ki, 
büyüyebilsinler?
Belli kesimlere hitap 
edip, belli sorunları 
görmezden geliyor
lar. Katı şablonlara 
sıkışmış halde duru
mu idare ediyorlar. 
CHP, 1940'larda 
takılıp kaldığı yer
den bugünlere hala 
gelemedi. Kendi iç 
çekişmelerinden, 
milletin sorunlarına 
kulak vermeye fırsat 
bulamıyorlar.

Yaptıkları tek şey, 
hakaret etmek. Bu 
hakaretin bedelini 
de, 12 Haziran'da 
ödeyecekler. Eski 
Genel Başkanı, 
herkesin malumu. 
Şu anki Genel 
Başkana, görevi 
neden devretmek 
zorunda kaldığı 
ortada. Ona kalsa 
devretmeyecekti 
ama durum oldu.

Şimdi, kendisine 
güç devşirebilmek 
için, şahsıma 
'ulan' diye 
hakaretler ediyor. 
Benim, senin 
seviyene inmek 
gibi bir derdim 
yok. Zaten, bu 
siyasette milletim 
her zaman sana 
tokadı attı.
Milletimin tokadı 
kalmadı, en sonun
da partindeki düne 
kadar yanında 
olanlar da tokadı 
attı. 'Ben siyasette 
yokum' diyen de, 
ertesi gün Genel 
Başkan oldu. 
O da sana tokat 
attı. 1940'larda, tek 
parti olmanın 
imtiyazı ile milletin 
dçrdine kulak 
tıkayan CHP, bugün 
de aynı şekilde 
devam ediyor"
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yılmaz; "Özürlüler Senliğine 
Katkı yapmaya hazırız" lıiîiMHıftıiısııııılıılııiıı

Gemlik'te her yıl 
düzenlenen "Özür
lüler Şenliği" için 
çalışmalar sürerken 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, "Kutsal bir 
gün, elimizden 
geleni yapmaya 
hazırız" dedi.
Başkan Vekili Yıl 
maz'a nezaket ziya 
retinde bulunarak 
görevinde başarı 
dileklerini sunan 
Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Başkanı Tamer Sivri 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, bu yıl 11. inci 
si yapılacak olan

SiiiıiiSefifllİllıoğretiınO^lu'ııtlanhelediMeyeziyaıei
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlköğretim 
Okullarına yapı lan 
Geri Dönüşüm 
desteğinin artarak 
devam edeceğini 
söyledi.
Daha önce 5 bin lira 
olarak maddi gelire 
ihtiyacı olan İlköğre
tim okullarına sırayla 
verilen para yardım
ları bundan sonra 
bir miktar daha 
artırılacak.
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Müdür Yardımcısı Ali 
Deliak, Okul Aile 
Birliği Başkanı Yeliz 
Oğuz ve Zehra Yıltürk 
ile öğrenciler Dila 
Oğuz ve Mehmet 
Aydın, Gemlik 
Belediye Başkan

"Özürlüler Şenliği" 
için destek istedi. 
Sivri, şenlik çalış
maları için destek 
isteyecekleri sanayi 
kuruluşlarını ziyaret
lerinde belediye 
meclis üyelerinden 
de bir kişinin yan
larında bulunmasını 
arzu ettiklerini belir 
terek, Yılmaz'dan 
destek istedi.
Özürlü Şenliği’ne

Vekili Refik Yılmaz'ı 
ziyaret ederek 
okullarının ihtiyaçları 
konusunda bilgi 
verdi. Okul Müdürü 
Yavuz, okul binasının 
dış cephesini boyat
mak için geri 
dönüşüm desteğin
den faydalanmak 
istediklerini söyledi. 
Okulların ihtiyaçlarını 
belediyelere verilen 
yetkiler çerçeveşinde 
karşılamaya çalıştık
larını söyleyen 
Yılmaz, ihtiyacın bir

Gemlik Belediyesi 
olarak destek vere
ceklerini ve her 
zaman özürlülerin 
yanında olduklarını 
belirten Belediye 
Başkan Vekili Yılmaz, 
"Her birimiz bir 
gün engelli olmaya 
adayız. Özürlüler 
Şenliği gibi kutsal 
güne elimizden gele 
ni yapmaya hazırız" 
şeklinde konuştu.

kısmını belediye 
olarak kendilerinin 
karşılayabileceklerini, 
bir kısmını da 
özel teşebbüs 
desteğiyle karşılaya
bileceklerini 
belirterek "Geri 
dönüşüm desteğini 
artırarak devam 
ettireceğiz. Geri 
dönüşün destek pro
jesi güzel bir uygula
ma, İlköğretim 
okullarımıza sırayla 
maddi desteğimiz 
sürecektir" dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, alternatif 
çözümlerle, kent içi 
ulaşıma rahat nefes 
aldırmaya devam 
ediyor.
Cumhuriyet Cadde 
si’nin araç trafiğine 
kapatılarak yaya 
trafiğine tahsis edil 
mesi nedeniyle 
Atatürk ve Haşim 
işcan Caddelerinde 
çeşitli düzenlemeler 
yapıldı. Buna göre, 
Yıldırım bölgesinden 
gelen otobüs hatları 
Gökdere, Setbaşı, 
İnönü Caddesi’nin 
kullanarak Hasimiş 
can Caddesi’ne; 
Nilüfer bölgesinden 
gelen bazı otobüs 
hatları da Timurtaş 
paşa, Devlet Hasta 
nesi ve Muradiye 
yönüne yönlendirildi. 
Uygulama ile İlgili 
bilgi veren Büyükşe 
hir Belediyesi 
Başkan Danışmanı 
Levent Fidansoy, 
Nilüfer bölgesinden 
otobüslerle şehir 
merkezine gelmek 
isteyen vatandaşların 
TTmurfaşpaşa 
durağında inerek 
35/C numaralı hatta 
ücretsiz aktarma 
yapabileceğini ve bu 
sayede Heykel, 
Setbaşı, Yeşil, 
Gökdere ve Şehreküs 
tü’ne gidebilecekleri
ni belirtti. Fidansoy, 
aynı şekilde Yıldırım 
bölgesinden gelen 
otobüslerle Devlet 
Hastanesi’ne ulaş
mak isteyen vatan
daşların da Setbaşı 
Mavi köse Durağı, 
Beyazıt Caddesi 
Köprübaşı durağı, 
Kemal Bengü

Caddesi Acem Reis 
Cami durağı ve 
Hasim İşcan Caddesi. 
Ördekli Kültür 
Merkezi duraklarında 
inerek 35/B numaralı 
otobüsler aracılığıyla 
Şehreküstü, 
Timurtaşpaşa ve 
Devlet Hastanesi’ne 
ücretsiz olarak 
gidebileceklerini 
vurguladı.
Ayrıca BursaRay’ı 
kullanarak şehir 
merkezine ulaşmak 
isteyen vatandaşların 
Şehreküstü 
BursaRay Istasyo 
nu’ndan bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
ücretsiz aktarma 
yapabildiğini vurgu
layan Fidansoy, 35/C 
haLnumarah oto
büslerle Timurtaş 
paşa, Heykel, Setbaşı 
bölgesine; 35/B hat 
numaralı otobüslerle 
de Altıparmak, 
Muradiye Bursa 
Devlet Hastanesi, 
Heykel ve Setbaşı 
bölgesine ulaşabile
ceklerini belirtti.
Fidansoy, 35/C hat- 
tinin 6 Nisan Çarşam
ba gününden itibaren 
yoğunluk yaşanan 
sabâh ve akşam saat
lerinde 5 dakikada bir 
çalışacağını da söz

lerine ekledi.
Dağıtım araçlarının 
caddelere giriş 
saatleri belirlendi. 
Öte yandan, kent 
merkezindeki 
Atatürk, Cumhuriyet, 
Altıparmak, İnönü, 
Gazcılar, Uluyol, 
Fevzi Çakmak ve 
Kıbrıs Şehitleri 
Caddeleri ile Santral 
Garaj önü ve Çekirge 
Caddesi’ne girecek 
dağıtım araçlarının 
yük indirme ve 
bindirme saatleri 
UKOME Kurulu’nun 
21.01.2011 tarih ve 
16 sayılı kararı ile 
yeniden belirlendi 
ve yasaklama 
levhalarının 
montaj! tamamla
narak uygulamaya1 
geçildi. Karara 
göre Atatürk, 
Cumhuriyet, 
Altıparmak, İnönü, 
Gazalar, Uluyol, 
Fevzi Çakmak, Kıbrıs 
Şehitleri, Santral 
Garaj onü ve Çekirge 
caddelerine girecek 
dağıtım, kargo, lojis
tik ve paz ' lama gibi 
şehir içi dağıtım 
araçları, 10.00-12.00, 
14.00-16.00 ve 21.00- 
07.00 saatleri arasın
da yük indirme ve 
bindirme yapabile
cekler.

tıtmıuBiııııvıı
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Sümerbank Eski Binası Satıldı
Mülkiyeti Bursa İl 
özel Idaresi'ne ait 
olan eski Sümerbank 
binası satıldı.
Osmangazi ilçesi 
Tahtakale Mahalle 
si'nde 433 bin 97 
metrekare arsa 
üzerinde yer alan 2 
bin 133 metrekare 
inşaat alanlı 4 katlı

kargir bina 2886 
sayılı Devlet İhale 
Kanunu'nun 36. mad
desi gereğince 
satıldı. Kapalı teklif 
usulüyle satışa çıkarı 
lan bina, Çetinkaya 
Giyim Sanayi ye 
Ticaret AŞ firmasına 
7 milyon 751 bin TL 
bedelle satıldı. Bursa

İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Kemal 
Demirel, "Eski 
Sümerbank binasının 
muhammen bedeli 7 
milyon 500 bin TL idi; 
ancak pazarlık usulü 
ile bu rakam 7 milyon 
751 bin TL'ye 
çıkarıldı. Bu karar il 
encümeni tarafından

oy birliği ile alındı. 
Alman karar valilik 
makamına sunularak 
satış tamamlanacak. 
İhalenin encümen 
safhası tamamlanmış 
durumda. Gerekli 
makamların onay yer
mesi ile binanın satışı 
gerçekleşmiş ola
cak." dedi.

GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 
MUDURLUGU’NUN 

DÜZENLEDİĞİ ZEYTİNYAĞLI 
YEMEK VE TATLI YARIŞMASINA 

KATILIN YARIŞIN

BAŞVURULAR;
GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 NİSAN 2011
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Seksek «e Mendil Kanmaca Kursuna biiııiilı ilgi

Türkiye Çocuk 
Oyunları 
Konfederasyonuna 
bağlı, Seksek ve 
Mendil Kapmaca 
Federasyon 
Baskanlarının 
katılımı ile Gemlik'te 
01 Nisan'da 
başlayıp 03 Nisan'da 
sona eren Seksek ve 
Mendil Kapmaca 
Kursuna Gemlik - 
Orhangazi ve İznik 
ilçelerinden toplam 
120 öğretmen 
başvurdu.
Türkiye genelinde 

tferriıtnmen yukfceK' 
olduğu kursun

Gemlik'te yapılması 
memnuniyet yarattı. 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen yaptığı 
konuşmada;
“Böyle önemli bir 
projeye ev sahipliği

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT.SİGORTALARI, FERDİ KÂZA 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 IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

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

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

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

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında_

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

yapmaktan kıvanç 
duyduklarını, katilim 
ve organizasyonun 
beğenilmesinin 
Gemlik için gurur 

vericidir” dedi.
Çocukluğumuzda 
oynadığımız 
oyunların kurallı bir 
şekilde Fedarasyona 
dönüştürülüp 
yaşatılmasından 
duyduğu mem
nuniyeti de dile 
getiren Ercümen, 
Seksek Federasyonu 
ve Mendil Kapmaca 
Fedarasyon Başkan 
larına özverilerinden 
dolayi teşekkür etti. 
Kursiyer Öğretmen
lerin kursta çocuk
larındaki heyecanı 
tekrar yaşadıklarını 
belirttiler.
Çoskuyla katıldıkları 
kursu tamamlayan 
öğretmenler, Oyun 
Lideri ve Hakem 
olmaya hak

kazandılar.
Seksek Federasyonu 
II Temsilcisi Mehmet 
Duran yaptığı açıkla
mada, çocuk
larımızın Bilgisayar 
ve Televizyon 
bağımlılığından 
kurtarıp oyun for
munda spora yön
lendirmelerinin 
önemini vurguladı. 
Nisan ayı sonunda 
okullar arası 
Seksek ve Mendil 
Kapmaca Ligini 
başlatıp Antalya'da 
yapılacak olan 
Türkiye Finallerine 
öğrencilerin katıl
malarını sağlamak 
gayretinde olduk
larını söyledi.
Mehmet Duran; 
Ligin kurulması 
için Sponsor bul
malarının önemli 
olduğunu, Gemlik 
için büyük bir fırsat 
olan Bursa ilinde

sadece Gemlik'te 
düzenlenen bu 
aktivitenin Gemlik 
işadamları tarafın
dan sahiplenilme 
sinin önemli 
olduğunu belirtti. 
Seksek Federasyon 
Başkanı Oktay 
Yellikaya ve Mendil 
Kapmaca 
Federasyon 
Başkanı Emel 
Yıldırım; kursa 
katılıp sınavda 
başarılı olan tüm 
kursiyerlere Oyun 
Liderlik ve Hakemlik 
Sertifikası verileceği
ni bildirdiler.
Gemlik'te katılımın 
ve ilginin fazlalığın
dan memnun olan . 
iki Federasyon 
Başkanlar), 
Gemlik'in bu oyun
larının tanıtımında ve 
yaygınlaşmasında 
önemli rol üstlendiği 
ni belirttiler.

Uludan'aa Sezona Ma
TÜRKİYE'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden biri 
olan Uludağ'da, 
aralık ayı başında 
açılan kayak sezonu 
kapanıyor. Bursa 
Kayak Kulübü 
üyeleri, halen 55 
santimetre kar 
kalınlığı olan 
zirvede sezonun 
son kayağını yaptı. 
Tatilcilerin 'Beyaz

Cennet' olarak 
adlandırdığı 
Uludağ'da otellerin 
büyük bölümü 
sezonu kapattı. 
Aralık ayı başında 
sezonu açan ancak 
yetersiz kar yağışı 
yüzünden sıkıntılı 
günler geçiren 
tesisler, Yılbaşı ve 
sömestir tatilinde 
hem kar yağışı hem 
de tatilci akını ile

doldu taştı.
Nisan ayı olmasına 
rağmen kar 
kalınlığının 55 
santimetre olarak 
ölçüldüğü 
Uludağ'da, otellerin 
yanı sıra diğer 
tesisler de sezon 
sonu hazırlıkları 
yaparken, 
kayakçılar da 
sezonun son . 
kayağım yaptı
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mom# lamm çeşitli tersml alimi
Vergi borçlarının 
yapılandırılması için 
süreç devam ediyor. 
Borçluların uygula
madan yararlanması 
için 2 Mayıs'a kadar 
başvuruda bulun
ması gerekiyor. 
Başvurular ilgili 
kurumlara 
yapılırken, trafik 
cezaları ile motorlu 
taşıtlar vergisi 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması 
için internetten de 
başvuru yapılabile
cek.
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'mn 
duyurusuna göre, 
motorlu taşıtlar ver
gisi ve taşıtla ilgili

Çiftçinin mutluluğu yarıda kaldı
Türkiye'nin hububat 
ambarı Konya'da ilk
bahar yağışlarına 
sevinen çiftçilerin 
mutluluğu, bazı 
yörelerdeki buğday 
ekili alanlarda 
görülen sarı pas 
hastalığı ile adeta 
yarım kaldı. 
Hastalığın salgına 
dönüşme riski çiftçi
leri endişelendiriyor. 
Konya Ticaret 
Borsası (KTB) 
Başkanı Muhammet 
Uğur Kaleli, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, ilkbahar 
yağışlarının mevsim 
normallerinin 
üzerinde 
seyretmesinin ardın
dan, nispi nem ve 
yüksek sıcaklığın 
hububatta çiftçinin 
korkulu rüyası "sarı 
pas" hastalığına 
neden olduğunu

idari para cezaları 
için 6111 sayılı 
Kanunun yeniden 
yapılandırma 
hükümlerinden 
yararlanmak 
isteyen mükellefler, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
"www.gib.gov.tr" 

belirtti.
Bazı yörelerdeki buğ
day ekili alanlarda 
görülen "sarı pas" 
hastalığı nedeniyle 
çiftçinin sevincini 
yarım kaldığını ifade 
eden Kaleli, "Sarı 
pas hastalığının yeni 
başladığı ekili alan
larda, acilen tedavi 
edici etkisi bulunan 
ilaçlamalara başlan
malı. Enfeksiyonun 
görülmediği alanlar
da ise ot ilacı ile bir
likte sarı pas 
hastalığının ilacı da 
atılmalıdır. İklim 
koşulları göz önüne 
alınarak, hastalıkla 
ilgili sıkı takibin 
yapılması ve hastalık 
çıkmadan ilaçla
manın yapılması 
yararlı olacaktır.
Hastalıklı tarlaların 
ilaçlanmasıyla verim 
düşüklüğünün önüne 

internet adresine 
girerek, "İnternet 
Vergi Dairesi» 
Motorlu Taşıtlar» 
Motorlu Taşıt 
Sorgulaması ve 
Kredi Kartı ile 
Ödeme" üzerinden 
başvuruda 
bulunabilecek.

geçilebilir" diye 
konuştu.
Kaleli, hububat 
yapraklarına yer
leşen sarı pas 
hastalığının ciddi 
oranda verim ve 
kalite kaybına neden 
olduğunu dile getir
erek, şunları kaydet
ti: "Hastalık 
geçtiğimiz yıllarda 
Çukurova'da çıkmış 
ve yüzde 50 verim 
kaybına yol açmıştı. 
Bu hastalık Konya 
bölgesinde çok 
görülen bir hastalık 
olmadığı için çiftçi, 
mücadele zamanını 
geciktirebiliyor. Bu 
gecikmenin yaşan
maması için buğday 
ekili tarlaların sürekli 
denetlenmesi gerekir. 
Mücadele zamanı 
geçirilirse yapılacak 
pek bir şey kalmaya
caktır.”

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 
sınavla 10 Avrupa 
Birliği uzman 
yardımcısı, PTT 
Genel Müdürlüğü de 
8 müfettiş yardımcısı 
alacak.
Atımlara ilişkin 
duyurular Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısı ile bazı gazete 
lerde yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer 
alan duyuruya göre 
PTT Genel 
Müdürlüğü 8 müfet
tiş yardımcısı alımın- 
da bulunacak. Yazılı 
sınav, 7-8 Mayıs 
2011 (Cumartesi- 
Pazar) tarihinde 
Ankara'da PTT Eği 
tim Merkezi Müdür 
lüğünde gerçek
leştirilecek.
Sınava hukuk, 
siyasal bilgiler, ikti
sat, işletme, iktisadi 
ve idari bilimler 
fakülteleri ile en az 
dört yıl eğitim veren 
ve denkliği yetkili 
makamca kabul 
edilen yerli ve ya 
bancı fakültelerden 
birini bitirmiş aday
lar katılabilecek. 
ÖSYM tarafından 
2009 ve 2010 yıl
larında yapılan 
Kamu Personel 
Seçme Sınavının

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KPSSP40 bölümün
den 80 ve daha üzeri 
puan almak ve 
başvuruda bulunan
lardan en yüksek 
puanlı ilk 120 aday 
içerisinde bulunmak 
da adaylarda 
aranacak şartlar 
arasında yer alıyor. 
(120. aday ile aynı 
puana sahip olan 
adaylar da sınava 
katılabilecek.) 
Sınava ilişkin diğer 
ayrıntılı bilgiler, 
www.ptt.gov.tr 
adresinden, PTT 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığına ait 0 
312 ^095150 numar
alı telefondan, PTT 
Başmüdürlükleri ile 
PTT Merkez 
Müdürlüklerinden, 
PTT Genel 
Müdürlüğü Müfettiş 
Yardımcılığı Giriş 
Sınavı Başvuru 
Formu ise 
www.ptt.gov.tr 
adresinden temin 
edilebilecek.
Öte yandan Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı 

NÖBETÇİ ECZANE
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Avrupa Birliği 
Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü, 10 AB 
uzman yardımcısı 
alacak.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinasyon 
Genel Müdürlüğünde 
boş bulunan 7'inci 
dereceden 6, 8'inci 
dereceden 2, 9'uncu 
dereceden 2 olmak 
üzere, en az 4 yıllık 
fakülte mezunu 
olmak şartıyla hukuk 
2, iktisat 3, ulus
lararası ilişkiler 1, 
maliye 2, işletme 
bölümü mezunu 2 
olmak üzere toplam 
10 kişi alınacak.
Sınav için başvuran 
adaylardan, Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) bel
geleri esas alınarak 
yapılacak sıralamaya 
göre her bir meslek 
grubundan belir
lenen sayının en 
fazla 4 katı hesap 
edilerek toplam 40 
kişi sınava kabul 
edilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

VAPÜR - FERİROT

L 
i

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

K Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
F

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 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

■ S
B
 I TAKSİLER

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

1' Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KSrfez
GEHLİK’İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3932 

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)

HlUUllNil
TOS SİMASI 

Aşmum 
I100-I6.00-I9.00 

KOLPAÇİTO BOMBA 
İİI5-O2I.I5

TA SONSA

Rezervasyon 
(Telî5U3J2l)

http://www.gib.gov.tr
http://www.ptt.gov.tr
http://www.ptt.gov.tr
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ j
1 Kupon 2 EKMEK

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın” j
Gemlik'teki tüm fırınlarda geçerlidir :

Tel: 505 00 46 I
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

II
GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDEj

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 1
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri] 

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 

ÇfPGZ Nikah Masası ve ekipmanı»

Piyanist Volkan gösterileri Süreriz aösterilecu



Orhangazi'ye helikontet 
diistü: 1 ilh 2 yaralı

Orhangazi yakınlarında düşen helikopterde bu 
lunan 3 personelden finin hayatını kaybettiği, 
diğer 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi. 3'de

Üniversite Derneği 
Rektör ve Yardımcısı 
Müfit Parlak ”ı kutladı 

Gemlik Üniversitesi Yaptırma Yaşat 
ma ve Koruma Derneği Başkanı 
Hasan Başaran yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ile birlikte Uludağ 
Üniversitesi Rektör ve yardımcısını 
ziyaret etti. Haberi sayfa 2’de

Belediye Medisi’nin Nisan ayı toplantısında CHP ve MHP’nin ittifak yapması sonucu 
Divan, Encümen ve komisyon üyelikleri ve iki partinin üyeleri arasında paylaşıldı

Mecliste muhalefetin dediği oldu
Belediye Medisi’nin dün 
yapılan Nisan ayı ilk 
toplantısında, CHP ile 
MHP’nin tüm seçimlerde 
ittifak yaptığı görüldü. 
Meclis birinci ve ikinci 
başkanlıklarına CHP’li 
üyeler, meclis katiplikleri 
ne CHP’li üyeler, encü
men üyeliklerine ise 
CHP’den Fikret 
Çolakoğlu ile MHP’den 
Ömer Kahraman seçildi. 
Komisyonlarda da, CHP

ve MHP ortaklığı AKP’nin 
önüne geçti. GEMPORT 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyeliğine Mahir Gencer

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bu kez tersi oldu
Dün, Gemlik Belediye Meclisi’nde bir önce 

ki Meclise göre tam tersi bir durum yaşandı.
İktidardayken, muhalefete düşen CHP gru 

bu, meclisin küçük sayılı üyesi MHP ile ittifak 
kurunca, tüm Meclis kurumlan, encümen 
üyelikleri ile iki komisyon üyelikleri ve 
GEMPORT A.Ş. temsilciliği seçimlerinde ikti 
darı ele geçirdi.

Yani, CHP ve MHP, AKP’li Başkanvekili’ni 
tam denetim altına almış oldular.

Gördüğüm kadarıyla 17 Mart seçimlerinde 
yanlış kararlar alan CHP grubu, bu kez geliş 
meleri akıllı yönetti.

Burada MHP’nin muhlalefet yapma kararı 
etkili oldu.

Gemlik ortak akılla yönetilecek.
Birinin diğerine üstünlüğü olmayaca! *’de

yeniden seçildi. 
Komisyon üyeliklerinde 
ise CHP ve MHP ittifakını 
sürdürdü. Sayfa 5'de

Ülkemizin en önemli
sivil ticari girişimlerinden olan V; 

w ve Türkiye'nin tecrübeli optik kurumlannı 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar
Yenilenen vizyonumuzla açılış günümüzde sîzleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
9 Nisan 2011 / Cumartesi Saat 13.oo

İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A
L Halkbank karşısı GEMLİK

eleganceos.com.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Soluklanmak....
CHP'nin Bursa Milletvekilliği aday aday

ları belirlendi.
Yolları açık olsun.
Şimdi top Bursah adayları mülakata tabi 

tutacak genel başkan yardımcıları ile 
Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Sena Kaleli de...

99 başvuru aslında çok önemli..
Bu da demektir ki CHP iktidar için ciddi 

aday.
AKP'nin yıldıran ve sosyal yapıyı çök

erten politikalarından bıkan yurttaş 
umudunu CHP de arıyor.

Bu arada sağda da dikkate alınacak bir 
ittifak gerçekleşti.

son anda bir değişiklik olmazsa, 
Saadet Partisi, Türkiye Partisi ve 

Demokrat Parti güçlerini seçim için birlik
te kullanacaklar.

Gelelim CHP'ye...
Türk insanına umut ve heyecan veren 

bir programla toplumun karşısına çıkıyor
lar.

Projeler güzel...
Gerçekleşmesi halinde Türk insanının 

rahat bir nefes almasını sağlayacak nite
likte...

Ama ondan Önce yapılması gereken 
adaylık sürecini sağlıklı bir biçimde atlata
bilmek.

Gerçekçi ve yansız ölçütlerle,
Şağa fazla yalpa yapmadan,
Önce ve sonra hep toplum için üretecek 

adaylar belirleyerek yola çıkmak.
Daha başında ayrışmaya ve küskünlük

lere yol açmayacak bir "tablo" ancak 
CHP'yi umut haline getirir.

Ve dahi iktidara taşır.
Aslında CHP'ye yakışan Türkiye 

Coğrafyası'nın tamamında partililer 
arasında bir önseçim yaparak adayları 
belirlemekti ama...

Olmadı.
Olamadı.
O halde...
Dinamik...
Yaşamının her döneminde "sosyal 

demokrasi" yi özünde hissetmiş,
Yurtsever,
Türk toplumu için önemli çalışmalar 

içinde olmuş,
Suya sabuna her zaman dokunmuş, 
Yürekli insanlarla yola çıkmalı CHP. 
Türk emekçisi, çiftçisi, memuru, emek

lisi, sanayicisi, esnafı,
Ezilmek istemiyor.
Kuşkulardan sıyrılmak istiyor.
Eğitimde eşitlik istiyor.
Üretmek ve ürettiğinin karşılığını almak 

istiyor.
Onun için
Demokrasiyi önce kendi içinde özüm

semiş, insana değer veren, üretenin 
yanında olan, emeğe saygı duyan, etnik 
köklerle uğraşmayan, dini "seçim 
malzemesi" yapmayan, gerçek anlamda 
Türkiye'ye yeni ufuklar açan siyasal 
yapılar gereksinim var.

Hadi hayırlısı...

Üniuersiie Derneği Relıtör »e 
Yardımcısı Müfit Farları kınladı

Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran ve Yönetim 
Kurulu üyeleri Murat 
Yavuz, Mahir 
Gencer, Mahmut 
Solaksubaşı, 
Hüseyin Yener, İnan 
Tamer, Abdürrahim 
Korukçu, Emin 
Bora, İbrahim Koç, 
Tevfik Solaksubaşı,

Hakkı Çakır'dan 
oluşan heyet ile 
Bursa Emniyet 
Müdür Yardıcısı Ali 
Kemal Kurt, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğüne 
atanan Prof. Dr. 
Kamil Dilek ve 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak'ı makamında 
nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Heyet ilk ziyareti, 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak'a yaparak, 
tebrik ve yeni 
görevinde 
başarılar diledi. 
Daha sonra rektör 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek'i ziyaret 
ederek tebrik etti. 
Dernek Başkanı 
Hasan Başaran ve 
Dernek Denetlemeni

Prof. Dr. Abdürrahim 
Korukçu, derneğin 
kuruluş ve işlevi 
hakkında Rektör 
Kamil Dilek’e bilgi 
verdi.
Rektör Prof.Dr. 
Kamil Dilek ise 
Gemlik Üniversitesi 
ile ilgili yaşanan 
sıkıntıları tespit 
ederek gerekli 
çalışmalar yapıla
cağını söyledi.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Nezih Dimili yi ziyaret etti

ağabey önüdü “Kim ne söylerse
söylesin isine bakacaksın”

ABONE OLDUNUZ MU?
nımıııımıııunıııuıiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz'ın eski 
Belediye Başkanları 
na nezaket ziyareti 
sürüyor.
Eski Belediye 
Başkanlarından ve 
kendisi gibi Avukat 
olan Nezih Dimili'yi 
bürosunda ziyaret 
eden Belediye Baş 
kan Vekili Refik 
Yılmaz, siyaset ve 
hukuk konularında 
sohbet ederek, 
Gemlik'in sorun
larını konuştular. 
Bir Avukat olarak 
Gemlik Belediye Baş 
kanının yanlış yapa

mayacağının altını 
çizen Nezih Dimili, 
Başkan vekili 
Yılmaz'a ağabey 
olarak bazı tavsiye 
lerde bulundu. 
Dimili, "Kim ne 
söylerse söylesin,

muhatap olmaya
caksın işine baka
caksın" şeklinde 
konuştu.
Nezih Dimili'nin 
başarılı bir Belediye 
Başkanlığı yapması 
nın birikimlerini

paylaşmak istediğini 
söyleyen Başkan 
Vekili Yılmaz, 
"Eski başkan- 
larımızın 
tecrübeleri bizim 
için çok önemli, 
onları dinleyip 
iyi hizmetler vermek 
istiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
önümüzdeki gün
lerde eski Belediye 
Başkanlarından 
ANAP’lı Hakkı 
Çakır’ı da ziyaret 
ederek, görüş ve 
önerilerini dinleye
ceğini söyledi.

‘Gemlik Körfez* www. gem I i kko rfezg azetes i. co m
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YazıYORUM
Orhangazi yakın
larında düşen 
helikopterde bulu
nan 3 personelden 
1'inin hayatını 
kaybettiği, diğer 
2'sinin ise yara
landığı öğrenildi. 
Bursa Orhangazi 
ilçesi İznik Gölü 
yakınlarında, 
Dutluca Köyü 
civarında Ciner Hava 
Taşımacılığı AŞ'ye 
ait Fransız yapımı 
Eurocopter EC 155 
tipi VIP amaçlı kul
lanılan helikopter 
düştü.
Helikopterde bulu
nan pilotlardan 
Ahmet Deniz'in 
hayatını kaybettiği, 
kaptan pilot İsa 
Aşık'ın ve helikopter 
teknisyeninin ise 
yaralandığı belirtildi. 
Kaptan Pilot İsa 
Aşık'ın bacaklarında 
kırık olduğu, teknis 
yenin ise hafif yaralı 
olduğu kaydedildi. 
Pilot Ahmet Deniz'in 
ise kaza yerinde 
hayatını kaybettiği 
belirtildi. Kazayı, 
helikopter düştükten 
sonra hafif yarayla 
atlatan teknisyenin 
112'yi arayarak 
haber verdiği ve yar 
dim istediği bildiril
di. Kazanın sebebi 
olarak; yoğun yağış 
ve sis olabileceği 
bildirildi. Bilecik- 
Bursa-Kocaeli-Sa 
karya hattında son 
beş gündür yoğun 
bir yağış görüldüğü,

Düğümle çanta çalan minik hırsızlar yaRalandı
Bursa'da 6 ve 11 
yaşındaki iki kardeş, 
bir düğün salonunda 
davetlilerin çanta
larını çalıp kaçarken 
yakalandı.
İddiaya göre, 6 
yaşındaki A.E. adlı 
kız ve ağabeyi K.E. 
(11), girdikleri bir 
düğün salonunda 
gelen davetlilerin 
masalarını tek tek 
gezmeye başladı. 
Özellikle bayan 
davetlilerin çanta
larını gözleyen iki 
kardeş, düğüne 
gelerek eğlenen ve 
masalarından kalka
rak halay çeken 
bayanların çanta
larının içinde bulu

Yeter be usta!...

sis nedeniyle yer yer 
görüş mesafesinin 5 
kilometre ve altına 
düştüğü ifade edildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 
5 KİLOMETRENİN 
ALTINA DÜŞMÜŞ 
Kazanın yaşandığı 
bölgede, görüş 
mesafesinin 5 kilo
metrenin altına 
düşmesi sonrası, 
alçak irtifada, uçuş 

s yapan helikopterin 
bir yüksekliğe 
çarparak düşmüş 
olabileceği iddia 
edildi. Meteorolojik 
şartlardan dolayı 
düşmüş olabileceği 
belirtilen helikopte 
rin, yeni ve teknolo
jik özelliklerinin iyi 
olduğu kaydedile 
rek, helikopterin üç 
personelinin de Kara 
Kuvvetleri Kara 
Havacılık Komutanh 
gı'ndan emekli 
askerler olduğu 
bildirildi.

nan ziynet eşyaları 
ile paralarını çal
maya başladı. Bir 
çantayı montunun 
altına saklayan K.E., 
kardeşi ile uzaklaş
mak isterken kendi
lerini fark eden 
vatandaşlar tarafın
dan yakalandı. 
Düğün salonuna 
gelen polisler, yaşla 
rı küçük iki zanlıyı 
Merinos Polis 
Karakolu'na götür 
dü. İki kardeşin 
düğün salonundan 
çanta ile kaçmaları 
ve yakalanmaları 
güvenlik kameraları
na da yansıdı. 
İfadeleri alınmak 
üzere karakola geti

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotrnail.cQrn 
www.milliyet/blog/özcan vural

Ciner Grubu'na ait 
özel nefikopterın, 
VIP amaçlı kullanıl 
dığı ve uçuş yap
madığı durumlarda 
Esenboğa Havalima 
nı'nda beklemede 
bulunduğu öğrenil
di. Helikopterin, 
özellikle K.Marâş 
Afşin-Elbistah 
Termik Santrali 
havzasında meyda 
na gelen göçük son
rası sıklıkla oraya 
yönetici ve personel 
taşıdığı bildirildi. 
Helikopterin bir süre 

rilen iki kardeş, hır 
sizlik olayını kendi
lerinin yapmadığını 
iddia etti. Ancak 
çocukların üzerlerin 
de yapılan aramada, 
çantası çalınan bir 
bayana ait cep tele
fonu ve bir miktar 
para çıktı. Zanlıların 
yapılan kimlik 
sorgularında ise 
kardeşlerin daha 
önce de hırsızlık 
suçlarından kayıt
larının olduğu ve 
arandıkları ortaya 
çıktı. Küçük hırsı
zlar, ifadelerinin alın 
masının ardından 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne 

öncesine kadar 112 
Acır Servis h iz m et
lerinde de kul
lanıldığı kaydedildi. 
Uzmanlar, bölgede 
son dönemde Bile 
cik-Bursa-Kocaeli- 
Sakarya hattında 
son beş gündür yo 
ğun bir yağış görül 
düğü ve oluşan sis 
nedeniyle bazı 
helikopter uçuşla 
rının iptal edildiğini 
ve düşen helikopte 
rin bu anlamda riskli 
bir uçuş gerçekleştir 
diğini öne sürdüler.

teslim edildi. Çocuk 
Şube Müdürlüğü'nde 
suçlarını itiraf eden 
kardeşler, ilk başta 
düğün salonu 
yetkililerine suçu 
atmaya çalışırken, 
daha sonra anne 
ve babalarının 
kendilerini bu işe 
zorladıklarını iddia 
etti. Polis, çocuk
ların ifadeleri doğ 
rultusunda düğün 
salonu müdürünün 
de ifadesine başvur
du. Emniyette 
ifadeleri alınan 
ağabey ve kardeşi, 
daha sonra adliyeye 
sevk edildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Eşbaşkan Tayyip Erdoğan, kendisinin 
2002 dönemin Acemilik, 2007 dönemini 
Kalfalık, 12 Haziran 2011 sonrasını ise 
Ustalıkolarak nitelendirdi.

Eşbaşkan Erdoğan çömezlik dönemi
ni Profesör Necmettin Erbakan'ın 
yanında geçirdi,

Geçen hafta kendi kendini "Delikanlı" 
olarak ilan eden başkan, şimdide kendi 
kendini "Usta" ilan etti!..
Ah be usta, Çömezliğin- Çıraklığın- 

Kalfalığın döneminde öyle işler ettin ki 
Kırılmadık, dökülmedik yanımız 
kalmadı.
Siyasette her şey sonucu ile ölçülür 

usta.
Yaptıklarınıza başlıklar halinde 

bakalım;
Azeri kardeşlerimizin gönülleri kırık. 
Kıbrıs olayında çok geriye gittik.
Avrupa Birliği maceramız, fişi siz 

çekin, biz çekmeyiz" noktasına geldi.
Amerika ile ilişkilerimizde ciddi güven 

bunalımı var.
İran ise bize güvenmiyor. Irak üç'e 

bölündü.
Türkiye olarak, "Libya'ya tek mermi 

atmayacağız" diyoruz, ama Libya'ya 
tonlarca bomba atan uçak ve gemilerin 
korumalığını yapıyoruz!..
"Açılım" denen ve içini bir türlü 

dolduramadığınız bir tuzağa düştünüz..
Profesörler, Rektörler, Bilim Adamları, 

Generaller,
Subaylar, Gazeteciler, Siyasetçiler 

suçlarını bilmeden hapislerde yaşam 
mücadelesi veriyorlar.

9 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca 
yaptığımız borcun "ÜÇ" katını yaptınız.

Cumhuriyetin tüm eserlerini yok 
pahasına sattınız.

Genç nüfusumuzda işsizlik %24 ü 
geçti.

Köylüyü kahveye çıkamaz, Esnafı sif
tah yapamaz,

Sanayiciyi yatırım yapamaz hale getir
diniz.

Gördün mü Usta, işler milletin 
penceresinden çok farklı görünüyor 
değil mi? ..

Söz ve müziği İlyas Keçeciye ait olan 
"Usta" isimli şarkısının günümüze 
uyarlanmış şekliyle veda edelim;

Çareler içinde çaresiz kaldık, 
Kimseler halimizi sormadı, 

Biz bittik, çilemiz bitmedi mi Usta.
Eyvahsız, dertsiz günümüz olmadı. 

İktidarınızın zulmünden payımızı 
aldık,

Tükendik, eridik bir şeyimiz kalmadı, 
Biz sizden bıktık,
Yeter be Usta... 
Bu nasıl yaşamak, 
Yeter be Usta...

TM A Â “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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

Automechanika İstanbul Fuarı 7-10 Nisan 2011 tarihlerinde TÜYAP’ta açılıyor

Dünyanın en büyük S 
Otomobil Üretim Dağıtım Tamir

Fuarı İstanbul’da açılıyor
Bu kez tersi oldu

Dün aldığım sinyaller doğru çıktı.
17 Mart günü yapılan Başkanyekilliği 

seçimlerinde kilit rol üstlenen, MHP dün 
de bunu sürdürdü.
Bir encümen üyeliği ile iki komisyonda 

görev üstlenirken, Belediye de olup biten
den haberdar olacak.

Haberdar olmanın ötesinde yönetimde 
söz sahibi olacak.

Gemlik Belediyesi’nde 17 Martta haksız 
bir seçim gerçekleşmiş, ama dün kısmen 
de olsa bu haksızlık giderildi..

Gemlik’in yönetimi bir siyasi gruba ve 
ona destek olan iki kişiye bırakılmamıştır.

Ortada maddi bir çıkar da söz konusu 
olmadan, tam bir siyasi ittifak gerçekleşti.

Bugün gelinen noktada, yargı kararı ge 
linceye veya daha sonrasına kadar, Gem 
lik üçlü bir koalisyon ile yönetilecek.

Koalisyonun başında AKP li bir başkan- 
vekili, encümenlerde CHP ve MHP olacak.

Mecliste ise AKP’den başkan, başkan 
vekilleri ve katipler CHP’den..

Her ne kadar bu tablo 29 Mart 2009 
seçimlerinin sonuçlarını yansıtmıyorsa da 
durum budun

Komisyonlarda ise tam bir koalisyon 
söz konusu..

2+1+2
Yani CHP+MHP+AKP.
Bundan sonra kavgasız ve gürültüsüz, 

karalama olmadan, yargı kararına kadar 
Gemlik’i ortak akılla, birlikte, barış içinde 
yönetmektir.

Kimsenin kimseye yargısız infazda bu 
lunmadığı, hukuksal sonuçlar beklenerek, 
buna saygılı duymamız gerekli bir döne 
me girdik.

Bu durum Gemlik’te ilk kez yaşanıyor.
Sonuç ne olursa olsun, her grup içine 

sindirmese de bir gerçek birlikte yaşa 
nacak.

Meclisin sonunda Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kendisi için mal varlığı konusun
da dağıtılan bir bildiriye karşı, mal varlı 
ğını açıkladı.

Yılmaz, eşiyle ortak olduğu 1/2 paylı bir 
ev, ortak olduğu 1/2 paylı bir büro ile 
ailesinin ortak olduğu bir inşaat şirketi 
bulunduğunu söyledi.

2009 yılı vergi rekortmen listesinde ilk 
100 kişi arasında 37. olduğunu, geçmiş 
yıllarda da aynı sıralarda vergi ödediğini 
hatırlattı.

İlgilenenlere duyurulur.
Bir başka konu ise benim son zamanlar

da yaptığım eleştirilerden rahatsızlık 
duyulması konusu.

Buradan kimsenin şahsiyetine, kişiliğine 
bir saldırıda bulunmuyorum.

Yaşanan siyasi gerçekleri kendi anlayış 
ve görüşümle, bir gazetecinin yaptığı gibi 
eleştiri sınırlarında kalarak yazıyorum.

Bundan sıkılanlar, Başbakana yapılan 
eleştirilere baksınlar...

Amacımız hakaret değil.
Bunları kimileri alkışlıyor, kimi işine gel 

mediği için küfürle karşılıyor.
Kimileri de elindeki yeni gücünü kulla

narak farklı şekilde kullanmaya çalışıyor. 
Onlara da verilecek cevabımız bulunur.

Merak etmesinler.

Messe Frankfurt 
İstanbul ve 
Hannover- Messe 
International 
İstanbul tarafından 2 
yılda bir düzenlenen 
Automechanika 
İstanbul 2011 
Uluslararası 
Otomotiv, Üretim, 
Dağıtım ve Tamir 
Fuarı bu yıl 07-10 
Nisan tarihlerinde 
İstanbul TÜYAP Fuar 
ve Kongre 
Merkezi'nde gerçek
leştirilecek.
Fuara 40*ın üzerinde 
ülkeden binin 
katılımcı ve 10Ö'ün 
üzerinde ülkeden 
ziyaretçi bekleniyor. 
Dünya otomotiv sek
törünün son yıllarda 
yükselen yıl dizi 
Sırbistan da, 
Automechanika 
İstanbul 2011'in 
Partner Ülkesi.
Sırbistan fuarda, 
kendisine ayrılan 
özel alanda 10 
katılımcı firma ile 
yer alacak. 
12 ülkede, 13 
şehirde düzenlenen 
Automechanika 
fuarları içinde 
Frankfurt Automec 
hanika'dan sonra 
ikinci sırada yer alan 
Automechanika

Sağlıklı Kentler Birliği, Bursa'da toplanacak
Sağlıklı Kentler 
Birliği, '7 Nisan 
Dünya Sağlık 
Günü'nde, Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
ev sahipliğinde 
Bursa'da bir araya 
geliyor.3 gün süre
cek olan organizas 
yon, her yıl 7-14 
Nisan tarihleri 
arasında kutlanan 
sağlık haftasına da 
denk gelmesi sebe
biyle, kentlerde 
sağlıklı koşullar 
oluşturma hedefini 
taşıyan Sağlıklı 
Kentler Birliği için 
ayrı bir önem 
taşıyor.

İstanbul 2011'de, 
motorlu araçlara 
yönelik tüm 
parçaların yanı sıra, 
tamir ekipman ve 
gereçleri, otomobil 
bakım ürünleri, dış 
yüzey ekipmanı, 
güvenlik ve araç içi 
eğlence sistemleri, 
tuning ve gövde 
tasarım ürünleri, 
lastik ve egzozlar da 
yer alıyor. Bu yıl üç 
yeni salonun açıl
masıyla, fuarın net 
sergi alanı bir önce
ki fuara göre yüzde 
50'nin üzerinde 
genişledi.
Ticari araç üreti
minde dünya 9.su, 
Avrupa'nın 2. büyük

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Hüdavendigar 
Salonu'nda 8 Nisan 
Cuma günü, saat 
09.00'da açılış 
konuşmalarıyla 
başlayacak olan 
program kapsamın
da ilk olarak Birlik 
Meclisi, '14. Olağan 
Toplantısı'm gerçek
leştirecek. 2 yıllık 
görev süresini 
dolduran birlik 
başkanlık divanını 
yapılacak seçimlerle 
yeniden belirleyecek 
olan Birlik Meclisi, 1 
yıl süreyle görev 

çelik üreticisi olan, 
ayrıca otobüs üreti
minde Avrupa lideri 
konumundaki 
Türkiye'nin, 
Automechanika 
Fuan'nı düzenlemek 
için çok uygun bir 
ülke olduğunu 
belirten Hannover- 
Messe International 
İstanbul Genel 
Müdürü Alexander 
Kühnel, Avrupa, 
Asya ve Afrika kıta
larının kesiştiği nok
tadaki stratejik ko. 
numuyla Türki 
ye'nin, dünyanın her 
yerinden otomotiv 
yedek parça 
endüstrisi şirketle 
rine bir çok iş ve 

yapan Encümen ile 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nu da 
seçecek. Her buluş
masında düzen
lediği eğitimlerle bir
lik üyesi 
belediyelere yol 
göstermeyi 
amaçlayan Sağlıklı 
Kentler Birliği, 
'Bursa 
Buluşmasında da 
"Kentleşme ve 
Kentlerde Yaşam" 
konulu panel ile 4 
konu başlığı altında, 
uzmanların değer
lendirmeleriyle 
kentleşme ve kent 
yaşamının insan 

yatırım fırsatı sun
duğunu söyledi. 
Messe Frankfurt 
İstanbul Genel 
Müdürü Aleksandar 
Medjedovic ise; 
Türk otomotiv 
endüstrisinin kriz 
zamanında sağlam 
pozisyonu ve daimi 
stratejileri ile Avrupa 
pazarına ve diğer 
pazarlara örnek 
olduğunu söyledi. 
Medjedovic: 
"Automechanika 
İstanbul, hiçbir 
krizde Türk otomotiv 
endüstrisine hizmet 
verme misyonundan 
taviz vermedi, 
2011'de de 
vermeyecek. 
Automechnika'nın 
bu 10. Yılında 
amacımız, başta 
komşu ülkeler olmak 
üzere, dünyanın 
dört bir yanından 
gelen katılımcı ve 
ziyaretçilerle, 
uluslararası katılım
da artış sağlamak 
olacak." 
Automechanika 
İstanbul ile 
eşzamanlı 
düzenlecek 
Petroleum İstanbul 
ise, akaryakıt 
dünyasını bir araya 
getirecek.

sağlığı ve insan 
psikolojisi üzerinde
ki etkilerini değer
lendirecek.
42 üye belediye
siyle, kentlerde yük
sek kaliteli hizmet 
üretmeyi, sürekli 
gelişimi ve 
sürdürülebilir 
kalkınmayı 
amaçlayan Sağlıklı 
Kentler Birliği, 
Türkiye'de sağlıklı 
kentler hareketin 
güçlenmesi ve işbir
liği açısından kent
lerin daha sağlıklı 
hale getirilmesinde 
önemli rol oynamak
tadır.

mailto:kadri__guler@hotmail.com
9.su
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Belediye Medisi’nin Nisan ayı toplantısında CHP ve MHP’nin ittifak yapması sonucu Divan, 
Encümen ve komisyon üyelikleri ve iki partinin üyeleri arasında paylaşıldı

Mecliste muhalefetin dediği oldu
Gemlik Belediye 
Medisi’nin Nisan ayı 
ilk toplantısına, 
CHP ve MHP’li meclis 
üyelerinin ittifakı 
damgasını vurunca, 
Meclis Başkan vekillik
leri, katiplikler, encü
men üyeliği, komisyon 
üyelikleri ve GEMPORT 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Temsilciliği bu iki par
tinin önerdiği kişiler 
arasından seçildi. 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in İçiş
leri Bakanlığı tarafın
dan görevden uzak
laştırılması üzerine 17 
Mart 2011 günü yapılan 
Belediye Başkan vekil 
liği seçimlerinde 
Belediye Başkan vekil
liği koltuğuna oturan 
Refik Yılmaz’ın ilk 
olağan meclis toplan
tısı dün saat 13.oo’de 
Belediye Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşti. 
Tüm üyelerin katılımıy
la toplanan Gemlik 
Belediye Meçlisi’nin 
yoğun gündeminde 
bulunan maddelere 
geçilmeden Önce 
Belediye Denetim 
Komisyonu’nun 
raporu okundu.
Yaklaşık 30 dakika 
süren raporun okun
masında Belediye 
Muhasebe kayıtlarında 
görülen usulsüzlükler 
titiz bir çalışma ile 
belirlendiği görüldü. 
Denetleme Komisyonu 
üyeleri Necdet Ersoy, 
Ayfer Ağırbaş ve Turan 
Alkış’ın Meclise sun
duğu bilgilendirme 
raporunda Alkış’ın iki 
sayfa tutan muhalefet 
yazısı da okundu. 
Belediye Başkan vekili 
Refik Yılmaz, raporun 
okunarak meclisin bil
gilendirildiğini belirtti 
söz isteyenlere ise 
yasa gereği buna 
olanak olmadığını 
söyleyerek, “Söz ver
miyorum" dedi.
Yılmaz, daha sonra 15 
günlük hizmet dönem
lerinde yaptığı çalış
maları meclis üyelerine 
görsel olarak anlattı. 
Ardından söz isteyen 
MHP Grup Sözcüsü 
Suat Laçinok, Belediye 
Meclis üyesi Mehmet 
Çelik’in partilerinden 
üye kaydının silindiği
ni, MHP ile resmi iliş 
kişinin kalmadığını 
belirterek, “Partimizin 
kendisine emanet 
edilen görevini gerçek 
sahibine iade etmesini 
talep ediyoruz" dedi. 
Çelik, buna karşılık 
vermek isteyince,

Çelik’in söz istemesine 
Başkanvekili Yılmaz, 
polemik olmaması için 
izin vermedi.
Daha sonra, Başkanlık 
divanına sunulan 7 
önerge kabul edilerek, 
gündeme alındı.
Mehmet Çelik, yeniden 
söz alarak, İhtisas 
Komisyonlarında 
mahalle muhtarlarının, 
üniversite temsilci
lerinin, sivil toplum 
kuruluşu temsilci
lerinin katılabileceğini, 
kesinleşen meclis 
kararlarının 7 gün 
içinde halka duyurul
ması için Belediye 
internet sitesine kon
masını önerdi, 
öneri, temenni olarak 
kabul edildi.

SEÇİMLERDE 
MUHALEFETİN 
İSTEĞİ OLDU~ 
Daha sonra, gündemde 
bulunan meclis 
birinci ve ikinci reis 
vekilliği için gizli oyla 
seçimlere geçildi. 
CHP Gürhan 
Çetınkaya, Fikret 
Çolakoğlu’yu, AKP’ ise 
Aslan Özaydın ile 
Aydın Bayraktar’ı aday 
gösterdi.
Yapılan seçimlerde, 
MHP’li iki üyenin CHP 
adaylarını destekleme
si sonucu 13 oy alan 
Fikret Çolakoğlu birinci 
meclis başkan vekili, 
12 oy alan Gürhan 
Çetinkaya ise ikinci 
başkan vekili seçildi. 
AKP’li adaylara ise 10 
ar oy çıktı. 1 oy ise 
MHP’li üye Suat 
Laçinok’a verildiği 
görüldü.
Meclis katiplikleri 
seçimlerinde ise CHP 
Ayfer Ağırbaş ile Arzu 
Karataş’ı, AKP 
Abdullah özden ve 
Çiğdem Kuş’u aday 
gösterdi. Gizli oyla 
yapılan seçimlerde, 
Ağırbaş ve Karataş 12 
şer, Özden ve Kuş ise 
11 er oy alınca Meclis 
Katiplikleri 
CHP’lilerden oluştu.

ENCÜMEN SEÇİMİ 
Gündem gereği, encü
menin 2 üyeliği için 
yapılan gizli oylamada, 
CHP-MHP ittifakı tam 
olarak görüldü. CHP’li 
grup sözcüsü Necdet 
Ersoy adaylarının 
Fikret Çolakoğlu (CHP) 
ile Ömer Kahraman 
(MHP) olduğunu, AKP 
sözcüsü ise aday
larının Necmettin Rama 
ile Aydın Bayraktar 
olduğunu açıkladı.

Yapılan gizli seçim
lerde Fikret Çolakoğlu 
12 oy, Ömer Kahraman 
13 oy alarak encümen 
üyeliğine seçildiler. 
Seçimlerden sonra 
konuşan Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Gemlik’i 
ortak akıl ile birlikte 
yöneteceklerini, meclis 
üyelerinin her birinin 
elinden gelen katkıyı 
sağlayacağını 
belirterek, “Bundan 
önce olduğu gibi yöne- 
tim ve muhalefet ile 
Gemlik’e değer verme 
ye çalışacağız.
Amacımız, toplumda 
hoş bir seda bırakmak 
olduğunu düşünüyo
rum. " dedi.

KOMİSYON SEÇİMLERİ 
Daha sonra ise Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
seçimlerine geçildi. 
Plan ve Bütçe 
Komisyon üyeliklerinin 
5 kişi olması karar
laştırılırken CHP’liler 
Ayfer Ağırbaş, Cemil 
Kurt, Suat Laçinok’u, 
AKP’liler ile Aslan 
özaydın ve Çiğdem 
Kuş’u aday gösterdi. 
Mehmet Çelik meclis te 
23 üye olduğunu, 
komisyonun 2+2*1 
olması gerektiğini, 
MHP’nin ayrı aday 
göstermesi gerektiğini 
söylemesine karşın 
Meclis Başkanvekili, 
bu konuda münakaşa 
yapmanın gerek 
olmadığını, sonucun 
değişmeyeceğini 
söyledi.
CHP Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy ise 5398 
sayılı yasanın 24. mad
desini okuyarak, beledi 
ye meclis üyeliğinin 
25, başkan ile birlikte 
26 olduğunu, belediye 
başkanının ve 
görevden uzaklaştırılan 
2 üyenin meclis üyeliği 
sıfatını kaybetmediğini, 
Başkanlık koltuğuna 
oturan Refik Yılmaz’ın 
da başkan vekili 
sıfatıyla orada bulun
duğunu belirterek, 
“Eski başkan ve 
başkan yardımcılarını 

yok farkedemeyiz” 
dedi.
Suat Laçinok ise 
kanunların kurallardan 
önce geldiğini 
hatırlattı. Komisyon 
adayları oy birliğiyle 
kabul edildi.
İmar Komisyonu üye
liklerine ise CHP Arzu 
Karataş, Binali Derin 
ile Ömer Kahraman’ı, 
AKP Abdullah Özden 
ile Necmettin Rama’yı 
aday gösterdi.
İmar Komisyonu 
üyeleri oy birliğiyle 
seçildi.

GEMPORT 
ÜYELİĞİ CHP’NİN 
Gemlik Belediyesi’nin 
ortağı olduğu GEM
PORT A.Ş. Yönetim 
Kurulu üyeliğine CHP 
Mahir Gencer’i, AKP 
ise Fevzi Ayyıldız’ı 
aday gösterdi.
Yapılan oylamada, 
Mahir Gencer 12, Fevzi 
Ayyıldız 11 oy alınca, 
CHP’nin adayı yeniden 
GEMPORT A.Ş.
Yönetim Kurulu 
üyeliğine gösterilmesi 
kararlaştırıldı.
Diğer seçim ise Bursa 
Belediyeler Birliği için
di. CHP Cemil Kurt ile 
Zafer Ülgen’i, AKP 
Abdullah özden ile 
Aydın Bayraktar’ı aday 
gösterdi. Bu seçim
lerde de CHP’li üyeleri 
Cemil Kurt ile Zafer 
Ülgen 12 oyla Birlik 
üyesi oldular.
Daha sonra, Kızılay’ın 
çimento yardımı talebi 
ile ilgili görüşü 
mecliste okundu. 
MHP’li üye Suat 
Laçinok daha önceki 
meclislerde yapılan 
bazı hatalar nedeniyle 
sıkıntılar yaşadıklarını, 
bütçede bu yardımın 
parasının ayrılmış 
olması gerektiğini 
hatırlattı.
Yardım talebi oy çok
luğuyla kabul edildi. 
Mezarlıklar konusunda 
Başkana protokol 
yapma yetkisi verilme
si için Büyükşehir 
Belediyesi Mezarlıklar

Müdürlüğü’nden gelen 
elemanın yaptığı açık
lamalardan sonra, 
konunun Sosyal 
İşler Komisyonuna 
havale edilmesine 
karar verildi.
Büyükşehir Belediye 
si, Gemlik’te mezarlık 
içinde bir büro aça
cağını, yeni kamulaştır
malar ile Gemlik 
Mezarlığı’nın örnek bir 
mezarlık olacağını 
belirtti.
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği’nin 
kendilerine yer tahsisi 
ile ilgili yazısı okundu. 
Bu konuda daha önce 
sorunlar yaşandığını 
belirtilerek, tahsis ye 
rine kira şeklinde 
olması kararlaştırıldı, 
önerinin Bütçe Plan 
Komisyonu’na havale 
edilerek, eksiklerin 
tamamlanarak meclise 
getirilmesi karar
laştırıldı.
Belediyenin yânında 
bulunan Düğün 
Salonu’nun kültür 
etkinliklerinde kullanıl
ması ı'çın Başkanlığa 
derneklerden istekler 
geldiğini anlatan 
Başkanvekili Yılmaz, 
“Buna partileri de 
ekleyelim. Bunlar 
gönüllü üyelerin 
destekleriyle ayakta 
duruyorlar." dedi. 
Suat Laçinok ise diğer 
salonların kullanıma 
açılmasını önerdi ama 
‘ücretli olsun’ dedi, 
öneri, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale 
edildi.
Yeni temel atılan okul
daki belediye parseli 
nin Maliye Hâzinesine 
devredilmesi uygun 
görülürken, dört gün
dem maddesi ise İmar 
Komisyonuna havale 
edidi.
Gemlik içindeki eski 
tescilli evlerin rölöve 
projelerinin hazırlan
ması ile ilgili olarak 
yapılan açıklamalardan 
sonra, bu evlerin 
tehlike yarattığı, 
rölövelerinin olmadığı 
için yıkılmadıkları belir
tile rek, öncelikle mülk 
sahiplerine duyuru
larak onların yap
malarının istenmesine 
yapmadıkları takdirde . 
Belediyece yaptırılıp 
paralarının alınmasına 
oy birliğiyle kabul 
edildi.
Orhaniye Mahallesi’n 
deki köşe binanın 
kamulaştırılması işi 
Bütçe Plan Komisyo 
nuna havale edildi. 
Belediye Başkan vekili 

yardımcılığına atanan 
Mehmet Çelik’in 
maaşının başkan 
maaşı olan brüt 6 bin 
185 liranın 3/2 sini 
aşmamak üzere öden
mesi de kabul 
edilirken, sentetik saha 
konusunda başkan 
vekili Yılmaz konunun 
Büyükşehir veya 
Gençlik ve Spor Genel. 
Müdürlüğü tarafından 
yapılmasını isterken, 
CHP’li üyeler bütçeye 
parasının ayrıldığını, 
belediyenin sahaları 
kendisinin yapmasını 
istedi.
Yılmaz, bütçede pa 
ralarının az olduğunu, 
önemli olanın Gemlik’i 
hizmetin kısa zamanda 
gelmesi, amaçlarının 
siyaset olmadığını 
söyledi. İstek, oy çok
luğuyla geçti.

MAL VARLIĞI
Gündem maddelerinin 
görüşülmesinden 
sonra söz alan Refik 
Yılmaz, "Siyaset yap
mak zordur. Günlerdir 
medyada yazılanları es 
geçiyorum. Hakaret 
şeklinde yazılan 
yazılar, iddialar var. 
Hepimiz kamu görevi 
yapıyoruz. Amacımız, 
Gemlik halkına faydalı 
olmaktır. Biz göreve 
geldiğimizde adil ola
cağımızı kamu kurum 
ve kuruluşları akil 
adamlarla biraraya 
geleceğimizi söyledik. 
Ancak, kendi şah
siyetimizi. de korumak 
zorundayız" dedi.
Daha sonra, Büyük 
şehir Belediyesi’nde ve 
Gemlik Belediyesi’nde 
değişik tarihlerde mal 
varlığını bildirdiğini 
belirterek, “Benim, 
1994 den beri bir 
aile şirketim var. 
Arkadaşımla ortak 
olduğum 1/2 hisse 
bürom var. Geçtiğimiz 
yıl Vergi Dairesinin 
yayınladığı ilk 100 
vergi rekortmeni sırala
masında 37. sırada yer 
aldım. Geçmiş yılllarda 
da 76.72.77. sırada 
bulunduklarını hatır
latarak, 1/2 şahsımın 
1/2 si eşimin olan bir 
dairem ve 4 arkadaşım
la aldığımız bir arsamız 
var. Ev yapmak için 
karar aldık. Mal 
bildirimin budur.
Diğer konuşulanların 
kıymeti harbiyesi yok. ” 
dedi.
Mehmet Çelik, 67 
metrekare evi olduğu 
nu belirterek, “Başka 
bir şeyim yok" dedi.
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MHıMılnisliiısiıim
Seçimler yaklaşıyor, 
partilerde Seçim 
stratejilerini belir
lemeye başladı. Bu 
kapsamda bazı 
siyasi partiler ittifak 
arayışında.
Seçimler yaklaşıyor, 
partilerde Seçim 
istratejilerinj belir-, 
lemeye başladı. Bu 
kapsamda bazı 
siyasi partiler ittifak 
arayışında.

Wi İlil lilllm III Mİ illil
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
İstanbul İl Yönetimi, 
İstanbul'un üç 
Seçim bölgesinin 
milletvekili aday 
adaylarıyla bir 
araya geldi. 
CHP İstanbul İl 
Başkanı Bahri 
Şahin, bu toplan 
tıyla Seçim startını 
verdiklerini, ev 
ev gezerek aile 
sigortası hakkında 
vatandaşlara 
bilgilendireceklerini 
ifade etti. 
CHP'nin İstanbul 
milletvekili aday 
adayları bugün 
Grand Cevahir 
Otel'de bir araya 
geldi. CHP İstanbul 
II Başkanı Bahri 
Şahin, bütün aday 
adaylarıyla görüşme 
yapmak için top
landıklarını söyledi.

Onlardan biri de 
Demokrat Parti. 
Saadet
Partisi ile bir
leşmeyle ilgili 
taleplere son 
noktayı Demokrat 
Parti genel başkanı 
Namık Kemal 
Zeybek koydu.
Partisinin
Genel İdare Kurulu 
töplantısı öncesinde 
gündeme ilişkin

Bu toplantıyla 
Seçim startını 
verdiklerini aktaran 
Şahin, "CHP moral 
ve motivasyonunun 
seçime ne kadar 
hazır olduğunu 
seçmene göstermek 
istedik. Yarın kadın 
kolları üyesi 
arkadaşları bir 
araya getirerek 
eğitime tabi tuta
cağız. 6 bin 
kadına ulaşmayı 
hedeflıyorüz. 
Mahalle mahalle, 
sokak sokak, 
ev ev dolaşıp aile 
sigortası hakkında 
bilgilendireceğiz." 
dedi.
İstanbul İl 
Başkanlığından isti
fa ederek İstanbul'
dan aday adayı olan 
Berhan Şimşek, 
başkanlıktan istifa 
etme gerekçesinin 

soruları cevaplayan 
Zeybek, Seçim 
ittifakının Dp 
çatısı altında 
olması gerektiğini 
söyledi.
Öte yandan, 
YSK oy pusulasında 
partilerin hangi 
sırada yer 
almasına ilişkin 
kura çekimini 
7 Nisan da gerçek
leştirecek 

milletvekilliği 
olduğunu vurgula
yarak, bu aşamada 
genel başkanla 
konuştuğunu 
aktardı. Amacının 
Berhan Şimşek'in 
çıkarlarını gözetmek 
olmadığını aktaran

- Şimşek, 
"Türkiye'nin çıkar
larını düşündüğüm 
için milletvekili 
adayı oldum. Ülkede 
güvenilir tek bir 
kurum kalmadı.
Ne eğitime, ne 
emniyete ne 
bakanlara ne de 
başbakana 
güveniyoruz.
12 Haziran'dan 
sonra sloganımızda 
olduğu gibi 
Türkiye'nin rahat 
bir nefes alabileceği 
Türkiye imar 
edeceğiz." diye 
konuştu.

Milletvekillerinin Yüzde 50'ılen
Fazlasının Değişmesi Bekleniyor
Haziran ayında 
yapılacak Seçimler 
sonrasında mevcut 
milletvekillerinin 
yarısının Parlamento 
dışı kalacağı tahmin 
ediliyor. 2002 seçim
lerinde Meclis'in 
yüzde 89’u, 2007'de 
ise yüzde 67'i 
yenilenmişti. 
AK Parti’de 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
12 Haziran seçim
lerinde partinin 
önde gelen isim
lerinin listelerde 
olmayacağı 
uyarısında bulun
masının ardından 
yeniden aday gös
terilmeyecek mil- 
letvekillerin kimler 
olacağı merakla 
beklenmeye baş
landı. AK Parti’de 
2007 yılı seçim
lerinde 155 mil
letvekili liste dışı 
kalmıştı. AK 
Parti'nin 12 Haziran 
seçimlerinde de 
liste dışı kalacak 
milletvekili sayısının 
bu rakamın altında 
olmayacağı tahmin 
ediliyor.
CHP'de 29 ilde 
yapılan ön şeçim-. 
lerde mevcut mil
letvekillerinin geride 
kalması, Genel 
Başkan Kemal 
Kıhçdaroğlu'nun 
kendi ekibinin 
seçilmesini isteye
cek olmasından 
dolayı CHP'de mev
cut milletvekillerin

büyük çoğunluğu
nun liste dışı 
kalması bekleniyor. 
CHP'de en az 70 
milletvekilinin liste 
dışı kalacağı tahmin 
ediliyor. BDP’nin de 
mevcut milletvekil
lerinin en az yarısını 
aday göstermeye- • 
ceği yönünde 
kamuoyuna bilgiler 
yansırken, MHP'de 
ise kimlerin aday 
gösterilmeyeceği 
belli değil. MHP ise, , 
adaylık sürecinin 
belirlenmesinde 
basına en kapalı 
parti durumunda 
bulunuyor. MHP'de 
yeni isim olarak 
sadece Ergenekon 
davasından dolayı 
cezaevinde bulunan 
Engin Alan'ın aday 
gösterileceği açık
lanmıştı.

SON İKİ DÖNEM 
DEĞİŞİM ORANI 
YÜKSEK
Meclis'te en fazla 

milletvekilinin 
değişiminin yaşandı 
ğı dönem 3 Kasım 
2002 seçimleri oldu. 
AK Parti, ilk kez 
katıldığı seçimlerde, 
yüzde 34.43 oy ala 
rak 365 milletvekili, 
çıkarmıştı. Meclis'te 
bulunmayan CHP, 
yüzde 19.41 oy 
alarak Meclis'te 177^ 
sandalyenin sahibi 
olmuştu. Diğer par
tiler yüzde 10 bara
jından dolayı mil- 
letvekili çıkara
madığı için mil
let v e k i II e r i n in y üzde 
89.09'u yenilenmişti, 
22 Temmpz 20Ö7 x 
seçimlerinde ise AK 
Parti ve CHP'ye ek 
olarak MHP, Mecliş'e 
giren parti oldu. 
BDP ise bağımsızla 
rın katılmasıyla 
Meclis'te grup 
kuran parti olmuştu. 
2007 yılı seçim- 
lerinde parlamento
nun yüz de 67.45'i s 
değişmişti.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA,

EN ÜZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
___ ________________ i________________________________________________________________________ ’ ’  ' • . i S

GÜNDE DAVETİYE DASILID
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-YATINCIUK-REKLAMCIUK

GemlikKorfez wwwgemlikkorfezgazetesicom
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HSlıMjl
alanını BtHıe düzenle jecet

Yaklaşık 2 yıl önce 
yaşanan yangında 
zarar gören 
Yeniköy Yolu’ndaki 
piknik alanını 
Gemlik Belediyesi 
yeniden düzenle 
yerek hizmete 
sokacak.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz ile Meclis 
Üyesi Necmettin 
Rama ve Bursa 
Orman Bölge Müdürü 
Ali Girgin piknik 
alanında incelemede 
bulundular.
Yaz aylarında vatan
daşların piknik yapa
bilecekleri yer olarak 
sadece Haydariye 
Köyü Dedelek 
mevkiinin olması 
yeterli olmazken 
Gemlik'e ulaşımın

üluaağ UniversitesiTıpFakiiltesi Psikiyatri 
Ana Bilim Dalı Kliniği Yeniden flcılflı

Uzun zamandır tadilat 
gören psikiyatri klini 
ği Bursalı iş adamla 
rından Fuat Bursalı 
tarafından tüm tadilat 
masrafları karşıla
narak 25 yatak kapa
siteli ve kamera sis
temleri ile birlikte her 
türlü terapi odalarına 
sahip klinik yeniden 
hizmete açıldı. 
Açılışta açıklamalar
da bulunan Psikiyatri 
Ana Bilim Dalı Başka 
nı Prof.Dr. Selçuk 
Kırlı psikiyatri ana 
bilim dalının tadilat

ilIMIIMmi
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

en yakın olduğu 
Yeniköy Yolu’ndaki 
piknik alanının 
Gemlik Belediyesine 
tahsisini isteyen 
Başkan Vekili 
Yılmaz'a Orman 
Bölge 
Müdürlüğü'nden 
olumlu cevap verildi. 
Piknik alanında 
inceleme yapan ve 
gördüğü pislik 

sonrası açılışını yap
tık. Fuat Bursa lı'nın 
sponsorluğunu 
üstlendiği, tadilattan 
sonra kliniğimiz 25 
yataklı yıllardır Bur 
sa'ya hizmet ettiği 

karşısında 
üzüntülerini ifade 
eden Yılmaz, 
belediye olarak 
piknik alanını 
yeniden düzenleye
ceklerini, Barbekü, 
Piknik Masaları, 
Kamelyalar koyacak
larını ayrıca çeşme 
ve tuvaletlerin de 
yeniden onarılacağını 
söyledi.

için halkımız tarafın
dan bilinen özellik
lere sahip ve şu anda 
ki yapısıyla Türki 
ye'deki en modern 
psikiyatri kliniği olma 
özelliğini kazanmış 
bulunuyor. Bütün 
odaların kamerayla 
izlenmesi merkezin 
müzik sisteminin 
olması uğraşı teda 
visi ve grup terapisi, 
odalarımızın olması 
jimnastik salonunun 
olmasıyla da bütün 
psikiyatri hastalarına 
hizmet edecek özel
liklere sahip.

Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı ve İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, kahve 
ziyaretlerinde yaptığı 
konuşmalarda önemli 
konulara parmak 
bastı.
Saadet İlçe Başkanı 
Özmen, seçim 
sürecine girdik
lerinde kullandıkları 
çıraklık ve kalfalık 
dönemi hizmetlerimiz 
söyleminin, 
Başbakan tarafından 
kullanılmasının 
kendilerini şaşırt
madığını çünkü takl
itçi partilerin yapısın
da bunun olduğunu 
bildirdi. Özmen, 2002 
Akp iktidarının çırak
lık, 2007 AKP ikti
darının kalfalık oldu 
ğünun doğru olduğu 
nu fakat bu çıraklık
tan kalfalığa yüksel
menin milletimize 
hizmette değil ülke 
nin dışa bağımlılığı 
nın artmasında, 
ekonomide dış ticaret 
açığı, cari açık ve 
manevi çöküşde ken
dini gösterdiğini 
söyledi. Aslında 
söylenecek çok şey 
olduğunu bunları mil
letimiz yaşayarak

Ul»dan a gezi düzenlediler

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Gezi ve 
İnceleme Kulübü 
tarafından Uludağ' a 
düzenlenen gezide 
öğrenciler gönüllerin 
ce eğlenme fırsatı 
buldular.

görüyor zaten diyen 
Özmen, "Milletimiz 
işsiz, borç batağına . 
saplanmış durumda 
ve daha da önemlisi 
manevi çöküş olanca 
hızı ile devam ediyor” 
dedi.
Sürdürülmeye 
çalışılan Faizckkapi- 
talist sistemin ve 
Derviş-Fisher mode 
linin 12 Haziran 
seçimlerinde son 
bulacağını ye Saadet 
iktidarında İşçi, 
emekli ve memur 
maaşlarına ilk etapta 
%50 zam yapıla
cağını, çiftçiye mazo
tun vergisiz verile
ceğini, devletin en 
önemli görevleri olan 
Sağlık ve Eğitimin 
Ücretsiz olacağının

Uludağ gezisine 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ercan Akbaş, 
Müdür yardımcısı 
Yaşâr Karakaş, 
Gezi ve İnceleme 
Kulübü Danışman 

müjdesini verdi. 
Bunlar nasıl olacak 
diyenlere de 11 aylık 
Refahyol iktidarını 
hatırlatan Özmen, 
tabii ki bu iş kendil
iğinden olmayacak 
devlete vergi vermesi 
gereken rantiyenin 
devlete borç vererek 
devleti ve milleti 
soyduğunu Saadet 
iktidarlarında bu 
hortumların 
kesilerek millete 
verileceğini söyledi. 
Bu çözümün 
bilindiğinin fakat 
sadece Milli Görüşün 
uygulayabildiğin! 
söyledi.
"Ülkemize Refah'ı 
getirdik şimdi Saadet 
getirmek için geli 
yoruz" dedi.

Öğretmenleri 
Nuray Demiriz, 
Hülya Taylan 
öğrenciler katıldılar. 
Gemlikli grup, 
Uludağ’da mangal 
partisi yaptıktan 
sonra çevreyi gezdi.

GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ DAQ\/|İDİII AD-MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAJVUKULAKj

düzenlediği zeytİnyağli GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 
YEMEK VE TATLI YARIŞMASINA aau ntöimnıı tahİiiİ UİOAU 

KATILIN YARIŞIN SON BAŞVURU TARİHİ:15 NİSAN 2011

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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'12. Koğuş" Venüs Sinemasında 
Cuma günü gösterime giriyor
Orhan Kemal'in 
Başyapıtı olan 72. 
Koğuş, Cuma günü 
ilçemizde bulunan 
Venüs Sineması’nda 
vizyona giriyor.
Murat 
Saraçoğlu'nun 
yönettiği ve 
Kerem Alışık, 
Hülya Avşar, 
Yavuz Bingöl ile 
Songül Öden'in 
oynadığı "72. 
Koğuş" filmi, politik 
ve dram sah
neleriyle sinema 
severlerin karşısına 
çıkacak. 1940'h yıl
ların Türkiye'sinde 
geçen filmde, ceza
evinin 72 No'lu 
koğuşunda çeşitli 
suçlardan yatan 
"Adembabalar", 
onların sefaleti, 
acıları, insanlığa 
özlemi, hayata dair 
düşleri, çelişkileri, 
aşkları ve kavgaları 
konu alınıyor. 
Filmde, bu derin

çukura yuvarlanmış, 
en yakınını üç 
kuruşa vurabilecek 
kadar alçalmış 
insanların dünyası,

bir koğuşun karan
lıktaki direnişi ve 
yaşam mücadelesi 
anlatılıyor. Yusuf 
Çetin'in oynadığı ve

yönettiği Zilan 
Odabaşı, Yalçın 
Dümer ile Eyüp 
Çahş'ın eşlik ettiği 
"Kir (Qirej)" fil
minde, Türkiye'deki 
Kürt sorununda 
önemli rol alan 
koruculuk sistemi
nin bölge halkına 
yaşattıkları konu 
alınıyor.
Gore Verbinski'nin 
yönettiği ve 
Johnny Depp, Isla 
Fisher, Abigail 
Breslin ile Alfred 
Molina'mn 
seslendirdiği 
"Rango" filmi, 
animasyon 
sahneleriyle izleyici
lerinin dikkatini 
çekecek.
Venüs Sineması’nda 
Cuma günü vizyona 
girecek olan 
‘72.Koğuş” adlı 
filmin tüm sinema
severler tarafından 
izlenmesi 
bekleniyor.

TT ıı V Ilı

Yüksek öğrenim 
yurtlarının kalitesini 
ve kapasitesini 
artırmak için 
harekete geçen 
Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) ile Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) 5 
Yıldızlı otel 
kalitesinde yurtlar 
yapmak için anlaştı. 
İlk etapta 17 ilde 10 
bin 210 yatak kapa
siteli 18 yurdun 
yapımı için protokol 
imzalayan iki 
kurum, yüksek 
öğrenim gençliğinin 
barınma sorununa 
kalıcı çözümler 
getirmeyi 
öngörüyor.
Yüksek öğrenimde 
otel konforunu 
yakalamak için 
harekete geçen 
TOKİ ve YURTKUR, 
işbirliği protokolü 
imzaladı. Arsası 
YURTKUR tarafın
dan temin edilecek 
olan yurtların 
inşaat ve diğer 
altyapı çalışmalarını 
TOKİ gerçekleştire
cek. Öğrencilerin 
her türlü konforu

düşünülerek yapıla
cak olan yurtlarda 
odalar 1 ve 3 kişilik 
olarak düzenleni 
yor. Her odada tele
vizyon, buzdolabı, 
çalışma masası ve 
diğer gereçler yer 
alacak. Öğrencilerin 
ortak kullanımları 
için her katta din
lenme odası ve etüt 
salonları bulu
nacak. Yurtlarda 
sosyal amaçlara 
hizmet verecek 
kafeterya, berber, 
kantin ve lokanta 
gibi alanlar da ola
cak. TOKİ ve YURT 
KUR; Ağrı 750, 
Ankara/Çubuk 560, 
Bursa 1000, 
Hakkari 500, Hatay/ 
Dörtyol 500, İzmir / 
Buca 1000, Kırık 
kale/Keskin 500, 
KütahyafTavşanlı 
500, Niğde 500, 
Osmaniye/Kadirli 
300, Rize/ Pazar/ 
Ardeşen 500, Rize/ 
Güneysu 300, Sivas 
/Zara 500, Şırnak 
500, Tekirdağ 750, 
Van 750, Konya 
/Ilgın 300 ve Yalova 
500 yatak kapasiteli 
yurt yapacak

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ istiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira 
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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

elm# «sekeri
KREŞLERİ ——-

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

€RK€N KAYIT AVANTAJI
31 MAYIS 2011 TARİHİNE KADAR G€Ç€RÜDİR

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan 

detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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IsSımlMafla,111 misli Tıafli ttnMi ıet MenmUıl
Tüm emeklilere 
eksik ödenen ala
cakların, herhangi 
bir mahkeme kararı 
olmaksızın öden
mesi için imza kam
panyası başlatan 
Emekli-Sen, 
koşullarda iyileştir 
me istiyor.
DİSK’e bağlı Emekli- 
Sen’in hesaplaması
na göre her 5 emek
liden 1’1 aç, 4’ü ise 
yoksul.
Tüm emeklilere 
eksik ödenen ala
cakların herhangi 
bir mahkeme kararı 
olmaksızın öden
mesi için imza kam
panyası başlatan 
sendika, 2002’den 
bu yana iktidarda 
bulunan AK Parti 
nin uygulamalarının 
milyonlarca emek
liyi mağdur ettiğini 
belirtirken bu uygu
lamaları şöyle sıra 
ladı: Kazanılan 
mahkeme kararları
na rağmen SSK ve 
Bağ-Kur 
emeklilerinin TÜFE 
alacakları ödenme
di, kamu çalışanları

M M M İM ■ İMİ
Merkez Bankası'nın 
aldığı kararların etk
isiyle ilk iki ayda sert 
yükselen otomotiv 
pazarında Mart ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç satışları 
yavaşlayarak yüzde 
51.15 artışla 78,248 
adet oldu.
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (ODD) 
verilerine göre,

na verilen ek 
ödemeler Emekli 
Sandığı emeklilerine 
verilmedi.
5510 sayılı yasayla 
sağlık özelleştirildi. 
Dolayısıyla sağlık 
kurulularında 
muayene ücreti, ilaç 
parası ve katılım 
payı gibi ödemek 
zorunda kalındı. 
4 kişilik bir ailenin, 
açlık sınırı 890.00 
TL. Yoksulluk sınırı 
ise 2 bin 898 TL. 
Maaşların ortala
ması Bağ-Kur’da 
500 TL. SSK’de
650 TL. Emekli 

Sandığı’nda ise 
900 TL dolayında. 
ALACAK 2 BİN 
LİRA

Ocak-Mart döne
minde otomobil ve 
hafif ticari araç 
satışları ise yüzde 
76.3 artarak 181,631 
adet olarak 
gerçekleşti. 
ODD tarafından 
yapılan açıklamada, 
"Merkez Bankası'nın 
kredi büyümesini 
yüzde 25'ler 
seviyesinde tutmak 
amacıyla almış

Bu durumda 
emeklilerin yüzde 
80’i açlık sınırı altın
da maaş alıyor. Aynı 
zamanda tamamının 
maaşları yoksulluk 
sınırı altında. Daha 
açık bir ifade ile her 
beş emekliden 
dördü aç, tamamı 
yoksul.
2002 ve 2006 yıl
larında SSK ve Bağ- 
Kur emeklerinin 
aylıkları eksik art
tırıldı. Uzmanların 
değerlendirmeleri 
7 milyon emeklinin 
her birinin ala
cağının 2 bin TL 
olduğunu gösteri 
yor. Davaya gerek 
kalmaksızın bu 
ödeme yapılsın.

olduğu kararların 
etkisinin, 2011 
Mart ayı otomotiv 
pazarı üzerinde 
görülmeye baş
landığı söylenebilir. 
Önümüzdeki 
aylarda otomotiv 

pazarı üzerindeki etki 
boyutunun daha 
belirgin şekilde 
ortaya çıkacağı 
beklenmektedir" 
denildi.

Trafik cezalarında 
aylık yüzde 1.40 olan 
gecikme faizi yüzde 
5'e çıkarıldı. Peşin 
ödeyene yüzde 25'lik 
indirim uygulanacak. 
İçişleri Bakanlığı 
Karayolları Trafik 
Kanunu Hükümleri 
Gereğince 
Uygulanan İdari Para 
Cezalarının Tahsilin 
de ve Takibinde 
Uygulanacak Usul 
ve Esaslar ile 
Kullanılacak 
Alındılar, Tutanaklar 
ve Defterler 
Hakkında Yönetme 
lik, Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Yönetmelik, 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda belir
tilen hükümlere 
aykırı hareket eden
ler hakkında düzen
lenecek cumhuriyet 
savcılığına sevk 
tutanağı, trafik idari 
para cezası karar 
tutanağı ile bu idari 
para cezalarının tah
silatı sırasında 
düzenlenecek trafik 
para cezası muhase 
be yetkilisi muteme
di alındısının şeklini, 
içeriğini, teminini ve 
kullanma esaslarını, 
para cezalarının tah
silinde ve takibinde 
uygulanacak usul ve 
esasları, Emniyet

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı person
eli ile Ulaştırma 
Bakanlığının ve 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ilgili 
birimlerinin merkez, 
bölge il ve ilçe kuru
luşlarında görevli ye 
yetkili kılınmış per
sonelinden alındı ve 
tutanak düzenleye
ceklerin niteliklerini, 
yetki sınırlarını, 
hangi hallerde hangi 
belge ve tutanakları 
düzenleyeceklerini, 
koordinasyon ve 
işbirliği esaslarını 
belirliyor.
Yönetmelikle, para 
cezalarının öden
mesinde takip edile
cek usul ve esaslar 
ile para cezalarının 
ödenebileceği yerler 
ve işlemler, para 
cezalarının ödenme 
süresi, başvuru yolu 
da belirlendi.
İlgilinin rıza göster
mesi halinde idari 
para cezası derhal 
tahsil edilecek.
Trafik idari para 

NÖBETÇİ ECZANE
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cezası karar 
tutanağında yazılı 
idari para cezaları 
muhasebe yetkilisi 
mutemetlerine, vergi 
dairelerine veya 
Maliye Bakanlığınca 
tahsile yetkili kılınan 
bankalar ile PTT 
idaresine ödenebile
cek. İdari para ceza
sını kanun yoluna 
başvurmadan önce 
ödeyen kişiden 
bunun dörtte üçü 
tahsil edilecek.
Peşin ödeme, kişinin 
bu karara karşı 
kanun yoluna 
başvurma hakkını 
etkilemeyecek.
Kişinin ekonomik 
durumunun müsait 
olmaması halinde 
idari para cezasının, 
ilk taksidinin peşin 
ödenmesi koşuluyla, 
bir ay içerisinde 
vergi dairesine 
müracaat edilmesi 
halinde, bir yıl içinde 
ve dört eşit taksit 
halinde ödenebile
ceğine ilgili vergi 
dairesince karar 
verilebilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5-13 10 79
MAR-PET ata 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

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

B HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 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

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

E 
R 
£

Gemlik Ksrfez
aeeUjrlıı İlk oûnlûk »Iya»I gahtuI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3933 

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)

MhiM
Mismsı 

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 
I2.00-I6.00-19.00 

KOLPAÇİNOBOMBA 
ltl5-l8.J0-2l.l5

TAM 
II.J0-II.00-16.30-20.W

Rezervasyon
(Tel: 513 33 21)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla j
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tiim fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE İ

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 gösterileli 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanu^^^^^P

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

i

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


.— r ~ Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.I | f <71 r-| / / 30 Nisan tarihine kadar/ fj I J I k\\l J \ ’ / Goodyear bayilerinden yapılan
<=/ atımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

I ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI 

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK 

Tel: 0 224 524 74 01

Sökme + Takma+Balans

'Bursada 
SGK'ya Borcu 

olan 60 bin 
esnaf var"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Bursa İl Müdürü Ramazan Yıldız, 
"Esnafı, borçlarını ödemeleri için 
son başvuru süresi olan 2 
Mayıs'a kadar kuruma bekliyo 
ruz." dedi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Nisan 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

lifcdiilniiaiWMlwi

AK Parti Milletvekili aday adayı 
Nurettin Avcı, Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz’ı ziyaret etti. 
Yılmaz, Yılmaz, eski Belediye 
Başkan larının tecrübe ve biri 
kimlerinden faydalandığını 
söyle di. Haberi sayfa 2’de

İIIHİIMİIIİİMIM İ
12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan milletvekili 
genel seçimlerinde siyasi partilerin oy pusulalarında 

yer alacağı sıralama dün kura ile belirlendi.
Siyasi partilerin bir
leşik oy pusulaların
daki yerlerinin belir
lenmesi ile ilgili 
olarak Yüksek 
Seçim Kurulu'nca 
kuralar çekildi.
12 Haziran 2011 
günü yapılacak olan 
milletvekili genel 
seçimlerinde vatan

daşların oy kullan
ması için hazırlanan 
oy pusulalarının ilk 
sırasında Ak Parti, $ 
ikinci sırada 
Demokrat Parti, 
üçüncü sırada 
Eşitlik ve Demokrasi 
Partisi, dördüncü 
sırada Cumhuriyet 
Halk Partisi, beşinci 

sırada Emek Partisi, 
yedinci sırada 
Liberal Demokrat 
Partisi, sekizinci 
sırada Saadet 
Partisi, dokuzuncu 
sırada Hak ve Eşitlik 
Partisi, onuncu sıra
da ise Halkın Sesi 
Partisi yer alıyor. 
Haberi sayfa 2’de

Kamudaki doktorlara 
muayenehane izni

Danıştay 5. Dairesi, 
Sağlık Bakanlığının 
"Tam Gün Kanunu" 
ile ilgili işleminin, 
"Kamuda görevli 
hekimlerin muayene 
hane aşamayacak
larına" ilişkin 
bölümünü iptal etti. 

Daire işlemin, 
"Kamuda görevli 
hekimlerin özel 
sağlık kuruluşların
da çalışmalarının 
mümkün olmadığı
na" ilişkin bölümü 
nün iptal istemini 
ise reddetti. 6’da

Takla 
atan 

araçtan 
sağ çıktı
Gemlik- İznik yolu 
Asil Çelik fabrikası 
yakınlarında mey
dana gelen trafik 
kazasında Hasan 
Güler’in kullandığı 
16 ZY 832 plakalı 
araç tarlaya uça ak, 
takla attı. Sürücü 
Hasan Güler, kazayı 
yara almadan atlat
tı. Haberi syf 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeniden yapılandırma
Dün, günüm Bursa’da geçti.
Gemlik’e geldiğimde neredeyse akşam 

oluyordu.
Öğle saatlerinde Bursa’ya tepeden bakmak 

ve bir çay içmek için "Memleket Hastanesi" 
altındaki bir çay bahçesini seçtim. Bir saate 
yakın zamanımı oradan kirletilen, çirkinleştir! 
len Bursa’yı izledim.

İçim çiz etti, öğretmenlik yıllarımda birkaç 
kez daha orada çay içtiğimi anımsadım.

Tepeden kente aktığımda yemyeşil bir ova 
görünüyordu.

Kentin ortasında Paşa Çiftliğinin uçsuz 
bucaksız alanı, meyva bahçeleri ile dolu bir 
Bursa.

Oysa dün betonlarla kirletilmiş bir Bursa 
izledim. Devamı sayfa 4’de eleganceos.com.tr

Ülkemizin en önemli
sivil ticari girişimlerinden olan ™ 

F ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık... 

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılış günümüzde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir..

VİZYON OPTİK
9 Nisan 2011 / Cumartesi Saat 13.oo

İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 
Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik Körfez.

Oy pusulalarında 
sıralama belli omu

Yılmaz.‘Sîzlerin tecriibelerlnizılen ve 
binkimlerinizdenyararlanacağım

Siyasi partilerin bir
leşik oy pusulala 
rındaki yerlerinin 
belirlenmesi ile ilgili 
olarak Yüksek 
Seçim Kurulu'nca 
kuralar çekildi. 
Partilerin oy pusu
lasındaki yeri belli 
oldu. AK Parti 
pusulada 1. sırada 
yer alacak 
İşte partileri oy 
pusulasındaki sırası 
1 AK PARTİ 
2 DEMOKRAT 
PARTİ 
3 EŞİTLİK VE 
DEMOKRATİK 
PARTİSİ
4 CHP 
5 EMEK PARTİSİ 
6 MİLLET PARTİSİ 
7 LİBERAL 
DEMOKRAT PARTİ 
8 SP
9 HAK VE EŞİTLİK 
PARTİSİ
10 HALKIN SESİ 
PARTİSİ
11 ALTERNATİF 
PARTİ
12 MHP
13 ÖZGÜRLÜK VE 
DAYANIŞMA 
PARTİSİ
14 HALKIN 
YÜKSELİŞİ PARTİSİ 
15 YURT PARTİSİ 
16 DOĞRUYOL 
PARTİSİ
17 TÜRKİYE 
PARTİSİ
18 GENÇ PARTİ 
19 BAĞIMSIZ 
TÜRKİYE PARTİSİ 
20 HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER 
PARTİSİ
21 TÜRKİYE

KOMİNİSTLER 
PARTİSİ 
22 MİLLİYETÇİ 
MUHAFAZAKAR 
PARTİ
23 BBP
24 DEMOKRATİK 
SOL PARTİ

PARTİLERDEN 
PUSULA DEĞER 
LENDİRMESİ 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Erdoğan 
Toprak.
Sıralamadaki yeri 
mizi doğal bulduk.

1. sırada olmak bir
inci parti olmak 
anlamına gelmez. 
Halkın sorunlarına 
çözüm bulma yol
unda bir numarayız. 
Biz 4.'ncü sıradaki 
yerimizi dört 
dörtlük görüyoruz. 
9 senedir bu ülkeyi 
yöneten AKP'nin bu 
ülkenin sorunlarının 
çözümü konusunda 
sınıfta kaldığını 
söyleyebiliriz 
Ak Partili Suat Kılıç: 
Listede birinciyiz, 
seçimde de birin
ciyiz' diye bir propa 
ganda malzemesi 
olmaz. İlk sırada yer 
almanın avantajı 
vatandaşın yeri 
daha kolay 
bulması olur. Bu 
bizim girdiğimiz 
5'nci seçim olacak 
İlk 4 seçimde vatan
daş AK Parti'nin 
yerini pusulada 
buldu. Sanırım bu 
seçimde daha kolay 
bulacak.

Gemlik Belediye 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz'ın 
eski Belediye 
Başkanlarına 
ziyaretleri sürüyor. 
Yılmaz, kendisini 
ziyaret ederek kut
layan eski belediye 
başkanlarından ve 
AK Parti Milletvekili 
aday adayı Nurettin 
Avcı ile bir araya 
gelerek sohbet etti. 
Gemlik'te 1999 
seçimleri öncesi 
ANAP’tan Belediye 
Başkanlığı yapan 
daha sonra AK Parti 
geçen ve İl Genel 
Meclisi üyeliği ve 
Başkanlığı görevini 
yürüten Nurettin 
Avcı, 12 Haziran 
2011'de yapılacak 
Genel Seçimlerde

Belediye Başkanvekili temizlik işçileriyle birlikte iş öncesi simit ve poğaçalı kahvaltı yaptı

Temizlik İşçileriyle simitti kahvatlı
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü'nde 
çalışan personele 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
tarafından poğaçalı 
sabah kahvaltısı 
verildi. Sabahın 
erken saatlerinde 
işe çıkarak ilçenin 
cadde ve sokaklarını 
temizleyen personel 
işe çıkmadan önce 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile birlikte 
sabah kahvaltısı 
yaparak, güne 
moralli başladılar. 
Belediye Meclis 
üyeleri Aydın 
Bayraktar, 
Necmettin Rama ve 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdür Sami

milletvekilliği aday 
adayı olacağı 
görevinden istifa 
etmişti.
Gemlik
Belediyesi’nde 
Başkanvekilliği 
görevine geldikten 
sonra, Gemlik'te 
Belediye Başkanlığı

Beki'nin de 
katılımıyla eski 
Minibüs Garajı için
deki kahvede 
buluşan temizlik 
işçileri ile konuşan 
Başkan Vekili 
Yılmaz, en iyi 
insanın, işini yapan 
insan olduğuna 
dikkat çekerek 

yapmış kişilere 
yönelik ziyaretler 
başlattığını söyleyen 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Yılmaz, eski 
Belediye Başkan 
larının tecrübe ve 
birikimlerinden 
faydalandığını

"Sizlerde sabahın 
erken saatlerinde 
evinizden çıkarak 
işinizi yapmaya 
çalışıyorsunuz, 
işinizi yaptıkça 
ilçemiz temiz olur ve 
yaşadığımız Gemlik 
daha bir yaşanılır 
hale dönüşür" dedi. 
Sabah kahvaltısında 

söyledi.
Daha önce 
Mehmet Turgut ve 
Nezih Dimili ile 
biraraya geldiğini 
belirten Yılmaz, 
“Önümüzdeki gün
lerde son olarak 
Hakkı Çakır'ı ziyaret 
edeceğim.” dedi.

Belediye Başkan 
yardımcısıyla birlik
te meclis üyesi 
Necmettin Rama'nın 
getirdiği poğaça ve 
simitlerini çay ve 
meyve suyu ile 
yiyen temizlik işçi
leri güzel bir 
sabaha “merhaba” 
dediler.

"Bursa'da 
SGK’ya borcu 
Olan 60 bin 
esnaf var"

Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Bursa İl Müdürü 
Ramazan Yıldız, Bursa 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (BESOB) 
tarafından düzenlenen 
seminerde, esnafa çeşitli 
konularda bilgi verdi. 6111 
sayılı kanunla, esnafın 
prim borçlarının yeniden 
yapılandırılması ve getiri 
len reformları anlatan

Yıldız, yapılandırma kap
samına giren borçların 
ödeme sürelerinden itiba 
ren kanunun onay tarihi 
olan 25 Şubat 2011 tarihine 
kadar TEFE/ÜFE ile yeni 
den belirlendiğini kaydetti. 
Yıldız, esnafın borçlarında
ki gecikme cezası ve gecik 
me zammının tamamen 
kaldırıldığı, onun yerine 
TEFE/ÜFE oranlarına göre 

borcun yeniden belirlen 
diği ve bu borçlar üzerin 
den yapılandırma yapıl 
dığını vurguladı. Bursa'da 
60 bin esnafın Sgk'ya 
borçlu olduğunu anlatan 
Yıldız, bu borcu 6111 sayılı 
kanunla gelen yapılandır
mayla tahsil etmek istedik
lerini söyledi. Bu zamana 
kadar yapılan en geniş 
kapsamlı yapılandırmanın 

uygulamaya konulduğunu 
vurgulayan Yıldız, "Esnafı, 
borçlarını ödemeleri için 
son başvuru süresi olan 2 
Mayıs'a kadar kuruma bek
liyoruz. Vatandaşın kendi 
değerlendirmesini yapa 
rak, kararını vereceğini, 
hangi yapılandırma daha 
avantajlı geliyorsa onu 
seçe bileceğini ifade 
ediyoruz.” dedi.
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Takla atan araçtan safi çıktı
Gemlik- İznik yolu Asil Çelik fabrikası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında

Hasan Gülerin kullandığı 16 ZY 832 plakalı araç tarlaya uçarak, takla attı. 
Sürücü Hasan Güler, kazayı yara almadan atlattı.

YazıYORUM

Orhangazi yakın
larında, aşırı hız 
nedeniyle kontrol 
den çıkan hafif ticari 
araç tarlaya uçup 
taklalar attı. Sürücü 
26 yaşındaki Hasan 
Güler, kazayı yara 
almadan atladı. 
Kaza, Gemlik- İznik 
yolu Asil Çelik fab

rikası yakınlarında 
meydana geldi. 
İznik'ten Gemlik'e 
giden Hasan Güler 
yönetimindeki 16ZY 
832 plakalı hafif 
ticari araç, Asil Çelik 
Fabrikası'nı geçtik
ten hemen sonra 
yağmurun da kay- 
ganlaştırdığı yolda,

aşırı hız nedeniyle 
kontrolden çıktı. 
Tarlaya uçan araç 
taklalar atarak 40 
metre sürüklendi, 
Kazanın şokunu 
yaşayan sürücü 
Hasan Güler, çevre
dekiler tarafından 
araçtan çıkarıldı. 
Hasan Güler, olay

yerine gelen 112 Acil 
Servis ambulansın
da muayene edildi. 
Sağlık durumunun 
iyi olduğu, yarasının 
olmadığı belirlenen 
Güler, kontrol 
amacıyla Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
götürüldü. Soruştu 
ma sürdürülüyor

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

4 arkaılaşın tawasmila silahlar paiaiı
Bürsa'da bir barda 
eğlendikten sonra 
Uludağ yolunda 
eğlenceyi geç 
saatlere kadar 
devam ettiren 4 
arkadaş arasında 
çıkan silahlı kavga
da 1 kişi yaralandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İnkaya mevkisi 
Uludağ yolu 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
Engin A. (23), 3 
arkadaşıyla birlikte 
Çekirge'deki bir 
barda eğlendikten 
sonra Uludağ yoluna 
çıktı. Burada alkol 
alarak eğlenen

Engin A. ile 
arkadaşları arasında 
bilinmeyen bir 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi* üzerine 
isimleri alınamayan 
3 kişi, Engin A.'yı 
sol bacağından 
silahla yaraladı.
Yaralama olayına 
karışan zanlılar, 
dağ yoluna çıktıkları 
hususi otomobille

kaçtı. Yaralı genç 
ise, 155 Polis 
Merkezi'ni arayarak 
ayağından yara
landığını belirtip 
yardım istedi', ihbarı 
alan ekipler olay 
yerine ambulans 
istedi. Engin A., 
112 Acil Servis ekip
lerinin ilk müda
halesinin ardından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Olay yerinde 
araştırma yapan 
polis ekipleri, yol 
kenarında 1 adet 
boş kovan buldu. 
Hastanede ifadesi 
alınan yaralı genç, 
ilk başta kendisini 
yaralayanları tanı
madığını söyledi. 
Alkollü olan Engin 
A., daha sonra 
arkadaşlarının 
kendisini vurduğunu 
ve olay yerinden 
kaçtıklarını itiraf 
etti. Polis, kaçan 
zanlıları yakalamak 
için çalışma 
başlattı.

Bayaı sürücü aracıyla heion miksere car pli
Bürsa'da bayan 
sürücünün kul
landığı otomobil, 
beton miksere 
çarptı.
Kaza, dün akşam 
saat 19.00 sıraların
da merkez Nilüfer 
ilçesi Organize 
Sanayi Girişi Ata 
Bulvan'nda mey
dana geldi. İddiaya 
göre, kavşaktaki 
trafik lambalarında 
kırmızı ışığın 
yandığını gören

Ayfer E., 16 BMB 16 
plakalı aracı ile sağ 
şeride geçmek iste
di. Ancak bayan 
sürücü» Yavuz İ. 
idaresindeki 16 GL 
739 plakalı beton 
mikserine çarptı.

Kamyonun altına 
girmekten son anda 
kurtulan bayan 
sürücü, kaza son
rasında şoka girdi. \ 
Bayan sürücüyü 
olay yerine gelen 
112 Acil Sağlık ekip

leri sakinleştirmeye 
çalıştı.
Şoka giren
Ayfer E., ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazadan sonra iki 
şeridi kapanan yolda 
trafik kontrollü 
olarak verildi.
Araçların yoldan 
kaldırılmasıyla trafik 
normale dönerken, 
kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı

Hakkini verelim!...
Bu konuda ki düşüncesini, yazan, 

söyleyen elbette ilk yazar ben değilim.
Başka yazarlar da zaman zaman bu 

konuya girdi.
Ama ben ısrarla yazılması gerektiğine 

inanıyorum.
Düşünün; gazeteci Ahmet Şık'ın 

üzerinde aylarca çalışıp oraya çıkardığı 
bir araştırma var...

Kitap haline getirilmediği ve basıl- 
madığı halde yüz binlerce kişi tarafın
dan okunuyor.
Ahmet Şık'ın yazmayı henüz tamamla

madığı, birkaç kişi hariç kimseyle pay
laşılmamış bir kitap yüzünden baskına 
uğrayıp tutuklanıyor..

Üstelik "terörist" muamelesi görüyor.
Bu ülkemin demokrasi ve fikir özgür

lüğü ayıbı..
Bu henüz bitmemiş kitabın kopya 

larının polis tarafından toplanması, . 
korkanların, bilgisayarlarda kalmaması 
için "tuşuna basılarak imha edilmesi 
ayrı bir utanç kaynağı.

(Bunları yapanlardan öğrendim ...)
Ancak söz konusu kitap tasladığının , 

adeta bir korsan kitap gibi yayınlan
ması ve bedavaya okunması da hep
imizin ortak ayıbı.

Şık, gazetecilik deneyimini, araştırdığı 
bir konu üzerinde yoğunlaştırıp bunu 
kitaba çevirmek istemiş.
Araştırma yazılarını yazanlar çok 

zaman parayı düşünmezler.
Çok satabilir çok da para kazanabilir 

o ayrı konu.
Ayrıca hiç satmayabilir, tam tersine 

zarar da edebilirdi.
Ben 7 sene çalışarak "Büyük Türkçe 

Sözlük" adlı bence bu günlerin en 
geniş kapsamlı sözlüğünü hazırlamaya 
çalışırken parayı düşünmeden çalıştım.

Ama burada durum farklı.
Bir gazeteci arkadaşımızın emeği, 

belki çok önemli bir işlevi yerine 
getirmesine rağmen, meraklı meraksız 
herkes tarafından okunuyor..

(Hem de yüz binler okudu, indirdi.) 
Peki ya bu emeğin karşılığı?
Ahmet Şık'ı kim düşünüyor?..
Diyorum ki, Ahmet Şık'ın ailesi bir 

hesap numarası açıklasın.
Namus sahibi herkes, eğer kitabı bir 

şekilde okuduysa ya da bilgisayarına 
indirdiyse bu hesaba 3 lira yatırsın.
Vicdanınız rahatlasın.
Dürüstlük budur.

Kamyonet 6 yaşındaki çocuğa çarptı
İnegöl ilçesinde bir 
kamyonetin çarptığı 
6 yaşındaki çocuk 
yaralandı.
Alınan bilgi göre, 
Selami Yıldız yöneti

mindeki 16 PV 225 
plakalı kamyonet, 
Yeni Mahalle 
Hamzabey Caddesi 
üzerinde yolun 
karşısına geçmeye

çalışan Muhammed 
Karaaslan'a (6) 
çarptı.
Kazada yaralanan 
Karaaslan, sürücü 
Yıldız tarafından

özel bir hastaneye 
kaldırıldı, 
Muhammed 
Karaaslan'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

KAŞCDE B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KA.ŞEI—ER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GOl.GR ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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

Genç giyimin öncüsü Cadde Mağazası, Gürçay Apartmanı altını renklendirdi. 

Camie yeni işyerine tasındı 
İstiklal Caddesi’nde genç bayanlara yönelik giyim eşyası satan Cadde Mağa 
zası, yeni işyerinde geniş ürün yelpazesi ve dekerasyonu ile dikkat çekiyor

Yeniden yapılandırma
Muradiye sırtlarından aşağılarda köh

neleşmiş, evlerin karşısında Fomora’da 
TOKİ tarafından yaptırılan gökdelenlerin 
ne kadar tezat teşkil ettiğini en güzel bu 
çay bahçelerinden görebilirsiniz.

Kentin bir bölümü sanki uzayda bir 
şehir gibi.

Tarihi dokuyu böylesine kent ortasında 
katletmenin hiçbir şehircilik anlayışına 
sığmadığına inanıyorum.

Bursa’nın ahengini bozan bir yapı siste 
mini getirip ortaya oturtmuşlar.

Bunu kentin bir kıyısında köşesinde 
yapsalardı, söz söylemezdim ama, ger 
çekten son yıllardaki yüksek yapılı binalar 
modasını bir tarih, kültür ve turizm şeh 
rinde görmek bana hüzün verdi.

Orhan’ın, Yıldırım’ın, Fatih’in, Süley 
man’ın, Bey azıtın eserleri, bu gökdelenler 
yüzünden çirkinleşiyor.

Bunları da yaptıranlar Osmanlıcılık 
kültürü ile yetişmiş bir siyasi partinin 
Belediye Başkanları ile kent yöneticileri...

Yazık diyorum.
Tarih bu kadar katledilmez.
Ahmet Hamdi Tan pınar geliyor 

usuma...
Bursa da Zaman şiiri ile.
Bursa’da bir eski cami avlusu, 
Küçük şadırvanda şakırdıyan su; 
Orhan zamanından kalma bir duvar... 
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar 
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden 
Ovanın yeşili göğün mavisi 
Ve mimarîlerin en İlâhisi.

Genç giyimin 
öncüsü Cadde 
Gemlik Şubesi, İstik
lal Caddesi’nde yeni 
işyerine taşındı. 
Genç bayan kıyafet
leriyle adını duyuran 
ve kısa sürede ülke 
içinde çok sayıda 
şube açan Cadde 
Mağazacılık, ilçe 
mizde de rakipleri 
ile rekabette 
öncü oldu.
İstiklal Caddesi 
Bayraktar Apartmanı

laponya'ıla yine sallanm
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın 
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın. 
Güvercin bakışlı sessizlik bile 
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. 
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, 
Muradiye, sabrın acı meyvası, 
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, 
Türbeler, camiler, eski bahçeler, 
Şanlı hikâyesi binlerce erin 
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin 
Nakleder yâdını gelen geçene. 
Tanpınar kalkıp bugünün Bursasını 

görse yazdığı şiirden dolayı pişmanlık 
duyardı mutlaka...

Onun şiirindeki yeşil Bursa yok artık.
Ne küçük şadırvanda şakıyan su, ne 

sakin bir şehir, ne ovanın mavisi kalmış, 
ne ovanın yeşili...

Varsa yoksa beton...
Oturduğum sandalye Fomora’ya bakı 

yor.
Soluma dönüp, ovayı arıyorum yok., 

yok..;
Paşa Çiftliği geliyor yeniden aklıma. 
Hey gidi günler hey diyorum..
Vızır vızır işleyen caddelerdeki 

araçların çıkardığı karbonmonoksit gazı 
aşağıdaki yoldan oturduğum yere kadar 
yükseliyor.

Buruklaşıyorum birden..
Bursa’nın en güzel tepesinden, yeşil 

bir Bursa arıyorum, ama yok.
Yaşlı çınar ağaçlarının ürpertici serin

liğinde içimi ısıtan son çay yudumunu da 
içip, parasını bardağa bırakıp aracıma 
biniyor ve kontağı çeviriyorum.

Yolum Gemlik..

Japonya'da nükleer 
santral bölgesi 
Miyagi* de 7,4 
büyüklüğündeki 
depremle ikinci 
kez sallandı.
Depremin ardından 
tsunami uyarısı 
yapıldı. Japonya'da 
Şiddetli bir 
depremin meydana 
geldiği ve tsunami 
alarmı verildiği 
bildirildi.

Taksilerde yaş sınırı 8'e cıim
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde taksilerin 
yaş haddi 5'ten 8'e 
çıkarıldı.
İnegöl Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası'nın, ticari tak
silerin yaş hadleri 
nin 5 yıldan 8 yıla 
çıkarılmasıyla ilgili 
talebi belediye 
meclisinde görü 
şüldü. Belediye 
Başkan Alinur 
Aktaş, "Hali hazırda 
piyasada gezen 5 
yaşında taksiler var, 
ama yeni bir taksi 
tescil ettirmek iste

altındaki mağaza
sını, yine İstiklal 
Caddesi’nde daha 
geniş bir mekana 
taşıyan Cadde, güzel 
camekan ve deko
rasyonu ile İstiklal 
Caddesi’ne renk 
kattı.
Gürçay İş Merkezi 
altında bulunan 
işyerinde satışlara 
başlayan mağaza 
sorumluları, 
“Burada ürünlerimizi 
daha güzel teşhir

Depremin ülkenin 
kuzeydoğusunda . 
meydana geldiği 
haber verildi.
Japon televizyonu, 
7,4 büyüklüğündeki 
depremin ardından 
tsunami alarmı 
verildiğini duyurdu. 
Depremin merkez 
üssünün nükleer 
santral bölgesi 
Miyagi olduğu 
açıklandı 

diklerinde 5 yaş ve 
altı olması gereki 
yordu. Bu manada 
çalışmaları var. 11 
noktada tek tip 
taksi durağı çalış
mamız var. Bununla 
beraber araçları ile 
alakalı iyileştirme 
çalışması yapmak 
istiyorlar, fakat 
tescil yaptırmaları 
için 5 yaş ve altında 
araba almaları 
gerekiyor. Bize 
gelen talep ise 5 
yaştan 8'e çıkarıl
ması ile alakalı” 
dedi.

etme imkânımız 
doğdu. Bir anlamda 
da daha çok çeşit 
bulundurup müşteri 
memnuniyetini art
tırmaya çabalaya

Bursa çiçek açtı

Bursa, baharı ren
garenk yüzüyle 
karşılıyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin parklarda 
ve ana arterlerde 
yaptığı peyzaj çalış
malarının ardından 
Bursa rengarenk bir 
görünüme kavuştu. 
Baharın gelmesiyle 
çiçek açan laleler, 
sümbüller, nergisler 
ve caddeleri 
süsleyen süs erik
leri, kenti rengarenk 
bir görünüme 
kavuşturdu.
Büyükşehir 
Belediyesi Park 
Bahçeler Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan çalış
malar kapsamında 
Merinos 
Kültü rparkı, 
Reşat Oyal 

cağız. Amacımız 
gençlerimize 
hem ucuz, hem 
kaliteli ve güzel 
giysiler sunmaktır.” 
dediler

Kültürparkı, Botanik 
Park, Hayvanat 
Bahçesi, Nilüfer 
Vadisi ve ana arter
lere 680 bin adedi 
lale soğanı olmak 
üzere aralarında 
sümbül, 
nergis ve muscari 
de bulunan toplam 
1 milyon 110 bin 
adet çiçek 
soğanı dikildi. 
Öte yandan 
özellikle Mudanya, , 
Samanlı ve 
Orhaneli yolları, 
Stadyum ve 
Kükürtlü cad
delerinin orta ve 
yan refüjleri ile 
parklarda yoğun 
olarak bulunan 10 
bin süs eriği ağacı 
da Bursa'da bahara 
ayrı bir güzellik ve 
tazelik kazandırdı

mailto:kadri_guler@hotmail.com


İnan TAMER

POLİS TEŞKİLATI 166. YAŞINDA
Gevenliği sağlanmış ulusal 

topluluklar devleti oluşturmak
tadır.

Devlet güvenliği dıştan 
gelebilecek saldırılara karşı 
silahlı kuvvetlerce halka karşı 
yurt içinde olabilecek hukuka 
aykırı fiil ve tecavüzler de polis 
ve jandarma teşkilatları ie 
sağlanmaktadır.

Güvenik güçlerinin asli 
görevi yurttaşın can ve mal 
güvenliğini sağlamak ve koru
maktır.

Ordumuz, Mete Han’dan 
bugüne Polis Teşkilatımız da 
166 yıldır milletine canla başla 
hizmet vermektedir.

Tüm güvenlik güçlerimiz en 
kutsal varlık canını, vatanına 
ve ulusuna adamıştır.

Görevini üstün vazife şuu
ruyla yerine getirmek uğraşı 
vermektedir. İyi eğitim almakta, 
en modern teknolojiyi uygu
layabilmek yeteneğine sahip 
bulunmaktadır.

Gemlik, her geçen gün 
gelişmektedir.

Anadolu’nun muhtelif yer-, 
terinden göç almaktadır. Sanayi 
kuruluşları, Serbest Bölgesi ve 
ticari gelişmişliği ile cazibe 
merkezi olmuştur. Liman 
Tesisleri ile deniz ve karayolu 
trafiği yoğun Türkiye’nin en 
işlek ikinci karayolu üzerinde 
oluşu, metropol illere yakınlığı 
nedeniyle güvenlik güçlerim
izin yükünü daha da arttır
mıştır.

Bu nedenle dir ki; Gemlik 
Belediyemizin finansmanını 
sağladığı MOBESE sistemi 
gerçekleştirilmiş, 
emniyetimizin lüzum gördüğü 
yerlere kamelar konularak 
günün 24 saati ilçe izlenmekte
dir.

Suçta caydırıcılık sağlanmış, 
ilçe halkı daha bir huzura 
kavuşmuştur.

İlçe emniyetimizin en sıkın
tılı görevi trafiğin yoğun
luğudur. Sürücülerin kural tanı
mazlığıdır.

İlçeye ulaşım genellikle 
İstiklal Caddesi güzergahından 
olmaktadır. Küçük araçların 
fazlalılığı ile bu güzergah tercih 
edilmektedir.

Gemlik’in araç sayısı Avrupa 
ülkeleri standartları 
üzerindedir. Plakada harf 
kalmamış durumda. Tahmin 
ederim numaralar dört haneye 
ya da iki harfe bir harf ilavesi 
ile yeni araçlarla verilir olacak
tır.

Yoğun araç ve trafik sıkışık
lığı, trafik ihlallerine sıkça 
sebep olmaktadır. İlçenin oto 
park yeri kısıtlıdır. Otopark için 
ilçe merkezinde uygun ve 
müsait yerler yok. Bu gerçekler 
emniyetimizi en çok zorlayan 
olumsuzluklar. Vatandaş 
nerede yer bulursa aracını 
oraya park ediyor.

Hatta, hatta yaya geçiç 
çizgilerin üzerine. Sağlı sollu.

Durum böyle olunca vatan
daş çizgi dışından yürümeye 
mecbur kalıyor. Can güvenliği 
tehlikeye giriyor. Sakat kalsa, 
çizgiden yürümediği için suçlu, 
kusurlu.

Yaya geçiti olarak belirtilen 
yerlere e MOBESE kameralarını 
konulmalı. Kuralları ihlale fırsat 
tanınmamalı. Para cezalarının 
tanzimi ile kuralların ihlalinin 
bu şekilde önlenmesine çalışıl
malıdır.

Bizler için gece gündüz en 
zor koşullarda hizmet kahra
man polisimizin 166. kuruluş 
yılı dönümünü en iyi dilekler
imle kutlar, sağlık ve mutluluk 
ve başarılar dilerim.

Şehitlerimizi rahmet ve 
şükranla anar, aziz hatıraları 
önünde saygıyla eğilirim.

Tanrı, cümlesini kurusun.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)513 9683 Fax:(0.224)51335 95

Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden almış olduğum 
BUR.U-NET.K1.16.93229 belgemde kayıtlı

16 ZB 923 plakalı aracıma . . 
ait taşıt kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. AZMİ GEÇİLİ

Saadet vites yükseltti

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
haftalık olağan 
mahalle divanını 
coşkulu bir katılımla 
gerçekleştirildi. 
Merkez mahallelerin 
tam kadro yer aldığı 
toplantıda köy ve 
eski belde beldeler
den de çok sayıda 
temsilci yer aldı. 
Toplantıda söz alan 
Teşkilat Başkanı 
Mustafa Demir, 
teşkilatlara bu 
yoğun tempoların
dan dolayı teşekkür 
etti ve seçim 
dönemi çalışma pro

gramını açıkladı: 
Pazartesi : Manevi 
sohbet + Başkanlık 
Divanı Toplantısı 
Salı : Sandık Bölge 
Çalışmaları, Ev

Ziyaretleri 
Çarşamba : Sivil 
Toplum Kuruluşu 
Ziyaretleri 
Perşembe : 2 Köy 
Ziyareti 
Cuma : Mahalle 
Divanları 
Cumartesi : Esnaf 
ve Kahve Ziyaretleri 
Pazar: İl Teşkilatı 
Çalışmaları. 
Toplantının misafir 
katılımcısı ise 
Avrupa Milli Görüş 
Eğitimcisi Necati 
Toprak'dı. Yaklaşık 
1 saat kürsüde kalan 
Toprak, "Neden Milli 
Görüş'ten başka 

çıkar yol yok ounu 
mahalle ve köy teş 
kilatlarımız kapı kapı 
dolaşarak anlatacak 
ki, toprak ayağımızın 
altından kaymasın,

bu gidişe bir dur 
denilsin. Bizim 
alnımız açık, yaptık
larımızı söylüyoruz, 
yapacağız edeceğiz 
demiyoruz, Milli 
Görüş 3 kez iktidar 
oldu ve yaptıkları 
ortadadır; Ağır 1 
Sanayi Hamlesi 
(100'ün üzerinde 
fabrika; Aselsan, 
Azot, Tümosan, 
Şeker Fab...), 
Cumhuriyet tari
hinde ilk Denk 
Bütçe, Kıbrıs Barış 
Harekatı, Eşi 
Görülmemiş Maaş 
Artışları, D-8 
Birliği... Bunları 
halkımıza hatırlata
cağız ki, milletimiz 
aslına dönsün, tari- 
hdeki şerefli yerimizi 
tekrar alalım." dedi.

Elma Sekeri minikleri 
Kütüphane yi gezdi

Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
minikleri, Gemlik 
Kütüphanesi’ni 
gezdi.
Geçtiğimiz günlerde 
öğretmenleri Melek 
Vardar, Zuhal Eser 
Gür, Nazlı Dülger 
ile birlikte 
Kütüphane’ye giden 
ana sınıfı öğrenci
lerini Kütüphane

Müdürü Hasan 
Başaran tarafından 
karşılandı.
Minik öğrenciler, ilk 
defa geldikleri 
Kütüphanede Müdür 
Hasan Başaran’dan 
bilgi aldılar.
Binlerce kitabı 
birarada gören 
minikler, şaşkınlığını 
gizleyemedi. 
Kendilerine kitap

okumanın önemini 
anlatan Başaran, 
okuma ve yazmayı 
öğrendiklerinde 
mutlaka Kütüphane 
ye gelip, araştırma 
yapmalarını ve bura
da ders çalış
malarını istedi.
Başaran, “Kütüpha 
neler bir ülkenin 
en büyük zenginlik
leridir" dedi
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listeler Pazartesi günü KSlCıa «etil» Kamudaki doktorlara muayenehane izni
Parti genel merkez
leri milletvekili aday 
adaylarının kuşat
ması altında.
Erdoğan, Kılıçdaroğ 
lu ve Bahçeli seçim
lerini yapacaklar ve 
listeler Pazartesi 
günü Yüksek Seçim 
Kurulu’na verilecek. 
AKP, CHP ve MHP 
genel merkezlerinde 
ışıklar sönmüyor.
11 Nisan’da 
netleşmesi gereken 
milletvekili aday
larını belirlemeye 
çalışan partilerin 
genel merkezleri de, 
aday adayları 
tarafindan kuşatıl 
mış durumda.
10 kurmayıyla birlik
te son kararını vere
cek olan Başbakan 
Erdoğan parti genel 
merkzinde. CHP ön 
seçim ve kontenjan 
haricindeki 425 
ismi, MHP de kamu 
oyu yoklamaları ve 
teşkilatın görüşleri
ni doğrultusunda 
adaylarını belir
lemek için çalışıyor. 
Başbakan Erdoğan, 
son grup toplantı 
sında, "bazı önemli 
isimler liste dışı kal
abilir" sözlerine, "İs 
minizi göremezse 
niz şaşırmayın"! da 
eklemişti. Bu açık
lama, muhtemel 
adaylar için endişe 
yaratmış (^urumda. 
Erdoğan’ın bu yak
laşımıyla ilgili ilk 
yorumlar, iki dönem 
üst üste milletvekil
liği yapan önemli 
isimlerin elenebile- 
ceği, 3 dönem 
yapan isimlerin de;

AKP ile iki Fazilet 
ile bir, elenmesinin 
söz konusu olabile
ceği şeklinde. 
‘Abi’ konumunda 
olan bazı isimlerin 
farklı illere kaydırıl
ması ve bu yolla 
dinamizm sağlan
ması, genel başkan 
yardımcısı Ekrem 
Erdem gibi bir dö 
nem ara veren işim- 
lerin listeye konma 
sının da ihtimal 
dahilinde olduğu 
belirtiliyor.
Partinin, kadın aday 
sayısının önemli 
ölçüde artırılması; 
bunun 50’ye yak
laşabileceği konu 
şuluyor, 25-30 yaş 
arası 5 milletvekili, 
özürfti vekil* sayısı 
nın 1’den 3’e yük
seltilmesi gibi 
hedefleri olduğu 
kaydediliyor.
Erdoğan’ın özel tali
matıyla gelen rapor 
ışığında, devamsız 
hk yapan vekillerin 
üstünün çizileceği, 
ilk AK Parti döne
minde seçilen, daha 
sonra ortadan kay
bolan ve son 10 gün 
içinde yeniden aday 
adayı olarak genel 
merkezde görünen 
isimlerle de yolların 

ayrılacağı belirtili 
yor. Başbakan Erdo 
ğan, son değerlen 
dirmeyi 10 kurma 
yıyla birlikte 4 gün 
içinde yapacak. 
Aday adaylarının 
genel merkez üze 
rindeki baskısının 
sürdüğü CHP’de 
MYK toplandı. 
Bazı genel başkan 
yardımcılarının 
aday adaylarıyla 
görüşmeleri 
halen sürerken, 
MYK’da, ön seçim 
yapılan kentlerde 
genel merkez 
kontenjanından 
aday gösterilecek 
isimler görüşüldü. 
Mustafa Balbay’ın 
Aydın ikinci 
sıradan aday olması 
kesin görünürken, 
Tuncay Özkan ve 
Mehmet Haberal’la 
ilgili henüz net bir 
gelişme yaşanmadı. 
Doğu ve güneydoğu 
illerinin öncelikli 
olduğu 30 kentle 
ilgili tas lak listenin 
ortaya çıktığı 
kaydedilir ken, ön 
seçim ve genel 
merkez kontenjanı 
dışında ka lan 425 
adayın belirlenmesi 
çalışmaları 3 gün 
daha sürecek

Danıştay 5. Dairesi, 
Sağlık Bakanlığının 
"Tam Gün Kanunu" 
ile ilgili işleminin, 
"Kamuda görevli 
hekimlerin muayene 
hane aşamayacak
larına" ilişkin 
bölümünü iptal etti. 
Daire işlemin, 
"Kamuda görevli 
hekimlerin özel 
sağlık kuruluşların
da çalışmalarının 
mümkün olmadığı
na" ilişkin bölümü 
nün iptal istemini 
ise reddetti.
Türk Tabipleri 
Birliği, Sağlık Bakan 
hğı'nın internet 
sitesinde 16 Tem 
muz 2010'da yayım
lanan "Tam Gün 
Kanunu ile İlgili 
Basın Açıklaması" 
ile, 5947 sayılı Yasa 
ve bu Yasa hakkın- 
daki Anayasa Mahke 
mesi kararına göre, 
üniversite öğretim 
üyeleri dışında 
kamuda çalışan tüm 
doktorların muayene 
hane açmaları ve 
özel sağlık kuru
luşlarında çalış
malarının mümkün 
olmadığı ve bu 
uygulamanın 30

Hükümete Meclis'ten Yetki
Kanun Hükmünde 
Kararname TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.
Kamuoyunda süper 
yetki olarak bilinen 
Kanun Hükmünde 
Kararname TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.
Kamu hizmetleri

Temmuz 2010 tari
hinden itibaren 
başlayacağının 
duyurulmasına 
ilişkin işlemin iptali
ni ve yürütmenin 
durdurulması 
istemiyle Danıştay 
da dava açmıştı. 
DaVayla ilgili ilk 
incelemesini yapan 
Danıştay Nöbetçi 5. 
Dairesi, işlemin 
yürütmesini durdur
muştu. Davalı Sağlık 
Bakanlığı, bu karar 
itiraz ederek kararın 
kaldırılmasını iste 
miş, itirazı görüşen 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Sağlık Bakanlığının 
itirazını kabul etmiş 
ve üniversite öğre
tim üyeleri dışında 
kamuda çalışan tüm 

ile ilgili hızlı 
planlamalara 
imkan veren 
kanunun en dikkat 
şeken yanı ise 
bakanlıklarda köklü 
değişiklik yapıl
masına imkan tanı
ması. Zira Kanun 
hükmünde karar
name ile devlet 

doktorların muayene 
hane aşamayacak
ları ve özel sağlık 
kuruluşlarında 
çalışamayacaklarına 
ilişkin işlemi, huku
ka uygun bulmuştu. 
Davayı esastan 
görüşen Danıştay 5. 
Dairesi, Sağlık 
Bakanlığının ilgili 
işleminin, "Kamuda 
görevli hekimlerin 
muayenehane aşa
mayacaklarına" 
ilişkin bölümünü 
iptal etti. Daire 
işlemin, "Kamuda 
görevli hekimlerin 
özel sağlık kuru
luşlarında şahş- 
malarının mümkün 
olmadığına" ilişkin 
bölümünün iptal 
istemini ise 
reddetti.

bakanlıklarının kal 
dırılması hedefle 
niyor. Buna göre, 
halen sayısı 
8 olan devlet bakan
lıkları tarihe karışa
cak. Yerlerine ise 
yeni isimlerle 
icra yetkisi olan 

bakanlıklar 
kurulacak.

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
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Mavnalar genellikle 
yük taşımak için kul
lanılan teknelerdir. 
Bu tekneler bazen 
gemilere bazen de 
kıyılara yük taşırlar. 
İhtiyaç söz konusu 
olunca uzaklara da 
gitmekten geri dur
mazlar.

Büyük tonajlı gemi
lerin olmadığı 
dönemlerde liman
lara sebze, meyve ve 
başka yükleri bunlar 
götürür getirirlerdi.

Bu tekneler bazen 
fırtınaya yakalanır 
kaptan ve yardım
cıları büyük tehlike

Mavnaların Yükü
ler yaşardı. Dalgalar 
bu teknenin içine 
girmeye başlayınca 
asıl sıkıntı o zaman 
başlardı; görevlileri 
bir telaş alır, şaşkına 
dönerlerdi.

Usta kaptan tek
nenin yükünü azalt
mak için çalışır, dal
gaların tekneye 
girmesine engel 
olmaya uğraşırdı. 
Bunun içinde 
teknedeki yükün bir 
kısmı istemeyerek 
de olsa denize 
atılırdı. Bu yapıl
mazsa teknenin bat
ması kaçınılmaz 

olurdu. Çoğu zaman 
bunun örnekleri 
yaşanmıştı.

Yükünü azaltan 
tekne hem batmak
tan kurtulur hem de 
kaptan ve tayfalar 
canlarını da kurtar
mış olurlardı.

Bir tekne düşünün 
yükünü almış, 
rotasını çizmiş ve 
yola çıkmış. 
İstemedikleri, bek
lemedikleri bir fırtı
naya yakalanmışlar. 
Fırtına alabildiğine 
sert ya tekneyi 
parçalayacak ya da 
batmasına neden 

olacak. Kâptan ve 
tayfalar şaşkın!

Ne yapacağını 
bilmez durumda.

Bu kadar deneyim
siz ve beceriksiz 
oldukları düşünül, 
memişti; fakat 
yaşanan gerçekler 
ne yazık ki kaptan ve 
tayfaların yetenek 
sizliğini ortaya 
koydu.

Hâlâ her kafadan 
bir ses çıkıyor; ama 
kimse asjl yapılması 
gerekli olanı gün
deme getirmiyor, ne 
hikmetse yüksek 
sesle dillendirmiyor
du. Sanki üzerlerine 
ölü toprağı ser
pilmişti.

Bize bir şey olmaz, 
biz bu fırtınayı 
aşarız, bupun gibi 
daha nicelerini aştık, 
diyorlardı. Soranlara 
bizim A-B-C hatta D 
plânlarımız var di 

yorlardı. Fırtına gün
lerce sürüp gidince 
bu plânların da 
olmadığı anlaşıldı.

Umutla yola çıkan 
tekne bilgisiz bir 
kaptan ve beceriksiz 
tayfalar yüzünden 
sağa sola yalpala
makta bütün tekne 
ler kötü hava 
koşullarını atlatıp 
istedikleri limana 
varma konusunda 
büyük yol aldılar.

Limanlarda bu 
tekneleri bekleyen 
vatandaşlar hâla 
yolunu bulamayan 
yalpalamaya devam 
eden bu tekneyi bek
liyor. İşin kötüsü 
küçük fırtınalarda 
başarı göstere
meyen, fazlalıklarını 
atamayan, beceriksiz 
ve yeteneksiz kaptan 
ve tayfalarla daha 
büyük denizlere açıl
mayı düşünüyor.

Acaba birileri mi 
demeli hey! Kaptan!

Bu işi beceremiyor
sun, yüzüne gözüne 
bulaştırdın, 
bu tekneye umut 
bağlayanları da 
hayal kırıklığına 
uğrattın!

Bu teknenin kap
tanlığından ayrıl, 
başka mavnalarda 
görev ara kendine!

Geriye kalanlar da 
baksın başının çare
sine.

En zayıf yanımız 
nedir?

İnsan olarak 
başarıya nasıl 
sahip çıkıyorsak 
başarısızlığa da 
sahip çıkmalıyız. 
Yaptığımız işlerde 
sorumluluk bizimse 
başarı da bize aittir 
başarısızlık da.

Niçin bu gerçeği 
kabullenemiyor ve 
yapılması gerekli 
olanı yapamıyoruz ?

Is-Kur'ılaıı sevindiren haber
İŞ-Kur İl Müdürü 
Tahsin Güven, 
Türkiye İstatistik 
nurumu nun veriler
ine göre 2010 yılında
ki işsizlik seviyesinin 
bir önceki yıla oranla 
yüzde 2.1 oranında 
azaldığını ifade etti. 
Ülkemizde yaşanan 
işsizliğin ana kay
nağının vasıfsız per
sonel olduğunu 
belirten Güven, 
"Kuruma kayıtlı olan 
insanların yaklaşık 
yüzde 50'den 
fazlasının vasıfsız 
kişilerden oluştuğunu 
görüypruz."dedi. 
İş-Kur İl Müdürü 
Tahsin Güven, Türki 
ye İstatistik Kuru 

tHUUR

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Cad. No: 11

Tel : 514 78 77 GEMLİK

mu'nun 2009 ve 2010 
yılına ait işsizlik oran
larıyla ilgili verileri 
değerlendirdi. İşsizlik 
oranlarında azalma 
olduğunu ifade eden 
Güven, şunları söyle
di: "TİK'in verilerine 
göre 2009 ve 2010 yıl
ları arasında yapılan 
değerlendirme sonu
cunda Türkiye'de iş 
gücüne katlıma oranı 
yüzde 48.8, istihdam 
oranı yüzde 43.0, 
işsizlik oranı ise yüz 
de 11.9 olarak ortaya 
çıkmış. Bu rakamlara 
baktığımızda, geçen 
yıla göre bir değer
lendirme yaptığımız
da bir iyileşme söz 
konusudur.”

Vıı

Verem Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi yöne
timi Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ı ziyaret 
ederek Başkanlık 
görevinde başarı 
dileğinde bulundular. 
Dernek Başkanı Nida 
Otabatmaz ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
amaçlarının tebrik 
ziyareti olduğunu, 
hizmetlerinin sağlık
sız yaşayan hasta 
insanlar olduğunu 
belirterek, Başkan 
Vekili Yılmaz'a 
derneklerinin yaptığı 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdiler.

YARDIMSEVENLER 
DERNEĞİ ZİYARETİ 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'a tebrik 
ziyaretinde bulunan 
Yardımsevenler 
Derneği Gemlik 
Şubesi yöneticilerini 
yaptıkları hizmetten

dolayı kutlayarak 
"Yaptığınız kutsal bir 
görevdir"dedi.
Gemlik’in sporda, 
kültürde ve sosyal 
faaliyetlerle daha iyi 
anılması gerektiğini 
ifade ederek 
"Yaşadığımız bölgeye 
hizmet etmek göre

vimizdir, makamlar 
kimseye baki değil, 
hizmetleri sizlerin 
gibi sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte 
yapacağız. Sizin 
proje ve önerilerinize 
her zaman önem 
vereceğiz" dedi.
Başkan Vekili

Yılmaz'a, 
Yardımsevenler 
Demeği Gemlik 
Şubesi olarak bakıma 
muhtaç ailelere 
yardım yaptıklarımı 
bildiren dernek 
üyeleri ayrıca öğrenci 
bursu da verdiklerini 
söylediler.

cEimiKHAiKE6iTiM MEBKEa BAŞVURULAR; GEMLİK HALK 
düzenlediği zevtihvagu EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

V KATIUN YARTşiNa S0N BASW ™Hİ: 15 NİBAN 2W

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemljkkorfezgazetesi.com

http://www.gemljkkorfezgazetesi.com
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Mill »e Gençlik Kulübü 6.Dönenı kursları başladı
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spör Kulübü 
Hamidiye Mahallesi 
Menekşe Sokak 
No:14 de yeni 
faaliyete geçirdiği 
spor tesisinde 6. 
dönem karate 
kursunun ilk antren
manını 06 Nisan 
2011 Çarşamba 
günü saat 17.00 da 
yaptı.
Kulüp Başkanı 
Murat Yaşar Önal, 
Gemport A.Ş, BP 
petrolleri, Gemlik 
Ağrılılar Derneği, 
Çınar Reklâm ve 
kulüp üyelerinin 
desteğiyle faaliyete 
geçirilen spor 
tesisinde İlçe 
Gençlik ve Spor 
Müdürlüğüyle 
koordineli olarak 
bütün minder 
sporlarının yapıla
cağını söyledi.
Yapılan açıklamada, 
Tesisin tüm 
Gemliklilerin hizme
tine açık olduğu 
belirtildi.
Kulüp Başkanı 
Murat Yaşar Önal, 
İlçemizde sporun

yaygınlaşması ve 
sporcu sayısının art
tırılması, gençlerin 
boş vakitlerini spor 
yaparak en iyi 
şekilde değer
lendirmesi, kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutulması 
amacıyla faaliyete 
giren tesisimiz 
Güreş, Karate, 
Judo, Aikido, Boks,

Teakwando ve 
aerobik branşlarıyla 
ilçe gençliği için 
faaliyet gösterecek
tir." dedi.
Başkan Önal 
"Çocuğunuzun 
sağlıklı büyümesi, 
gelişmesi ve ders
lerinde ki başarısı 
için mutlaka bir spor 
branşında aktif 
olmasını sağlayınız.

Her çocuğun 
severek yapabile
ceği bir spor branşı 
mutlaka çıkacaktır. 
Ebeveyn olarak yap
mamız gereken 
onun bunu 
keşfetmesini sağla
mak ve daima 
arkasında durmak 
olmalıdır. Diyerek 6 
değişik spor 
branşıyla 

daha geniş kitlelere 
yayılarak daha fazla 
çocuğun sporla 
buluşmasını sağla
yarak, bu branşlarda 
yarışmacı takımları 
oluşturup ilçemizi 
her alanda temsil 
etmeyi hedefli 
yoruz." dedi.
Başkan Önal 
Gemlikli iş 
adamlarından,

Gemlik'te faaliyet 
gösteren firmalar, 
esnaflardan ve 
tüm Gemliklilerden 
kulübelerine 
sahip çıkmalarını 
isteyerek, 
"Kulüplerine üye 
olarak maddi 
manevi destek ver
meleri bizlere bu 
yolda güç verecek
tir" dedi.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG€ BROKER İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 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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Çeyrek altın el yakıyor M Mnla M islerini M
Petrol fiyatındaki 
yükselişin enflas 
yon üzerinde baskı 
yaratacağı kaygıla 
rının etkisiyle altının 
onsu 1.460 dolarla 
rekor kırdı.
Ayrıca, FED’in 
düşük faiz poli
tikasına devam ede
ceği beklentisi de 
altının yükselmesine 
neden oluyor 
Uluslararası 
piyasalarda altının 
onsu 1.460 dolarla 
tarihi seviyesine 
çıktı. Gümüşün 
onsu da 39.51 dolar
la 31 yılın en yüksek 
seviyesini gördü. 
Altın fiyatlarının 
yükselişinde 
enflasyon endişele 
rinin bulunduğunu 
belirten uzmanlar, 
Çin’in erken faiz art- 
tırımının da 
piyasalardaki 
enflasyon 
endişelerini yatıştır
madığını kaydetti. 
Avrupa Merkez 
Bankası’dan bugün 
beklenen faiz 
artırımının ise euro’- 
nun değer kazan
masına neden 
olduğu için altın

BDDK'ılan hesap blokesi uyarısı
Bankacılık Düzen 
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
bankalar ile tüketiciyi 
karşı karşıya getiren 
hesap bloke uygula
maları konusuna 
açıklık getirdi. 
BDDK Başkanı Tevfik 
Bilgin imzası ile 
yayımlanan genelge 
kapsamında banka 
lardan müşterilerinin 
maaş veya ücret 
hesaplarına yapılan 
haciz uygulamasında

fiyatlarını etk
ilemediği, aksine 
yükselişi destek
lediği dile getiriliyor. 
Reuters’ın teknik 
analizine göre, 1.452 
dolar altında önemli 
bir direnç seviyesiy- 
di. Kısa vadede altın 
fiyatlarının 1.500 
doları görmesi bek
leniyor. Uzmanlar 
altının bu yıl içinde 
1.600 doları test 
edebileceğini dile 
getiriyor.
Çeyrek altın 118 lira 
İstanbul Altın 
Borsası Başkan 
Yardımcısı Oğuzhan 
Aloğlu, altın fiyat
larının son 
dönemdeki yük
selişinde ABD’nin 
düşük faiz poli
tikasını sürdüre
ceğine yönelik açık

sözleşmeye uygun 
hareket etmeleri 
istendi. Genelge kap
samında finans kuru
luşlarını uyaran 
Bilgin, bankalar ile 
müşterileri arasında 
akdedilen sözleşmel
er çerçevesinde 
gerçekleştirilen 
blokaj işlemlerinin 
kanunun ilgili mad
delerine uygun şekil 
de yapılması ve söz 
leşmelerde söz 
konusu hükümlere 

lamaların etkisi 
olduğunu belirterek, 
doların değer kay
bıyla altın fiyat
larının yükselişe 
geçtiğini belirtti. 
Aloğlu, FED’in faiz 
artırım sinyali ver
mesi durumunda 
altın fiyatlarının 
gevşeyebileceğin! 
söyledi.
TL’nin dolar 
karşısında kazan
ması nedeniyle altın 
fiyatlarının yur- 
tiçinde fazla yük
selmediğini ifade 
eden Oğuzhan 
Aloğlu, “Gram 
altının fiyatı şu anda 
71 lira civarında” 
dedi. Kapahçarşı’da 
cumhuriyet altını 
478 liradan, çeyrek 
altın ise 118 
liradan satıldı.

aykırılık taşıyan özel 
hükümlere yer ver
ilmemesi gerektiğine 
dikkat çekti.
BDDK'ya yakın kay
naklardan edinilen 
bilgilere göre 
Kurum'a iletilen uyuş 
mazhklar içerisinde 
bazı bankaların nor 
malde maaş hesa 
binin üçte ikisine 
bloke koyması 
gerekirken tamamına 
el koyması gibi 
şikayetler bulunuyor 

Kriz süresince, 
erkek işsizliği önem
li ölçüde artarken 
kadın işsiz sayısının 
fazla etkilenmediği, 
bu durumu 
belirleyen faktörler
den birinin de kadın
ların kendi işlerini 
kurmaya başlamaları 
olduğu açıklandı. 
TEPAV 
Araştırmacıları 
Ayşegül Dinççağ ve 
Hasan Çağlayan 
Dündar tarafından 
hazırlanan "2008 
krizinin kadın ve 
erkek işgücüne etki
leri” başlıklı değer
lendirme notu 
yayımlandı. Not’ta 
küresel krizin, 
Türkiye’de reel 
sektör ve işgücü 
piyasasını oldukça 
olumsuz etkilediği 
hatırlatılarak, "Kriz 
nedeniyle 2009 yılın
da işsiz sayısı 3,5 
milyonun üzerine 
yükselmiş, 2010 
yılında krizden 
toparlanmanın 
gerçekleşmesiyle 
işsiz sayısı yeniden 
3 milyonun altına 
inmiştir” denildi. 
Kriz ve toparlanma 
dönemlerinde işsi
zliğin seyri ince
lendiğinde, kadın ve 
erkek işsiz 
sayılarının farklı 
oranlarda değiştiği

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

belirtilen çalışmada, 
şöyle denildi;
"Bu politika notun
da, küresel krizin 
kadın ve erkek istih
damına etkileri ince
lenmiştir. Kriz 
süresince, erkek 
işsizliği önemli 
ölçüde artarken 
kadın işsiz sayısı 
fazla etkilenmemiş, 
bu durum kadınların 
yoğun çalıştığı sek
törlerin krizden daha 
az etkilenmesi, 
kadınların kendi 
işlerini kurmaya 
başlamaları gibi fak
törler sonucu kadın 
istihdamının krize 
rağmen artmasından 
kaynaklanmıştır. 
Ayrıca, verilerin 
güvenilirliği sorgu
lanmaya müsait 
olmak üzere, krizin 

NÖBETÇİ ECZANE
8 Nisan 20ll Cuma 
ÖZER ECZANESİ

başladığı 
dönemden itibaren 
kayıt dışı olarak 
kendi hesabına 
çalışan kadın 
sayısında meydana 
gelen artış dikkat 
çekicidir.” 
Çalışmada açıklanan 
mevsimsellikten 
arındırılmış verilere 
göre, kentlerde, kriz 
döneminde kendi 
hesabına çalışan 
erkek sayısı 113 bin 
azalırken kadın 
sayısı 121 bin arttı. 
Bu artış toparlanma 
döneminde de 
devam etti.
Toparlanma döne
minde kendi hesabı
na çalışan kadın 
sayısı 112 bin 
artarken, erkek 
sayısındaki artış 
19 binde kaldı.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

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

VAPUR - FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

________ DAĞITICILAR________

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^3 50 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 Akçen Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEKLİK'İN İLK SÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3934

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)

allÜIKHlIİI
İMİM 
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IIIMİMİM 
uı 
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(M:5l3532l)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK

Siz de bir katkıda
* bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

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 gösterileck 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır dtfiF
Itu ÖUTU H -GSM: 0.53356018 99 *
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Sökme + Takma+Balans

B® Hurda 
indirimi 
geliyor!

Hükümet, 14 Nisan açıklayacağı 
planla eski araçların trafikten 
çekilmesini hedefleyecek. Sana 
yi Bakanı Ergün, "Otomotiv Sek 
törü Strateji Belgesi" ile ömrünü 
tamamlamış araçların trafikten 
çekilmesine yönelik hukuki 
düzenlemelerin de hayata geçiri 
leceğini bildirdi. Sayfa 9’da

Goodyear ahn, % 18 daha az ödeyin. 
30 Nisan tarihine kadar 

Goodyear bayilerinden yapılan 
alımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

ÜCRETSİZ JU
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

Meclisle 
secim tatili 
Meclis'in 12 Haziran seçimleri 
dolayısıyla tatil edilmesi için 
yapılan öneri kabul edildi. Kol 
hıklarına veda edecek olan ve 
killerin çoğu için bu, farklı bir 
anlam taşıyor. Haberi syf 6’da

lai Wnilin lift lıiı ıııMı

Bu yıl İkincisi 
düzenlenecek olan 
"Gemlik Hemşehri 
Dernekleri Şenliği" 
ne katılacak

derneklerin 
başkanlar! Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile biraraya geldi.

Şenliğin 15-16-17-18 
Haziran 2011 günleri 
arasında yapılması 
uygun bulundu.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YSG ayıbı...
Ben, kendimi bildim bileli üniversiteye giriş 

sınavları sorun olmaktan çıkmıyor.
Bu yıl, bir milyon 700 bin gencimiz gele

ceğini belirlemek için YGS sınavlarına girdi.
Analar, babalar yıllardır çocuklarını ders 

hanelere gönderip, diğer çocukların 
nafakalarından kesip, burada akıl Almaz 
para lar akıttılar.

Hep çocuklarının geleceği için...
Bir milyon 700 bin öğrenciden ancak 300- 

400 bini açık öğretim, iki yıllık yüksek okul 
veya fakültelere girebilecek...

Yani, Türkiye’de gençlerin yüksek öğretim 
alabilmesi o kadar kolay değil...

Devamı sayfa 4’de

"Bursa Oto Show
Fuarı 2011" Acılıyor

Bursa 7. Otomobil, 
Ticari Araçlar, Moto 
siklet, Bisiklet ve 
Aksesuarları Fuarı 
(Bursa Oto Show

Fuarı 2011), 11 Nisan 
Pazartesi günü özel 
davetliler, protokol 
ve basın için kapıla 
rını açacak.Syf 8’da

Üzerine 
pislik 
bulaşmış' 
diyerek 
soydular 
Mudanya’da kim
liği henüz belirlen
emeyen bir kişi, 
namaz kılmak için 
camiye giden 
vatandaşı 'üzerin 
de pislik var' 
diyerek soydu. 
Haberi sayfa 3’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

$ ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılış günümüzde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
9 Nisan 2011 / Cumartesi Saat 13.oo 

İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 
Halkbank karşısı GEMLİK

eleganceos.com.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Gemlik Lisesi'nde sorgulandık!
Önceki gün 1974 yılında mezun olduğum 

okuluma gittim.
Geçen 37 yıl da belleğim beni yanıltmı 

yorsa 4'üncü gidişim Gemlik Lisesi'ne.
En son 2010 yılında ilk kez düzenlenen 

"pilav günü" için okulumda arkadaşlarım ve 
öğretmenlerimle buluşmuştum.

Hep kıskanırdım "pilav günü", "aşure 
günü" /'mezunlar günü" olan okulları...

Kendimi de "aman pilavın da günü mü 
olurmuş "diye avuturdum.

Gerçeğin hiç de öyle olmadığını öğretmen
lerimi, dönem arkadaşlarımı görünce 
anlamıştım.

Meğer pilav ya da aşure bahaneymiş
Asıl olan özlem gidermek, anıları tazele

mekmiş.
Önceki gün de Eczacı Şeyda Saral, Avukat 

Özgür Aksoy, Banka Müdürü Serkan Taşkın, 
Makine Mühendisi Aysun Kahveci, Mimar 
Kenan Çakır'la birlikte 2010-2011 döne
minde mezun olacak öğrencilerle buluştuk.

Okulun Rehberlik Hizmetleri Birimi'nin 
düzenlediği etkinlikte iki amaç var;

Birincisi kuşaklar arasındaki ilişkileri 
geliştirmek ve güçlendirmek,

Diğeri de meslek seçiminde öğrencilere 
yol göstermek.

Her yıl yinelenirmiş bu panel
Ama bu kez düzenleyici "birim" meslek 

panelinde öğrencileri o liseden mezun 
meslek sahipleriyle buluşturmaya karar ver
miş. Bence çok da iyi etmiş.

Yoksa 37 yıl önce tozunu yutarak, terleye 
rek beden eğitimi yaptığımız ya da yıl sonu 
balomuzu düzenlediğimiz salonda kardeş
lerimizle yüz yüze iletişimi nasıl kuracaktık.

Önce sırayla kendimizi tanıttık...
Ne yaptık ne ettik diye...
Sonrasında da;
Onlar sordu biz yanıtladık.
Soru-yanıtlarla kurulan saygı ve sevgiyle 

desteklenen müthiş bir iletişim...
Deneyimlerimizi aktardık.
Okuldaki anılarımızı paylaştık.
Yaptığınız "haşarılık"lardan dem vurduk.
Sorularla hem meslekler sorgulanıyor hem 

de dünya görüşleri, hem de nitelikler...
Kimi eczacı ablalarına işin ekonomik 

boyutunu, kimi mimar ve banka müdürü 
ağabeyleriyle mühendis ablalarına istihdam 
olanaklarını sorarken kimi de akıl ve zeka 
dolu sorularla Türkiye'de hukuku ve basın 
özgürlüğünü sorguladı.

Sordular;
"Her istediğinizi özgürce yazabiliyor 

musunuz ? "diye...
Yine sordular;
"Meslek yaşamınız da hiç güçlüklerle 

karşılaştınız mı?" diye...
Yine sordular...
"Haber yaparken önceliği meslekten yana 

mı insanlıktan yana mı kullanırsınız?" 
diye...

Özgür'e de çok soru sordular hukuktan 
yana, avukat-müvekkil ilişkilerinden yana...

Açıkçası Gemlik Liseli kardeşlerimin şah
sında Türk gençlerinden umutlandım.

Bizi aydınlık, hukukun üstünlüğüne 
inanan, haber alma hakkını savunan 
gençlerle buluşturan sevgili dönem 
arkadaşım ve okul müdürümüz

Ertuğrul Kılıçlar 'a,
Asiye Bulut,
Tülay Yıldırım Çevik,
Gülden Bayram, 
Serdar Kurtoğlu ile 
Kadriye Saba Işık öğretmenlere teşekkür

ler.

Bu yıl İkincisi 
düzenlenecek olan 
"Gemlik Hemşehri 
Dernekleri Şenliği" 
ne katılacak dernek
lerin başkanları 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ın makamın
da toplandı.
Gemlik'te faaliyet 
gösteren 20 dernek 
başkanının katıldığı 
toplantıda şenlik 
yapılacak tarih 
olarak 15-16-17-18 
Haziran 2001 günleri 
uygun bulunurken 
şenlik İskele 
Meydanı Festival 
alanında final gös
terileriyle son 
bulacak.
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz'ın 
başkanlığında İdari 
başkan yardımcısı 
Mehmet Çelik ve 
Meclis üyesi Aslan 
Özaydın ile 
Necmettin Rama'nın 
katılımıyla toplanan 
dernek başkanları

Bursa'nın fethi coşkuyla kullandı
Osman Gazi'yi 
Anma ve Bursa'nın 
Fethi Şenlikleri 
Bursa'da coşkuyla 
kutlandı.
Renkli gösterilere 
sahne olan şenlik
lerde, minik davetlil 
er mehter takımı ve 
kılıç kalkan ekip
lerinin gösterisiyle 
coştu.
Tophane Meydam'n 
da yapılan kutla
malara Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 

şenlikte yapılmasını 
istedikleri etkinlikler 
hakkında görüşlerini 
belirttiler.
Başkan Vekili Yıl 
maz, bu yıl gerçek 
leştirmek istedikleri 
hemşehri dernekleri 
şenliğinin çok daha 
coşkulu ve katılımlı 
yaşamak için tüm 
dernek başkan- 
larının ortak alacak
ları kararların 
önemine değinerek 
"Derneklerimizin 
değişik kutlama 
günleri olabilir, şen
lik dışında, yıl içinde 
bu günlere hep bir
likte katılarak kutla
malarına ortak ola
biliriz" dedi.
Dernek başkanları 
görüşlerinde; stant- 
ların önünde seyyar 
satıcılar için önlem 
alınmasını, şenlik 
alanı dışında satış 
yapmalarının 
sağlanmasının daha 
uygun olduğu, 
stantların üzerine

Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Abdullah 
Karadağ, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, sivil toplum 

belediye tarafından 
afiş yapılarak 
dernek logoları ile 
isimlerinin görünür 
şekilde asılmasını, 
stantların dernekler 
arasında gerekli 
mesafede kurulması 
talebinde 
bulunurlarken hangi 
derneğin folklor 
ekibi ya da sanatçı 
çıkaracağının belir
lenmesini istediler. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, bu yıl şen
liğe ünlü sanatçılar 
yerine derneklerin 
içinde yetişen 
yetenekli gençlerin 
yer alarak kendileri
ni göstermelerinin 
daha uygun olduğu 
görüşünü savu
narak "Ünlü 
sanatçılarımızı tele
vizyon kanallarında 
izliyoruz, dernek 
içinde çok yetenekli 
gençlerimiz var, 
onlara fırsat tanı
malıyız" şeklinde 

temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardın
dan protokol üyeler
ine şerbet ikram 

konuştu. 
Hemşehri 
Şenliği'nin en 
önemli konusu ise 
her zamanki gibi 
derneklere yapılan 
maddi yardım oldu. 
Başkan Vekili 
Yılmaz, yardımların 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi nakit 
olamayacağını, 
daha önce alınan 
yardımların 
dernek kayıtlarına 
işlenmesi gerektiği
ni hatırlatarak 
"Bu yıl dernekleri 
mize maddi yardım 
yerine sizlerin 
bildireceği ihtiyaç 
listelerini alarak 
ihale yoluyla temin 
edip vereceğiz" 
açıklamasını yaptı.
Dernek başkanları 

11 Nisan 2011 
Pazartesi günü saat 
20.00 de Gemlik 
Giresunlular 
Derneği'nde ikinci 
kez toplanma kararı 
aldılar.

edildi.
Başkan Dündar, 
Osmanh Devleti 
dönemindeki 
eserlerin yaşatılması 
ve Türk kültürünün 
devam ettirilmesi 
için çalıştıklarını 
söyledi. Dündar, 
"Tarihi dokumuzu 
yenileyerek gelecek 
nesillere aktarmak 
istiyoruz. Bursa'nın 
fethinden bugüne 
658 yıl geçti" 
dedi.
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Üzerine pislik bulaşmış1 diyerek soydular
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, 
namaz kılmak için 
camiye giden vatan
daşı 'üzerinde pislik 
var* diyerek soydu.

Fabrikaya Giren Hırsızlar 150 hin lira 
«e bos çek koçanlarını alıp kaçtı
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde, bir tekstil 
fabrikasına giren 
kimliği belirsiz kişi 
ya da kişiler, kasada 
bulunan 24 bin TL 
ve 79 bin Dolar ile 
boş çek koçanlarını

Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 İtişi yaralandı
Bursa'da, 
sürücüsünün direk
siyon hâkimiyetini 
kaybettiği otomobil, 
yol kenarındaki elek
trik direğine çarptı. 
Kazada hurdaya 
dönen araçta bulu
nan 4 genç yaralı 
olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye

Hurdaya dönen araçtan inanılmaz Kurtuluş
Bursa'da, ödünç 
arabayla ağaca 
çarpan gençler, hur
daya dönen araçtan 
sağ çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza Mudanya 
yolu üzerinde mey
dana geldi. Bir 
arkadaşından ödünç 
aldığı 16 EC 463 
plakalı otomobille 
gezmeye çıkan R.A.

Bursa'da faciaya kıl payı
Orhangazi’de tıra 
arkadan çarpan oto
mobil alev alıp 
yandı. Yangın tıra da 
sıçrarken, kazazede 
sürücü son anda 
kurtarıldı. Kaza 
önceki akşam saat 
23.00 Orhan gazi- 
Bursa karayolu, 
Karsak boğazı ışık
larında meydana 
geldi. Bursa'daki bir 
fabrikadan yüklediği 

Bin 500 TL'sini 
yankesiciye kaptıran 
vatandaş polise 
başvurdu.
Yalı Mahallesi Çayır- 
başı Camii'nde mey
dana gelen olayda, 
namaz kılmak için 

çalarak kayıplara 
karıştı. Polis, şahıs 
ya da şahısların 
yakalanması için 
soruşturma başlattı. 
Ahmet Vefik Paşa 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi üzerindeki 

göre, Rıdvan A. (23) 
emanet aldığı 16 EC 
643 plakalı otomo
bille arkadaşlarıyla 
birlikte gezmeye 
çıktı. İçerisinde 4 
kişinin bulunduğu 
otomobil, 
sürücüsünün 
direksiyon 
hâkimiyetini

(23), direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Kayarak kaldıra- 
ma, ardından da bir 
ağaca çarpan oto
mobilde bulunana 
B.İ. (23), Ş.K. (18) ve 
N.C. (18), kazayı 
hafif sıyrıklarla atlat
tı. Her ihtimale karşı 
yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslarla 
hastanelere 

yaklaşık 20 ton ağır
lığındaki makineyi 
İstanbul'a götürmek 
üzere yola çıkan 
Halit Şahin (28) ida 
resindeki 41 DU 478 
plakalı tır, Kar sak'ta 
kırmızı ışıkta durdu. 
Bu esnada İstanbul 
yönüne seyreden 
İsmail Gülek (32) 
yönetimindeki 34 BC 
0007 plakalı otomo
bil, kırmızı ışığı fark 

camiye giren I. U. 
'nun (57) yanına 
gelen kimliği belirsiz 
bir kişi, 'üzerinde 
pislik var' diyerek İ. 
U. 'nun ceketini tem
izledi. Namaz kıldık
tan sonra cebini

A.N.(67)'ye ait bir 
tekstil fabrikasına 
giren kimliği henüz 
belirlenemeyen kişi 
ya da kişiler, 
muhasebe odasında 
bulunan çelik kasayı 
açarak 24 bin TL ve 

kaybetmesiyle 
Bursa-Mudanya 
karayolunda kon
trolden çıkarak yol 
kenarındaki elektrik 
direğine çarptı. 
Kazada otomobilde 
bulunan B.İ. (23), 
Ş.K. (18) ve N.Ç. (18) 
yaralandı. Araç 
içerisinde sıkışan 

kaldırıldı.
Fakat sürücü, 
arkadaşları kadar 
şanslı olmadı. Önü 
tamamen ağaca 
gömülen otomobilin 
sürücü koltuğunda 
sıkışan R.A. için 
sivil savunma ve 
itfaiye ekipleri sefer
ber oldu. Demir 
makaslarla kesilen 
araçtan çıkarılan 

etme yip tıra 
arkadan çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile bir anda alev alan 
otomobilde bulunan 
sürücü İsmail Gülek 
çevreden yetişen 
vatandaşlar tarafın
dan son anda araç 
içinden çıkarıldı. 
Otomo bilden sıçra 
yan alevler bir anda 
tırın da alev alması
na neden oldu. İki 

kontrol eden İ. U. , 
bin 500 TL parasının 
olduğu cüzdanının ? 
çalındığını fark 
edince soluğu 
poliste aldı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

79 bin doları aldı. 
Kasadaki boş çek 
koçanlarını da alan 
zanlılar kayıplara 
karıştı. İş yeri sahib
inin müracaatı üzer
ine polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

sürücü Rıdvan A. 
ise Sivil Savunma 
ekiplerinin çalış
malarıyla kur
tarılarak Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor

R.A.'nın ayaklarında 
kırıklar olduğu tespit 
edildi. Yaralı sürücü, 
112 ambulansıyla 
Tıp Fakültesi 
Hâstanesi'ne sevk 
edildi.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu ifade 
edilirken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

araç bir anda alev 
topuna dönerken 
yangına ilk müdaha
leyi vatandaşlar tüp 
lerle yaptı. Tırın dor 
sesinde bulunan ma 
kineler de alevlerden 
etkilenip hasar görür 
ken, tır şoförü Halit 
Şahin alevlerin tırın 
çekicisine sıçrama
ması için dorseden 
ayırarak olay yerin 
den uzaklaştırıldı.

GemlikKsrfez
Itllll'll İli CHlilIlTlIl tlllTtU

Diş Hekimi
Özcan VURAL

o?canvural1933@hotmail.corn 
www.mil liyet/blog/özcan vural.

YazıYORUM

Gençlerin kaderi ile 
oynadılar!...

Büyük tepelerde oturanlar açıkla
malarını tatmin edici buldu.
Ancak, adaylar ve veliler, aynı 

düşünce de değiller.
En azından çok önemli bir bölümü...
Şu ana kadar zaten herkes yazacağını 

yazdı, söyleyeceğini söyledi.
Tartışmalara son noktayı ise yargı 

koyacak.
Önce ki YGS ile ilgili haberleri hiç 

okumadan, detayına girmeden medyayı 
eleştirenler var..

Kimse ile ahp veremediğim yok. 
Sadece gazetecilik yapıyorum.

Şu açıklamaya bakın; AKP'nin getir 
diği başkan Ali Demir'e göre, yaşanan 
bunca karmaşanın nedeni "basına veri 
len kitapçıkların acemice hazırlanması,, 
beceriksizlikmiş".

Pes doğrusu.
Olacak iş mi bu?...
Yeni başkan ve kurduğu heyet, kendi 

göstermek için, yeni bir sistem getir 
meye kalkınca, (kendi adamları için) 
bugünkü karmaşayla karşı karşıya 
kalındı deniyor..

ÖSYM Başkanı yarattığı karmaşadan 
dolayı, daha ilk sınavında sınıfta kaldı. 
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü..

ÖSYM Başkanı, AKP iktidarını sıkın
tıya soktu.

Seçime gidildiği bir dönemde, iktidar
lar böylesine skandallarla karşılaşmak 
istemez.
Siyasi yönden bürokratını bir süre 

korumaya alır, Ali Demir, kız öğren
cilere ayrı sınav, abartılı güvenlik 
önlemleri gibi günlerce süren tartış
malara yol açtı. ÖSYM’nin başında hafif 
kaldı.

Badem bıyıkları, imam -hatipli, iktidar 
yanlısı olması onu oraya getirdi ama 
gördünüz yerini dolduramıyor..

Bozulan güvenin altında ezilip gidi 
yor...

Eğer AKP daha önceki skahdallarda 
olduğu gibi olayı örtbas etme yoluna 
giderse, (Deniz feneri) çok daha büyük 
sıkıntılara yol açabilir.

Ama şu ana kadarki tespitler bile, 
kesinlikle sınavın iptalini gerektiriyor.

Ortada bir şifreleme olduğu kesinlikle 
belli.

Ve böylesi bir şifreleme olduğuna 
göre, bu şifrelerin dışarı sızdığı da 
kesinlikle mümkün olabilir.

(Belli okullara (imam- hatip )ve 
kişilere)

Bu durumda da eşit koşullarda yarış
ma ilkesi bozulmuş olur ki, bu da 
sınavın iptalini gerektirir...

Saman altından su yürüterek genç
lerin kaderi ile oynanıyor...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

YSG ayıbı...
Her yıl, bir milyon 300 binin üzerinde 

genç ise umutsuz olarak, ya bir daha 
deyip gelecek yıl için sınavlara hazır
lanacak, ya da işsizler ordusuna katıla
caklar.

Kızlar, koca bulup evlenebilirlerse, 
evlenecekler, nüfus artmaya devam 
ederken, erkekler bir yandan iş, aş peşine 
düşecek, yoksa askere gidecek ve yüksek 
öğrenim istemleri hayal olacak.

Gençlerimizi bekleyen gerçek bu.
Tabi üniversiteye girmek demek, gele

ceği korumak demek de değil....
Üniversitede yüksek okulu bitirdin.
Asıl sorun iş bulmakta...
Kaliteli okullara girebilirsen, birkaç dil 

öğrenebilirsen, şansın da varsa iyi iş 
bulabiliyorsun.

Ama, YSG sınavlarında tabi bir şike 
olmazsa.

Geçen yıl yaşanan sınav sonuçlarını 
sızdırma rezaletinin izleri silinmeden, bu 
yıl da cevap cetvellerinde şifre skandal- 
ları çıktı.

ÖSYM şifrelemeyi doğruladı.
Bu durumda, ekmeklerinden keserek 

dershanelere para akıtan ana baba ne 
yapsın.

Sınav için yıllarını veren öğrenci ne yap
sın.

Bu nasıl bir ayıptır.
Koca devlet bir sınav yaptırmayı 

beceremiyor.
Bunun için kurulan ÖSeYeMe’ye ne 

demeli.
Bu rezalet basına dağıtılan soru ve 

cevap kitapçıklarından ortaya çıktı.
Cezaevlerinde dağıtılanlarda bile aynı 

şeyler yaşandı.
Sonuç, soruların cevaplarının belli bir 

şifreye göre hazırlanmış olduğu kanıt
landı.

Önceleri suskun olan hükümet, şifreyi 
kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Endonezya’da 
ÖSYM Başkanına ‘Güveniyoruz’ mesajını 
verdi.

Dönüşünde de bunu tekrarladı.
‘ÖSYM Başkanı ile görüştüm, beni tat

min etti’ dedi.
YÖK Başkanı Ziya Özkan, 

Cumhurbaşkanından sonra, ‘Ben de tat
min oldum’ dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, tatmin 
olmadı.

CHP’li Tayfun İçli, mecliste yaptığı 
konuşmada, ‘‘Vatandaşlarımın Milli 
Piyango idaresine olan güvenleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM olan güven
lerinden çok fazla. Hiç olmazsa, toplardan 
gelen şansı denemelidir, şifreden bir 
takım neticelere ulaşmak imkanı ortadan 
kalkmaktadır. ’’ dedi.

Eğitim-İş, Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulundu. Bir trajik komedi.

Bir milyon 700 bin gencimiz şimdi ne 
olacak’ diye uyuyamıyor.

Bunca emek, bunca sıkıntı, bunca para 
ve gelinen sonuca bakın.

Buna ne dersin. Bence kepazelik.
Bir sınav yaptırmayı bile beceremiyorlar. 
Yazık!

İMltfi İİIW Iffiii 11*1 lH Mill
Manastır’da dün 
sabah öğrencilerin 
okula gidiş saat
lerinde meydana 
gelen trafik kazasın
da şans eseri ölen 
olmadı.
Özel bir kiralama 
şirketinden arkadaşı 
adına 16 ZK 818 
plakalı aracı 
kiralayan ehliyetsiz 
olduğu saptanan 
Burak Ş., dün sabah 
saat 08.15 sıraların-, 
dan Gemlik’ten 
Küçük Kumla 
yönüne doğru 
giderken, aşırı hız 
yapması sonucu 
Manastır Günaydın 
Sitesi önünde direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek 
tretuarlara çıktı. 
Direksiyonu fazla 
kıran sürücü karşı 
yönden gelen 
Necmettin Ş. nin 
kullandığı 
16 ZF 721 
plakalı ticari 
araca çarptı.
Kazada, ehliyetsiz 
olduğu saptanan 
sürücü Burak Ş. 
başından hafif 
yaralanırken, ticari 
araç sürücüsü 
Necmettin Ş. 112 
Acil Ambulansıyla

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri,

sürücünün ehliyet
siz olduğunu 
saptamasının 
ardından kaza 
yapan araçlar, kur
tarıcı ile olay

yerinden kaldırılır 
ken, ehliyetsiz 
sürücü gözaltına 
alındı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

“Kamu alacafclarının yemden 
yapılandırılması konulu” 

seminer düzenlendi
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
tarafından “Kamu 
alacaklarının 
yeniden yapılandırıl 
ması” konulu 
seminer 
düzenleniyor.
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler 
Odası’ndan 
gazetemize yapılan 
açıklamada, 
seminerin 12 Nisan

2011 Salı günü 
Gemlik Ticaret 
Borsası Salonu’nda 
saat 14.30’da 
başlayacağı 
belirtildi.
"6111 Sayılı Bazı 
Kamu Alacaklarının 
Yeniden 
Yapılandırılması 
kanunu hakkında 
bilgilerin verileceği 
seminere İlhan 
Küçük (Bursa SGK 
İl Müdür Yrd) 
Sabahattin Duymuş

(Gemlik SGK 
Merkez Müdürü) 
Eran KARACA 
(Orhangazi SGK 
Merkez Müdürü) 
Bünyamin Çolak 
(BSMMMO İş ve 
Sosyal
Güv.Mevzuatı Kom. 
Başkam)
Kazim Tefenli 
(BSMMMO Vergi 
Mevzuatı Danışma 
Kom. Başkanı) 
Zehra Göker 
Elmas (BSMMMO

Vergi Mevzuatı 
Danışma Kom. 
Sekreteri) 
Aykut Coşkunmeriç 
(BSMMMO 
Vergi Mevzuatı 
Danışma 
Kom. Üyesi) 
konuşmacı olarak 
katılacaklar.
“Kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
ması” konulu 
seminere tüm 
Gemlik halkı 
davet edildi.

GemlikK^rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■litfınlıı Fills IMnı Mil WlWMliMlIlMl

MHP Gemlik Kadın 
Kolları Polis Haftası 
nedeniyle İlçe 
Emhİyet Müdürü 
Kenan Kerdige’yi 
üzerinde “Polise 
Vurulan Tokat Türk 
Milletine Vurulmuş 
tur. İyi ki varsınız.” < 
yazılı bir çiçek ile 
ziyaret ettiler. 
Kenan Kerdirge; 
Polis Haftası 
münasebeti ile 
yapılan etkinlikleri 
anlattı.
Kerdige; “Özellikle 
çocuklarımıza sahip 
çıkmalıyız. 10 Nisan

Polis amcalannı zivarei ettiler

Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
öğrencileri, Türk 
Polis Teşkilatının 
166. kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle polis 
amcalarını ziyaret 
ettiler.
Minikler, Emniyet 
görevlileri tarafından 
ilgiyle karşılandılar. 

Haftası gereği ile 
son olarak okulları 
rrıızda Bilgilendirme 
yaptık. Diğer zaman
lar için de halkımızın 
her zaman bize 
güvenerek her konu
da yardımcı olma 
larını bekliyoruz.
Bizler, emniyet men
supları olarak halkı 
mızla iç içe olursak 
bir çok şeyin daha 
iyiye gideceğini 
düşünüyoruz. ” dedi 
Kadın Kolları 
Başkanı Macide 
Palabıyık ziyaret 
sonrası yaptıkları

Polisten korkulma
ması gerektiği, 
ihtiyaç duyulduğun
da öncelikle polisten 
yardım almamız 
gerektiği miniklere 
anlatılırken, bina içi 
ve MOBESE sistem 
odası gezdirildi.
Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 

açıklamada;
“Dokunulmazlık 
zırhı ile korunan ye 
adına Milletvekili : 
dediğimiz Sebahat 
Tuncer’in geçtiğimiz 
günlerde Komiseri 
m ize atmış olduğu 
tokat Devletimize ve 
Milletimize atılmıştır. 
Bizim Türk halkına 
inancımız tamdır, 
bunları dokunulmaz
lık zırhı ile koruyan
lardan ve bu 
cesareti verenlerden 
hesabını sandıkta 
soracağına inanıyo 
ruz.” dedi.

Çağlayan/ “Minik 
öğrencilerimize 
ikramda bulunan 
İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige'ye ve tüm 
polis teşkilatına 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Polis 
Haftasının kutlu 
olmasını temenni 
ederiz. ” dedi.

Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi yönetim 
kurulu üyelerinin, 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ı 
ziyaretinden 
sonra Yılmaz da 
dernek yönetimini 
ziyaret etti.
Ziyarette 
Âk Parti Kadın 
Kolları da hazır 
bulundu.
Verem Savaş 
derneği Başkanı 
Nida Otobatmaz, 
ziyarette Ak Partili 
hanımların

Wl;îtt10İl8İMMtoMlQ'
Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, siyasette 
yeni bir şeyler 
söyleyebilen ve 
siyaset sahnesinde 
röl verilmesi 
gereken bir hareket 
olduklarının altını 
çizerek, “Yüzde 
10 baraj ile ileri 
Demokrasi kavramı 
çelişiyor" dedi.
HAS Partiye sokakta 
çok büyük bir ilgi 
olduğunu ifade 
eden Kantur, 
"Bu ilgiyi siyasi ter
cihe dönüştürmeye 
çalışıyoruz. Fakat 
malesef ki vatan
daşlarımız iki par
tiye mahkum 
edilmek isteniyor. 
Bu kamplaşma,

ELEMAN ARANIYOR
MESLEK LİSESİ MAKİNE BÖLÜMÜ

MEZUNU ASKERLİK HİZMETİNİ 
YAPMIŞ ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

MURAT TEKNİK OTOMAT
Bursa Yalova Yolu 7.Km. Kurtul Köyü 

Tel : 522 81 80 GEMLİK

hastalara dağıtılmak 
üzere gıda yardımın
da bulunduğunu 
söyledi.
Otobatmaz ve 
dernek yöneticileri, 
Başkan vekili 

siyasetin kısırlaş
ması ve statüko/aş
ması demektir. 
Bunun kırılması ve 
çok sesliliğin sağ 
lanması, farklı çö 
zümlerin ve tarzları 
nın tartışılması gere 
kiyor. Biz adaletten, 
emekten ve özgür
lükten yanayız.

Refik Yılmaz ve 
AK Partili kadın 
kolları üyelerine 
ziyaretlerinden 
ve gıda yardımların 
dan dolayı 
teşekkür etti.

Sağcı, solcu, 
muhafazakar ve 
liberal değiliz. Hem 
anti-emperya list, 
hem de hakedilmis 
zenginliği savunuy
oruz. HAS Parti ken
dini milletin 
merkezi, halkın sesi 
kabul ediyor" şek
linde konuştu.

GEMl ™SÜLmüH1ül.î!.ERKHl BAŞVURULAR; GEMLİK HALK
DÜZENLEDİĞİ ZEYTİNYAĞLI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Meclis'te seçim tatili I$çi Partisi seçimlere katılmayacak
Meclis'in 12 Haziran 
seçimleri dolayısıy
la tatil edilmesi 
için yapılan öneri 
kabul edildi.
TBMM'de büyük 
değişim, Türkiye 
önümüzdeki hafta 
Seçim atmoşferini 
solumaya başlaya
cak zira Genel 
Kurul'da, Meclisin 
12 Haziran seçimleri 
dolayısıyla tatil 
edilmesi için 
yapılan öneri 
kabul edildi.
Koltuklarına veda 
edecek olan vekil
lerin çoğu için bu, 
farklı bir anlam 
taşıyor. Nedeni ise 
meclisteki hali 
hazırdaki vekillerin 
yarıdan fazlasının 
önümüzdeki 
dönemde listelerde 
adını göremeyecek 
olması.
Parlamento dışı 
kalan vekillerin 2002 
yılından sonra 
rakamlarının arttığı 
görülüyor. 2002 
seçimlerinde 
Meclis'in yüzde

89'u, 2007’de ise 
yüzde 67'i yenilen
mişti.
Bu değişimin ön 
habercisi ise lider
lerin mevcut 
vekillere yaptığı 
uyarılar. AK Parti'de 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 12 
Haziran seçim
lerinde partinin 
önde gelen isim
lerinin listelerde 
olmayacağını söyle
di. Tüzük gereği üç 
dönemden fazla mil
letvekili olunamaya
cak olması AK 
Parti'de aday gös
terilmeyecek isim
lerin kim olacağı 
konusu büyük önem 
taşıyor.
Başbakan Erdo 

ğan'ın partinin bazı' 
önemli isimlerini bir 
sonraki döneme 
hazırlık olması 
sebebiyle din
lendirmesi de bek
leniyor.
CHP'de ise Kemal 
Kıhçdaroğlu 'kimse 
Kusura bakmasın 
darılmasın' diyerek 
benzer uyarılarını 
peşin peşin yaptı. 
Nitekim ana 
muhalefet partisinin 
29 ilde yaptığı ön 
seçimlerde mevcut 
milletvekillerinin 
geride kalması, 
CHP'de mevcut 
vekillerin büyük 
çoğunluğunun liste 
dışı kalmasını 
beraberinde getire
cek gibi görünüyor.

İşçi Partisi 12 
Haziran'da yapılacak 
milletvekili genel 
seçimine 
katılmâyacak. 
İşçi Partisi 12 
Haziran'da yapılacak 
milletvekili genel 
seçimine katılmaya
cak. Yüksek Seçim 
Kurulu, İşçi Partisi 
Genel Başkan Vekili 
Bedri Gültekin ve 
Genel Sekreter 
Hasan Basri 
Özbey'in ortak imza
sıyla YSK'ya yapılan 
başvuru üzerine, 
partinin Merkez 
Karar Kurulunun

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

ffiWT EN ÖZEL UC GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN-

1 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

olağanüstü toplan
tısında alınan 
12 Haziran'da 
yapılacak 
milletvekili genel, 
seçimine katılmama 

kararını değerlendir 
di.YSK'nın konuya 
ilişkin kararı, 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlandı
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En zor koşullarda canımızı, 
malımızı koruyan, güvenliğimizi ve 

bizlerin huzur içinde yaşamasını canları 
pahasına sağlayan Polis Teşkilatının

KEMAL AKIT 
SEYHAN AYDIN 
ESAT COYKUN

166. kuruluş yıldönümünü kutlarız

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
SALİH ÜNGÖR YÖN.KUR. SAYMAN ÜYESİ
PAŞAAĞDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BŞK. EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜR SOY YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAŞKAN VEKİLİ aĞAH ARDA GENEL SEKRETER

GEMLİK TİCARET BORSASI

Kentimizin güvenliğini,
halkımızın canını ve malını

gerektiğinde canları pahasına koruyan 
polislerimizin teşkilatlarının kuruluşunun 

166. yıldönümü kutlu olsun
BAŞKAN İLHAN ACAR 

MECLİS BAŞKANI SERVET PEHLİVAN 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: ÖZDEN ÇAKIR - FERİT ALAN 

ERKAN SARIŞEN ■ HASAN KILIÇ
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"Bursa Oto Sim» Fııaıı 2111'' Icılım
Bursa 7. Otomobil, 
Ticari Araçlar, 
Motosiklet, Bisiklet 
ve Aksesuarları 
Fuarı (Bursa Oto 
Show Fuarı 2011), 11 
Nisan Pazartesi 
günü özel davetliler, 
protokol ve basın 
için kapılarını aça
cak. Fuar, 12-16 
Nisan tarihleri 
arasında ziyaretçi
lerini kabul edecek. 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık A. Ş Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü, düzenlediği 
başın toplantışında, 
Tüyap’ın, Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneğinin (ODD) 
işbirliği, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşlet
meleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı 
(KOSGEB), Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) 
desteğiyle hazır
ladığı fuarın, 11'17 
Nisan tarihleri 
arasında Bursa 
Uluslararası Fuar ve

Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirileceğini 
söyledi.
Ersözlü, Türkiye'nin 
ihracatının önemli 
bir kısmını üstlenen 
otomotiv sek
töründe bir üs 
olarak kabul edilen 
Bursa'nın, ana ve 
yan sanayi üretim 
kapasitesi açısından 
sektörde lokomotif 
bir şehir konumun
da olduğuna dikkati 
çekerek, şöyle 
konuştu:
"Bu yılın ilk oto 
show fuarı olma 
özelliğini taşıyan, 
sektördeki önemli 
markaların en son 
modellerinin 
sergileneceği, yeni 
modellerin lansman- 

larının yapılacağı 
Bursa Oto Show 
2011 Fuan'nda ilgilil
er sektördeki yenilik 
ve gelişmeleri toplu
ca izleme fırsatı 
bulacaklardır. Fuar 
kapsamında yer alan 
'Tunning Özel 
Bölümü'nde 
sergilenecek son 
model aksesuarlar 
fuara çeşitlilik 
kazandıracaktır. 
Kentimizde ülkenin 
en büyük otomobil 
ve ticari araç üretici
lerinin yer alması 
sebebiyle büyük isti
hdam yaratılmakta 
ve Bursa ekonomi
sine önemli bir girdi 
sağlanmaktadır. 
Bursa Oto Show 
Fuarı ülkemizde 

düzenlenen fuarlar 
içerisinde ayrı bir 
öneme sahiptir. 
Fuara katılan fir
malar bu öneme isti
naden fuarda özenle 
birbirinden şık 
stantlar hazırla
yarak, son model 
araçlarını sergile
mek isteği içinde 
olacaklardır. " 
İki yıllık periyotlarla 
düzenlenen Bursa 
Oto Show Fuan'nı, 
2009 yılında 89 bin 
650 kişinin ziyaret 
ettiğini hatırlatan 
Ersözlü, bu yılki 
fuarda Bmw, Cherry, 
Citroen, Dacia, Fiat, 
Ford, Güleryüz 
Cobra, Honda, Hyun 
dai, Iveco, Jaguar, 
Kia, Land Rover, 
Mercedes, Mini, 
Nissan, Peugeot, 
Proton, Renault, 
Subaru, Toyota gibi 
otomobil, 4X4, ticari 
araç, motosiklet 
markaları ile sek
törde faaliyet göste 
ren tuning, akse 
suar, lastik firma . 
larıhın ve akücülerin 
yer alacağını belirtti.

"Bursa'nın Hiilusu 15 Yıl 
İçinde 5 Milyona Ulaşacak"
Müstakil Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) 
Bursa Şubesi Baş 
kanı Hasan Çepni, 
görevine yeni 
başlayan Bursa 
Gümrük ve Muha 
faza Başmüdürü 
Süleyman Tosun'u 
ziyaret etti. 
Türkiye'nin ihracat 
rekorları kırdığını 
söyleyen Hasan 
Çepni, 2009 yılı 
ihracatının ithalatını 
geçen tek şehrin 
Bursa olduğunu 
vurguladı.
Bursa'nın yatırım
larla sürekli olarak 
büyüdüğünü 
aktaran Çepni, 
"Bursa'mız tekstil, 
otomotiv ve makine 
ihracatı ile sürekli 
bir büyüme yaşıyor. 
Makine ihracatımız 
da iyi yönde ilerliy
or ve önümüzdeki 
yıl güzel bir pay 
alacağını düşünüy
oruz. Rakamlar ve 
yapılan iş ile 
Bursa'daki dinamik 
yapı ortada." diye 
konuştu.

Önümüzdeki 15 yıl 
içinde Bursa'nın 5 
milyona yakın bir 
nüfusunun olacağı
na vurgu yapan 
Çepni, Bursa'nın 
lojistik bakımdan 
destek olacak 
düzeyde liman
larımızın, demiry- 
olumuzun ve 
havayolumuzun 
entegre olarak bir 
arada olmasını 
diliyoruz." dedi. 
Bursa Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdü 
rü Süleyman Tosun 
ise Bursa'nın 
demiryolu ulaşımın
daki eksikliklerini 
anlattı. Limanın 
rehabilite edilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Tosun,hava 
yolundaki zayıflığı 
da dile getirdi. 
Bursa gümrüğünde 
önemli düzeyde 
problemlerin 
yaşanmadığını 
aktaran Tosun, 
bunun sebebi 
olarak da Bursa 
sanayisinin belli bir 
sistemde sürdürül 
meşini gösterdi.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

- . ' 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 

v_ _ _ _ _ _ _ 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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Hurda indirimi geliyor!
Hükümet, 14 Nisan 
açıklayacağı planla 
eski araçların trafik
ten çekilmesini 
hedefleyecek. 
Sanayi Bakanı 
Ergün, "Otomotiv 
Sektörü Strateji 
Belgesi" ile ömrünü 
tamamlamış 
araçların trafikten 
çekilmesine yönelik 
hukuki düzen
lemelerin de hayata 
geçirileceğini bildir
di Otomotiv Sektörü 
Strateji Belgesi, 14 
Nisan Perşembe 
günü, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün tarafından 
açıklanacak.
Konuyla ilgili açıkla
malar yapan Ergün, 
belgenin Türkiye'nin 
otomotiv sanayinde 
üretim ve Ar-Ge 
üssü olması amacı
na yönelik olarak 
hazırlandığını vur
guladı.
Rekabeti artıracak 
Otomotiv sanayinin 
sürdürülebilir küre
sel rekabet gücünü 
artırmayı ve katma 
değeri yüksek bir 
üretim yapısına

Tiikeliciler dava yağmuruna hazırlanıyor
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) listeyi 
mahkeme yoluyla 
almak için Tarım 
Bakanlığı’m dava 
yağmuruna tutmaya 
hazırlanıyor.
TÜDEF Başkanlar 
Kurulu, hafta sonun
da Eskişehir’de 
toplanacak. Tarım 
Bakanhğı’na sağlığa 
zararlı üretim yapan 
firmalarla ilgili dene
tim sonuçlarını ve 
listesini açıklaması 
çağrısı yapılacak.

geçmeyi amaçladık
larını ifade eden 
Ergün, yaptıkları 
analizlerin sonucun
da, beglede 
"Ar-Ge altyapısını 
iyileştirmek", 
"fiziki altyapıyı 
geliştirmek", "şir
ketlerin tasarım, 
üretim ve markalaş- 
ma becerilerini artır
mak", "hukuki ve 
idari düzenlemeleri 
iyileştirmek" ve 
"insan kaynaklarını 
geliştirmek" başlık
larına yer verecek
lerini söyledi.
2014’e kadar geçerli 
Bu hedeflere ilişkin 
eylemleri 2014 yılına 
kadar uygulayarak

Bakanlık bu çağrıya 
yanıt vermezse, 
bakanlık hakkında on 
binlerce dava açıla
cak. Ankara 6. İdare 
Mahkemesi, konuyla 
ilgili açılan bir dava
da, “Halkın sağlığını 
ilgilendiren husus
ların ‘ticari sır’ olma 
yacağı” kararına var
mıştı. TÜDEF Başka 
nı Sıtkı Yılmaz, tüketi 
cinin karşı karşıya 
olduğu ‘gıda riskinin’ 
giderilmesi için bir 
talep listesi hazır
ladıklarını söyledi. 

otomotiv sek
törünün önemli bir 
gelişme sağlamasını 
gerçekleştirmiş ola
caklarını dile getiren 
Ergün, KOBİ 
niteliğindeki şirket
lerin rekabet 
gücünün geliştir
ilmesi için işlet
melere bilgi ve 
danışmanlık 
hizmetleri 
konusunda 
çeşitli destekler 
verileceğini, 
ömrünü tamam
lamış araçların 
trafikten çekilme
sine yönelik hukuki 
düzenlemelerin de 
hayata geçirileceği
ni bildirdi.

Bunu 8 Nisan’da 
Eskişe hir’de 
yapacakları toplan
tıyla kamuoyuyla 
paylaşacaklarını 
belirten Yılmaz, 
“Tarım Bakanlığının 
denetimleri sonucu 
ürünlerinde ilaç 
kalıntısı bulunan, 
sağlığı tehdit eder 
düzeyde yapay tat
landırıcılar kullanan, 
yüksek oranlı GDO 
kullanan firmaların 
listesinin kamuoyuy
la paylaşılmasını 
isteyeceğiz.”

Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulu, Maliye 
Bakanlığı isminin 
kullanıldığı 1 milyon 
liralık kargo vurgu
nunu ortaya çıkardı. 
Son günlerde Maliye 
Teftiş Kurulu 
Başkanhğı'na, çeşitli 
kişi ve kuruluşlara 
gönderici kısmında 
"Maliye Bakanhğı- 
Maliye Teftiş Kurulu" 
yazan bazı zarf ya da 
kolilerin PTT ya da 
diğer kargo şirketleri 
aracılığıyla ödemeli 
olarak gönderilmesi 
yöntemiyle para tah
sil edildiğine ilişkin 
ihbarlar geldi.
Maliye müfettişleri 
bu ihbarlar üzerine 
hemen harekete 
geçti. Yapılan ön 
araştırmada öncelik
le Türkiye'nin dört 
bir yanındaki 
otellere bu şekilde 
ödemeli kargo gön
derildiği, diğer kişi 
ve kuruluşlara da 
kargo gönderme 
işleminin sürdüğü 
belirlendi.
Yapılan araştırmada 
Ankara'da yerleşik 
bazı kı'şı'ı’enn, yine 
başkentte kurulu bir 
şirketle bu organiza
syonu gerçek
leştirdiği tespit edil
di. Organizasyonda 
yer alan kişilerin 
PTT ile de 50 bin

cıııli’lı İli ciııiı ilmi cuttıll

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

adetlik bir kargo 
gönderisi sözleşme
si yaptığı, her bir 
kargo için de 2 lira 
ödemeyi taahhüt 
ettiği belirlendi. 
Diğer bazı kargo 
şirketleriyle de 
görüşüldüğü tespit 
edilirken, organi 
zasyonun bu yolla 
vatandaştan 1 mil 
yon lira toplamayı 
amaçladığı anlaşıldı. 
Organizasyona göre, 
PTT ile kargo 
sözleşmesi yapan 
organizasyon ele
manları, binlerce 
zarf ve küçük kutu
lar hazırladı ve bun
ların üzerine "Maliye 
Bakanhğı-Maliye 
Teftiş Kurulu" kaşesi 
bastı. Türkiye'deki 
bütün otellerin 
adreslerinin de 
alındığı olayda, söz 
konusu zarflar, PTT 
kargosuyla öncelikle 
otellere, daha sonra 
da diğer kişi ve 
kuruluşlara gönder
ilmeye başlandı. 
Kargo karşılığında 

NÖBETÇİ ECZANE
9 Nisan 2011 Cumartesi 

KAHRAMAN ECZANESİ

alıcıdan 19 lira ücret 
istenirken, bunun 2 
lirası PTT'ye ödendi, 
geri kalanı da orga
nizasyonu gerçek- 
leştirenlerin cebine 
girdi. Bu şekilde de 
binlerce kargo gön
derildi.
Alıcılar da, PTT'nin 
kendilerine 
ulaştırdığı Maliye 
Bakanlığı kaşeli 
kargoyu, Maliye'nin 
"Yeniden 
Yapılandırma Uyarı 
Mektubu" ya da, 
"Vergi Tebligatı" 
sanarak teslim aldı. 
KARGOLARDAN 
KPSS SORULARI 
ÇIKTI
Ancak kişi ve kuru
luşların PTT 
görevlilerinden 
aldığı Maliye 
Bakanlığı kaşeli 
zarflardan ve 
paketlerden öğret
men adaylarının 
2002 yılı Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) Eğitim 
Bilimleri Sınav 
soruları çıktı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam 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 513 1O 79
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 Koç 512 0163

H HASTANELER

B 
E 
R 
I

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3935 

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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Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
Pay/a 1 Kupon 2 EKMEK

r.VlL. .te S'z **® *>'r ka*k|tla
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın” 
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

H
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 gösterileri- 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^^^

ıtL: duıg n -üsm: 0.533 56018 99 * 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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jr l J I Kİ U V/ Goodyear bayilerinden yapılan
\=/ atımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ^IKINI

Sökme + Takma+Balam
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

Yıldırım 
Holding ikinci 
turda elendi 
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin 
(İDO) 30 yıllığına kiralanması ihale
sine 5 güçlü firma katıldı. İhalede 
en yüksek teklifi 861 milyon dolar 
ile Tepe- Akfen-Souter-Sera Ortak 
Girişim Grubu verirken, en düşük 
teklif veren Yıldırım Holding ikinci 
turda elendi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Nisan 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

16 yaşındaki genç, 
şans eseri kurtuldu 
Orhangazi’de meydana gelen olayda, 16 
yaşındaki ehliyetsiz Emre Y. adlı genç, 
kendi kullandığı traktörün altında kaldı. 
Babasına ait traktörü kullanan genç, 
direksiyon hakimiyetini kaybedince 
şaramyola yuvarlandı. Uzun süren çalış
malar sonucunda kurtarılan gencin 
bacağının kırıldığı öğrenildi

Polis Günü Mıılı
Türk Polis Teşkilatı’nın 166. kuruluş 
yıldönümü törenlerle kutlandı. Dün, saat 
09.30’da Atatürk Anıtı önünde yapılan 
törene, protokol ve ilçemizde görev yapan 
polis ekipleri katıldı. İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige’nin Atatürk Anıtı’na saygı 
duruşunda bulunmasından sonra, İstiklal 
Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Kenan 
Kerdige, günün anlam ve önemini belirten ko 
nuşma yaptı. Kerdige, polisin toplumun 
huzur ve güvenini sağlamasında vatandaşın 
hak ve hürriyetlerini korumada, özgürlük
lerinin ve insan haklarının en geniş şekilde 
kullanılmasında, demokratik hayatın kanun 
hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisin
den hayati görevler üstlendiğini belirtti.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
3

Yarış başlıyor...

Siyasi partilerde milletvekili adayları belir
leme çalışmaları tamamlandı.

Partilerin genel merkezleri listeleri YSK’ya 
teslim edecekler.

TBMM’de bizleri temsil edecek milletvekil
lerinin çoğunu yine Ankara’da partilerin 
yetkili organları ile Genel Başkanları 
belirleyecek.

Bunun adına da demokrasi denecek.
Partili üyeler ve seçmen, önüne konan lis

telere seçim günü oy vermek zorunda kala
cak.

Ben, oldum olası, böyle bir sistemi içime 
sindiremedim.

"Böyle demokrasi olmaz" dedim.
Devamı sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli ' 
sivil ticari girişimlerinden olan 

r ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : (0.224) 513 92 40
Halkbank karşısı GEMLİK

eleganceos.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 30 yıllığına kiralanması ihalesine 5 güçlü firma katıldı. 
İhalede en yüksek teklifi 861 milyon dolar ile Tepe- Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu verdi.

iııım Holding ilimi Hırda elendi
Yıkmak mı yaptırmamak mı?

Kaçak yapıyla mücadele eden belediyeleri 
kutluyorum. Bu kent ve tüm kentler hep 
kaçak ve plansız yapılar yüzünden kirlen
di...

Doğa bu yüzden talan edildi.
Siyasal kaygılar,
Fırsatçı yaklaşımlar,
Para hırsı ne yazık ki bu sonucu doğurdu.
Önceki gün bizim gazetede Osmangazi 

Belediyesi’nin kaçak yapıları yıktığını 
okuyunca yaşadığım kent adına mutlu 
oldum.

Kentimizin doğal yapısına sahip çıkan bir 
belediyemiz ve başkanı var diye...

Öteden beri Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’a hep saygı ve sevgi duy
muşumdur.

Siyasal kaygılardan uzak bir yönetim 
anlayışı sergilediği için.

Gözlediğim kadarıyla başkan insani 
değerleri özümsemiş ve öncelemiş.

Kentinin doğal yapısına da sahip çıkıyor.
Tam da seçime giderken dozerlerini 

doğayı yüreğinden hançerleyen 
“ucubelere” yöneltmesi ve yerle bir etmesi 
çok anlamlı bir girişim?

Böylelikle partisinin değil Osmangazi’nin 
şehir emini olduğunu göstermiştir.

Bizim Ayşe Aygör’ün “Söz Hakkı” köşe
sine gönderdiği açıklamalarıyla da bu 
düşüncemi doğruluyor başkan.

Gerçi eminim o da içenden de dışarıdan 
da “bir kısım” engellere takıhyordur ama 
olsun...

Siyaset bu...
Ne yazık ki bizim insan profilimiz de 

siyaseti kaydırma-gammazlama-çıkar eks
eninde görüyor.

Onun için...
Pek de dikkate almamak gerek bu tür 

hezeyanları... *****
Başkan o denli açık sözlü ki...
Geçenlerde belediyesinin icraatlarını 

anlatırken şehrin göbeğindeki “yürek 
delen”leri eleştirmekten geri durmadı.

Sonra da ekledi;
“Bundan sonra yapılacak bir şey varsa 

biz hazırız “. *****
Aslında ben bu “kaçak köçek yapı” işine 

bulaşanları hiç anlamam.
Neden yönelirler?
Kentlilik bilincinin gelişmemesinden geç

tim.
Emek ve paralarına da mı acımazlar? 
Dünkü yıkımdan sonra geri ne kaldı?
Kim karlı çıktı?
Oraya malzemeyi sağlayan nalbur mu?
Projeyi çizen kalbur mu?
Betonu döken üretici mi?
Arsayı pazarlayan rantiyeci mi?
Yaptıran mı?
Çok açık bir biçim de ortada kimin karlı 

ya da çırak çıktığı...
Elbette ki sorun sosyolojik...
Demografik ve ekonomik nedenli...
Sorumlusu da çok...
Doğaldır ki,
Bu tür mücadeleler caydırıcı etki 

yapacaktır.
Ancak sorunu daha kökten çözmenin de 

gerekliliği ortadadır
Orada da hepimize ödevler düşmektedir.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin iştira
ki İstanbul Deniz 
Otobüsleri'nin (İDO) 
30 yıllığına kiralan
ması ihalesinde en 
yüksek teklifi 861 
milyon dolar ile 
Tepe- Akfen-Souter- 
Sera Ortak Girişim 
Grubu verdi.
Toplamda 5 grubun 
katıldığı ihalede; 
Global Liman İşlet
meleri, Yıldırım 
Holding, Deniz 
Turizm Yatırımları 
(Koç Grubu)-Stena 
Yatırım Holding 
Ortak Girişim Grubu 
ile Torunlar Gıda 
yarıştı.

1 MİLYON 
DOLARLIK ISRAR 
İhalede açık artırma
da sona kalan 2 
katılımcıdan Tepe- 
Akfen-Souter-Sera 
Ortak Girişim Gru 
bu'nun 860 milyon 
dolar teklif vermesi 
üzerine, Torunlar 
Gıda ihaleden çekil
di. İhale Komisyonu 
Başkanı Adem 
Baştürk'ün, Tepe- 
Akfen- Souter-Sera 
Ortak Girişim 
Grubu'ndan teklifini 
artırması ısrarı son
rasında, grup teklifi 
861 milyon dolar 
yaparak ihaleyi 
kazandı. Akfen

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Valilikten ‘zirai don” uyarısı
Bursa Valiliği, hafif 
ve orta kuvvette don 
olayının beklendiği 
11-12 Nisan gecesi, 
meyve ve sebze 
üreticilerini tedbirli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Bursa Valiliğinden 
yapılan yazılı açıkla
mada, meteorolojik 
verilere göre, yur
dun cumartesi 
gününden itibaren 
Karadeniz ve 
Balkanlar üzerinden 
gelen soğuk ve 
yağışlı havanın 
etkisi altına gireceği 
belirtildi.
Marmara'nın güney

Holding CEO'su 
Süha Güçsav, rakip
lerinin çok güçlü 
olduğunu ama erken 
çekildiklerini söyle
di. Yatırımın bilet 
fiyatlarına yansıtılıp 
yansıtılmayacağı 
sorusu üzerine bir 
değişiklik olmaya
cağını, fiyat tarife 
sinin belli şartlarının 
olduğunu, şartnam
eye uyulacağını 
belirten Güçsav, 
şunları kaydetti:

İZMİR'E GİDİŞ 
KISALACAK 
"İstanbul Deniz 
Otobüsleri'nin zaten 
mükemmel bir 
işletmesi var. Tabii 
ki özel sektör doku 
nuşuyla bunu çok 
daha verimli hale 
getirmek mümkün. 
Bizim birtakım plan
larımız var. Deniz ile 
otobüs taşımacık 
ğını bir araya getire
ceğiz. Beşiktaş'tan 
deniz otobüsüne 

doğusunda 11-12 
Nisan gecesi hafif 
ve orta kuvvette don 
olayının beklendiği 
kaydedilen açıkla
mada, "Tarımsal 
faaliyetin olduğu 
bölgelerimizde, 
çiçeklenme ve 

binen birisi 
Bandırma'ya gidip 
oradan İzmir'e 4-5 
saatte ulaşacak." 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da 
fiyat artışının 
belediyenin kontro 
lünde olacağını 
anlattı. Akfen 
Holding Murahhas 
Üyesi İrfan Erciyas, 
ödemenin yüzde 
75'inin finansman 
şeklinde olacağını 
belirtti.

KÖPRÜYÜ 
HESAPLADIK
İrfan Erciyas şunları 
söyledi: "Kârlı bir 
yatırım yaptık. Biz 
fizibilite çalışması 
yaparken Marmaray 
ve İzmit Körfezi'ne 
yapılacak köprüyü 
dikkate almıştık. 
Körfez geçişinin 
2016-2017 yıllarında 
olacağını tahmin 
ediyoruz." 

meyve Bağlama 
dönemindeki 
badem, kayısı, erik, 
fındık, kiraz, elma 
vb. meyve, sebze ve 
fide üreticilerimiz ile 
serada üretim yapan 
yetiştiricilerimizin 
gerekli tedbirleri

NOTLA 
502 MİLYON 
LİRAYLA BAŞLADI 
3 saat sürmesi 
beklenen ihale 
1 saatte bitti. 
İlk turda kapalı 
zarflarla en yüksek 
teklif 502 milyon 
dolar oldu. 
En düşük teklif 
veren Yıldırım 
Holding ikinci turda 
elendi.
Açık artırmada Koç 
Grubu'na bağlı 
Deniz/Stena Yatırım 
765 milyon dolarda 
çekildi.
Global Liman İşlet
meleri ihalede aldık
ları 2'nci moladan 
sonra çekildi.
Açık fiyat artışı 755 
milyon dolardan 
başladı.
İhale sonrası Akfen 
ve Tepe Holding 
yöneticileri birbirler
ine sarılarak başarı 
larını kutladı.

NELER 
ALDILAR?
10 hızlı feribot 
25 deniz otobüsü 
17 arabalı vapur 
35 iskele
Yolcu kapasitesi: 
2010'da yaklaşık 
50 milyon 
Araç kapasitesi: 7 
milyon 
2010 geliri: 347 
milyon TL 

almaları, yörelerin 
deki don durumu 
hakkında daha 
detaylı bilgi almak 
için en yakın meteo 
roloji müdürlükleri 
ne başvurmaları 
önerilir" ifadesine 
yer verildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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5.kattan asansör hoşluğuna düştü YazıYORUM
Bursa'da çalıştığı 
işyerinde 5. kattan 
asansör boşluğuna 
düşen kadın, yaralı 
olarak kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bulunan 
bir işyerinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre işyerinde per
sonel olduğu öğre
nilen Nilüfer S. 
mesai bitişi eve git
mek istedi. 5. kattan 
aşağı inmek için 
asansörü çağıran 
bayan asansörün

Alkollü sürücü çarptı, devirdi, kaçtı
Bursa'da alkollü 
oldukları öğrenilen 
sürücü ve yanındaki 
arkadaşı, öndeki 
kamyonete arkadan 
çarptı. Kamyonetin 
dengesini kaybed
erek takla attığını 
gören şahıslar 
olay yerinden 
kaçtı.
Edinilen bilgiye ğö 
re, olay, merkez Nilü 
fer ilçesi Yeni Kara 
man Mahallesi 
Karaman Metro İstas 
yonu yanında mey
dana geldi. İddiaya 
göre sürücüsü belir-

Aile boyu hırsızlık kameralara yansıdı
İşyerine giren hır 
sızlar, vitrinde bulu
nan iki dizüstü bil
gisayarı alarak kaçtı. 
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde işyerine 
giren hırsızlar, vit
rinde bulunan iki 
dizüstü bilgisayarı 
alarak kaçtı. 
Cuma Mahallesi 
Medrese Sokak'ta 
bulunan İsmail

Valinin yasak kararına kimse uymadı
Bursa'da, YGS'deki 
şifre iddialarına 
tepki gösteren liseye 
giden 6 öğrenci, gös 
teri ve miting yapıl
ması valilik tarafın
dan yasaklanan 
Heykel'de protesto 
gösterisi yaptı.
Bursa'da, Yüksek 
öğretim Geçiş

geldiğini zannederek 
binmek istedi.
Ancak kabinin 
gelmediğini fark 
edemeyen kadın 
ayağını bir anda 
asansöre atınca 5. 
kattan asansör 
boşluğuna düştü. 
Düşerken kafasını _ 

lenemeyen 16 CAU 
plakalı otomobil, 
Önünde seyir 
halinde olan Samet 
Y. yönetimindeki 
16 BEV 51 plakalı 
kamyonete çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den araç takla attı.

Özdemir'e ait 
mağazada meydana 
gelen hırsızlık, 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Olay, müşteri gibi 
işyerine gelen aile
den anne ve baba 
görevliyi konuşarak 
oyalarken, rahat 
hareketleriyle dikkat 
çeken yaşı küçük

Sınavı'nda (YGS) 
şifre iddialarına tep 
ki gösteren liseye 
giden 6 öğrenci, gös 
teri ve miting yapıl
ması valilik tarafın
dan yasaklanan 
Heykel'de protesto 
gösterisi yaptı. 
Polis yanlarında 
getirdikleri 

duvara çarpan kadın 
asansörün üzerine 
düşerek yaralandı. 
Kadının 
haykırışlarını gören 
iş arkadaşları ise 
hemen asansörü 
durdurarak yardım 
istedi. Olay yerine 
gelen 112 Acil

Takla atan araç 
içersinde bulunan 
sürücü Samet Y. ile 
birlikte Ahmet K. 
hafif şekilde yara
landı. Yaralılar olay 
yerine gelen ambu
lansla Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı.

olan kız ve erkek 
çocuklarının, vit
rinde bulunan 
dizüstü bilgisa
yarları almasıyla 
gerçekleşti. Hırsızlık 
olayından sonra 
çocuklarının dizüstü 
bilgisayarları alıp 
ayrıldığını gören çift, 
sadece defter kabı 
satın alarak iş 
yerinden ayrıldı.

pankartları açan 
öğrencileri uzak
laştırmak istedi. 
Vatandaşların 
destek vermesi 
sonucu polis 
öğrencilerin yaptığı 
eyleme izin verdi. 
YGS'deki şifre 
iddialarına bir tep
kide Bursa'da lise 

Sağlık Ekipleri 
yaralıya ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Ağır yaralanan 
Nilüfer S. Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'nde tedavi altı
na alındı. Yaralı baya 
nın ayaklarında ve 
Vücudunun çeşitli 
yerlerinde kırıklar 
oluştuğu belirtildi. 
Olaydan sonra polis 
ekipleri Nilüfer S.'nin 
çalıştığı işyerine 
giderek incelemel
erde bulundu. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvyral1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan Vural

Dürüst insanlar "keriz "mi ?...

Kaza sebebi ile 
İzmir-Bursa karayolu 
trafiğe kapandı. 
Kazadan sonra olay 
yerine gelen polis 
ekipleri trafiği 
kontrollü olarak 
tek şeritten verdi. 
Kazayı gören 
meraklı kalabalık 
ise olan biteni 

anlamaya çalıştı. 
Kazaya karışan 
otomobilin içinde 
bulunan bira 
şişeleri ise dikkat 
çekti. Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Daha sonra 
vitrindeki dizüstü 
bilgisayarların 
yerinde olmadığını 
görünce güvenlik 
kamerasını izleyen 
işyeri sahibi, polise 
haber verdi. Parmak 
izi alıp görüntüleri 
inceleyen polis, 
İstanbul'dan geldiği 
ileri sürülen ailenin 
kimliğini araştırıyor.

eğitimi gören 
öğrencilerden 
geldi. Valilik 
binasının bulunduğu 
Heykel Semti'ndeki 
Atatürk Anıtı önüne 
gelen altı kişilik 
öğrenci grubu, 
yanlarında getirdik
leri, pankartları 
açtılar.

Kaçana çıkıyor bedelli.
Sektirmeden vergini öde, primini 

yatır, emlak gelirini beyan et, abdal 
derler.
Ama, vergini kaçır, primini boşver, 

gelirini sakla, ödüllendirilirsin, büyük 
iş adamı derler...

Bankada paran varsa vergisini hemen 
alırlar.

Ama parasını yurtdışına kaçırana af 
çıkarırlar...
Trafikte çok dikkatlisin, kurallara 

uyarsın ha bire yolunu kesip evrak
larını sorarlar...
Çatır çatır trafik suçu işleyip, üstüne 

cezasını ödemeyenleri tek kalemde 
affettiler.

8 sene F. trafik müfetttişliği yaptim, 
hepsi boşuna imiş, onun için ayrıldım.
Elektrik, şu faturanı koşa koşa öder

sin...
Ben keriz miyim diyenlerinkini, sildi 

ler gitti.
Arkadaşları gecesini gündüzüne 

katıp, kafa patlatırken... bir değil, iki 
üniversite affıyla diploma alan öğren
ciler var..

Beyimiz Orhan Ashtürk...
Naylon fatura. Hayali ihracat.
Bilmem kaç sene hapsi isteniyordu. 

İngiltere'ye kaçtı...
13 sene beyler gibi eşiyle yaşadı. 

Adeta bizlerle alay etti..
Zamanaşımı doldu.
Geldi, hemen bıraktılar.
Bu 13 sene zarfında, fatura sahtekar

lığı yapmadığı, çekini günü gününe 
ödediği için İflas eden, yuvası yıkılan, 
canına kıyan işadamı sayısı kaçtır 
biliyor musunuz ?..

Bunlar hangi siyasinin umurun- 
dadır?..

Seri çoluk çocuğun boğazından kesip 
ev taksidini öderken, orman arazisine 
bedava kurulan seninle alay eder...

"Ver tapumu, al oyumu" diyen 
gecekonducu çok..

Bunları sizlere yazmayıp suya sabuna 
dokunmayabilirdim.
Vatandaşlık görevlerini hakkıyla yeri 

ne getirenleri, ekstra keriz yerine 
koyuyorlar buna bozuluyorum..

Ülkemin dürüst insanları;
Böyle gelmiş böyle gitmemeli.
Bir defalığına çıkıyor, yığılma var, di 

yorsan ey CHP...
Sen onu benim külahıma anlat...
Bundan sonra kimse askere gitmez, 

bekler.
Başka seçim mi yok? ..
Sıra onlara da gelir..

ABONE OLDUNUZ MU?
lEİnli'iı lııcoııoı >luıl ««zcteii ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Yarış başlıyor...
Partilerin ve başkanların hege

monyasının daha siyasetin ilk 
adımında, özgürce seçme hakkımı 
engellediğini düşünüyorum.

Ama, tüm partilerin tutumu aynı.
Liderin ağzına bakan ‘Peki 

Efendiciğim’ dedirten bir sistem bu.
Oysa, her ilde partili üyelerin 

önüne sandık konmalı, partili üyeler 
adaylarını belirlemeli.

Bu da yetmez, sıralamada seçmen 
alttakini tercihiyle üste getirebilmeli. 
j Gerçek demokratik sistem budur.
Geçiyorum bunları.
Yıllardır aynı şeyleri yazıyor, 

söylüyoruz, değişen bir şey yok.
Gemlik’ten üç gündür uzağım.
AKP’nin dün seçim startını vere

ceğini telefon davetinden öğrendim.
Yolları açık olsun.
Sanırım, diğer partilerde bugün

lerde düğmeye basarlar.
Yola erken çıkan, erken yol alır.
Her parti milletvekili adaylarını bek

liyor.
Aday belli olmadan seçmen 

karşısına çıkmak, seçmenin pek 
ilgisini çekmiyor.

İlçe örgütleri bir ayı geçkin bir 
süredir dernek dernek, kahvehane . 
kahvehane dolaşıyor da ne oluyor.

İlginin zayıf olduğunu düşünüyo
rum.

Partilerde milletvekili sıralaması 
çok önemli, Bursa’dan 18 milletvekili 
çıkacak.

Gemlikli adaylar bizim için önemli.
AKP’den Altan Karapaşaoğlu 

geriye çekilirse, öne kim çıkar.
Nurettin Avcı mı, Cemal Aydın 

Ay bey mi, yoksa Oktay Kahveci mi?
Bu, bir iki gün içinde belli olur.
CHP’de Cem Güler, sıralamaya 

girebilecek mi?
Avukat Turgut Özkan, Eski Bursa 

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı 
Emir Birgül’ün durumu ne olacak? 
; Bilenimiz yok.

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Sena Kaleli’nin bu konuda Bursa 
için eskisi olabilecek mi?

Bunları çok yakında göreceğiz.
12 Haziran seçimleri Türkiye için 

bir milad olacak.
AKP yine tek başına iktidara 

gelirse, farklı bir Türkiye’ye doğru, 
yelken açacağımız aşikar.

Toplumun her kesimini temsil ede
ceği bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçim sonrası yapılacak sivil ve 
demokratik bir anayasa için uzlaşma 
zemini yaratır.

Yoksa, bugünden bir farkı olmayan 
sorunları daha da artan bir 
Türkiye’de yaşayabiliriz.

Orta Doğu’da karmaşaların böyle
şine yaşandığı coğrafyada bu seçim
ler çok önemli.

Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde başarılı 
çalışmalara imza 
atan Gençlik Meclisi, 
Bursa'nın ilk 'Lise 
Temsilcileri 
Buluşması'na da ev 
sahipliği yaptı. İlk 
kez bir araya gelerek 
sıkıntılarını özgürce 
dile getirebilme 
imkanı bulan liseli 
gençler, çözüm yol
larını da konuştu*. 
Bursa'nın ilk 'Lise 
Temsilcileri Buluş 
ması', Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık Salonu'n 
da yapıldı. 17 ilçede 
bulunan liselerin 
öğrenci meclis 
baş kanlarının

katıldığı toplantıda 
konuşan Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Bursa 
Kent Konseyi'nin 
yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Bursa Kent Konse 
yi'nin fikir ve düşün 
ce üretmeyi amaç 
edindiğini belirten 
Başkan Pala, Bursa 
Büyükşehir Beledi

yesi'nin desteğiyle 
tüm gönüllülere bu 
ortamı sağladıklarını 
ifade etti.
Gençler, toplantıda 
yaptıkları konuşma
da sıkıntılarını tek 
tek dile getirdi. 
Lise Temsilcileri 
Buluşması'nda 
öğrencilerin dile 
getirdiği konuların 
başlıkları ise şunlar
dan oluştu:

"Ulaşım fiyatları 
daha makul sevi 
yeye çekilmeli ve 
otobüs seferleri 
artırılmalı, okul 
önlerinde bulunan 
üste geçitlerin yeter
siz olması, okul 
sınırlarında ve 
çevresinde öğret
menlere de sigara 
denetimi uygulan
malı, kantin ve 
yemekhanelerdeki 
yüksek fiyatların 
öğrenciler için 
makul seviyeye çek
ilmeli, katkı payı ve 
kayıt ücreti konusu 
tartışılmalı, kantinler 
daha sıkı denetlen
men, okul önlerinde
ki güvenlik sıkıntısı 
çözülmeli, kız öğren
cilerin okullarda 
pantolon giymesi 
engellenmemen”

Hiırri^iCititsiıltirdutarcalısnıasısiıtinof

TOTOfl ABONE OLDUNUZ MU?
■nDSsmoa abone olun okuyun okutun

Hürriyet Caddesi’n 
de başlayan kot 
düşürme çalış
malarının ardından 
tretuvar düzenleme
si de sürüyor. 
Çalışmaları 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Hürriyet Caddesi’nin 
Gemlik'te örnek 
cadde olacağını 
söyledi.
Belediye Meclis 
üyeleriyle birlikte 
Hürriyet Caddesi’n 
de esnaflarla 
görüşen ve onların 
istekleri doğrul
tusunda çalışmalar 
yapıldığına dikkat 
çeken Yılmaz, 
caddede bitirilen alt 
yapı çalışmaları son
rasında yolun kot 
yüksekliğinin de

düşürüldüğünü, tre
tuvar çalışmalarının 
sona ermesiyle bir
likte Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan asfalt çalışması
na geçileceğini 
bildirdi.
Eline aldığı mastar 
tahtasıyla (düzeltme) 
kaldırıma serilen 
malzemeyi düzelten

Başkan Vekili 
Yılmaz, daha sonra 
özel wash betonları 
sıraladı.
Tretüvara konulacak 
aydınlatma direk
lerinin yanı sıra 
aralıklı olarak çeşit 
türde fidanların da 
dikilerek Hürriyet 
Caddesi’nin örnek 
olacağını vurgu

layan Yılmaz, 
"Gemlik'te hareket 
liliği merkezden iç 
kesimlere kaydırmak 
İstiyoruz. Bu 
nedenle Hürriyet 
Caddesi’nin önemi 
büyük, vatandaşın 
işyerlerini daha raht 
görmeleri için de 
tretuvarlan genişlet
tik" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İstiklal Caddesi 
Batum İş Merkezi 
altında bulunan 
Vizyon Optik, 
yenilenen vizyo 
nuyla Gemliklilerin 
hizmetine açıldı. 
Önceki gün yapılan 
görkemli açılışa, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
bazı meclis üyeleri, 
"Elegance'Öptik 
Shops Ege Bölge 
Müdürü İsmet 
Gülyar ve Dr. Anıl 
Resmi ve davetliler 
katıldı..
Vizyon Optik Sahibi 
Şükran Resmi, 
işyerinin açılış 
kurdelesini Belediye 
Başkan vekili 
Refik Yılmaz ile 
birlikte yaptı.
Vizyon Optik Sahibi 
Şükran Resmi, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, sivil 
ticari girişim* 
terinden olan ve 
Türkiye’nin tecrübeli 
optik kurumlarını 
ortak marka değeri 
altında biraraya

îrttı saıiıBar tarii »hmor
Genel seçimler seç
men açısından bazı 
ilkelere de sahne 
olacak. Emektar 
tahta sandıklar yeri
ni şeffaf oy sandık
larına bırakacak, 
seçmen zarfları 
büyüyecek oy

toplayan Elegance 
Optik Mağazaları 
ailesine katıldıklarını 
söyledi.
Birlikten kuvvet 
doğacağını 
söyleyen Şükran 
Resmi» açılışa 
katılanlara 
teşekkür etti.

verme kabinleri 
daha geniş olacak. 
12 Haziran genel 
seçimleri için geri 
sayım devam edi 
yor. Yaklaşık iki ay 
sonra milyonlarca 
seçmen* sandık başı 
na gidecek.

Açılışa katılanlar 
Vizyon OPtik önüne 
kurulan ses 
düzeniyle İzmir 
Radyo Özmen’den 
ilçemize gelen DJ 
Erdal’ın çaldığı 
müzikler eşliğinde 
güzel dakikalar 
geçirdiler.

Birleşik oy pusu
lasına basılacak 
mühürler ülkenin 
kaderini belirleye
cek. 12 Haziran'da 
sandığa gidecek 
olan vatandaşları 
bu kez bir çok yeni
lik bekliyor.

12 Haziran’da 
yapılacak genel 
seçim çalışmalarına 
aralıksız devam 
eden CHP Gemlik 
Kadın Kolu, Genel 
Başkan Kemal 
Kıhçdaroğlu’nun 
bizzat şahsi selam
larını iletip ev ev 
dolaşarak seçim 
kampanyalarını 
anlatıyorlar.
Nil Avcı başkanlığın
daki kadın kolu 
yönetici ve üyeleri 
çalışma dahilinde 
Hamidiye 
Mahallesinde bir evi 
ziyaret ederek, CHP 
nin seçim çalışma 
lan hakkında ayrın
tılı bilgiler vererek 
iktidar yürüyüşünde 
kendilerine destek 
istediler.
Seçim çalışmalarının 
aralıksız devam ede
ceğini belirten Kadın 
Kolu Başkanı Avcı, 
kampanya sürecinde 
ev ziyaretlerinde 
gördükleri ilginin 
iktidar yürüyüşünde

HasPariililerEraınımlMlarOerneğimleıııli
Geçtiğimiz günlerde 
Halkın Sesi Gemlik 
ilçe yönetimi.
Erzurumlular 
Derneği’ni ziyaret 
etti. Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın ve 
üyelerce karşılanan 
Has Partililer gös
terilen sıcak ilgiden 
memnuniyetlerini 
dile getirdiler. 
Ziyarette konuşan 
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur: "Şimdiye 
kadar halktan bize 
olumsuz bir söz 
gelmedi. Herkes 
ciddi bir takdirle 
bakıyor. Halkımız 
Türkiye siyasetinde 
kavga etmeyen, 
kamplaştırmayan, 
öteleştirmeyen bir 
anlayışla siyaset

TEŞEKKÜR
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ’nde 

Amatör Denizci Yetiştirme Kurslarını başlatarak, 
bizlerin eğitim almalarını sağlayan 

Gemlik Halk Eğitim Müdürü Rüveyde Kılıçlar’a, 
usta öğreticilik yapan Şemsettin Aydın ve 

tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz

2011 YILI 4. DÖNEM KURSİYERLERİ

kendilerini 
güçlendirdiğini bu 
memnuniyetten 
aldıkları güçle CHP 
nin aile sigortası,

ailelerin kendilerine 
yapılan yardımlar
dan dolayı CHP ye 
olan ilgi ve güvenini 
gösteremediklerini

işsizlikle mücadele 
projelerinin hayata 
geçirilmesi, güçlü 
kadın, güçlü toplum 
yaratılmasında 
önemli rolü ola
cağını dile 
getirirken; bazı 

yapılması gerektiği
ni öngörüyor. Bu 
kapsamda da halk 
HAS Parti'yi ciddiye 
alıyor. Söylediğimiz 
ve yaptığımız her 
şeyi dikkatle izliyor. 
İnsanlar büyük bir 
beklentisi var.
Halkın takdirini hızlı 
bir şekilde siyasi 
faaliyetlerimizi

tespit ettiklerini, 
kendilerinin iktidara 
gelmeleri halinde 
her yoksul aileye 
yapılacak aylık 600 
liralık yardım ile 
bunun önüne geçile
ceğini belirtti.

sürdürerek, oya 
dönüştüreceğiz" 
dedi. Dernek Baş 
kanı Kadir Özaydın 
ise Hayırlı olsun di 
leklerinde bulundu 
ve Has Partiye ba 
şanlar diledi. Kan 
tur, Özaydın'a bir de 
hat sanatının örneği 
olan bir hatıra 
tabağı hediye etti.

GEMLİK HALK EĞİTİM MERKEZİ 
müdürlüğünün 

DÜZENLEDİĞİ ZEYTİNYAĞLI 
YEMEK VE TATLI YARIŞMASINA 

KATILIN YARIŞIN

BAŞVURULAR; GEMLİK HALK
EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 NİSAN 2011
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İlil! İH i! liill'm İl illlil İM İli CHNen gırlıetcilere oy kullanın çağrısı
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), 12 
Haziran'da yapıla
cak milletvekili 
genel seçimi için 
Siyasi partilerin 
yanı sıra bağımsız 
adayların başvu
rusu için bu gün 
son gün olacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, lis
telere son şeklini 
vermek için adeta 
“kampa” çekilirken, 
CHP’de de kıyasıya 
bir yarış var. MHP 
ise çalışmalarını 
sessiz yürütüyor. 
Partilerde tansiyon 
yükselirken YSK da 
yoğun bir liste 
dönemecine giriyor. 
Bugün, siyasi parti 
genel merkezlerinin, 
seçime katılacakları 
seçim çevrelerine 
ait aday listelerini 
YSK’ya “alındı bel
gesi” karşılığında 
CD ve kâğıt 
ortamında en geç 
saat 17.00’ye kadar 
vermeleri gerekiyor. 
Bağımsız milletve 
kili adaylarının il 
seçim küfuliarma 
başvurma süreleri 
de Pazartesi günü 
saat 17.00’de sona 
eriyor. İl seçim 
kurulları da bağım
sız milletvekili 
adaylarının isimleri
ni YSK yine pazarte
si günü bildirecek.

YSK EKSİKLİKLERİ 
TESPİT 
EDECEK - 
Listeleri teslim alan 
YSK hemen incele

meye başlayacak. 
Listelerde tespit 
edilen eksiklikler 14 
Nisan perşembe 
günü partilere bildiri 
lecek ve 16 Nisan 
cumartesi gününe 
kadar eksikliklerin 
tamamlanması 
istenecek.
18 Nisan Pazartesi 
günü de milletvekili 
geçici aday listeleri 
nin incelenmesi 
işlemleri tamam
lanacak. 20 Nisan 
Çarşamba günü ise 
geçici aday listeleri 
ne karşı seçim 
kurullarına yapıla
cak itirazların son 
günü olacak. 24 
Nisan pazar günü 
ise milletvekili 
geçici aday 
listelerine karşı 
il seçim kuruluna 
yapılan 
itirazlar YSK 
tarafından karara 
bağlanacak. Ayrıcı 
milletvekili geçici 
adaylığından istifa 
edenler de YSK’ya 
durumlarını bildire
cekler. YSK ise isti
fa, itiraz veya 
inceleme üzerine 
adaylıktan çıkarıl
malar nedeniyle lis
telerdeki eksilmeleri 
partilere aktaracak.

29 NİSAN’DA 
LİSTELER 
KESİNLİK 
KAZANACAK- 
Aday listelerinde 
meydana gelen 
eksikliklerin ilgili 
siyasi partilerce 
tamamlanarak 
YSK’ya bildirilmeleri 
için son gün ise 25 
Nisan pazartesi 
olarak belirlendi. 26 
Nisan Sah günü ise 
birleşik oy pusu
lasında yer alacak 
bağımsız aday 
sıralaması için tüm 
il seçim kurullarında 
aynı anda, saat 
11.00’de kura çekile
cek. Davete rağmen 
kuraya katılmayan 
bağımsız aday yer
ine ise il seçim 
kurulu kura çekimi 
yapılacak. 28 Nisan 
perşembe günü lis
teler kesinlik 
kazanacak. YSK’ca 
milletvekili kesin 
aday listeleri ilan 
edilmek üzere il 
seçim kurullarına, 
Resmi Gazete’ye, 
radyo ve televizyon
da yayınlanmak 
üzere ilgili mercilere 
gönderilecek, 29 
Nisan cuma günü 
ise kesin listeler 
ilan edilecek.

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Osman 
Korutürk, yurtdışın- 
daki vatandaşların 
yıllık izinlerini oy 
verme günlerine 
göre ayarlayarak 
gümrük kapılarında 
mutlaka oy ver
melerini istedi.
Korutürk, “Yurtdışın 
da Yerleşik Türkiye 
Cumhuriyeti 
Vatandaşlarına 
Duyuru” başlıklı 
yazılı bir açıklama 
yaptı. 12 Haziran 
2011 Pazar günü 
yapılacak milletve 
kili genel seçim
lerinde Türkiye 
dışında yaşayan 
vatandaşları ancak 
sınır kapılarında oy 
kullanabileceklerini 
belirterek, 
“Yurtdışında yer
leşik 2,5 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının bulun
dukları ülkelerde

Yoksullar için Bakanlık geliyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, yok
sulluğun insanların 
ve ailelerin kaderi 
olmadığını belirte 
rek, yoksul aileler 
için yeni bir bakan
lık kurulacağını 
söyledi. Dinçer, 
kurulacak olan 
bakanlıkta da her bir 
yoksul aileyi bu 
durumdan kurtacak 
politikalar üreten 
sosyal yardım 
uzmanının 
ilgileneceğini ifade

Türkiye’deki seçim
lerde oy kullan
abilmeleri için CHP 
tarafından AKP 
Hükümetine her 
türlü desteğin ver
ilmesine karşın 
hükümetin olumlu 
sonuç almayı 
başaramamış 
olması, Türkiye 
demokrasisi açısın
dan büyük bir eksik
liktir” dedi.
12 Haziran seçim
lerinde yurtdışında 
yerleşik vatan
daşların 10 Mayıs 
Sah gününden 
itibaren 12 Haziran 
Pazar günü oy kul
lanma saatinin 
sonuna kadar 
oylarını gümrük 
kapılarında kullan
abileceklerini kayde
den Korutürk, “İzin
lerini yukarıda belir
tilen tarihler arasın
da Türkiye’de 
geçirecek yurt

etti. Bakan Ömer 
Dinçer, Konya'da 
Bera Otel'de sivil 
toplum kuruluşlarıy
la biraraya geldi.
Dinçer, yoksul 
ailelerle ilgilenen 
yeni bir bakanlığın 
kurulacağını açık
ladı. Dinçer şunları 
söyledi: "Devlet 
vatandaşlarına hak 
vermeli, yardım yap
mamalı. Devlet 
yardım yapıyorsa 
insanları toplum 
içinde atalete itecek 
sonuçlar doğura

taşlarımızı, aşağıda 
belirtilen koşulları 
yerine getirerek 
oylarını kullanmaya 
davet ediyoruz” 
dedi.
Tüm vatandaşları 
“Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kaderini yeniden 
cumhuriyetin kuru
luş ilkeleriyle, 
demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, sosyal 
devlet, laiklik, kadın 
erkek eşitliği, 
refahın adil pay
laşımı ile fırsat 
eşitliği gibi çağdaş 
değerler doğrul
tusuna yönelte
bilmek için” CHP’ye 
oy vermeye çağıran 
Korutürk, CHP ikti
darında yurt dışında 
yaşayan vatan
daşların bulunduk
ları ülkelerde oy kul
lanma hakkının 
yaşama geçirile
ceğin sözünü verdi 

bilir. Hak sahibi 
olmanın şartları 
belirlenmeli, 
yoksul bir kesim 
varsa, o kişiye 
o hak şatlarına 
uygun olması 
halinde bir hak 
olarak bu 
verilmelidir.
Devlet ve vatandaş 
arasındaki ilişki 
yardım destek 
türü ilişkilerden 
çıkarılmalı, hak 
ve sorumluluk 
ilişkisi sınırları 
içinde bırakılmalı.”

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ veEKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYSUN 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
MATBMCILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK
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Türk Polis 
Teşkilatı’nın 166. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle ilçemizde
ki ilköğretim okulları 
arasında düzenlenen 
‘Polis Amca Ben 
Futbol Oynuyorum 
Şenliği’ ve şiir, 
resmi, kompozisyon 
yarışmalarında dere
ceye giren öğrenci
lerin ödülleri verildi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi bahçesinde 
düzenlenen törene, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Mehmet 
Ali Toroslu, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, Cumhuri 
yet Başsavcısı

Zekeriya Bayazıt, 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
şu müdürleri, okul 
müdürleri, öğrenciler 
ve veliler katıldılar. 
Günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmaların ardın
dan Polis Haftası 
nedeniyle düzenle
nen yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencileri kupa ve 
madalya ve çeşitli 
hediyeler verilirken, 
destek olan kurum 
ve kuruluş yetkili 
lerine de teşekkür 
plaketi verildi.

SAADET 
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Türkiye inlemeli 18 yasımla Türkiye soğBk ve yağışlı 
havanın eltisine giriyor

Türkiye interneti, 
12 Nisan Sah günü 
18. doğum gününü 
kutlayacak.
Internet Teknolojileri 
Derneği Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa 
Akgül'ün verdiği bil
giye göre, Türkiye, 
bilişim sivil toplum 
kuruluşları 
öncülüğünde 
11-24 Nisan tarihleri 
arasında İnternet 
Haftası'm 
kutlayacak.
Üniversiteler, 
okullar, bilişim fir
maları, sivil toplum 
kuruluşları, ticaret 
ve sanayi odaları 
desteği ile 
Türkiye'nin her 
köşesinde İnternet 
Haftası etkinlikleri 
yapilacak.
18 yaş doğum günü 
pastası ise Ankara 
dışında, Samsun, 
Diyarbakır, Manisa 
ve İstanbul'un ardın
dan Tunceli Üniver
sitesinde kesilecek. 
İnternet Haftası 
toplumda internet

kültürünü yaymak, 
internet bilincini 
yaratmak, interneti 
tanıtmak, büyütmek, 
yeni projeler başlat
mak, sorunları ve 
çözüm yollarını 
tartışmak, interneti 
Türkiye gündemine 
yerleştirmeyi 
amaçlıyor.
Hafta boyunca, 
bilgi toplumu, e- 
dönüşüm, e-Türkiye 
ve e-devlet kavram
larının geniş kitleler
le tanıştırılması ve 
"İnternet ve

Bilişim Fırtınası" 
yaratılmak 
isteniyor.
İnternet Haftası 
etkinliklerinde 
Türkiye internetinin 
gündemindeki konu
lar arasındaki iş 
yaşamı, eğitim, 
kültür ve demokrasi, 
bireysel güvenlik, 
güvenli internet, 
sosyal ağlar 
tartışılacak.
Hafta boyunca 
yapılacak etkinlikler, 
daha çok Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 

ile Ege ve Marmara 
bölgelerinde yapıla
cak. İnternet 
Haftasında bir ekip 
sırasıyla Diyarbakır, 
Tunceli, Bingöl, - 
Bitlis, Van, Hakkari, 
Erzurum, Ardahan, 
Batman ve Mardin'i 
dolaşacak, seminer 
ve konferanslar 
yerecek.
İzmir ve Manisa'da 
yoğun etkinlikler 
yapılacak. İstanbul'
da Galatasaray 
Üniversitesinde 
"TEKİL Konferansı", 
Yıldız Teknikte 
"İnternet Yasakları 
ve Girişimcilik 
Paneli" yapılacak. 
Ayrıca Kocaeli, 
Bursa, Uşak, 
Osmaniye, 
Kahramanmaraş, 
Sinop ve Ankara'da 
da etkinlikler olacak. 
Etkinlikler, inter- 
nethaftasi. org. tr 
adresinden 
izlenebilecek.
Yapılacak tüm etkin
likler, herkese açık 
ve ücretsiz olacak 

Yurdun büyük bir 
bölümünde bekle
nen yağışlara ilave 
olarak akşam saat
lerinden itibaren 
Karadeniz ve 
Balkanlar üzerin 
den gelen yeni bir 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek Türkiye, bu 
akşam saatlerinden 
itibaren Karadeniz 
ve Balkanlar 
üzerinden gelen 
yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun büyük bir 
bölümünde bekle
nen yağışlara ilave 
olarak akşam saat
lerinden itibaren 
Karadeniz ve 
Balkanlar üzerin 
den gelen yeni bir 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek. Yağışların 
öğle saatlerinden 
sonra Hatay, Osma 
niye, Siirt, Şırnak 
ve Batman çevre 

lerinde kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığında 
önemli bir değişik
lik olmayacak. 
Rüzgar genellikle, 
güney ve güneybatı 
yönlerden orta 
kuvvette, İç Anado 
lu'nun kuzeyinde, 
sabah saatlerinde 
Doğu Anadolunun 
kuzeydoğusunda 
ve akşam saat
lerinden itibaren 
Doğu Akdenizde 
kuvvetli olarak (30- 
60 km/saat) esecek. 
Rüzgarın; İç 
Anadolu'nun 
kuzeyinde, sabah 
saatlerinde Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
ve akşam saat
lerinden itibaren 
Doğu Akdeniz'de 
kuvvetli olarak 
(30-60 km/saat) 
esmesi bek
lendiğinden, yaşa 
nabilecek olum 
suzluklara (çatı 
uçması, ulaşımda 
aksamalar vb. ) 
karşı dikkatli olun
ması gerekiyor.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

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

seKeri
EŞLERİ

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

ERKEN KAVIT AVANTAJI
31 MAYIS 2011 TARİHİNE KADAR GEÇİRLİDİR
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Vergi Levhası’nda yeni dönem!
Maliye Bakanlığı, 
gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefle 
rinin vergi levhası 
alma işlemini kolay
laştırıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Maliye Bakan 
hğınca hazırlanan 
ve Resmi Gazete'de 
yayımının ardından 
yürürlüğe girecek 
olan Vergi Usul 
Kanunu Genel Teb 
liğ Taslağı ile 6111 
Sayılı Torba Kanun 
da yapılan düzen
lemeler çerçeve 
sinde vergi lev
hasıyla ilgili yüküm
lülükler de yeniden 
düzenleniyor.
Buna göre, ticari, 
zirai ve serbest 
meslek kazanç 
sahipleri ile adi şir
ketler, kollektif, 
komandit, anonim 
ve limited şirketler 
ile iş ortaklıkları, 
artık vergi lev
halarını merkez, 
şube ve satış 
mağazalarına 
asmayacak. Ancak 
vergi levhası alma 
zorunluluğu devam 
edecek.
Yeni düzenleme ile 
vergi levhası almak 
için vergi dairelerine 
gidilmeyecek. 
Mükelleflerin gelir 
ve kurumlar vergisi 
beyannamelerini
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zamanında ver
meleri halinde vergi 
levhası sistem 
tarafından otomatik 
olarak mükellefin 
internet vergi daire
si hesabına aktarıla
cak.
Mükellefin beyan
namesini süresinde 
vermemiş olduğu 
durumlarda da, 
vergi levhasını yasal 
olarak alma süresi 
içerisinde beyanna
menin verilmesi 
kaydıyla, vergi lev
hası sistem tarafın
dan otomatik olarak 
internet vergi 
dairesi hesabına 
gönderilecek. Her 
iki durumda da 
mükellefin vergi 
levhasını süresi 
içinde aldığı kabul 
edilecek.
Vergi levhasında 
mükellefin adı ve 
soyadı, ticaret 
unvanı, iş yeri 
adresi, vergi kimlik 
numarası, bağlı 
bulunduğu vergi 

dairesi, vergi türü, 
işe başlama tarihi, 
faaliyet kodu ve 
türü, faaliyet duru
mu, beyan edilen 
matrah ve bu 
matrahın ait olduğu 
takvim yılı için 
tahakkuk eden 
vergi, internet 
vergi dairesi 
tarafından 
üretilecek onay 
numarası ve 
onay tarihi yer 
alacak.
Vergi levhalarının 
üzerinde son 3 yılın 
matrah bilgileri de 
bulunacak.
Tebliğ taslağı 
uyarınca, beyan
namesini vergi lev
hası alma zorunlu
luğunun son günün
den sonra veren 
mÜKeı'iefier, vergi* 
levhası almamış 
sayılacak. Bu 
mükelleflere de 
Vergi Usul Kanunu 
çerçevesinde özel 
usulsüzlük cezası 
kesilecek.

Reçeteye 4 ilaç sının talktı
Hastalara, tek bir reçetede en fazla 4 ilaç 

yazma uygulamasına son verildi. 
Artık hekim tanısı doğrultusunda reçeteye 

istediği kadar ilaç yazabilecek.
Danıştay’ın Sağlık 
Uygulama Tebliği’nin 
(SUT) ilgili maddesi
ni ‘hekimin hak ve 
yetkisine müdahale’ 
gerekçesiyle iptal 
etmesi üzerine SGK, 
reçete sınırlamasına 
son verdi.
Hastalara, tek bir 
reçetede en fazla 4 
ilaç yazma uygula
masına son verildi. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Danıştay’ın kararı 
doğrultusunda 
hekimin yazdığı 
reçetedeki ilaç 
sınırlaması uygula
masını.kaldırdı.

İLAÇ SAYISI 
ARTIK HEKİME 
BAĞLI
Danıştay 10. 
Dairesi’nin verdiği 
kararla SGK’nın
9 I ** e*z* *>» e-v-» «■>!*> e-l »■% •da^ ı ıaı vaı ı laıaı ıı ıı 
kontrol etmek 
amacıyla Sağlık 
Uygulama 
Tebliği’nde (SUT) 
yer alan “İstisnai 
durumlar hariç 
bir reçetede en fazla 
4 kalem ilaç

yazılır ve her kalem 
ilaçtan bir kutunun 
bedeli ödenir” 
hükmünün 
yürütmesini 
mart başında 
durdurdu.
Danıştay, kararın 
gerekçesinde “bir 
reçetede en fazla 
dört kalem ilaç 
yazılır” şeklindeki 
sınırlayıcı düzenle
menin tanıyı koyan 
ve hastalığın 
tedavisini 
belirleme hak ve 
yetkisine sahip olan 

hekimin bu hak ve 
yetkisinin kullanıl
masına müdahale 
niteliğinde olduğuna 
karar vermişti.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, karar 
üzerine SUT’ta 
yaptığı değişiklikle 
6 Nisan’dan itibaren 
reçetede 4 ilaç 
sınırlamasını 
kaldırdı. Artık 
hekim tanısı 
doğrultusunda 
reçeteye istediği 
kadar ilaç 
yazabilecek.

KOBl'lere müjde
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
100 bin lira geri 
ödemesiz destek 
verileceğini açıkladı. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
yeni hazırladıkları 
"Gelişen İşletmeler

Piyasası KOBİ 
Destek Programı" ile 
Borsa'ya açılan 
KOBl'lere 100 bin 
liraya kadar geri 
ödemesiz destek 
sağlayacaklarını 
bildirdi.
Deniz Ticaret

Odası'nın (DTO) 
Meclis toplantısında 
konuşan Ergün, 
gerekli imkanlar sağ
landığında, Türk özel 
sektörünün çok daha 
iyi bir performans 
göstereceğine inan 
dıklarını kaydetti.

GemlikKErfez
'■ ctııli’lı İli ciııtı ilmi Minili

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
11 Nisan 2011 Pazartesi 
S:SARAL ECZANESİ

İT 
E 
M 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat T 55
Jandarma imdat T56
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 5,4 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 Sicİ. 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
İŞrKUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. ®13 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

i 
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

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

M HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5*13 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

E 
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol »13 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3936 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HllIlMlİil
■SİMİ 

72.KOGUŞ 
HMW21.W 

HSffl 
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Rezervasyon 
(Tel :513352i)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Sîz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 

“Ekmeğinizi 
paylaşın”

Gemlik’teki tiim fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

SLILTQ MIMnUN
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


^ISlKBSa ücretsiz 
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

UriKS» z—; ----- i- r: Goodyear ahn, % 18 daha az ödeyin,f fil I «T IA w / 30 Nisan tarih’11© kadar/ Cî I LI I k\l LI V/ Goodyear bayilerinden yapılan1-- J) 1X1 kJ atımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN. YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
||2 Nisan Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kaymakam Çelik, 
Sahinyurdu Köyünde 
incelemeler yaptı

İlçe Kaymakamımız Bilal Çelik, Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ve İl Genel Medic üyeleri Uğur Sert 
aslan ve Ercan Barutçuoğlu ile birlikte Şah inyurdu 
Köyü'n de incelemelerde bulundu. Sayfa 5’de

CemGiileÇÖrgiitten 
kopukbirliste”

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 
Milletvekili aday adayı Cem Güler, 
CHP Bursa milletvekili aday listesini 
değerlendirirken, örgütten kopuk bir 
liste olduğunu söyledi. Haberi 5’de

12 Haziran 2011 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için siyasi partiler aday listelerini dün YSK’ya teslim etti

Partilerin Bursa adayları belli oldu
12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için 18 siyasi 
parti milletvekili aday listelerini YSK’ya sundu. Dün sabah, 
YSK’ya ilk liste veren Türkiye Kominist Partisi, son veren ise 
Yurt Partisi oldu. AKP ve CHP’de geçmiş dönem milletvekil
lerinin ismi listede yer almazken, MHP’de BursalI adaylar dikkat 
çekti. Bülent Arınç AKP’den birinci sırada, Sena Kaleli CHP’den 
birinci sırada, İsmet Büyükataman ise MHP’den birinci sırada 
yerlerini aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa’da eski DYP’li 
Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı listesinde 2. sıradan 
göstererek sürpriz yaptı. Siyasi partilerin Bursa milletvekili 
aday listelerinde Gemlik kökenli aday bulunmuyor. Sayfa 4’de Sena Kaleli (CHP)Bülent Arınç (AKP) İsmet Büyükataman (MHP)

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik yine cezalandırıldı
Nihayet beklenen dağ fare doğurdu. 
Milletvekili aday listeleri YSK’ya verildi. 
Üç partinin Bursa adaylarına göz attığımda bir 

tane Gemlikli adayı göremedim.
AKP de Gemlik’ten bir milletvekili, 3 aday 

adayı vardı.
CHP’de ise Cem Güler ile ikisi Bursa da yerleş 

miş iki aday... Bunların hiçbiri listelere giremedi.
100 bin nüfuslu Gemlik cezalandırıldı adeta. 
Orhangazi’den Avukat İsmail Aydın, AKP de 

seçilebilecek bir sırada yer alırken, bizim aday
lardan hiç birinin listeye konmamasına ne 
demeli?

İşte tek adam seçmeli demokrasilerde böyle 
oluyor.

Herşey liderin elinde. Ve de çevresindeki 
birkaç kişinin... Tepeden inmeci seçim sistemi... 

» Gemlikli aday adaylarının adaylık sevdası bir 
başka bahara kaldı. Devamı sayfa 4 de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A

Tel : (0.224) 513 92 40
k Halkbank karşısı GEMLİK

eleganceos.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Buluşma Yılmaz. Kumla yı mercek altına alili
Gürhan ÇETİNKAYA

Türk Polisi 166 yaşında....
Polisin "abla, abi, arkadaş" olması, 

karakolların dertleşme ve sorunlara 
çözüm aranan merkezlere dönüştürülme
si, suçluyu yakalamaya değil de suçu 
önlemeye dönük girişimlerin yaşama 
geçirilmesi çağdaş olmanın gerekleri...

Türk Polisi de bu alanda adımlar atı yor. 
Biz Bursa'da iyi örnekleriyle karşılaşı 

yoruz.
Bir de siyaset mutlak olarak elini ayağını 

polisin üzerinden çekse.
Konser izlerken yanımda, önümde, 

arkamda gencecik emniyet müdürleri, 
komiserler vardı, polis memurları vardı.

Pırıl pırıl gözleri...
Işıl ışıl üniformalarıyla...
Bandonun sunduğu yapıtlara ilişkin 

yorumlar yapıyorlar, anında Türkçe'ye 
çeviriyorlar.

Aldıkları "oscarlar"a dair bilgi veriyor
lardı.

Onun için,
Siyaset onları mesleki birikimleriyle ve 

yönetim biçimleriyle baş başa bıraksın 
onlar da "atama,terfi,sürülme kaygısı" 
duymadan gerçek görevlerini yapsınlar.

Türk polisi 166 yaşında..
Bursa Emniyet Müdürlüğü de bir dizi 

etkinliklerle kutluyor yıldönümlerini...
Etkinliklerinden birisi Almanya/Karlsruhe 

Polis Bandosu konseri.
Yıllardır yapılanlardan çok farklı.
Zaten İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz 

toplumla polisi buluşturan projeleriyle 
farkını ortaya koymuştu gelir gelmez.

"Kozadan Kelebeğe" gibi...
Bursa Polisi için hazırlanan "kurumsal 

logo BEM" gibi...
Aynı düşünce doğal olarak kutlamalara 

da yansıyor.
Alman Polis Bandosu araç.
Asıl amaç polisler arası diyalogu 

geliştirmek...
Konser izleyenlere iyi anlar yaşattı...
Hele konser öncesinde Polis konseri 

öğrencilerinin oluşturduğu müzik toplu
luğundan yansıyan ezgiler dinlenmeye 
değerdi.

Bando marşların yer aldığı repertuarında 
çok seçkin yapıtlara da yer verdi.

26 Temmuz 1952'de 33 yaşında kanser
den ölen Evita Peron'un Hayatını anlatan 
"Evita müzikali" adlı eserin en önemli 
parçası "Don't Cry for me Argentina!"' 
(Benim İçin Ağlama Arjantin!),

1964 yılında En İyi Orijinal Müzik 
Oscan'nı alan "My Fair Lady"(Benim 
güzel meleğim)

Yüz akımız Karagöz Halk Dansları 
Topluluğu'ndan 4 sanatçının gösterisi 
eşliğinde sunulan Çökertme,

Ve daha birçok bilinen eser izleyenleri 
büyüledi desek abartmış olmayız.
Açıkçası... Keyifli bir akşamdı.
Yılmaz ailesi sayenizde;
Bursa Bursa olalı "böyle polis gecesi" 

görmedi... Organizasyonu gerçekleştiren 
Emniyet Teşkilatı Mensupları Hanımları 
Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi'ne 
teşekkürler.

Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılrpaz, Küçük 
Kumla Gpzelyalı 
ve Siteler 
Mahallelerinde 
incelemelerde 
bulundu, esnaf ve 
vatandaşlarla soh
bet ederek şikayet
lerini dinledi.
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri ve 
belediye birim 
müdürleriyle birlikte 
yaptığı inceleme 
gezisinde, Güzelyah 
Mahallesi Muhtarı 
Cengiz Karasoy ve 
Siteler Mahallesi 
Muhtarı Abdullah 
Satı'yla da görüşe 
rek mahalleleri 
hakkında bilgi aldı. 
Başkan Vekili 
Yılmaz, sahilde ve 
sokaklarda yaptığı 
incelemelerde yapıl
ması gereken çalış
malar hakkında 
Belediye görevlile 
fine talimatlar 
verirken, özellikle 
halkın kullanmakta 
olduğu tuvaletlerin 
temizlenerek gerekli 
bakımlarının yapıl
masını istedi.
Çay bahçelerinde 
oturan vatandaşlarla

CMa 1ı lutfi'iwM la ı im in im
Gemlik'te Belediye 
Başkanlığı yapan 
eski Başkanlara 
yönelik ziyaretlerini 
tamamlayan Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'a 
eski başkandan 
uyarı geldi.
Gemlik'te 1984-1989 
dönemi Belediye 
Başkanlığı yapan 
Hakkı Çakır, Başkan 
vekili Yılmaz'a yap
tığı tebrik ziyaretin 
de "Avukatlar hata 
yapmaz" dedi.
Eski belediye 
başkanlarını unut
mayan ve onların 
bilgi ve tecrübe 
terinden yararlan
mak arzusunda 
olduğunu söyleyen

da bir araya gelen 
Yılmaz, Kumla'nın 
içinden geçerek 
denize dökülen 
dere yatağının 
temizlenmesi 
için gerekli 
girişimlerin yapıla
cağını belirtti.
Yaz aylarında yoğun 
kalabalık alan 
Kumla'nın beton- 
laşmış sahillerinde 
de inceleme yapan 
Başkan Vekili 
Yılmaz, sahillerin 
temizlenmesini 
istedi.
Gemlik'te büyük 
sıkıntı çekilen 
piknik alanları 
projesinde Kumla 
girişinde bulunan

Başkan Vekili Yıl 
maz, Hakkı Çakır'la 
makamında sohbet 
etti.
Gemlik'in sorun
larının çok olduğu 
nu, ancak iyi bir 
çalışmak şartıyla 
azalacağını söyle 
yen Hakkı Çakır, 
"Belediye başkanlığı 
yapan kişi eğer 
Avukatsa, hata yap- 

Piknik alanı nı da 
gezen Yılmaz, 
ihtiyaçların gideri 
lerek yaz aylarına 
yetiştirileceğini 
söyledi.
Kumla ve çevre 
sinde sorunların 

maz. Başkanlar 
uygun bulduğu tak
tirde yöneticilik 
vasfı olan kişilere 
bazı yetkilerini 
devreder, ancak bu 
kişilerin özellikle 
para konusunda iyi 
denetlenmeleri 
gerekir" şeklinde 
konuştu.
Hatanın insana 
mahsus olduğunun 

fazla olduğuna 
dikkat çeken Baş 
kan Vekili Yılmaz, 
başlatacakları 
çalışmalarla 
bunları en aza 
indirmeye çalışacak
larını bildirdi.

altını çizen Başkan 
vekili Yılmaz, Hakkı 
Çakır'ın kendisine 
tebrik ziyaretinde 
bulunmasından 
mutluluk 
duyduğunu 
belirterek, "Ama, 
bilerek hata yapıl
mamalı, ben her 
konuda şeffaf 
davranıyorum.
Türkiye'de belki ilk, 
belediyenin gelir 
giderleri internet 
sitesinde yayınlanı 
yor. İnsanların 
belediyeye ödediği 
paraları gizleyeme 
yiz. İnsan parayla 
imtihan edilemez, 
Allah kimsenin 
başına vermesin" 
dileğinde bulundu.

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, 
YENİ BİR DÜNYA! GELİYORUZ

SAADET 
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org ,tr

http://www.saadet.org
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Asker eğlencesi kanlı bitti YazıYORUM
Bursa'da asker 
eğlencesinden 
dönen bir grup genç 
ile başka bir grup 
arasında yol verme 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 
askere gidecek olan 
genç darp edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Mollaarap Mahallesi 
Balabancık Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
askere gidecek olan 
U.S.(21) için eğlence 
düzenleyen K.K.

JUtollhencIerla eğlencesini lan aMi: 1 ölı
Bursa'da alkol alan 
iki grup arasında 
çıkan kavgada 
1 kişi bıçaklanarak 
öldürüldü.
Olay, dün gece saat 
24.00 sıralarında 
Demirkapı Mahallesi 
Uludağ Yolu 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, arkadaşlarıyla 
alkol alarak eğlenen

Baca temizlerken iic eni birden yaktı
Bursa'nın İnegöl 
İlçesinde baca temiz 
liği sırasında çıkan 
yangında 3 ev kul
lanılmaz hale geldi. 
İnegöl'e bağlı 
Merzukiye Köyü'Çift
lik Mahallesi'nde 
önceki gün saat 16. 
30 sıralarında Necati 
Baytemur, evinin

WiwKMlwilimaniiMtliilli
Bursa'da belediye 
otobüslerine yönelik 
bölünmüş yol 
uygulaması 
mahkemelik oldu. 
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası, Haşim İşcan 
ve Atatürk Caddesi 
üzerindeki 
"Otobüs özel yolu" 
uygulamasına 
yönelik olarak Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
dava açtı. Bursa 
İdare

(23), H.G. (23) ve 
A.C. (20) eğlence 
dönüşü evlerine git
mek isterken cadde 
üzerinde S.B. (27), 
E.O. (29) ve S.G. (35) 
ile aralarında yol 
verme meselesi 
yüzünden tartışma 
çıktı. İki tarafın da

U.Ö. (28), F.S. (28), 
F.A. (31) ve İ.A. (29) 
yanlarına gelen çal
gıcılara para vererek 
çalmalarını istedi.
Yanlarında bulunan 

bacasını gazete 
kağıtları ile yakarak 
temizlemeye 
başladı. Bu sırada, 
üst katta Fahrettin 
Selçuk'a ait dairenin 
çatısı bacanın aşırı 
ısınmasıyla alev aldı. 
Alevlerin bitişikte 
bulunan diğer 
dairelerin çatısına

Mahkemesi'nde 
açılan davada yürüt
menin durdurulması 
talep edilirken, 
yapılan uygulamanın 
anayasanın eşitlik 
ilkesine aykırı 
olduğu, halkın can 
ve mal güvenliğini 

alkollü olması sebe
biyle çıkan tartışma 
kısa sürede büyü 
yerek kavgaya 
dönüştü. Kavgada 
S.G. belinden 
çıkardığı silahla 
havaya ateş 
ederken, U.S. ağır 
şekilde darp edildi.

5-6 kişilik grubun 
taşlı Sopalı saldırısı 
na maruz kalan 
gençlerden U.Ö. 
bıçaklandı.
Zanlılar olay 

da sıçraması ile 
yangın birden 
büyüdü. Alevleri 
gören komşularının 
durumu haber 
yermesi üzerine 
İnegöl Belediyesi, 
Yenice Ve Cerrah 
beldeleri itfaiye ekip
leri yangına müda
hale etti.

tehlikeye attığına 
yer verildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Haşim İşcan 
Caddesi üzerindeki 
"Otobüs özel 
yolu" uygulaması 
sebebiyle

Yaralı U.S. durumu 
ailesine bildirdi. 
Olay yerinde çocuk
larının yaralandığını 
gören aile, olay yer
ine gelen 112 Acil 
Sağlık ekipleri ve 
polisle tartıştı. Yaralı 
genç olay yerine 
gelen ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. S.G.’nin 
üzerine yapılan ara
mada 1 adet 9 mm 
çaplı tabanca ile 13 
adet dolu fişek ele 
geçirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@tTOtmail.com 
www.milliyet/blog/özcân vural

yerinden kaçarken, 
U.Ö. kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastane si'nde 
sabah saatlerinde 
hayatını kaybetti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, 
kaçan zanlıların 
yakalanması için 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.

Uzun uğraşın ardın
dan söndürülen 
yangın sonrası 
evler kullanılamaz 
duruma gelirken 
150 bin TL'lik 
maddi hasar mey
dan geldiği belirtildi. 
Yangınla ilgili 
soruşturma 

sürdürülüyor 

mağdur edildikleri 
gerekçesiyle 
öncesinde
yolu trafiğe kapatan, 
ardından 
Büyükşehir 
Belediyesi önünde 
saatler süren eyleme 
imza atarak seslerini 
duyurmaya çalışan 
şoför esnafı, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden her
hangi bir somut 
adım atılmaması 
üzerine yargı hakkını 
kullandı.

Kaynak nerede?....
Son günlerde siyaset kızışmaya 

başladı..
Binlerce aday adayı tatlı rüyalar 

içinde..
Değerliler, değersizler karma karışık.
Yağma Hasan'ın böreği.
İktidar partisini ve yandaşlarını 

izlerken genellikle çok şaşırıyorum.
Kendilerini şimdiden seçimin galibi 

ilan ettiler.
Yüzde 48 - 50 ler hayada uçuşuyor.
Milletvekili sayısı 300 - 330 arasında 

diyorlar..
Ama hala akıllarında varsa yoksa 

CHP.
Bilhassa başbakan çok sinirli.
En komik olan da,
CHP ne zaman ekonomik bir konu 

konuşsa "Boşa atma, kaynağın nerede 
kaynağın?" diye soruyorlar alay 
ederek.

CHP'nin "Aile yardımı" projesi onları 
AKP'yi fena halde rahatsız etti...

Oysa AKP'ye kaynak soran yok.
Şimdi ben Örneğin buzdolabı 

dağıtırken kaynak nereden bulundu 
acaba?., diyorum..

Ya da dağıtılan kömürün, peynirin, 
zeytinin, pirincin, unun, yağın, şekerin 
kaynağı ne?..

Kadınlara verilen "çocuğun oldu, al 
parasım" veya "oğlun okuyor al şu 
parayı" diye dağıtılanların kaynağını 
nereden buluyor AKP?..

Dürüst olalım....
Particik yapmıyorum...
Olanlar bunlar.
"Bunların kaynağı var." diyenler olu 

yor.
Tamam, itirazım yok buna.
Konu açık...
Demek ki devletin bu olanakları var

mış.
O halde bu telaş neyin nesi AKP ?..
Siz nereden buluyorsanız CHP de 

oradan bulacak demektir.
Bu o kadar açık ki; Deniz Baykal'da 

birden patladı..
O terbiyeli, saygılı Baykal bile artık 

çileden çıkmış ki "Ulan" dedi birden; 
(Sonra özür diledi.)

"Senin haram yediğin paraları kese
cek, onların tümünü milletin ihtiyacına 
ayıracak."

Eee, ikide bir "kaynak nereden, kay
nak nereden?" diye sorarsanız bu ceva 
bı almaya da hazır olmanız gerekir.

Bunu soran dostlara hatırlatırım..

İGemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
| tmlriı mıoııoı ıiuıi ıııtttıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T S MA A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

mailto:ozcanvural1933@tTOtmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zc%25c3%25a2n
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

hıM Bursa ateılan telli mı
Gemlik yine cezalandırıldı

Dün, Cem Güler ve Oktay Kahveci’yi 
aradım..

Cem Güler kırgın..
Nedeni ise örgüte listede hiç yer verilme 

meşinden..
? “5 ilçe başkanının bir tanesi Nilüfer İlçe 
Başkanı o da seçilmeyecek yere konmuş” 
diyor.

Ben listeye bakıyorum o listede 
tanıdığım üç kişi var.

Sena Kaleli, Turhan Tayan, Kemal Ekinci 
İlhan Demıröz’ün, İl Genel Meclisi CHP 
Grup Başkanı olduğunu Ahmet Hulusi 
Aydın’ın yaptırdığı plaketten öğrenmiş 
tim.

Bu liste kimleri memnun eder?
Ben bilmiyorum.
2. sırada Turhan Tayan sürpriz bir isim.
Merkez sağın tanınan bir adı. İki bakanlık 

yapmış, AP ve DYP saflarında yıllarca 
CHP’ye karşı mücadele etmiş bir poli
tikacı..

Bugün Türkiyenin geldiği noktaya bakın.
Merkez sağ darmadağınık oldu.
Buraya eski fanatik İslamcılar oturdu.
Batiya ve AB’ye karşı alanlar çark 
ederek, sonradan abartıcı ve hem ÂB ci 
hem ABD ci oldular.

Merkez sağa sahip çıktılar.
Bu işi de iyi yapıyorlar.
Konjektür kolları buralara getirdi.
Eski liberal ve laik sağ ise ne yapacağını 

bilmiyor.
Partileri eridi gitti.
Sesleri solukları çıkmıyor.
Bursa’nın Anadolu’dan gelen göçmen

leri, varoşları, Bulgaristan’dan gelen göç
menler hep yıllarca AP ve DYP’yi destek
ledi.

CHP şimdi Turhan Tayan ile eski merkez 
sağdan oy istiyor.

Yani CHP varoşlara gideceğine, işçiden 
işi bitmiş esnaftan köylüden destek 
isteyeceğine, başka yollar deniyor.

Bunun Bursa’da CHP’ye ne kazandıra
cağını göreceğiz.

Sol, sosyal demokratlık bu olamaz.
Sonra Türkiye genelinde CHP’nin aday 

profiline şöyle bir bir baktım.
İçler acısı..
Birinci sırada avukatlar, sonra mühen 

dişler, doktorlar, eczacılar, akademistler...
Tam halktan kopuk bir liste...
Böyle değişim olmaz.
Ne esnaf var, ne işçi var, ne köylü temsil

cisi aralarında, ne de emekli!
AKP’nin durumunu fazla tahlil edemiyo

rum.
Ama 167 milletvekili değiştirildi.
Bursa listesine bakıyorum, bir iki ismi 

tanıyorum. Tümü yeni adlar...
Ama tabanın istediği isimler gibi geliyor 

bana. En azından örgütün...
Erdoğan, Bakan Çelik ve bir bayan mil

letvekili dışında tümünü değiştirmiş.
Hepsi vatana millete hayırlı ve de uğurlu 

olsun.

Bülent Arınç Sena Kaleli İsmet Büyükataman

12 Haziran 2001 
Pazar günü yapıla
cak olan milletvekili 
seçimleri nedeniyle 
dün siyasi parti 
genel merkezlerince 
aday bildirmede son 
gün olunca listeler 
YSK’ya teslim edildi. 
Bursa’dan çıkacak 
olan 18 milletvekil
liği için ilk üç 
partinin adayları 
belli oldu.
AKP’de geçmiş 
dönemlerde mil
letvekilliği yapan 
Canan Candemir 
Çelik dışında hiçbir 
milletvekilinin yeni 
listeye girmediği 
gözlendi.
Dün, AKP il binasın
da İl Başkanı Sedat 
Yalçın yaptığı basın 
toplantısıyla yeni 
milletvekili aday
larını açıkladı.
Bu listede Gemlikli 
adaylardan Mehmet 
Altan Karapaşaoğlu, 
Nurettin Avcı, Oktay 
Kahveci ve Cemal 
Aydın Aybey’in de 
listeye giremediği 
görüldü.
Böylece TBMM de 
Gemlik’i temsil ede
cek hiçbir partiden 
aday bulunmuyor.

AKP MİLLETVEKİLİ 
ADAYLARI 
1- Bülent Arınç 
2- Hüseyin Şahin 
3- Mustafa Oztürk 
4- Canan Candemir 
Çelik 
5- İsmet Su 
6- Mustafa 
Şerbetçioğlu 
7- Hakan Çavuşoğlu 
8- İsmail Aydın 
9- Tülin Kaya 
10- Bedrettin 
Yıldırım 
11- Ömer Matlı 
12- Cafer Yıldız 
13- Cemile Yiğit 
14- Ali Ömeroğlu 
15- Fahrettin Keskin 
16- Ayşe Hacıoğlu 

17- Mahmut Tunç 
BURSA CHP’DE 
TURHAN TAYAN 
SÜRPRİZİ 
Cumhuriyet Halk 
Partisi, Bursa’da 
eski DYP’li Milli 
Eğitim ve Milli 
Savunma Bakanı lis
tesinde 2. sıradan 
göstererek sürpriz 
yaptı.
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sena 
Kaleli'nin liste başı 
olduğu CHP Bursa 
milletvekili adayları 
arasında Gemlik 
kökenli aday bulun
muyor.
Dün saat 17.oo de 
YSK’ya verilen mil
letvekili adayları 
Bursa listesi belli 
oldu.
CHP Bursa 
adayları şöyle: 
1- Sena Kaleli 
2- Turhan tayan 
3- Ihan Demiröz 
4- Ayhan Erdemir 
5- Kemal Ekinci 
6- Lale Karabıyık 
7- Semih Özsaraç 
9- Salih Top 
10- Ulun Havva 
Altay 
11- Fatma Atalay 
12- Ahmet Akyol 
13- Oğuz Altınok 
14- Sevil Pamirol 
15- Metin Çelik 
16- Nurhayat Altaca 
17- İnan keser 
18- Nuray Çohan

MHP’NİN TÜMÜ 
BURSALI
Öte yandan, dün 
MHP İl Başkanlı 
ğında düzenlenen 
basın toplantısında 
da milletvekili aday
ları tanıtıldı 
Sıralama şöyle: 
1-İsmet 
Büyükataman 
2- Necati Özensoy 
3- Cüneyt Karlık 
4- Fevzi Zırhlıoğlu 
5- Hasan Toktaş 
6- Arif Demirören 

7- Mehmet Ali Adak 
8- Gülten Sürücü 
9- Levent Burmalı 
10- Yavuz Koca 
11- İbrahim Yetim 
12- Zafer Milli 
13- Engin Er 
14- Şenay Uslu 
Doğan
15- Levent Çelik 
16- Yalçın Gürel 
17- Orhan Babacan 
18- Murtaza Kılıç

KISA., KISA.., KISA.. 
24. dönem mılietveki 
li adaylarının liste 
leri dün saat 17.oo 
ye kadar Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
verildi. 3 partinin ise 
seçimlere katılmaya
cağı bildirildi.
Bunlar Genç Parti, 
Halkın Yükselişi 
Partisi Bağımsız 
Türkiye Partisi(BTP) 
ile DP ile ittifak 
kurarak seçimlere 
katılma kararı aldı. 
Milletvekili seçim
lerinde yüzde 10 
barajı nedeniyle 
BDP seçimlere 42 
ilde 64 bağımsız 
adaylarla girecek. 
BDP Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş, 
Esat Canan, Adil 
Kurt Hakkari'den 
aday olurken, eski 
DEP li Hatip Diçİe, 
BDP yöneticisi 
Nursel Aydoğan, 
Emine Ayna yazar 
Altan Tan, Leyla 
Zana ye Şerafettin 
Elçi Diyarbakır'dan, 
HAK PAR Genel 
Başkanı Bayram 
Bozyel, Bengi Yıldız 
v e Ayla Atak 
Batman’dan, Özdal 
Üçer, Kemal Aktaş, 
Nazmi Gür Van’dan, 
Ahmet Türk, 
Gülseren Yıldırım ve 
Süryani kökenli Erol 
Dora Mardin’den, 
Murat Bozlak Adana 
dan, ses sanatçısı 
Ferhat Tunç Tunceli 

den, Hasip Kaytan, 
Selma Irmak ve 
Faysal Sarıyıldız 
Şırnak'tan, Akın 
Birdal ise Gazian 
tep'ten aday göster
ildi. Eski Dev Genç 
liderlerinden 
Ertuğrul Kürkçü ise 
Mersin’den bağımsız 
aday oldu. 
CHP'nin listesini 
Prof. Dr. Süheyl 
Batum YSK’ya verdi. 
Batum, YSK çıkışın
da yaptığı açıklama
da Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu'nun İstanbul 2. 
bölgeden liste başı 
olduğunu, eski Ge 
nel Başkana Deniz 
Baykal'ın Antalya 
dan liste başı, 
İstanbul birinci 
bölgeden ise liste 
başında Genel 
Başkan Yardımcısı 
Gürsel Tekin, 2. sıra
da Osman Taner 
Hamza Çelebi’ye yer 
verirken 2. Bölgerde 
2. sırada Bilhun 
Tamaylıgil, DSK 
Genel Başkanı Süley 
man Çelebi İstanbul 
3. bölge 3. sıradan 
Hürriyet Gazetesi 
eski başyazarı Oktay 
Ekşi İstanbul 3 
bölge 3. sıradan 
aday gösterileli. 
Hurşit Güneş Koca 
eli birinci sıra, Uğur 
Mumcu’nun eşi 
Şükran Güldal Mum 
cu İzmir birinci böl 
ge birinci sıradan, 
gazeteci ve yargıç 
Rıza Mahmut Türk 
men 2. sıradan gös
terilirken, Ergene 
kon davası tutuklu 
su Cumhuriyet 
Gazetesi yazarı Mus 
tafa Balabay İzmir 2. 
Bölge 2. sıradan, 
Orhangazili eski mil- 
letveki Mehmet Ali 
Susam İzmir 3. böl 
ge 3. sıradan aday 
gösterildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaıımalıaın Çelik, Sahiiwurilu
KCyii'nae mcelemeler yapa

hlfclııMııtiıtt'

İlçe Kaymakamımız 
Bilal Çelik, Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ve İl 
Genel Medic üyeleri 
Uğur Sertaslan ve 
Ercan Barutçuoğlu 
ile birlikte 
Şahinyurdu 
Köyü’nde inceleme 
lerde bulundu. 
Şahinyurdu
Köyü’nde bulunan 
Halk Eğitim Merkezi 
Kursu’ndaki kursi 
yerleri ziyaret eden 
heyet, daha sonra 
köy halkıyla 
sohbet ederek 
sorunlarını dinledi. 
Köyün içinde 
bulunan tarihi 
hamamın onarılarak 
zeytin deposu 
olarak kullanılabilir 
hale getirilmesine, 
tarihi çınar etrafına 
piknik alanı yapıl
masına karar verildi. 
Kaymakam Çelik ve 
Köylere Hizmet

Götürme Birliği 
üyeleri, köy yolunda 
yapılan çalışmaları 
inceledi.
Köy kahvehane 
sinde köylülerle de 

sohbet eden 
Kaymakam Çelik, 
Muhtar Hüseyin 
Meriç’ten köy çalış
maları hakkında 
bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili aday 
adayı Cem Güler, 
Bursa milletvekili 
aday listesini 
değerlendirirken, 
“Örgütten kopuk 
bir liste" dedi. 
CHP’nin 12 
Haziran’da yapılacak 
milletvekili seçim
lerinde Bursa 
listesinin belli olma 
sından sonra ken
disiyle görüştüğü 
müz Cem Güler, 
Turan Tayân’ın 
bugüne kadar CHP 
aleyhine ağır 
eleştiriler yapmış 
bir kişi olduğunu, 
merkez sağdan 
oy almak için 
buraya konmuş 
bir isim olarak 
düşünüldüğünü 
söyledi.
İlçe başkanlarının 
hiçbirinin listeye 
alınmadığına dikkat 
çeken Güler, lis

Bipşa'Miöcimnameıceialtınia
Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde dernek
leri bir araya getir
erek aktif çalışmalar 
yürüten Hemşehri 
Dayanışma Dernek 
leri Çalışma Grubu, 
Bursa’da göç soru
nunu gündeme 
taşıdı. Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda düzenle
nen panelin açılışın
da konuşan Bursa

telerin seçilemeye
cek 15. sıraşına 
Nilüfer İlçe Başkanı 
Metin Çelik’in 
konduğuna dikkat 
çekerek, “Bu liste 
tamamen örgütten 
kopuk, akademisyen 
ağırlıklı bir listedir. 
Seçilmişlerin istifa 
etmemeleri istendiği 
halde edip ön sıraya 
yerleştirilmesi

Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Bursa’nın sanayisi, 
turizmi, ekonomisi 
ve kültürüyle sürekli 
gelişen bir şehir 
olduğunu, bu yüz
den de ülkenin her 
köşesinden göç 
aldığını belirtti. 
Göçle Bursa’ya 
gelen insanların 
kente adaptasyonu 
konusunda 
hemşehri dernekler

dikkat çekicidir. 
Bizimle 15 dakika 
bile konuşmadılar. 
Kırgınım. Ama parti 
bizim partimiz. 
Örgütleri hiçe 
saymışlar. Öysa, 
bu kişiler partinin 
bugünkü haline 
gelmesi için çok 
çalıştılar, emek 
verdiler. Böyle 
olmamalıydı." dedi.

ine Önemli görevler 
düştüğünü anlatan 
Pala, “Kentimize 
Anadolu’nun değişik 
yörelerinden gelen 
insanların oluştur
duğu hemşehri 
derneklerine büyük 
sorumluluk düşüy
or. Derneklerimiz, 
kültürümüzde var 
olan yardımlaşma 
ve dayanışma 
çerçevesinde çok 
önemli misyon 
üstleniyor.

III
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Zengin çeşit ve kataloglarımızı n— n ■■■■■*■«* görmeden karar vermeyin... GUlER AJANS 

ls“al CadN0B? k̂Eaank Arahğl MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

.... —।
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Ak Parti ilçe yöne
timince düzenlenen 
kahvaltılı toplantıda 
il ve ilçe yönetici
leriyle partide 
görev almış eski 
yöneticiler 
biraraya geldi. 
Pazar günü saat 
10.30 da Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan kahvaltılı 
toplantıya Bursa 
milletvekili M.Altan 
Karapaşaoğlu, İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, il yönetim 
Kurulu, kadın ve 
gençlik kolları 
yöneticileri, İlçe 
Bşakanı Necdet 
Yılmaz, İl İlçe 
Yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz, belediye 
ve il genel 
meclis üyeleri 
ile eski yöneticiler 
katıldılar.
Toplantının açılışın
da Altan Karapaşa 
oğlu ve İl Başkanı 
Sedat Yalçın birer 
konuşma yaptı. 
Dana sonra 
söz alan Belediye 
Başkanvekili

Yarışa 18 parti katılıyor
12 Haziran'da 
yapılacak milletve 
kili genel seçimi için 
18 siyasi parti 
milletvekili aday 
listelerini YSK'ya 
sundu, 6 parti de 
seçime katılmaya
caklarına ilişkin 
dilekçelerini verdi. 
Siyasi partilere 
milletvekili aday 
listelerini YSK'ya 
sunmak için verilen 
süre sona verdi. 
YSK'ya dün sabah 
saatlerinde ilk 
Türkiye Komünist 
Partisi ve 
saat 17. 00'de de 
son olarak Yurt 
Partisi listelerini

Refik Yılmaz, 
belediyede yapılan 
yolsuzluklarla ilgili 
açıklamalarda 
bulundu. 
Konuşmalar ve 
kahvaltı sonrası 

getirdi. YSK’ya 
listelerini getiren 
18 siyasi partinin 
isimleri şöyle: 
"Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Demokrat 
Parti, Cumhuriyet 
Halk Partisi, Emek 
Partisi, Millet 
Partisi, Liberal 
Demokrat Parti, 
Saadet Partisi, Hak 
ve Eşitlik Partisi, 
Halkın Sesi Partisi, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi, Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi, 
Yurt Parti, Doğru 
Yol Partisip Hak ve 
Özgürlükler Partisi, 
Türkiye Komünist 
Partisi, Milliyetçi

AKP’nin 1 Nolu 
seçim bürosu 
hizmete açıldı. 
Açılışta seçimler 
nedeniyle 
birlik ve beraberlik 
mesajları verildi.

Muhafazakar 
Parti, Büyük Birlik 
Partisi, Demokratik 
Sol Parti." 
Eşitlik ve Demok 
rasi Partisi, Alter 
natif Parti, Halkın 
Yükselişi Partisi, 
Genç Parti ve 
Bağımsız Türkiye 
Partisinin temsilci
leri YSK’ya, 
seçime katılmaya
caklarına ilişkin 
dilekçelerini 
sundu.
Seçime katılmaya
cağını duyuran 
Türkiye Partisinden 
de gün içinde 
YSK'ya temsilci 
gelmedi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Teşkilatı'nda liste 
şoku yaşanıyor. 12 
Haziran'daki seçim 
öncesi listeye alın
mayan Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Bursa 
kamuoyunda sevilen 
bir kişi olarak ken
disinin değerlendiril 
memesinin üzün
tüsünü yaşadığını 
belirterek, "Çok 
duygu yüklüyüm. 
Telefonlarım sus
muyor. Bu yapılanan 
bana izah edilmesi 
gerektiğini inanıyo
rum. Yıllarca bu par
tiye hizmet veren bir 
kişi olarak yine de 
çalışmaya devam 
edeceğim" dedi. 
Kemal Demirel, 
kendisiyle birlikte 
destek verenlerin, 
sivil toplum örgüt
lerinin, halkın

II II

IWMWillllllltlllllltiM'
CHP'nin YSK'ya 
sunduğu listede 
kendisine yer bula
mayan Bursa 
Milletvekili Onur 
Öymen, "Her 
seçimde kadrolar 
değişir. Mühim olan 
kimin gelip gittiği 
değil, bütün mesele 
yeni gelenlerin par
tinin çizgisini 
doğrultusunu prog 
ramını içtenlikle 
benimseyip ben
imsemeyecekleridir. 
Kaygı verici olan 
husus, parti içinde 
eksen kaymasının 
yaşanmasıdır dedi. 
CHP'nin önde gelen 
isimleri arasında yer 
almasına rağmen 
adaylık listesinde 
kendisine yer bula
mayan Onur Öymen, 
bütün görevlerin 
zaman içinde el 
değiştirdiğini kay
detti. Kaygı verici 
olan hususun bazı 
parti yetkililerinin

KAŞ€D€ 8M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

büyük bir şok 
yaşadığını ifade 
ederek, "Türkiye'nin 
en ciddi kamuoyu 
şirketlerinin araştır
malarında Bursa'da 
en çalışkan, en 
sevilen vekil 
olarak listede yer 
almamak beni 
büyük üzüntüye 
sevk etti. Yapılanın 
hem şahsıma, hem 
emeğime hem de 
beni destekleyen

verdiği demeçlerde 
olduğunu anlatan 
Öymen şunları kay
detti: "Sariki partinin 
çizgisinden sapma 
olabileceği eksek 
kaymasına dönüşe
bilir mi parti için. 
İnsanların 
değişmesinin bir 
anlamı yok. Yeni 
gelenler eski
lerinden daha da 

lere haksızlık 
olduğunu düşünüy
orum. Ben 17 yaşın
dan beri Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin 
her kademesinde 
görev yaptım. Ben 
55 yaşındayım, 
kanser hastalığıyla 
bile mücadele 
ederken köy köy 
dolaşmış, kendi 
canımı ülkem ve 
parti için ötelemiş 
birisiyim" dedi.

başarılı olacaklardır. 
Yeni gelenler par
tinin görüşmesini 
benimsemişler mi?, 
Atatürk'ün kurduğu 
partiyiz. O bakımdan 
bu İlkelere içtenlikle 
üs deneceklerin 
görev almasını 
isteriz. Gitgide 
tartışılan belli başlı 
konular var" diye 
konuştu.
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115 Gemlikli Istanbulda biraraya geldi

İstanbul’a yerleşerek 
yaşamlarını 
sürdüren,.ayrıca 
çocukları İstanbul 
da olan 115
Gemlikli, geçtiğimiz 
günlerde ikinci 
kez biraya geldi. 
Borusan Danışmanı 
ve eski İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Bülent Kurt ve eşi 
Emel Kurt'un 
organizasyonu ile 
Nakkaştepe'de bir 
resteaurant ta 
toplanan 
Gemlikliler, eski 
günlerini anarak 
inanılmaz bir 
gece yaşadılar. 
Geçtiğimiz yıl da 
yine 9 Nisan günü 
bir araya gelen ve 
bunu gelenek haline 
getirmek isteyen 
İstanbul’daki 
Gemlikliler, 
geceye katılan 
çocuklarının da

eski Gemlik'in 
güzelliklerini 
unutmamalarını 
istediler.
Eski günlerin 
arkadaşlıklarını, 
dostluklarını ve 
komşuluklarının 
anlatıldığı gece 
coşku içinde 
geçti.
İstanbul’da 
yaşayan 
Gemliklilerin

hanımları da her 
ayın ilk çarşamba 
günü, öğle yeme 
ğinde Nakkaştepe 
Restaurant'ta 
bir araya geliyorlar. 
İstanbul'da 
yaşayan Gemlikliler, 
gecenin aynı 
şekilde Eylül 
ayında Gemlik'te 
tekrarlamak 
üzere sözleşerek 
ayrıldılar.

üüi

Yeniden yapılandırma 
seminerine davet

B.S.M.M.M.O. 
Gemlik İlçe 
Temsilcisi SMMM 
İhsan Acar, bugün 
saat ,14.30'da 
Gemlik Ticaret 
Borsası Salonu’nda 
"6111 sayılı bazı 
kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
ması hakkında 
kanun" vatandaşlar 
arasında bilinen 
adıyla torba kanun 
ile ilgili olarak semi
ner düzenleneceği
ni, seminerin iki 
oturumdan oluşa
cağını, birinci otu
rumda SGK ile ilgili

maddelerin ikinci 
oturumda VERGİ ile 
ilgili maddelerin 
seminere katılan 
konuşmacılar 
tarafından anlatıla
cağını belirterek, 
seminere tüm 
Gemlik halkını 
davet etti.
Acar, SGK ile ilgili 
maddelerin Bursa 
SGK İl Müdür 
Yardımcısı 
Orhangazi ve 
Gemlik SGK müdür
leri ile BSMMMO İş 
ve Sosyal Güvenlik 
Mevzuatı Kom.Bşk., 
Vergi ile ilgili mad

delerin ise BSMM
MO Vergi Mevzuatı 
Danışma Kom.Bşk., 
Kom. Sekreteri ve 
Kom. Üyesi tarafın
dan anlatılacağı 
açıklanan seniinerin 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik'te bulunan 
meslek mensupları
na yönelik 
olduğunu, fakat 
kanunla ilgili bil
gilenmek isteyen 
bütün esnaf ve 
vatandaşların 
seminere katılabile
ceğini ve faydalı bir 
seminer olacağını 
söyledi.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

145 NOLU S.S GEMLİK TREYLER 
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı 14 

Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 11.00 de Engürücük köyü 
Gölova Mevkii 1738 parsel Gemlik Bursa adresinde yapıla
caktır. Tüm üyelerimiz davetlidir.

GÜNDEM YÖNETİM KURULU
1- Açılış
2- Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- Bilanço ve gelir ve gider farkı cetvellerinin okunması
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu 

Raporlarının Okunması
5- Yönetim kurulunun ibrası
6- Denetim kurulunun ibrası
7- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin 

veya hakkı huzurun tayini
8- 2011 yılı tahmini bütçesi görüşülmesi ve karara 

bağlanması
9- Ana sözleşmenin 6,7,8,24,35,43,53,60 maddelerin 

değiştirilmesi ve 84,85,86 maddelerin ilave edilmeşi
10- Kooperatif tüzüğünün görüşülmesi
11- Üyelerden alınan komisyonun % 10'dan % 0 kadar 

indirmeye ve çıkarmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi
12- Üst birlik delege isim belirlenmesi 2 asil 2 yedek
13- Denetleme kuruluna 1 üye seçimi
14- Dilek ve temenniler
15- Kapanış

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cumhıırhet llfccâretiııı t tulıı tıasarıl ı iğf encileıi için guıut çayı Jiiıeıleıli
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü’nün "Hep Birlikte 
Başarılı Olalım” pro
jesi kapsamında; 
yapılan sınavlarda 
başarılı olan öğren
cilerin velileri ile 
gurur çayı 
düzenledi.
Okulda yapılan 
gurur çayına İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Garnizon 
komutanı Mehmet 
Ali Toroslu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
öğrenci velileri 
katıldılar.
Okul Müdürü Adnan 
Uluğ, yaptığı konuş
mada, “Eğitimin ilk 
temelleri ailede 
başlar. Okul başarı 
sının ilk adımı okul 
ve öğretmen sevgi
sidir elbette. Okul 
başarısına sahip 
öğrencilerin aile 
yapıları incelendi 
ğinde bu ailelerin 
çocuklarının kişilik 
ve karar mekaniz
malarının gelişi
minde destekçi

aileler olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu 
aileler çocuklarına 
yetişkin birer birey 
olarak yaklaştıkları 
bilinmektedir. Okul 
başarısına sahip 
olmayan çocukların 
aile yapıları ince

lendiğinde ise bu 
ailelerin çocuklarının 
başarısını özel 
yetenekleri doğrul
tusunda geliştirmek 
üzere program
landıkları gözlemlen
mektedir. ” dedi.
unıg Konuşmasını

şöyle sürdürdü: 
“Başarılı öğrenci
lerin aileleri çocuk
ların eğitim hayatı 
nın derslerden ibaret 
olmadığını, eğitsel 
gelişim kadar sosyal 
gelişimin de önemi
nin bili nemde hare 

ket ederler. Onlar 
için okul, çocuğun iş 
hayatına hazırlan
masının bir yoludur 
ve bu yol psikolojik 
ve sosyal olarak da 
hazırlanmayı gerek
tirir. Bu bilinçten 
hareketle başarılı 
çocukların aileleri 
çocuklarının okul 
aktiviteleri ile yakın
dan ilgilenir, çocuk
ları ile öğrenmenin 
önemini tartışır ve 
okul başarılarından 
dolayı çocuklarını 
ödüllendirirler. Aile 
hayatı içinde 
çocuğun desteklen- 
meşi, motive edilme
si, kabul görmesi 
önemlidir. Kabul 
görmeyen, sürekli 
eleştirilen ve yeteri 
kadar desteklen
meyen çocuklar okul 
hayatında başarısız 
olurlar. Okulda 
Başarı İçin Okul-Aile 
Dayanış ması Önem
li Eğitim ailede baş 
lar dedik ama elbette 
okulda devam eder. 
Sizlere göstermiş 
olduğunuz bu ilgi
den ve yetiştirdiğiniz 

bu güzel çocuklar
dan dolayı tüm 
öğretmenlerim adına 
hepinize teşekkür 
ediyorum.” 
Sınavlarda dereceye 
giren öğrencilerin 
isimleri ise şöyle:

3. Kazanım 
Değerlendirme 
Sınavı
Deniz Mert Koluaçık, 
M. Fatih Talha Çelik 
Gizem Nur Koçer, 
İsmail Arslan, 
Ayda Çamlıca, 
Rana Yakut, 
Ayça Haksever, 
Gülşah Uslu, 
Derin Aktan, 
Burcu tosun, 
Hakan Korkmaz, 
Fazıl Efe Çavdar, 
Onuray Toroslu, 
Egemen İlhan, 
Berkay Çetiner.

Geri kazanım sınavı 
dereceye giren 
öğrenciler : 
M. Fatih Talha Çelik, 
Korhan Dönmez 
Bensu Zadeoğlu, 
Elif Poyraz, 
Esra Rahna, 
Mehmet Fatih Dağ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGC 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 Ş 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: 514 10 21
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İİİgB^ Cari açık yüzde 126,7 arttı
Maliye Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile BTK, 
internetten yapılan 
alışverişin kayıt altı
na alınabilmesi için 
teknik ve hukuki 
altyapı oluşturmaya 
dönük çalışmalar 
yapıyor.
Kredi kartı kul
lanılarak internet 
yoluyla yurtdışından 
yapılan alışverişler 
de gözlem altına 
alınıyor.
İnternet üzerinden 
yapılan ticaret kayıt 
altına alınıyor. Kredi 
kartı kullanılarak 
gerçekleştirilen 
elektronik ticaretin 
vergilendirilmesi 
için de çalışma 
yapılıyor. İnternet 
üzerinden ticaretin 
teknolojik 
gelişmelere paralel 
giderek yaygınlık 
kazanması ve yük
sek hacimli alışver
işlerle ortaya çıkan 
vergi kaybı, ilgili 
kuruluşları da 
harekete geçirdi. Bu 
çerçevede Maliye 
Bakanlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ve Bilişim 
Teknolojileri 
Kurumu (BTK), 
internet üzerinden

Kırmızı et üretimi yüzde 6 geriledi
Kırmızı et üretimi 
2011 yılı Şubat ayın
da bir önceki aya 
göre yüzde 5.6 
oranında gerilerken, 
geçen yılın aynı 
ayına göre de yüzde 
0.8 azalarak 48 bin 
209 ton düzeyinde 
gerçekleşti.
TÜİK tarafından

yapılan ticaretin 
kayıt altına alın
abilmesi amacıyla 
teknik ve hukuki 
altyapı oluşturul
ması kararını aldı. 
Onaylar alınacak 
Bu çerçevede önce
likle Elektronik 
Ticaretin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun 
Tasarısı hazırla
narak, TBMM’ye 
sevkedildi. Bu 
dönem yasalaşa- 
mayan ve yeni 
dönem yeniden 
gündeme getirile
ceği belirtilen tasarı 
ile ticari iletişim, 
elektronik iletişim 
araçlarıyla yapılan 
sözleşmeler, elek
tronik ticarete ilişkin 
bilgi verme yüküm
lülükleri ve uygula
maya ilişkin yap
tırımlar düzenleni 
yor. Alıcının elek
tronik iletişim 
araçlarıyla sipariş 
vermesi halinde, 
siparişin onaylan
ması aşamasında ve 

yayımlanan kırmızı et 
üretim istatistikleri 
2010 yılına kadar; 
mezbahalarda kayıt 
altına alınan büyük- 
baş-küçükbaş hay
van kesimleri ile deri 
si Türk Hava Kuru 
mu’na ulaşan kurban 
derilerinden elde 
edilen verilere 

ödeme bilgilerinin 
girilmesinden önce, 
sözleşme şartlarının 
alıcı tarafından 
açıkça görülmesi 
zorunluluğunu 
getiren tasarı ile 
ticari elektronik ileti
lerin de, alıcılara 
önceden onayları 
alınmak kaydıyla 
gönderilmesi 
öngörülüyor.
Tasarıda, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı da 
uygulamayla ilgili 
her türlü tedbiri 
almakla ve 
denetim yapmakla 
yetkili kılınıyor. 
Ekonomi yönetimi 
de, yeni dönemde 
öncelikle elektronik 
ticarete ilişkin 
hukuki altyapının 
oluşturulmasını 
planlıyor. Daha 
sonra da Maliye 
Bakanlığının elek
tronik sistemin kayıt 

altına alınmasına 
ilişkin düzen
lemeleri 
hayata geçirmesi 
hedefleniyor.

dayanmakta idi.
Mevcut kapsamı art
tırmak ve karşılaştın 
labilir istatistikleri 
daha kısa 
periyotlarla 
üretmek amacıyla, 
2010 yılı Ocak 
ayından itibaren 
hayvansal ürünleri 
girdi.

Merkez Bankasınca 
açıklanan, 2011 yılı 
Şubat ayına ilişkin 
ödemeler dengesine 
göre, Şubat'ta cari 
açık yüzde 126,7 
arttı. 2010'da bu 
oran 2 milyar 703 
milyon dolardı.
Türkiye'nin Cari 
İşlemler hesabı, 
Şubat ayında 6 mil
yar 127 milyon dolar 
açık verdi.
Merkez Bankası 
tarafından açıklanan, 
2011 yılı Şubat ayına 
ilişkin ödemeler den
gesi verilerine göre, 
2010 yılının Şubat 
ayında 2 milyâr703 
milyon dolar açık 
veren cari işlemler 
hesabında, bu yılın 
aynı ayında yüzde 
126,7 artışla 6 milyar 
127 milyon dolar 
açık meydana geldi. 
Cari işlemler açığı 
nın artmasında dış 
ticaret açığındaki 
artış etkili oldu.
Bu yılın Ocak-Şubat 
döneminde gerçek
leşen net sermaye 
girişi, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 75,2'lik artışla 

6 milyar 571 milyon 
dolar oldu. Geçen yıl 
Ocak-Şubat döne
minde net sermaye 
girişi 3 milyar 750 
milyon dolar 
düzeyindeydi.

GemlikKErfez
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ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Merkez Bankası 
tarafından açıklanan 
2011 yılı Ocak-Şubat 
dönemi ödemeler 
dengesi verilerine 
göre, cari işlemler 
hesabı Şubat ayında 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
126,7'lik artışla 6 
milyar 127 milyon 
dolar açık verdi. Cari 
işlemler hesabı, 
2010 Şubat ayında 2 
milyar 703 milyon 
dolar açık vermişti. 
Dış ticaret açığının 
Şubat ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 151,4 oranın
da artarak 5 milyar 
937 milyon dolara 
ulaşması, Şubat 
ayındaki cari işlem
ler açığının artma 
sında en büyük 

etken oldu.
Analistlerin Şubat 
ayı cari açık beklen
tisi ise 6 milyar 350 
milyon dolar düzeyin 
deydi. Cari açık yılın 
ilk iki aylık döne

NÖBETÇİ ECZANE
12 Nisan 2011 Sah 

BAYER ECZANESİ

minde ise 12 milyar 
73 milyon dolar 
oldu. Geçen yılın 
aynı döneminde cari 
işlemler hesabı 5 
milyar 758 milyon 
dolar açık vermişti. 
Hizmetler Dengesi, 
yılın ilk iki ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 8 artarak, 515 
milyon dolar fazla 
verdi. Bu kalemdeki 
önemli verilerden 
biri olan turizm gelir
leri, yılın ilk iki ayın
da, geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 17,4 artarak, 
1 milyar 709 milyon 
dolara, turizm gider
leri ise yüzde 32,5 
artarak, 786 milyon 
dolara yükseldi. 
Bunun sonucunda, 
Ocak-Şubat döne
minde net turizm 
gelirleri, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7 oranın
da artarak 923 mil 
yon dolara ulaştı.

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

B 
E

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. 553 50 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İŞİ. 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 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEHLİK’İN İLK GÜNLÜK İl VASİ.GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3937

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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İGemlik KBrfezl

GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla

“Ekmeğinizi 
paylaşın”

Gemlik'teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

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 
Çşpsz Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yaymlanır_^^Ü^H

ftİLTO

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Sökme + Takma+Balans ÜCRETSİZ

Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin. 
30 Nisan tarihine kadar 

Goodyear bayilerinden yapılan 
atımlarda KDV bizden. 

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: O 224 524 74 01

Fanilerin pusuladaki 
sıralan değişti

6 siyasi partinin 12 Haziran 
seçimlerinden çekildiğini açıkla
ması oy pusulasındaki sıralamayı 
da alt üst etti. 24 parti için siyasi 
parti temsilcilerinin de katılımıyla 
oy pusulasındaki sıralamayı belir
lemek için kura çekimi yapmıştı. 
12 Haziranda yapılacak seçim
lerde sandıktan çekildiğini açıkla
masıyla oy pusulasındaki parti 
sayısı 18’e düştü. Sayfa 6’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Nisan 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Wlİ! 
İİlOMf 
CHP Bursa milletvekili 2. sıra 
adayı Turhan Tayan, Bursa'ya 
hizmet için bu görevi kabul etti 
ğini söyledi. .Tayan, Bu bir bay 
rak yarışıdır" diye konuştu. 6’da

Pazar günü yakasına AKP rozeti takan Muharrem Sarı, koltuğuna kavuştu

MfiMMaıliıı
17 Mart 2011 günü yapılan seçimlerde, Belediye Başkan vekil
liğine seçilen Refik Yılmaz, Teknik Başkan Vekili koltuğuna 
Muharrem Sarı’yı getirirken, Mali Hizmetler Müdürü Özkan 
Soygan, Zabıta Müdürü Hilmi Demirel ve Fen İşleri Müdürü Adnan 
Güler’i görevinden aldı. Mali Hizmetler Müdürü görevine 
Kurşunlu Belediyesinin eski Muhasebe Müdürü Ersin Sevim, 
Fen İşleri Müdürlüğü görevine İnşaat Teknikeri Ahmet Duran 
getirildi. Yapılan görev değişiklikleri dün Belediyede şok etkisi 
yarattı. Gemlik Belediyesinde bundan sonra kimlerin yerlerinin 
değiştirileceği merakla bekleniyor. Haberi sayfa 4’de

SP listesinde Gökhan
Gerçek 2„ Recep flynün 

4, sıradan aday

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, Bursa Milletvekili adayları ile ilgili 
basın düzenlediği basın toplantısında, 
Gemlikli Gökhan Gerçek’in 2. sıradan, 
Recep Aygün’ün ise 4. sıradan aday 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Beklenen oldu 
koltuğuna kavuştu..

Pazarlıklar., pazarlıklar., pazarlıklar... 
Neyin pazarlığı, koltuğun pazarlığı. 
İsterim, benim olacak.
Olmazsa olmaz...
Ertesi gün seçim var.
Tablo vahim.
Saraya sorulmuş, yardımcılar oy kullana

mayacak.
| Muhalifler ittifaka yanaşmıyor... 

İçte ikna çalışmaları sürüyor. 
Büyük Başkan da toplantıda..

. Kendi aralarında 100 bin kişilik kenti 
yönetecek kişi için seçim yapılıyor.

Birinci çıkamıyor.
Ama Hayır! Koltuk benim olacak.
Yahu arkadaş, bu iş zor sen bunu....

Devamı sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

r ve Türkiye'nin tecrübeli optik kurumlannı 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan 

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : (0.224) 513 92 40 
Halkbank karşısı GEMLİK

eleganceos.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Parti başkanının dediği olur!
Partilerin milletvekilliği aday listeleri 

netleşti.
Bursa'dan yaklaşık 500 aday adayı nefes

lerini tutmuş bekliyorlardı.
Kimi Ankara'yı mesken tutmuştu.
Kimi liderinin gözüne girmek için elinden 

geleni ardına koymamıştı.
Nihayet perçem düştü kel göründü.
Nerede olduklarını ya da olamadıklarını 

gördüler.
Şimdi; Sıralamada yer bulamayanlar, bulup 

da seçilme olasılığı düşük yerlerde olanlar 
ya istifa edecekler ya küsecekler ya da 
hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam 
edecekler.

Kanımca; Küsmeye, darılmaya, çekip git 
meye gerek yok.

İnançları ve düşünceleri doğrultusunda 
"listeyi" kabullenip partilerine güç vermeli 
ler.

Yoksa; Türkiye için biçilen role hizmet 
ederler.

Çünkü; Tasarım okyanus ötesinde ve 
berisinde yapılıyor.

Ne yazık ki içeridekiler de isteyerek ya da 
istemeyerek senaryonun parçası oluyorlar.

Elbette ki listelerle ilgili yazılacak çok şey 
var...

Emeklerini ve düşüncelerini inandıkları 
siyasal partilere vermiş olanların hakları nın 
teslim edilmemesi asla kabul edilemez.

O insanların adları belirterek yazılabilir 
de...

Ancak bu sonucu etkiler mi?
Kesinlikle etkilemez.
Sadece yüreklere su serper...
Dahası yangını körükler.
İnfiale neden olur.
Onun için çok da anlam taşımayacaktır 

bence o doğrultuda yazılıp çizilenler.
Seçim süreci listelerin yüksek seçim kuru

luna teslim edilmesiyle başlamıştır.
Yüreklere tuz basıp, kol kırılır yen içinde 

kalır denilip iktidar yolculuğu sürdürülme
lidir.

Amaç seçimi kazanmaktır.
Zordur kabullenmek ama gereken de 

budur.
Elbette ki...
örneğin CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu’na 

verdiği listede mutlaka Metin Çelik olmalıy
dı...

Sanayici Ertuğrul Kaptan da olmalıydı...
Partinin her kademesinde görev yapmış 

Şahin Gencal da olmalıydı.
Genç insanlar da olmalıydı.
Bir başka örnek de Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nden .
Partinin etkili adı; son iki kabine de bakan

lık da yapan Faruk Çelik'in Şanlıurfa lis
tesinde ne işi var?

Örnekleri çoğaltmak olanaklı.
Eğer; Daha önceden TBMM çatısında 

görev yapmış olanlar ısıtılıp ısıtılıp değişik 
partilerden yeniden sunulursa o vakit 
arkadan gelenlerin ya da emeğini, beynini, 
yüreğini partisine koyanların moda deyimle 
"motivasyon"lan kırılıyor...

Demek ki...
Sorun Siyasal Partiler Yasası'nda...
Demek ki;
Sorun Seçim Yasası'nda...
12 Haziranda gerçekleşecek seçimlerden 

sonra parlamento çatısı altına girenlerin ne 
yapıp edip bu iki yasayı ele almaları ve 
köklü değişiklikler yapmaları gerekiyor...

Yoksa... Nitelik yerine nicelikler ön plana 
çıkar... Lidere ve liderin bilgi hâzinesine 
doküman taşıyanların dediği olur...

Ve; Bu terane sürer gider.
Kime yarar?
Ortada değil mi?
Merak eden TBMM'nin bilgi ağına girer ve 

parlamento üyelerinin performanslarına 
bakar.

Kumsaz'da kacak liontew ev Midi
Gemlik Belediyesi 
ilçede Itaçak yapılaş 
maya karşı tüm ted
birlerini alırken tes 
pit edilen yerlerde 
bulunan evlerin 
kaçak olup olmadık- 
lan frrcieleniyor.
Gemlik Belediyesi 
İmar İşleri Müdürlü 
ğü ile Zabıta Müdür 
lüğü ekipleri ilçede 
kaçak yapılaşmayı 
önlemek amacıyla 
tespit çalışmalarını 
sürdürüyorlar.
Zabıta biriminde 
oluşturulan özel 
birim ile 06 Nisan 
2011 tarihinden bu 
yana yapılan kont

Yunus Em Çocuk Parkı ııeşllleııdi
Gemlik Hamidiye 
Mahallesi'nde 
bulunan ve 
Gemlik’in en büyük 
çocuk oyun parkı 
olan Yunus 
Emre Çocuk 
Parkı’nda yenileme 
çalışmaları 
sürüyor.
İlçenin tam ortasın
da yer alan ve 3 
mahalle halkının 
ortaklaşa kullandığı 
Yunus Emre Çocuk 
Parkında Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ın 
talimatıyla yeniden 
düzenleme yapılır 
ken, etrafına fidan 
dikiimeye başlandı. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile birlikte Meclis 
Üyesi Muharrem 
Sarı, Dr. Ziya 
Kaya Mahalle

Cavlt Mirasyedi de plaketini altlı
Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nun proje çalışmalarında 

makina projelerini ücretsiz çizen Mak. Müh. Cavit Mirasyedi’ye 
Belediye Başkanvekili Yılmaz teşekkür plaketi verdi

Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 26 
Mart 2011 günü 
temeli atılan 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu 
projesinde 
emeği geçen 
Makine Mühendisi 
Cavit Mirasyedi’ye 
teşekkür 
plaketini Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz verdi. 
Törene mazereti

rollerde toplam 60 
kaçak olduğu sanı 
lan yerleşim birimi 
fotoğrafla görselleş 
tirildi, bunlardan 13 
tanesinin evrakları 
İmar İşleri Müdürlü 
ğüne havale edildi.

Muhtarı Enver Çelik 
ve Hamidiye Maha 
İle Muhtarı Nemci 
Ünlü hep birlikte 
parkın etrafına 
fidan diktiler.

60 bin nüfusun ortak 
kullandığı parkın 
tabanının özel

nedeniyle katıla- Mirasyedi, okulun
mayan Cavit makina proje

Son zamanlarda 
başlayan kaçak 
yapılaşmaya yönelik 
tespit çalışmalarını 
sıklaştıran Gemlik 
Belediyesi ekipleri 
afişler hazırlayarak 
cadde ve sokaklara 

kauçuk ile kapla
narak çocukların 
oynarken zarar 
görme tehlikesini 
ortadan kaldıracak
larını söyleyen 
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz, çocuk 
ların oyun alanların

asıp vatandaşları 
bilgilendirme , \ 
kararı âldı.
Öte yandan, Gemlik 
Belediyesi İmâr / 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri yaz ayların
da yazlıkçıların kul
landığı Kumsaz 
mevkiinde yaptıkları 
denetimlerde 
boş bir arsada 
kime ait olduğu 
belirlenemeyen 
kaçak inşaat tespit 
etti. Beton zemine 
konan kon teyner ev 
belediye ye ait 
kepçe ile yan duvar
ları yıkıldıktan sonra 
kaldırıldı.

da oynarken 
ailelerinin de parkın 
kenarlarına konula
cak kamelyalarda 
dinlenip çay içebile
ceklerini ve komşu
luk ilişkilerinin daha 
da güçleneceğini 
ifade etti.

çalışmasını 
ücretsiz yaparak 
okulun proje 
çalışmasına 
katkıda 
bulunmuştu. 
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz, Cavit 
Mirasyedi’ye 
teşekkür plaketini 
verirken, eğitime 
verdiği destek
lerinden dolayı 
Gemlik halkı 
adına ayrıca 
teşekkür etti.
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Alkollü gençlerin karıştığı kavgada 
bir kişi öldü, 14 kişi gözaltına alındı YazıYORUM
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
eğlenmek için 
Uludağ yoluna giden 
4 arkadaş ile kimlik
leri belirlenemeyen 
bir grup arasında 
çıkan taşlı sopalı 
kavgada 28 yaşında
ki Uğur Özkaya'nın 
bıçakla öldürülmesi 
olayına karıştıkları 
öne sürülen 14 kişi 
gözaltına alındı. 
Emniyette sorgula
maları tamamlanan 
14 zanlı adliyeye 
sevk edildi.
Geçtiğimiz 
Cumartesi gecesi 
alkol alan Murat D. 
(42), Abdurrahman 
D. (46), Halil İbrahim 
A. (46), Davut A. (36) 
ve Murat P. (32) 
müzisyenlere para 
vererek kendileri 
için parça çalmaları

Saucı, Cinayet Sanığına 'nefsi Müdafaa’ VaıaılamasiMİ
Bursa'da kendisiyle, 
"Benim hakkımda 
neden 'kumar 
oynuyor' diye 
dedikodu yapıyor
sun" diye tartışan 
seyyar kestane 
satıcısı 34 yaşındaki 
Hüseyin Aslan'ı 
bıçaklayarak 
öldürdüğü öne 
sürülen kağıt helva 
satıcısr18 yaşındaki 
Rafrıazan B. hakkın
da ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açıldı.
Cumhuriyet Savcısı 
hazırladığı ididana 
mede sanığın mak- 
tülden, boy, kilo ve 
güç olarak daha

Okulun güvenlik kamerasını çaldılar
Bursa'da bir liseye 
giren hırsızlar güven 
lik kamerasını çaldı. 
Alınan bilgiye göre

Karno hırsızları yakalandı
Bolu'da kargo araç 
larından yapılan hır 
sizlik olayının zan
lıları Yalova'da yaka
landı. Bolu Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, İstanbul, 
Bursa ve Yalova 
polisi ile irtibatlı 
olarak gerçekleştir 
dikleri operas yon 
da, 5 ilde hırsızlık 
yaptıkları belirlenen 
4 şahsı gözaltına 
aldı. Bir kargo şirke
tine ait araçtan 500

nı istedi. Bu sırada 
eğlenen Fahri S. 
(24), Ferdi A. (26), 
İsmail A. (24) ve 
Uğur Özkaya (25) 
çalgıcılara daha 
fazla para vererek 
istekte bulundu. Çal
gıcıların dört gencin 
yanına gitmesine 
sinirlenen 5 kişiden 
Murat D. ile 
Abdurrahman D. 
çocuklarını arayarak 
kalabalık bir şekilde 
yanlarına gelmelerini

zayıf olduğuna 
dikkat çekerek, 
yargılamada 'nefsi 
müdafaa' konusu
nun da gözönünde 
bulundurulmasını 
istedi. Merkez 
Osmangazi İlçesi'ne 
bağlı Tahtâkale 
Mahallesi'nde geçen 
yıl aralık ayında 

olay, Ataevler 
Mahallesi Nilüfer 
Hatun Caddesi Milli 
Piyango Lisesi'nde

TL değerinde cep 
telefonu kolisi, baş 
ka bir kargo şirketi 
ne ait araçtan .45 bin 
TL değerinde cep 
telefonu ve saat 
kolilerin çalınması 
olayını gerçekleştir 
dikleri şüphesi ile 
aranan zanlıların 
Bolu'nun yanısıra 
İzmit, Düzce, Sakar 
ya ve Yalovp ille 
rinde de hırsızlık 
olaylarına karıştık
ları belirlendi.
Önce şüphelilerin 

istedi. Hüseyin D. 
(19) ve Emre D. (22) 
babalarının tali
matıyla arkadaşları 
Serdar K. (22), 
Necati A. (22) ve 
Taner S. (25) ile 
yaşları küçük M. K. 
(15), M. Ş. (16), K. K. 
(14) ve B. O'yu da 
(15) yanlarına alarak 
olay yerine geldi.
Toplanan 14 kişi, 
ellerindeki bıçak, 
neşter ve sopalarla 
dört arkadaşa 

meydana gelen 
olayda, el arabasıyla 
kestane satan Hüse 
yin Aslan ile kağıt 
helva satıcısı 
Ramazan B. arasın
da tartışma çıktı. 
Kendisi hakkında 
kumar oynadığı için 
dedikodu yaptığını 
düşündüğü B. ile 
tartışan Aslan, çıkan 
kavga sırasında B. 
tarafından bıçakla
narak ağır yaralandı. 
Olaydan sonra has- 
taneye kaldırılan 
Hüseyin Aslan kur
tarılamadı.
Olayın ardından 
yakalanan Ramazan 
B., nöbetçi mahke- 

meydana geldi. 
Gece saatlerinde 
okul bahçesine 
giren hırsız veya 

kullandıkları aracı 
tespit eden Bolu 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekip
leri, şüphelilerin 
ikamet ettiği İstan
bul Emniyet Müdür 
lüğü ile irtibata geç 
ti. Bursa ve Yalova 
Emniyet Müdürlük 
leri ile de irtibata 
geçen Bolu Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, şüphelilerin 
tamamının hırsızlık 
eylemlerinde kullan 
dıklan araçla Yalo 

saldırdı. Kavgada 
Hüseyin Kırmacı 
iddiaya göre elindeki 
neşterle Uğur 
Özkaya'yı yaraladı. 
Olayın ardından 
ambulansla Mura 
diye Devlet Hasta 
nesİ’ne kaldırılan 
Uğur Özkaya tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Özkaya'nın diğer üç 
arkadaşı ise 14 kişi
lik grup tarafından 
darp edildi. Olayın ■ x 
ardından çok yönlü 
inceleme başlatan 
Burşa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
kavgaya karıştıkları 
iddia edilen 
14 kişiyi gözaltına 
aldı.
Emniyetteki ifadeleri 
tamamlanan 
«zanlılar adliyeye 
sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail com 
www. m i İI iy et/b log/özcan vu rai

meçe tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
Cinayetin ardından 
soruşturma başlatan 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı, Aslan'ı 
öldürdüğü iddiası ile 
tutuklanan B. 
hakkındaki soruştur
mayı tamamladı. 
Cumhuriyet Savcısı 
Özgür Katip Kaya 
nın 4 ay süren soruş 
turması sonunda, 
Ramazan B. bakın
da, Bursa. 5'inci Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde 'Kasten adam 
öldürmek' suçundan 
ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açtı.

hırsızlar, lisenin 
kuzey cephesinde 
bulunan güvenlik 
kamerasını çaldı?

va'da yakalanarak 
Bolu'ya getirilmeleri
ni sağladı. 
Şahısların 
ikametlerinde 
ve üzerlerinde 
yapılan aramada 
Bolu'dan çalındığı 
anlaşılan 4 adet 
saat ile 1 adet ruh
satsız tabanca ve 
tabancaya ait 26 
adet mermi ele 
geçirildi. Ayrıca 2 
şahsın sahte kimlik 
kullandığı tespit 
edildi.

Susun.. Ayıp oluyor...
Genel başkanlar son eklemeleri, 

çıkarmaları yaptılar...
Milletvekili aday listeleri YSK'ya tes

lim edildi..
Aday adaylarının bir süredir yaşadık

ları tatlı heyecan, stresli bekleyiş yeri
ni, sevinçlere ve bolca hayal kırıklık
larına bıraktı.

Listelerde seçilebilir sıralara girenler 
mutluluktan uçuyor...

Dolgu malzemesi olarak yazılanların 
ise içlerinde tarifi imkansız bir buruk
luk var..

Listelere hiç giremeyenlerin durumu 
daha da vahim...

Bazıları kaderine razı olup, 
"Bu bir demokratik yarış.
Önemli olan aday adayı olmaktı" 

diyor, boğazı düğümlenerek...
Bazıları da seçim şistemine bozulup, 
mikrofonu uzatan habercilere 
"Kaybeden ben değil, partim ve Türk 

siyasetidir,
Vefa sadece bir semt adıymış meğer" 

şeklinde kçnuşuyor.
Bazıları da örgüt,örgüt diye kendine 

hak arıyor.
Sanki örgütte oraya buraya çarparak 

koşturanlar, bu işin erbabı olduklarını 
zannediyorlar.

İnsan toplum vicdanında kendini bir 
sınar, ondan sonra kantara çıkar.

Ben kendi adıma Bursa milletvekil
lerinin, hele Gemlik ile ilişkisi olanların 
listede olmayışından mutluluk duy
dum..

Bir kaçı orayı mesken tutmuştu.
Bir de, mevcut milletvekillerinin 

durumları var tabii...
16 Bursa milletvekilinin 15'i yeniden 

aday adayı olmuştu.
Bir dönem daha seçilebilir sıradan lis

telere girme hayali yaşıyorlardı.
Öyle ya 10 bin lira malaş -yolluklar, 

lokantada yembk bir lira Fakir milletin' 
kesesinden ye /'Devletin malı deniz... " 
kimse bu yağlı yeri bırakmak istemiyor.

Sanki orası babalarının tabulu yeri..
Kafi yeter artık diyemiyorlar.
Özellikle; CHP sürekli değişimden, 

yenilikten söz ediyordu.
Bu değişim ve yenilik aday listelerine 

yansıdı..;
Çoğunu tanımama rağmen eskilerin 

olmayışı sebebiyle listeye içim ısı
narak baktım.

Ben bu listeye oy veririm...

CTM abone oldunuz mu?
ceilIi'Ii İn tiıılı Utul iuituI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

‘SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”
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Beklenen oldu

Pazar günü yakasına AKP rozeti takan Muharrem San, koltuğuna kavuştu

lldaıı M Marti »Mı
17 Mart 2011 günü yapılan seçimlerde, Belediye Başkan 
vekilliğine seçilen Refik Yılmaz, Teknik Başkan Vekili 
koltuğuna Muharrem Sarı’yı getirirken, Mali Hizmetler 

Müdürü Özkan Soygan, Zabıta Müdürü Hilmi Demirel ve 
Fen işleri Müdürü Adnan Güler’i görevinden aldı.

koltuğuna kavuştu..
Senin bilgin, becerin, eğitimin...
Hayır seçim meçim dinlemem..
Koltum benim hakkım..
Yapma, etme..
Ihhhh..
Gece saat O1.oo, başlar öne düşmeye 

başlamış..
Nuh diyor, peygamber demiyor...
Şakıyorlar ki bu iş böyle olmayacak, 

; “İnceldiği yerden kopsun. ” diyorlar.
Sen iyisi mi terk et burayı diyorlar...
Terk et...
Biz, oturup ne yapacağımızı konuşalım.
Konuşurken, Adem Baba geliyor..
Adem Baba elçi.
Allahın elçisine zeval olmaz..
Buyur ediyorlar.

■ Ne oldu?
Diyor ki elçi.
Madem ki şehrin büyük koltuğunu vermeye

ceksiniz.
O zaman onun vekilinin koltuğunu verin!...
Tamam diyorlar, seni dinledik, hele sen bir 

çık bakalım, biz bir konuşalım.
Konuşuyorlar konuşuyorlar, büyük giderse 

biz de gideriz; öyleyse biz buna bir koltuk 
verelim ama, oturacağı bir koltuk olsun.

Çağırıyorlar elçiyi..
Tamam, O’na bir koltuk'vereceğiz.
Ama, O da sözünde duracak, bizi satmaya

cak.
Adam gibi duracak.
Yamuk yapmayacak.
“Tamam” diyor elçi.
“Satmayacak, söz”.
İşi sağlama bağlamak için elçiyle birlikte 

sözü onaylayacak bir tanık yolluyorlar.
“Tamam mı, tamam..”
Heyet uykulu gözlerle, sabaha karşı yorgun 

argın dağılıyor.
Ama içlerindeki pırıltı dinmiş değil.
İki gün önce oturduğu koltuğu sevmişti bir 

kez, ne yapsın..
Makam arabası evinden almıştı O’nu, taa... 

arka mahallelere gelerek..
Dere kenarından geçerken, reisi cumhur gibi 

el sallamıştı ahaliye..
Ahali de O’nu alkışlamıştı arabayı durdurup, 

çay içmişlerdi.
Şu koltuk var ya şu koltuk., 
çok önemlidir.
Oturan kalkmak istemez..
Ertesi gün seçimler olacaktır.
Söz alındı ya.
Erkek sözü..
Ama, dere kenarındaki kervancıbaşınıh 

mekanında ne alevereler dönüyor bilmiyorlar..
Sabah oluyor.
Ortalık buz gibi..
Ahali toplanmış.
Meclis kurulmuş, hazurun yerinde..
Koltukçu önde.. ı
Suratlar asık.
Sandık getiriliyor, başlıyor seçimler.

* Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur...
Sonuç alınamıyor.
En kritik an geliyor.
Koltukçubaşı oyunu kullanıp alel acele çıkıp 

gidiyor.
Geri gelmeyince anlıyorlar ki iş bitti.
Ve sayıyorlar oyları.
Erkek sözü oluyor, başka bir söz.
Ahalinin oyuyla gelenler 1 oyla iktidarı 

kaybediyor.
Yeni reis koltuğa oturur oturmaz, O’na 

muhalefetten oy verene, bir koltuk armağan 
ediyor.

O da ne yapıyor ilk iş olarak, kendini 
eleştirenleri cellada teslim etmeye çalışıyor.

Diğeri yakasına lamba takasıya kadar bek
letiliyor.

O’na da yaptıklarının mükafaatı olarak bir 
koltuk her ay bir keşe altın armağan ediliyor.

Bunu çocuklarınıza anlatın ama, bir masal 
olarak.

Sakın sahici sanmasınlar.

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
17 Mart 2011 günü 
yapılan Belediye 
Başkan vekilliği 
seçimlerinde 
kendine oy veren 
eski CHP’li 
Muharrem Sarı’yı 
Belediye Teknik 
Başkanvekili yaptı. 
Büyük pazarlıklara 
neden olan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimleri sırasında, 
CHP grubunda 
Belediye 
Başkanvekilliği için 
aday olan, ancak 
yapılan oylamada en 
çok oyu Necdet 
Ersoy’un alması 
üzerine, bunu kabul
lenmeyen ve ısrarla 
Başkan vekilliğinde 
direnen Muharrem 
Sarı ile MHP’li 
Mehmet Çelik’in 
AKP adayı Refik 
Yılmaz’a oy vermesi 
sonucu, Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili seçilmişti. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
göreve başlamasın
dan sonra önce 
kendine oy veren 
Mehmet Çelik’i İdari 
Başkan vekili

Üniversite-Sanavi is birliği
Uludağ Üniversite- 
si'nin yeni rektörü 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek, insanlığın 
yararına olmayan 
bilimin geçerliliği 
olmayacağını 
belirterek, "Raflarda 
duran bilimin bize 
göre hiçbir değeri 
yoktur" dedi. 
Kısa adı BUMİAD 
olan Bursa 
Mühendis ve Mimar 
İşadamları Derneği, 
U.Ü. Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek'e 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
Sanayicilerin üniver
site için önemli

Muharrem Sarı
görevine getirdi. 
25 gün sonra ise, 
CHP’den kesin ihraç 
için İl Disiplin 
Kurulu’na verilen ve 
CHP’den ihraç 
edilen, Pazar günü 
AKP’lilerin yaptığı 
kahvaltılı toplantıda 
AKP İl Başkanı 
Sedat Yalçın ve 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 
tarafından yakasına 
AKP rozeti takılarak 
AKP’li olan Sarı, 
bundan bir gün 
sonra Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
Teknik Başkan 
vekilliği görevine 
getirildi.
Muharrem Sarı, dün 
İçişleri Bakanlığı 

olduğunu dile geti 
ren Dilek, üniver
sitenin sanayiciler 
ve işadamları için 
çalışmalar yapması 
gerektiğinin altını 
çizdi. Üniversitelerin 
asli görevlerinin 
ekonomiye ve haya
ta artı değerler kat
mak öldüğünü vur
gulayan Prof. Dr. 
Dilek şöyle konuştu: 

tarafından görevden 
.uzaklaştırılan İnşaat 
Mühendisi Özkan 
Ateşli’nin boşalttığı 
koltuğa oturdu ve 
kutlamaları kabule 
başladı.

MÜDÜRLER 
GÖREVİNDEN 
ALINDI
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Teknik Başkanvekilli 
ği’ne Muharrem 
Sarı’yı atamasından 
sonra, Fen İşleri 
Müdürü Adnan 
Güler’i makamına 
çağırarak, kendisiyle 
çalışamayacağını 
söyledi.
Dunun üzerine 
Adnan Güler de izne 
ayrılmak istediğini 
belirterek, -kullan
madığı izinlerinin 
de bulunması 
nedeniyle- 60 gün
lük izne çıktı. 
Bu göreve eski 
AKP’li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut döneminde, 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü görevin
de bulunan, İnşaat 
Teknikeri Ahmet 
Duran’ın getirildiği 
öğrenildi.

"Bilim yuvaları olan 
üniversitelerin 
insanlık için projeler 
üretmesi gerekiyor. 
Halktan ve sorunlar
dan kopuk bir 
üniversitenin kimse 
ye faydası olmaz. 
Tozlu raflarda bek
letilen bilimin kims
eye yararı yoktur. 
Biz yeni dönemde 
üniversitemizi halkın 

ZABITA MÜDÜRÜ 
DE GÖREVDEN 
ALINDI 
Gemlik 
Belediyesindeki 
deprem, Fen İşleri 
Müdürü’nün alın
masından sonra 
devam etti.
Zabıta Müdürü Hilmi 
Demirel de dün 
Başkanvekili Yılmaz 

t tarafından görevin
den alındı.
Demirel’in de izne 
ayrıldığı öğrenildi.

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRÜ DE 
GİTTİ
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Mali Hizmetler 
Müdürü Özcan 
Soygan’ı da dün 
görevinden aldı. ' 
Yerine ise, Kurşunlu; 
Belediyesi’nin eski 
Muhasebe Müdürü ! 
Ersin Sevim’i 
getirdiği öğrenildi. i 
Dün, Belediyedeki 
görev değişiklikleri 
çalışanlar arasında, 
şok etkisi yarattı.
Gemlik Belediye 
si’nde bundan 
sonra 
kimlerin yerlerinin 
değiştirileceği 
merakla bekleniyor.

ve Bursa'nın istek
leri doğrultusunda 
çalışmalar yapa 
cağız. Artık kabuğu
muzu kırıp, sanayici
lerin işadamlarının 
Ve şehir yönetici
lerinin ayağına 
gideceğiz.
Taleplerini dinleye
cek, sonra bunu 
kendi aramızda 
değerlendirip, 
neler yapabile
ceğimizi tespit ede
ceğiz. Bursa bir 
sanayi şehri ve 
bizler de sanayinin 
gelişmesi için eli 
mizden gelen gay 
reti göstereceğiz."

mailto:kadri_guler@hotmail.com


SP listesinde Gökhan
Gerçek 2., Recep Aygün

Hayrünnisa Kökhıyık, Has Parti 
listesinde 3. sıradan aday

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Bursa Milletvekili 
adayları ile ilgili 
.basın düzenlediği 
basın toplantısında, 
Saadet Partisi 
Bursa milletvekili 
aday listesinin 
Bursa ve Gemlik 
için en ideal listesi 
olduğunu söyledi. 
Özmen, diğer parti
lerin aksine listenin 
teşkilatların beklen
tileri doğrultusunda 
hazırlandığını, 
tepeden inme 
olmadığını belirttik- 
terek, şunları 
söyledi:
"Aday belirlememiz 
parti içi istişare ve 
görüşmeler en üst 
düzeyde uygulandı. 
Tabanın sesine göre 
hareket eden Genel 
Merkez kadrosu, 
yalnız Saadet 
Partisi’ndedir."' 
Özmen, listelere 
bakıldığında bunu 
çok net bir şekilde 
görüleceğini 
söyledi.
Yıllardır Milli Görüş 
davası için müca 
dele eden liyakatli, 
samimi ve gayretli 
bir kadro ile seçim
lere girdiklerini 
belirten Özmen,

Dokunulmazlık kalkıyor,
vargı yolu açılıyor

Partiler, aday lis
telerini Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
teslim etti.
O listeler bazı mil
letvekilleri için 
sâdece yeniden 
Meclis'e dönememe 
anlamına gelmiyor. 
Aynı zamanda, 
yargının önüne 
çıkma anlamına 
geliyor. Çünkü 
yeniden giremeyen
lerden bazılarının

4. sıradan aday

şöyle;Milli Görüş kadro
larının "Yaşanabilir 
Türkiye", "Yçniden 
Büyük Türkiye" ve 
"Yeni Bir Dünya" 
için çalıştığını ikti
dara geldikleri an bu 
hedefler doğrultu 
sunda çalışılacağını 
belirtti. Saadet 
Gemlik İlçe Başkanı 
Özmen, “Diğer par
tilerde Gemlik'ten 
bir tane bile aday 
listelerde yer ala
mazken, Saadet 
Partisi listesinde 
iki Gemliklinin yer 
alması önemlidir. 
Gökhan Gerçek 2. 
sıradan, Recep 
Aygün ise 4. sıradan 
miletveki adayımız 
dır. Bu bizim için 
gururdur. ” dedi.
YSK'ya verilen 
Saadet Partisi 
Bursa Milletvekili 
adaylarının isimleri 
ve sıralaması 

dokunulmazlığı 
kalkacak. Liderleri 
tarafından üstü 
çizilen 284 vekilden 
71 ’ini mahkeme yol
ları bekliyor. Rekor 
ise BDP’lilerde.

İŞTE 
PARTİLERİN 
ADAY LİSTESİ 
Tam 284 milletvekili 
yeniden Meclis 
sıra larına döne
meyecek.

1 -ŞEVKET KAZAN 
2- GÖKHAN 
GERÇEK (Gemlik) . 
3 -SALİH BERBER 
4- RECEP AYGÜN 
(Gemlik)
5 -HANDAN 
DEMİRTAŞ
6 - BURAK ÇELİK
7 -NEBİ 
YURTSEVER
8 - İBRAHİM 
AKBIYIK
9 - MEVLÜDE 
KURTULUŞ
10 -ERTAN SÜTÇÜ 
11 -KADRİYE SAYIN 
12 -NECMETTİN 
ÇAMLIDERE
13 -ERDOĞAN 
AYDIN
14 -NEŞE 
YILDIRIM
15 -ERHAN ŞEŞEN 
16 -EBRU YETER 
17 -RAMAZAN 
TEKİN
18- SERKAN DEMİR

Çünkü partilerin 
aday listesinde yer 
bulamadılar.
Ama onların 
aralarından bazıları 
için, 71'i için 
yeniden milletvekili 
olamamanın başka 
bir anlamı var. 
Dokunulmazlık 
zırhının kalkması. 
Aday listelerine 
giremeyen 71 mil
letvekili yargı 
önüne çıkacak.

Halkın Sesi 
Partisi (HAS) 
Milletvekili Aday 
listesinde ilçemiz
den de bir isim 
yer aldı. Uzun yıl
lardır ilçemizde 
Eczane işleten 
Eczacı Hayrünnisa 
Kökbıyık, HAS 
Parti'den 3. sıradan 
Milletvekili 
Adaylığına layık 
görüldü.
HAS Parti kurucu 
üyelerinden olan 
Hayrünnisa Kökbı

Mııiirt liste teiiisisröıı
CHP Bursa İl örgü 
tünde, milletvekili 
aday listelerinin 
açıklanmasının ar 
dından başlayan tep 
kiler devam ediyor. 
Merkez sağın önemli 
isimlerinden eski 
Milli Eğitim ve Milli 
Savunma Bakanı 
Turhan Tayan'rn 
CHP Bprsa listesi 
nin ikinci sırasından 
aday gösterilmesine 
tepki gösteren par
tililer, CHP Bursa İl 
Başkanlığında 
Demokrat Parti bay 
rağı açarak kararı 
protesto ettiler. 
CHP milletvekili lis
telerinin açıklan
masının ardından 
partinin-Bursa il 
örgütünde başlayan 
tepkileri İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
dindirmeye çalıştı. 
Turhan Tayan'ın 
Bursa listesinin ikin
ci sırasından aday 
gösterilmesini 
hazmedemediklerini 
Başkan Akdoğan'a 
anlatan partililer ka 
ran alkışlarla pro 
testo ettiler. Başkan 
Akdoğan da il ve 
ilçe yöneticilerle 
toplantı yaparak 
listeyi değerlendirdi.

AKDOĞAN: 
ÇOK YOĞUN TEPKİ 
ALIYORUM 
Listeyi ve protesto
ları değerlendiren 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 

yık’ın aynı zamanda 
partide Merkez 
Karar ve Yönetim 
Kurulu'nda Kadın 
ve Aileden Sorumlu 
Birim Başkanlığı 
görevini de 
üstlendiği bildirildi.

HAS PARTİ 
BURSA 
MİLLETVEKİLİ 
ADAY LİSTESİ 
Ahmet 
Sünnetçioğlu 
Ramazan Albay 
Hayrünnisa 

adayların belirlenme 
sinde Bursa örgü 
tünün herhangi bir 
müdahalesi olma 
dığını açıkladı. Liste 
nin genel merkez 
tarafından tesbit 
edildğini belirten İl 
Başkanı, "Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa birinci sıra 
adayı Sena 
Kaleli'nin MYK'da 
bir dahli olmuş mu 
dur olmamış mıdır 
bilmiyorum. İlçe 
yöneticileri ve par
tililerden çok yoğun 
olumsuz tepkiler 
alıyorum. Bu tepki
leri sönümlendirm- 
eye çalışıyorum. Tur 
han Tayan ve liste 
nin bütününe tepki 
var" dedi.

KALELİ: HER FANİ 
BİR GÜN CHP'Lİ 
OLACAK
Tepkilerin odağında 
olan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Sena Kaleli de, lis
tenin genel başkan, 
Merkez Yürütme 
Kurulu ve Parti 
Meclisi'nde» 
tartışılarak hazır

Kökbıyık
Mehmet Karakoyun 
İbadet Deniz 
Fahrettin Uludağ 
Mustafa Süngü 
Soner Aksoy 
Hasan Uçar 
Fikret Serkan 
Adnan Türkyılmaz 
Muhammet Altoprak 
Şaban Çelek 
Muhammet 
Kocaman 
Samet Doğan 
Ali Yıldırım 
Fatma Koca 
Şaban Yıldırım 

landığını belirterek. 
"Bu partinin irade^ 
sidir. Başka şeyler 
bahane edilmez. 
Toplantıda itirazlar 
olmuştur. Ancak, bu 
karar çıktıktan sonra 
iradeye saygı gös
terilmesi gerekir.
Partililer olayı kavra
makta zorlandılar. 
CHP artık şemsiye 
partisi olma yolun
dadır. Her fâni bir 
gün CHP'li olacaktır. 
Türkiye’nin sorun
larını çözmeye 
talibiz. Bizim 
yapacağımız bu 
iradeye saygılı 
olup arkasında 
durmaktır. Bunlar 
partililerin doğal 
tepkileri. 5-i İçe 
başkanı istifa 
ederek aday 
olmuştur. Bunlar 
seçilebilir noktada 
olsaydı iyi olurdu. 
Ancak listemizde bir 
şey gözardı ediliyor. 
6 kadın adayımız 
bulunuyor. Türkiye 
genelinde 106 kadın 
adayımız var. Bu 
konuda devrim 
yapıyoruz görülmesi 
lazım" dedi.

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE, 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, 
YENİ BİRİ DÜNYA! GELİYORUZ

SAADET 
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

WWW. saadet, org. tr
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Tayan; Bursa'ya hizmet 
için görevi kabul ettim”
CHP Bursa mil
letvekili 2. sıra 
adayı Turhan Tayan, 
Bursa'ya hizmet için 
bu görevi kabul 
ettiğini söyledi. 
CumhdViyet Halk 
Partisi'nde büyük 
bir sürpriz olarak 
değerlendirilen 
eski bakanlardan 
Turhan Tayan, açık
lamalarda bulundu. 
Bursa'ya hizmet için 
bu görevi kabul 
ettiğini ifade eden 
Tayan, "CHP'den 
2. sıra milletvekili 
adayıyım. Her 
zaman olduğu gibi 
bugün de Bursa'ya 
hizmet için çalışa
cağım. Bursa'nın

Fanilerin pasulaılaii sıraları fleğişii
6 siyasi partinin 
12 Haziran seçim
lerinden çekildiğini 
açıklaması oy 
pusulasındaki 
sıralamayı da 
alt üst etti.
Yüksek Seçim 
Kurulu, 7 Nisan’da 
seçime katılacağını 
açıklayan 24 parti 
için siyasi parti 
temsilcilerinin de 
katılımıyla oy 
pusulasındaki 
sıralamayı belir
lemek için kura 
çekimi yapmıştı. 
6 partinin çeşitli 
nedenlerle 12 
Haziranda yapılacak 
seçimlerde sandık
tan çekildiğini 
açıklamasıyla 
oy pusulasındaki 
parti sayısı 18’e 
düştü. Eşitlik ve 
Demokrasi Partisi, 
Alternatif Parti, 
Halkın Yükselişi 
Partisi, Genç Parti, 
Bağımsız Türkiye 
Partisi ve Türkiye 
Partisi’nin çek
ilmeleri nedeniyle 
partilerin oy pusu
lasındaki yerleri de 
değişti.

-SLOGANLAR 
DEĞİŞECEK- 
Oy pusulasında 
4’üncü sırayı çeken 
CHP “Dört dörtlük 

. seçim olacak” 
sloganını 
değiştirmek zorun

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com
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işsizlik, ulaşım gibi 
meseleleri var.
Bunların çözümü 
için çalışacağım” 
dedi.
Mühim olanın halka 
hizmet olduğunu 
belirten Tayan, 
"Beni bu göreve 
layık gördüler, 
aday gösterdiler. 
Halkımızın tevec
cühüne niazhar 
olup, bıraktığım yer
den devam ede

da kalacak. 
Eşitlik ve 
Demokrasi Partisi 
nin çekilmesiyle 
CHP 3’üncü sıraya 
yükseldi. Kurada 12 
numarayı seçerek 
“Seçimde 12’den 
vuracağız” diyen 
MHP ise çekilmeler 
nedeniyle oy pusu
lasında 2 sıra 
birden atlayarak 
10. sıraya yerleşti. 
CHP’nin yerini 
Emek Partisi alırken 
MHP’nin yerine Yurt 
Partisi yerleşti.
Millet Partisi 5. sıra 
ya Liberal Demokrat 
Parti 6. sıraya 
Saadet Partisi ise 
7’inci sıraya yüksel
di. 24. sırada yer 
alan Demokratik 
Sol Parti ise 6 sıra 
birden atlayarak 
18’inci sıraya 
yerleşti.
Oy pusulasındaki 
partilerin yeni sırası 
şöyle oldu: 

ceğim. Bursa'mıza 
ve ülkemize hizmet 
etmek istiyorum. 
Bu anlamdan 
tüm partili 
arkadaşlarımın ve 
Bursa'mızın des 
teğini bekliyorum. 
Diğer milletvekili 
arkadaşlarımızın da 
çok büyük hizmet
leri oldu ülkemize. 
Bu bir bayrak 
yarışıdır" diye 
konuştu.

1- Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
2- Demokrat Parti
3- Cumhuriyet Halk 
Partisi
4- Emek Partisi
5- Millet Partisi
6- Liberal Demokrat 
Parti
7- Saadet Partisi
8- Hak ve Eşitlik 
Partisi
9- Halkın Sesi 
Partisi
10- Milliyetçi 
Hareket Partisi
11- Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi 
12- Yurt Parti
13- Doğru Yol 
Partisi
14- Hak ve Özgür
lükler Partisi
15- Türkiye 
Komünist Partisi
16- Milliyetçi 
Muhafazakâr Parti
17- Büyük Birlik 
Partisi
18- Demokratik Sol 
Parti.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın 
Kolu yönetimi, 
12 Haziran’da 
yapılacak olan 
milletvekili seçimleri 
için çalışmalarını 
tüm hızıyla 
sürdürüyor.
Gençlik Kolu ile bir
likte yürüttükleri 
seçim projesi kap
samında CHP’li 
kadınlar, Çarşamba 
ve Cumartesi gün
leri emeklinin, 
işçinin, kadının, 
esnafın, köylünün 
dertlerini dinlemek 
için gezilerini 
sürdürecek.
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Nil 
Avcı başkanlığında 
toplanan CHP’li 
kadınlar, cumartesi

Başbalıan Erdoğan Strasbourg'a flüfi
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
THY'ye ait özel 
uçakla Avrupa 
Konseyi Parlamen 
terler Mec lisi Genel

amıiMf
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

pazarında esnafı 
dolaşarak, dert 
dinleyerek, Genel 
Başkanları Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
selamlarını ilettiler. 
Pazarcı esnafı, 
CHP’li kadınlara 
ekonomik krizden 
etkilendiklerini, 
insanların alım 
gücünün azaldığını 
belirterek, yanlış

Kurulu'na katılmak 
üzere Fransa'nın 
Strasbo urg kentine 
hareket etti.
Başbakan Erdoğan'ı 
Esenboğa Havalıma 

uygulanan 
ekonomik politikalar 
nedeniyle siftahsız 
tezgah kapattıklarını 
söylediler.
CHP’li kadınlar, 
CHP’nin iktadara 
gelmesiyle Türk 
halkının hak ettiği 
insanca yaşabile
ceği şartlara 
kavuşabileceğini 
belirttiler.

nı'nda Devlet Bakanı 
ye Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan, 
Adalet Bakanı 
Ahmet Kahraman, 
Başbakanlık Müste 
şarı Efkan Ala, 
Ankara Valisi 
Alaaddin Yüksel, 
Ankara Emniyet 
Müdürü Zeki 
Çatalkaya ve 
öteki ilgililer 
uğurladı.
Başbakan Erdoğan 
ile eşi Emine 
Erdoğan, Devlet 
Bakanları Egemen 
Bağış ile Faruk 
Çelik, TBMM AB 
Uyum Komisyonu 
Başkanı Yaşar 
Yakış, AK Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Ömer 
Çelik, AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Bekir Bozdağ, 
AK Parti İstanbul 
milletvekili 
Hüseyin Beşli de 
Strasbourg'a gitti.

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

Bursa'da ve Gemlik'te Cumhuriyet Halk Partisi
Son dönemde 

Gemlik CHP için bir 
açmazı oluşturdu. 
Türkiye genelindeki 
Kılıçdaroğlu rüzgârı 
da bu sıkıntılı 
havayı dağıtmaya 
yetmedi. Belki 
seçim öncesinde 
yaşanacaklar biraz 
olsun kitleye 
ferahlık verir diye 
beklendi. Fakat tam 
bir hayal kırıklığı 
yaşandı.

CHP'nin Bursa 

milletvekili adayları 
açıklanınca olayın 
üzerine tuz biber 
ekildi. Halk Partinin 
bilinçli seçmen 
kitlesi bu sıralamayı 
ve kişileri benim
seyemedi. Birçoğu 
kerameti kendinden 
menkul kişilerdi.

Bu muhteremler 
seçmen tarafından 
benimsenmedi. 
Bazılarının geçmişi 
belli, bazharının 
hiçbir kariyeri ve 

doğru dürüst bir 
dünya görüşü bile 
yok. Nitelikli olan 
kişiler geri sıralar
da. Seçilmeleri de 
oldukça zor.

Listeleri 
düzenleyen il yöne
timi; ya gerçekten 
CHP'nin misyonunu 
bilmiyor ya felsefe
sine inanmıyor. 
Eğer bunlar doğry 
değilse partiye 
kötülük ediliyor. 
Hangisinin doğru 
olduğunu zaman 

gösterecek. Dileriz 
biz yanılırız.

Bir vatandaş 
olarak bu sırala
mayı görünce seç
men kitlesiyle alay 
edildiğini 
düşündüm.

İki milyonluk 
kente milletvekili 
olarak CHP'yi tem
sil etmek bu 
muhteremlere 
kaldıysa partiye de 
bize de yazıklar 
olsun.

Bir bakıma seç
men aldatılmıştır. 
Bunun başka bir 
gerekçesi yoktur. 
Eskiden kabul 
gören anlayış ister 
istemez bize oy 
verecekler 
düşüncesidir.

CHP ile hiçbir bağı 

olmayan ayrı dünya 
nin insanı partiye 
ne kazandıracaktır?

Belediye seçim
lerinde bir sürü 
çakmayı partiye 
soktuk, yararlı 
olurlar düşünce
siyle. Destek olmak 
şöyle dürsün en 
büyük kösteği bu 
çakmalardan yeme 
dik mi? Gemlik'te 
seçim kazanan CHP 
nerede?
Yerinde yeller 

esiyor.
Yaşadıklarımızdan 

niçin ders almıyo 
ruz? Hâlâ kafamızın 
dikine gidiyoruz. 
Bir önseçim 
yaşansâydı bunlar . 
olur muydu hiç? . 
Bu muhteremler lis
telerin başına otu
rur muydu?

Bunlara hangi üye 

oy verirdi?
Alın teriyle bu 

sıraları kapabilirler 
miydi?

Ya şimdi!
Halk partili seç

men bu mümtaz 
şahsiyetlere oy ver
mek zorunda 
bırakılıyor! Hiçbir 
CHP'li seçmenin 
gönül huzuruyla bu 
kişilere oy vere
ceğini sanmıyorum.

İstemeyerek de 
olsa üzülerek de 
olsa belki başka 
yerlere de oy vere
ceklerdir. Bunun 
sorumluları bu lis
teleri düzenleyen
lerdir.

BURSA CHP seç
menini hayalkırık- 
lığına uğratmıştır; 
yetkili ve etkili kişi
leri kutluyorum.
Hayırlı olsun....

Bursa'nın geleceği ortak akılla şekillenecek
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
1/100000 ölçekli 
çevre düzeni 
planının, 'Bursa'mn 
anayasası' olduğunu 
söyledi.
Büyükşehir 
Belediyesi ile İl 
Genel Meclisi işbir
liğinde yürütülen 
Bursa 1/100000 
ölçekli çevre düzeni 
planının tanıtımı, 
Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde (AKKM) 
gerçekleştirildi. 
Başkan Recep 
Altepe, kentin 
1/100000 ölçekli 
çevre düzeni 
planının Bursa'mn’

anayasası olarak 
kabul edildiğini kay
detti. Altepe, 
Bursa'mn geleceği 
açısından bu planın, 
kent dinamiklerinin 
de desteği ve 
katılımcılık anlayı 
şıyla gerçekleştir
ilmesinin önemli 
olduğunu belirtti. 
Başkan Altepe, şun
ları söyledi: 
"Kent nüfusu çığ 
gibi büyüyor^

Bursa'da kent 
nüfusu yüzde 
85'lere, belediye 
sınırlarında da 
yüzde 88'lere ulaştı. 
İş imkanı ve istih
dam amacıyla yoğun 
göç alan Bursa, son 
50 yılda 20 kat 
büyüdü. Eskiden 
herkesin birbirini 
tanıdığı ve nüfusu 
100 binler civarında 
o|an Bursa, artık 
metropolitan bir

şehir oldu. Eskiden 
100 binlere hitap 
eden Bursa, bugün 
2 milyona hitap 
ediyor.'' 
Başkan Altepe, 
bugün kentlerin 
yarıştığı bir yüzyılda 
yaşandığını ifadç 
ederek, kent 
ekonomisinin 
gelişmesi, çağdaş 
kentlerin oluşması 
noktasında yerelleş
menin önemli 
olduğunu kaydetti. 
Bursa'da katılım
cılığa önem ver
ildiğinin altını çi?en 
Altepe, belediye 
çalışmalarında da 
katılımcı bir 
anlayışla hareket 
ettiklerini vurguladı.

flTftTÜBKÇÜ SÜSÜNCE 
DERNEĞİBASKAHlIĞINDftN 

ETKİNIİĞE DAÜET
16 NİŞAN 2011 GÜNÜ 

SAAT 14.OO’DE 
BELEDİYE DÜĞÜN 

SALONU’NDA YAPILACAK 
OLAN 

“KÖY ENSTİTÜLERİ 
ANMA ETKİNLİĞİ”NE 
TÜM GEMLİK HALKI 

DAVETLİDİR

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ »e EKONOMİK MVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

I GÜNDE DAVETİYE BASILIR

III

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 • TAVINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Karacaalili 
hanımlar, Göksal 
Noca’nın düzen
lediği Konya 
gezisinden döndü. 
Beş yıldır 
geleneksel olarak 
Türkiye’nin bir ilini 
gezmeyi sürdüren 
Karacaalililer, 50 
kişilik kafile ile 
Konya’ya gittiler. 
Cumartesi günü 
saat 10.30’da yola 

-Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com,

çıkan kafile, 
güzel bir havada 
Konya’yı gezmenin 
tadına varırken, 
daha sonra 
Karacaalili kafileye 
özel yapılan 
semazen gösterisini 
izleyerek, mest 
oldular.
Göksal Noca 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
beş yıldır 

geleneksel olarak 
Karacaalililer ile 
birlikte 
çeşitli yerlere 
gezi düzenledikleri
ni, hep birlikte 
gezip, hoş 
vakit geçirdiklerini 
söyledi.
Noca, gelecek yıl 
Eskişehir’i gezecek
lerini belirterek, 
gezilerin süreceğini 
söyledi.

Bursa İl Özel İdaresi 
Encümeni olağan 
toplantısı İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Kemal 
Demirel başkanlığın
da toplandı. 
Mülkiyeti İl Özel 
İdaresi'ne ait olan 
Yıldırım, Vatan 
Mahallesinde bulu
nan 3971 ada 86 
parselden 140 
metrekare'lik kıs
mının aylık 200 TL 
bedel üzerinden 
pazarlık usulü ile 
kiralanması ihalesi 
gerçekleştirildi. 
Yalnızca Bursa 
Güvercinleri 
Koruma ve Yaşatma 
Derneği'nin katıldığı 
ihalede arsa aylık 
210 TL’ye kiralandı.

Ayrıca Mudanya'da 
bulunan 1.881,69 , 
metrekare 
yüzölçümlü gayri
menkul üzerinde 
bulunan binalardan 
A blokta bulunan 2- 
4-6-9 ve 15 nolu 
dairelerin pazarlık 
usulü satışı yapıldı. 
A blok'ta bulunan 
72.000 TL muham
men bedelli 4 nolu 

daire Mehmet- 
Pembe Öztürk’e 
73.000 TL'ye; 75.000 
TL muhammen 
bedeli, olan 9 no'lu 
daire İsmail 
Bayrak'a 76.000 
TL’ye ve 72.000 TL 
muhammen bedeli 
olan 15 no'lu daire 
73.000 TL'ye 
Mustafa Özdemir'e 
satıldı.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
M ac 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 Alim, 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 İO. 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 üştü 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

elmcb «sekeri 
EŞLERİ —— 

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

€RK€N K A VIT AVANTAJI
31 MfiYIS 2011 TARİHİN* KBDAfi G€Ç€RLİDİfi

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan 

detaylı bilgi alabilirsiniz
___ ____________________________________

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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20 Bin Satılıkçı 420 TL İstiyor lıiaalaıııitiiiııldlI'ilıılıi'lıııliMiıııı
Türk Sağlık-Sen, 
"4924'lü sözleşmeli 
personel ile vekil 
ebe hemşirelere 
yapılan bu haksı
zlığa son verilmesi 
için Sağlık Bakan 
lığı'na başvurdu. 
Türk Sağlık-Sen, 15 
bin sözleşmeli 
sağlıkçı ile 5 bin 
vekil ebe- 
hemşirenin ek 
ödemede aylık mah- 
suplaşmadan ve 
yaklaşık 420 TL olan 
garanti gelirden fay
dalandırılması için 
Sağlık Bakanhğı'na 
başvurdu.
Türk Sağlık Sen'den 
yapılan açıklamaya 
göre, başvuruda 
4924'lülerin ve vekil 
ebe-hemşirelerin 
375 sayılı KHK'nın 
Ek 3' üncü maddesi 
kapsamında yer 
almadıkları gerekçe
siyle mağdur edil
erek aylık mahsu
plaşma hakkından 
ve garanti gelirden 
faydalandırılmadık- 
ları belirtildi. Söz 
konusu mağ

Cari açık ikiye katlandı
milyar dolar olmuştu 
Cari dengenin 6.24 
milyar dolar açık 
vermesi bekleniyor
du. Yurtdışında 
yerleşik kişilerin 

yurtiçinde yaptıkları 
net yatırımlar 
(FDI), 2010 yılının 
Ocak-Şubat döne
minde 973 
milyon dolar iken, 
bu yılın aynı 
döneminde yüzde 4 
artışla 1.012 milyar 
dolar oldu.

Cari açık Şubat'ta 
yüzde 126.7 artarak 
6.1 milyar dolara 
ulaştı.
Merkez Bankası, 
cari açığın Şubat 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 126.7 artışla 
6.127 milyar dolar, 
Ocak-Şubat döne
minde ise 12.073 
milyar dolar 
olduğunu 
açıkladı.
Merkez Bankası

duriyetin giderilme
si amacıyla ivedilik
le bir yasal düzen
leme yapılması 
istendi. Yaşanan 
mağduriyet ile ilgili 
Danıştay'da dava 
açıldığı hatırlatıldı. 
Başvuruda ayrıca 
bu konuda mağ
duriyet yaşayan 20 
bin sağlık 
çalışanının bireysel 
dava açması ve bu 
davaları kazanması 
halinde hükmedile
cek yargılama gider
leri ve vekalet ücret
leri neticesinde 

verilerine göre, 
Şubat 2010’da 2.703 
milyar dolar olan 
cari açık, Ocak- 
Subat 2010'da 5.758

oldukça ciddi 
anlamda bir kamu 
zararı oluşacağı 
belirtildi.
Türk Sağlık-Sen 
Genel Başkanı 
Önder Kahveci, 
"4924'lü sözleşmeli 
personel ile vekil 
ebe hemşirelere 
yapılan bu haksı
zlığa son verilmesi 
için Sağlık 
Bakanhğı'na başvu
ru yaptık. Bakanlık 
çalışanların ahn teri 
kurumadan 
karşılığını verme
lidir. " dedi.

Mavi Akademi İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yetkilisi Güler 
Özkartal, iş kazala 
rının yüzde 80’nin- 
den fazlasının 
KOBİ'lerde meydana 
geldiğini söyledi. 
Mavi Akademi İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yetkilisi Güler 
Özkartal, iş 
kazalarının yüzde 
80'ninden fazlasının 
KOBİ'lerde meydana 
geldiğini söyledi. 
Ülkemizde üretim ve 
kalkınmayı arttırmak 
için devletin ve 
bankaların teşviki ile 
açılan KOBİ'lerin 
maddi kaygı 
nedeniyle iş sağlığı 
ve güvenliğine yeter
ince yatırım yap
madığını ileri süren 
Özkartal, Türki 
ye'deki iş kazalarının 
yüzde 80'inden 
fazlasının KOBİ'lerde 
meydâna geldiğini 
kaydetti. AB Türkiye 
Delegasyonu 
Ekonomik Sosyal 
Kalkınma Bölümü 
Başkanı Javier 
Menendez 
Bonilla'nın açıkladığı 
iş kazaları raporuna 
dikkat çeken Özkar
tal, şunları dile getir
di: "Sayın Bonilla 
nın raporunda da 
belirttiği gibi Türki 
ye'deki iş kazaları

EBME5
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ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

sonucu yaralan
maların yüzde 82'si 
ve ölümlü iş 
kazalarının yüzde 
90'ı KOBİ'lerde mey
dana gelmektedir. 
Türkiye'de son L 
dönemde KOBİ açan : 
işverenlerin iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda yapıla
cak yatırımları 
maliyet unsuru gör
erek önemsememek
tedir. İş sağlığı ve 
güvenliği konusun
da KOBİ'lerin 
yapacağı her yatırım 
asiında maliyet 
değil, işverene ve 
ülke ekonomisine 
ciddi bir katkıdır. " 
İş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu vic
dani maliyetin maddi 
ve psikolojik anlam
da işverene verdiği 
kaybın maddi kayıp
tan daha büyük 
olduğuna değinen 
Özkartal, "İş kazası 
ve meslek hastalığı 
sonucu oluşabilecek 
faciaya işveren 

NÖBETÇİ ECZANE
13 Nisan 20ll Çarşamba 

İNCİ ECZANESİ

sâdece maddi kayıp 
olarak bakmamalıdır. 
Böylesi facialarda 
asıl önemli olan vic
dani maliyettir. Belki 
maddi kayıpların bir 
şekilde faciadan 
sonra alacağınız 
tedbirler ile önüne 
geçebilirsiniz ama 
vicdani maliyetin 
yarattığı kaybın 
önüne geçmek 
sonradan alınan 
önlemler ile değil, iş 
kazası öncesi iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda 
yapacağınız yatırım
lar ile olacaktır. " 
diye konuştu.
Kayıt dışı faaliyet 
gösteren birçok 
KOBİ'nin işçilerinin 
iş sağlığını ve 
güvenliğini 
önemsemeden iş 
yaptırdığına vurgu 
yapan Özkartal, kayıt 
dişiliğini önlemek 
için Sanayi bakan
lığının hazırladığı 
projelerin önemine . 
değindi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5İ3 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513*10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskîhisar (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 51a 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 bo 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta ' r 513 24 32
Otobüs İşlet. 51345 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3938 

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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Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
Pay/q 1 Kupon 2 EKMEK 

®'z **e *>'r Katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla
WL> < “Ekmeğinizi

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

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 GÖStEPİİErî ^ıipnpİT nncFcpHcpu

TEL: 51310 71 ■ GSM: 0533-560 18 99 ■ 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com J

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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1 ■ IV^_.J VJ alımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

Sökme + Takma+Balans ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Nisan 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kutlu Doğum Haftası 
kutlamaları haslam
Gemlik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Gemlik Şubesi işbirliği ile 
‘Kutlu Doğum Haftası’ nedeniyle 
seminer düzenlendi. Bugün saat 
14.oo’de Belediye Düğün Salonu’nda 
yapılacak olan seminere, Bursa 
Uludağ Üniversitesi İlahiyet Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı 
konuşmacı olarak katılarak ‘Hz. 
Peygamber ve Merhamet Eğitimi’ 
konularında bilgiler verecek.

ilce CeureOeneiim Kurulu 
garölcüıulerivapuıor

Hava kirliliği ve vatandaşlardan 
gelen, uyanlar nedeniyle pilot 
bölge seçilen Manastır’daki 
sitelerde İlçe Çevre Denetim 
Kurulu tarafından ve Gemlik 
Belediyesi nezaretinde baca ga 
zı ölçümleri yapılıyor. Sayfa 2’de

Hastane yanındaki 
çamlılı piknik alanı oluyor 
Uzun yıllar vatan
daşlar tarafından 
piknik alanı olarak 
kullanılan Devlet 
Hastanesi yanındaki 
Çamlık alanda 
düzenleme çalış
maları başlatıldı.
Gemlikliler için alter
natif piknik alanı
olarak düzenlenecek 
olan alana kamelya

lar konulacak ve 
araçlar için otopark

yapılacak.
Haberi sayfa 2’de

İmralı 
İskelesi 

kaldırılıyor 
İmralı Adası'na ulaşı 
mı sağlayan Mudan 
ya'daki askeri iskele 
kaldırılıyor. Abdullah 
öcalan'ın hapis ceza 
sini çektiği İmralı 
Adası'na ulaşımı sağ 
lay an Mudanya da ki 
askeri iskelenin kal 
dırılması için Genel 
kurmay Başkanlığı 
ile görüşmelerin 
sona erdiğini ve pro
tokol sürecine gelin 
d iğ i bildirildi. 3’de

Yeniden Mapılandırma 
semineri yanıldı

B.S.M.M.M. O. Gemlik İlçe Temsilciliği 
tarafından organize edilen "6111 sayılı bazı 
kamu alacaklarının yeniden yapılandırıl
ması hakkında kanun" ile ilgili seminerde, 
yapılandırma ile ilgili bilgiler ve SGK'nda 
yapılan yeni düzenlemeler ve değişiklikler 
hakkında bilgi verildi. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP sağdan oy anyor...
Birkaç gündür evde dinleniyorum.
Bunun nedeni, troid ameliyatımdan sonra ilaca 

yeniden başlamamdan..
Benim için de değiklik oldu.
Bir bakıma kafa dinlendiriyorum.
İki haftadır dikemediğim çiçelerimi diktim dün.
Bahçe tarümar...
0’nu başka bir güne bıraktım.
Televizyonu bile zaman zaman açıyorum.
Sabah internetten gazeteleri, elektronik posta

ma gelen gazete haberlerini okuyorum.
öğleden sonra Serap ile paslaşıp, buradan

O’na destek oluyorum.
Eşim, aşağıda Körfez’i tek başına hazırlıyor.
Emeği çok büyük...
Hayat kolaylaştı.
Allah bu bilgisayarları bulunlardan razı olsun.
Dün, eski DP’li bir arkadaşım aradı.
CHP mi DP’li, DP’liler mi CHP’li oluyor diye

sordu. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Btrkavga bitmez...
Aday listeleri açıklandı ya...
Yaygara kıyamet gırla gidiyor.
Ne fark eder ki...
Kim memnun olmuş bugüne dek konu

lan yerden...
Aslında durum seçilecek yere gire

memekten daha vahim.
Türkiye'de at izi it izine karışmış durum

da...
Karışıklık ve çelişkiler diz boyu...
Ekonomik kaygılar insanlığın önüne 

geçti.
Değerler ayaklar altında...
Din de para.
İman da para.
İlke de para.
Saygı da para.
Sevgi de para.
Para para para...
Ülke yönetiminde olanlar beceriksiz.
Düne kadar ülkeyi yönetenler basiretsiz.
Basiretsiz beceriksizler dış etkilere açık 

kalarak toplumsal değerlerin ipini çekti 
ler.
Ahlak çöktü.
Onur zedelendi.
Gurur bitti.
Eğitimsizlik, vurdumduymazlık, neme 

lazımcılık sarmalının anaforuna kendisini 
kaptıran toplum neredeyse eridi bitti.

Sokakta itişme kakışma.
Trafikte dalaşma.
Hortumlama.
Alavere, dalavere.
Fırsatçılık.
Neoconculuk.
Arkaya geçip puan almacılık.
Dalmacıhk.
Milleti önüne kattı.
İtiyor da itiyor.
Millet memnun dalıyor da dalıyor.
Ama.
Olmaz ki..
Böylede yapılmaz ki..
Şimdi Türkiye seçime gidiyor.
Önüne konulanlardan birisine mühürü 

basacak.
Ne değişecek?
Seçim Yasası ile Siyasal Partiler Yasası 

aynı kaldıktan sonra...

I|l Çilli lilllll M ]ll îltitll M
İlçemizde son 
dönemlerde artan 
hava kirliliği ve 
vatandaşlardan 
gelen uyarılar 
nedeniyle İlçe Çevre 
Denetim Kurulu 
tarafından ve 
Gemlik Belediyesi 
nezaretinde baca 
gazı ölçümü yapıldı. 
Gazetemize yapılan 
açıklamada, Büyük 
sitelerin bulunduğu 
ve kömür kul
lanımının fazla 
olduğu Manastır 
Bölgesi pilot bölge 
seçilerek, ölçümler 
buradan başlandığı 
bildirildi.
Manastır Bölgesinde 
Körfez Sitesi, Güraş 
1 Sitesi ve Günaydın 
Sitesi, yeni sahilde 
bulunan Kafoğlu 
sitesinde de ölçüm
lerin yapıldığı

Piknik alanı protokolü imzalandı
Engürücük Köyü 
sınırlarında bulunan 
Piknik alanı imza
lanan protokolla 
Gemlik Belediye 
si’ne devrediliyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
çıkan yangın sonucu 
zarar gören ve kul
lanılamaz hale gelen 
Engürücük Köyü 
sınırları içinde olan 
Yeniköy Yolu’ndaki 
çamlık alan Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ın 
girişimleriyle 
Gemlik Belediye 
si’ne kullanılmak 
üzere devrediliyor. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü'nden 
Engürücük Köyü

belirtildi. 
Yetkililerden alınan 
bilgiye göre 
sonuçların olumsuz 
çıktığı, kesin rapor
ların 15 gün 
içerisinde hazır
lanacağı bildirildi.

Muhtarhğı’na 
kiralanan Piknik 
alanı, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz ve Engürü 
cük Köyü Muhtarı 
Osman Çelik tarafın
dan düzenlenen 
protokolla imza 
altına alındı.

Ayrıca kesin 
sonuçlar neticesinde 
bina başına 62.500 
TL'ye kadar ceza 
kesileceği ve Bursa 
İl Çevre Müdürlü 
ğü’ne de rapor 
olarak bildirileceği

Geçtiğimiz günlerde 
Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin ile 
birlikte piknik 
alanında inceleme 
yapan Belediye 
Başkan Vekili 
Yılmaz, alana Gemlik 
Belediyesi olarak 
talip olduklarını ve 

öğrenildi.
Gemlik Belediye 
si’nden alınan bil
giye göre, denetim
lerin tüm Gemlik de 
daha kapsamlı ve 
sık olarak tekrarlana 
cağı belirtildi.

düzenlemenin kendi
leri tarafından 
yapılacağını 
açıklamıştı.
Belediye Meclis 
üyesi Necmettin 
Rama ve Engürücük 
Köyü Muhtar ve 
İhtiyar Heyeti huzu
runda protokola 
imza atan Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
piknik alanının 
"Gemlik Belediyesi 
Engürücük Köyü 
Piknik Alanı" olarak 
isimlendirileceğini 
belirterek konuyu 
Belediye Meclisi 
gündemine getirerek 
meclis üyelerinin 
görüşüne sunacak
larını söyledi.

Hastane yanındaki çamlık piknik alanı oluyor
Uzun yıllar vatan
daşlar tarafından 
piknik alanı olarak 
kullanılan Devlet 
Hastanesi yanındaki 
Çamlık alanda 
düzenleme çalış
maları başlatıldı. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
zemin düzeltme 
çalışması başlatılan 
Çamlıkta yaptığı 
incelemede 

yapılması gerekli 
işler hakkında 
ilgililere talimat 
verdi.
Piknik alanının az 
olmasına rağmen 
merkeze yakınlığı ve 
havasının iyi olması 
nedeniyle vatan
daşların yoğun ilgi 
gösterdiği yerde 
yapılacak kademeli 
gezi yerleri ve 
oturulacak

bölümlerle Hastane 
Çamlığı Gemlik 
için alternatif 
piknik alanı olarak 
düzenleniyor. 
Konulacak 
kamelyalar ve üst 
kısmında yapılacak 
tuvalet ve çeşmeler
le bakımlı piknik 
alanı olacak Hastane 
Çamlığının yanına 
araçlar için otopark 
yapılacak.
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M anne, oijlıınıı liııtn genci Maili YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl
İlçesi'nde, 36 yaşın
daki Fatma K., çıkan 
kavgada oğlunu 
döven 18 yaşındaki 
Mehmet K. 'ı 
sağ elinden 
bıçakla yaraladı. 
Yaralı genç hasta 
neye kaldırılırken,
Fatma K. 
gözaltına alındı.

22 hin liralık ziynet eşyası çaldılar
Bursa'da 2 ayrı 
evden toplam 22 bin 
lira değerinde ziynet 
eşyası ile bir iş 
yerinden çok sayıda 
bıçak çalındı. 
Alınan bilgiye göre,

İmralı İskelesi kaldırılıyor
İmralı Adası'na 

, ulaşımı sağlayan
Mudanya'daki askeri 
iskele kaldırılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, iki yıl
lık icraatların 
anlatıldığı toplantı
da, PKK terör örgütü 
Abdullah Öcalan'ın 
hapis cezasını çek
tiği İmralı Adası'na 
ulaşımı sağlayan 
Mudanya'daki askeri 
iskelenin kaldırıl

Bursa’da olaylı yıkım
Bursa'da seçim 
öncesi yapılan 
kaçak binaların 
yıkımında olaylar 
çıktı, dramatik 
görüntüler yaşandı. 
İlçenin tüm 
mahallelerini plan
layan Yıldırım Bele 
diyesi'nin kolaylık
ları ve uyarılarına 
rağmen kaçak bina 
yapmaya çalışan 10 
aile acı yaşadı. 
Çınarönü'ride evleri 
yıkılan Gürsel Aydın 
bayıldı, onu izleyen 
2 yaşındaki oğlu 
Efe de gözyaşlarına 
boğuldu.
Çevik kuvvetin 
bayan polisi, küçük 
çocuğu teselli 
etmeye çalışırken, 
sağlık görevlileri 
bayılan kadına 
müdahale etti. Olay 
çıkarmak isteyen 
kişiler ise kısa süreli 
gözaltına alındı.

Olay, Kemalpaşa 
Mahallesi Yeşil Çayır
Caddesi'nde bulu
nan otobüs durağın
da meydana geldi. 
Geçen cumartesi 
günü küfürleşme 
yüzünden oğlu 
Namık K. ile kavga 
eden Mehmet K. ile 
karşılaşan Fatma K., 
oğlunu döven

İhsaniye Mahallesi 
Beydağı Caddesi'n 
de oturan Arzu K'ye 
ait evden 10'bin TL, 
.Çekirge Mahallesi
Beydağı Caddesi'n 
de oturan Özlem, 

ması için Genelkur 
may Başkanlığı ile 
görüşmelerin sona 
erdiğini ve protokol 
sürecine geldiklerini 
söyledi.
Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi'nde 
basın toplantısı 
düzenleyen Bâşkan 
Altepe, belediyecilik 
hizmetinde 17 yılını 
doldurduğunu kay 
dederek, belediye 
olarak kentin 
batısında ne varda

Kaçak yapı sahipleri 
ne göz açtırmayan 
Yıldırım Belediyesi, 
haftada birkaç yıkım 
yapıyor. Belediye 
Kaçak Yapı Bürosu 
ekipleri, Çınarönü, 
Arabayatağı, Millet, 
Kazımkarabekir, 
Mimarsinan, Mevla 
na ve Ulus mahal
lelerinde 3 ilave, 3 
zemin, 4 temel kat 
olmak üzere toplam 
10 kaçak yapıyı yıktı. 
Yıkım ekiplerine 
direnen vatandaş 
lara güvenlik güçleri 
müdahale etti. 
Özellikle Araba 
yatağı Mahallesi'n 

gençle tartışmaya 
başladı. Tartışma 
sırasında çantasında 
taşıdığı bıçağı 
çıkaran Fatma K., 
Mehmet K.'ı sağ 
elinden yaraladı. 
Mehmet K. çağrılan 
ambulansla İnegöl 
Devlet Haştanesi
Acil Servisi'ne 
kaldırıldı.

T'ye ait evden 12 bin 
TL değerinde ziynet 
eşyası, Duaçınarı 
Mahallesi 8. Bahçe 
Sokak'ta bulunan 
Hasan Ö'ye ait iş 
yerinden ise 377 

doğusuna da bun
ların yapılması için 
çalıştıklarını belirtti. 
Altepe, kıt kay
naklarla belediyeci
lik hizmeti'veraikı'en- 
ni söyledi.
İki yıl boyunca 
yürütülen ulaşım, 
spor, kültürel, 
restorasyon ve 
tanıtım faaliyetlerini 
anlatan Altepe, 
Uludağ'da yapılacak 
çalışmaların 
Başbakan recep 

deki yıkımlarda, 
kaçak yapı sahipleri 
ekiplere zor anlar 
yaşattı. Evleri yıkılan 
vatandaşlardan 
bazıları baygınlık 
geçirdi. Onlardan 
birisi de evi yıkılan 
Gürsel Aydın isimli 
kadın oldu. 2 yaşın
daki oğlu da onun 
durumuna bakıp 
gözyaşlarına boğul
du. Bayan robo- 
coplar ise çocuğu 
teselli ederken, 
sağlık görevlileri 
genç kadına 
müdahale etti. 
Kaçak yapılaşmaya 
müsaade

Yapılan ilk müda
halenin ardından 
elindeki sinirlerin 
kesilmesi nedeni ile 
Bursa'ya sevk edildi 
Olaydan sonra 
kaçan Fatma K. 
polisler tarafından 
evinde yakalanarak 
gözaltına alındı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Ben, bu listeyi beğendim

Olayla ilgili soruş-' 
turma sürdürülüyor.

adet bıçak, kimliği 
henüz belirlene
meyen kişi veya 
kişilerce çalındı. 
Olaylarla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürdürülüyor.

Tayyip Erdoğan ve 
bakanlıkların onayı 
ile Büyükşehir 
Belediyesi yetk
isinde olacağını dile 
geri rai. ö ursa'a'a \ 
yeni imâr alanları 
açmadıklarına dikkat 
çeken Altepe, asıl 
hedefin kentsel 
dönüşüm olduğunu 
ve bunun için, iki 
yılda 80 milyon 
TL’lik bir kamulaştır
ma gerçekleştirdik
lerini kaydetti.

etmeyeceklerine 
dikkat çeken 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Yıldırım'ın 
daha düzenli ve 
modern bir 
çehreye kavuşması 
için ilçede kaçak 
yapı bırakmayacak
larını belirtti.
Keskin, 
"Yıldırım'daki 
kaçak yapı 
sayısını her 
geçen gün 
daha da azaltıyoruz. 
Göreve geldiğimiz 
günden bu yana 
en fazla önem 
verdiğimiz konular
dan biri de kaçak 
yapılaşmadır.
Kimsenin gözünün 
yaşına bakmaksızın 
yüzlerce kaçak 
binayı yerle bir 
ettik. Yıkımlara 
devam edeceğiz'' 
dedi.

Merak edilen partilerin başında CHP 
geliyordu.

Yeni lider değişmiş olan CHP’de 
Kemal Kıhçdaroğlu’nun yapacağı ter
cihler merak konusuydu.

Önce okurlarıma şunu ifade edeyim...
CHP bir kadın ve gençlik devrimi 

yaptı.
CHP’nin listesi böyle değerlendiril 

meli. 106 kadın adayı var.
Bunlardan 38 tanesi kesin milletvekili 

seçilecek yerlerden aday olduğu 
görülüyor..

Bu da bir devrimdir. Düşünün ki, bir 
parti Meclis’e en az 38 kadın milletveki 
li getirecek.

Gençler için de aynı durum söz 
konusu.

Gençleri de seçilecek yerlerden aday 
gösterilmiş..

Parti grubunda gençler de ağırlıklı 
olacak.

Pırıl pırıl, çok iyi eğitim almış çok 
donanımlı gençlör var.

Kesinlikle bir tasfiye olarak nite
lendirilemez.

Partide gençlerin önünü açmak 
gerekiyordu.

Bu toplumun talebiydi.
Bu değişim süreci devam ediyor.
•Listeler değişim sürecinin Meclis 

grubuna yansımasıdır.
Kıhçdaroğlu, DP-AP-DYP geleneğin

den gelen tabanın da oylarını almak. 
istiyor. Onların da desteğinijstiyor...

Bursa’da Turhan Tayanın adaylığını 
bence böyle yorumlamak gerekir.

Halen b,azı yerlerde bu'tabanın bir 
ağırlığı var.

O gelenekten gelen isimler de taban
da ülkenin bugünkü halinden memnun 
değiller.. ' • ,

Parti Meclisi’nin tercihleri adayları 
belirledi.

Onun için hayal aleminde yaşayıp 
“örgüt örgüt” diye ağlayanlar şunu 
bilmelidir ki, bence örgüt partinin ayak
larıdır.

Parti beyin takımlarıyla toplumda 
itibar kazanır.

Beyin takımları da zaten örgütte ayak 
işlerinde çalışmazlar.

Bu ortam onların eğitimlerine, seviye 
lerine uygun değildir.
Örgütte çoklukla iktidara gelebilir

lerse oradan mevki veya rant kapmak 
isteyenler sıralanırlar..

İşlerine gelmeyince de ucuz lâflarla 
hemen ayrılır, başka menfaat kapıların
da kendilerine yer ararlar..

Çok değerli bürokrat kökenli adaylar 
var.

Olmalı..
Özellikle dışişleri, ekonomi ve maliye 

uzmanı var..
CHP’nin oluşacak Meclis grubundan 
Bence birkaç hükümet çıkar...
Ben bu listeyi beğendim...

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


I

14 Nisan 2011 Perşembe Gemlik Körfez

Güıe Bakış Yeniflen japılandırnıa semineri »apılılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP sağdan oy istiyor...
Gülüştük.
Siyaset zor iş.. Hele CHP’nin işi daha zor..
Türkiye’de 1970’lerden sonra aldığı oylar belli.
Rahmetli Ecevit, halkçı sloganlarla bu yıllarda 

ibreyi 40’lara çıkardı.
Biz de siyaset liderlerle yapılıyor.
Lider, bir partinin bütün yükünü sırtına yük

leniyor.
Seçimlerin bütün yükü bir liderin sırtında..
CHP Ecevit’ten sonra bu çıtayı bir türlü yük

seltemedi.
Bence bunda en büyük etken, 12 Eylül darbe

si oldu.
Frene basıldı.
Türkiye’deki sol gelişmenin önü böyle kesildi.
Sonra 24 Ocak kararları ile Türkiye’de yeni bir 

mali yapılanma başlatıldı.
Bu da askerin gölgesinde gerçekleşti.
Özal dönemi ise, sermaye belli ellerde devlet 

eliyle tekelciliğe doğru güçlendirildi.
Aynı bu dönemde yaşanan muhafazakar 

Anadolu sermayesinin güçlendirildiği gibi...
CHP kendini Baykal ile yenileyemedi.
Merkez sağ ise, halkı ezen ekonomik poli

tikalar, soygunlar, talanlar, terör nedeniyle 
bedelini sandıkta ödedi.

Türkiye 25 yılda büyük ataklar yaptı.
Çok yeni zenginler türettik.
Dışa açıldık, gümrük kapılarını açtık..
Herşeyimiz oldu.
Globalizm bunu istiyordu.
Açık pazar olmayı..
Ama halka milli gelirden düşen pay azaldı.
Köylü perişan edildi.
Gençler üniversite kapısında. Her yıl bir 

buçuk milyon genç üniversiteye giremiyor: ■
İşsizlik yüzde 20’lere dayandı..
Emekli, esnaf, memur zor geçiniyor.
Bir yandan da tüketim pompalanıyor.
Borçsuz insan yok.
CHP bunlara göre politikalar üretemedikçe, 

AKP saltanatını sürdürür.
8 yıllık AKP dönemi şaşaha ile geçti.
Kamuya ait neredeyse tüm mülkler satıldı.
Kapanın elinde kaldı.
Laik merkez sağ, artık ne yapsa dirilemez.
Son Anayasa referendumunda'CHP’nin 

kıyılarda oy almasının bir nedeni de bu. Laik 
batıcı, modern sağın AKP’den ürküp, CHP’ye 
oy vermesidir.

Erdoğan’ın “kıyılara açılacağız” sözü ve 
önemli Bakanlarını kıyı illerden aday gösterme
si bundandır.

CHP’nin merkez sağdan oy alamazsa, işçiden, 
köylüden, esnaftan oy alamazsa kimden ala
cak?

Olay burada..
Kılıçdaroğlu, geleneksel yüzde 20-30 arasın

daki oyu 30’un üzerine çıkarmak zorundadır.
Bu da partinin başında polit büro gibi 40 yıldır 

duran ekiple olmuyor.
Olmadığını gördük. Değişim şartth Söylemler 

de önemli. Özgürleşmeyi, demokratlığı AKP’ye 
kaptırdılar.

Nüfus gençleşiyor ve artık 1970 li yılların 
Türkiye sinde değiliz.

Gençlerin birinci beklentisi iştir.
Türkiye büyümek, yeni iş sahaları açmak, 

işsizliği yenmek zorundadır.
Kılıçdaroğlu’nun son çıkışları halkçıdır.
Bunlar halka iyi anlatılmalı, yoksul mahal

lelere daha sık gidilmeli, yoksulluğun kader 
olmadığı, dağıtılan kömürlerle, sadaka ekono 
misiyle vatandaşın, durumunun düzelmeyeceği, 
devletin sosyal devlet olması gerektiği kafalara 
kazınmalıdır.

ÇHP listelerine giren bazı DP.Iiler CHP’lileri 
ürkütmemen.

Onlar zaten orada CHP’li olamazlar.
“Kırk yıllık Yani, olur mu Kani” diye bir söz 

vardır.
Bu unutulmasın.
Bundan sonra iç çekişmeler yerine dışa, 

vatandaşa dönük çalışmalar yürütülmeli.
Esnaf kan ağlıyor, köylü perişan, emekli bitik.
Gençler boşta geziyor, bunları görün.
Gün didişmek günü değil.

B.S.M.M.M.O.
Gemlik İlçe 
Temsilciliği tarafın
dan organize edilen 
"6111, sayılı bazı 
kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
ması hakkında 
kanun" ile ilgili, 
seminer, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Salonu’nda yapıldı. 
İki oturum olarak 
gerçekleşen semi
nerin birinci oturu
munun ilk bölümün 
de, Orhangazi SGK 
Müdürü Eran Karaca 
tarafından işveren
lerin borçlarıyla ilgili 
kanun kapsamında 
yapacakları işlemler
le ilgili, ikinci 
bölümünde ise 
Gemlik SGK müdürü 
Sabahattin Duymuş 
tarafından 6111 
sayılı yasa ile 5110 
sayılı SGK'nda 
yapılan yeni düzen
lemeler ve değişik
likler hakkında bilgi 
verildi.
6111 sayılı kanunla 
getirilen yeni düzen
lemeler ile GSS 
uygulamasının 
01.01.2012 tarihinde 
ertelendiği, Trafik 
kazalarında hastanın 
artık hangi hastane 
de tedavi olursa 
olsun SGK tarafın
dan bütün ödeme 
lerinin yapılacağını, 
4/b (BAĞKUR)’a tabi 
olarak çalışan 
işverenlerinde artık

38 ülkeden »iizleroe cocufc
23 nisan için Türkiye'de buluşacak
Uluslararası 23 
Nisan Çocuk 
Şenlikleri, 38 
ülkenin katılımıyla 
16- 25 Nisan 
tarihleri arasında 
yapılacak. 
Bursa'nin ev 
sahipliği yapacağı 
şenliklerde Funda 
Arar, Atiye ve 
Yüksek Sadakat 
konser verecek. 
Türk Telekom 
sponsorluğunda 
yapılan şenlikler, 
16-25 Nisan 2011

4/a (Sigorta)'h olarak 
çalışabileceklerini 
belirtildi.
İkinci oturumda ise 
BSMMMO Vergi 
Mevzuatı Danışma 
Kom. Bşk., Kom. 
Sekreteri ve Kom. 
Üyesi tarafından 
vergi borçlarının 
yapılandırılması, 
matrah arttırımı, 
stok, kasa ve ortak
lar cari hesaplan 
afları ile ilgili olarak 
konuşmalarını 

tarihleri arasında 
Bursa'da yapılıyor. 
Bu yıl şenliklere 
38 ülkeden 850 
çocuk katılıyor.
19 Nisan Sah günü, 
Bursa Kent Meydanı 
Avm'de ülke gösteri
lerinin yanı sıra 
Funda Arar konseri 
gerçekleştirilecek.
20 Nisan'daki 
Ankara ziyaretinin 
ardından, 21 Nisan 
Perşembe günü, 
Bursaşpor Merinos 
Stadyumu'nda 

yaptılar. 
Mükelleflerin 
31.12.2010 tarihine 
kadar olan 
borçlarının yapı
landırma kapsamın
da olduğu, matrah 
artırımı ile ilgili 
hükümlerin 2006- 
2007-2008-2009 
dönemlerini kap
sadığı, matrah 
artırımında bulunan 
mükelleflerin 
artırımda bulunduk
ları dönemler

"Ünlüler- Dünya 
Çocukları Futbol 
Karşılaşması" 
düzenlenecek. 
Şenliklerin her yıl 
ilgiyle izlenen 
bölümü Gala 
Ülke Gösterileri 
ise 23 Nisan 
Cumartesi günü, 
Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi 
Merinos Salonu’nda 
seyirciyle buluşa
cak. Gösterileri 
takiben şarkıcı 
Atiye ile bu yılki 

için herhangi bir 
defter ve belge 
incelemesinin yapıl
mayacağı, stok, 
kasa ve ortaklar 
cari hesaplarının 
ise firmaların 
31.12.2010 tarihli 
bilançolarında bulu
nan rakamlar 
üzerinden hareketle 
hesaplanacağı belir
tilen oturumdan 
sonra konuş
macılara birer 
plaket verildi.

Türkiye Eurovision 
temsilcisi Yüksek 
Sadakat birer 
konser verecek. 
TRT Uluslararası 
23 Nisan Çocuk 
Şenlikleri kapsamın
da ayrıca 17 Nisan 
Pazar günü 
Tophane Saat Kulesi 
ile Atatürk Heykeli 
arasında şenlik 
yürüyüşü, 24 Nisan 
Pazar günü Sukay 
park Tesisleri'nde 
şenlik pikniği 
düzenlenecek.
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Ülkemize refahı getirdi, 
simdi Saadet zamanı” mMdgitiMMiw

Saadet Partisi 
Gençlik Kollarının 
dördüncüsünü 
gerçekleştirdiği 
"Milli Görüş Gençlik 
Buluşması" Seçim 
Koordinasyon 
Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 
Gençlik buluş
masında gençlerin 
yoğun katılımı 
dikkat çekti. 
Bu ay Gençlik 
buluşmasının 
konuğu Saadet 
Partisi Bursa 3.sıra 
Milletvekili adayı 
Avukat Salih 
Berber'di. 
Milletvekili adayı 
Berber yaptığı 
konuşmada İfsat 
için olsun, ıslah için 
olsun bütün 
düşüncelerin genç
lerin üzerinde 
yoğunlaştığını; 
ondan dolayı genç
lerin "doğruyu-yan- 
lıştan", "adaleti- 
zulümden", "fay- 
dalıyı-zararlıdan", 
"iyiyi-kötüden" ayırt 
edebilmeleri için 
kendi değerlerini 
tarihlerini ve inanç 
değerlerini çok iyi 

bilmesi gerektiğini 
aksi taktirde 
dünyayı çekilmez 
hale getirenlerin 
oyuncağı olacak
larını ifade etti. 
Dünya hayatının 
imtihandan ibaret 
olduğunu ve bu 
imtihanı da Hakkın 
hakimiyeti için 
mücadele eden yani 
iyiyinin-doğrunun- 
adaletin ve fay
dalının yanında yer 
alanların kazana 
caklarmı söyledi. 
Bölgemizde mey
dana gelen gelen 
değişiklilere de 
değinen Salih Ber 
ber, Dünya'da özel 
de İslam çoğrafya 
sında Büyük Orta 
doğu Projesi gereği 
ülkelerin bölündüğü 
nü ve iç kargaşalık
lar çıkarıldığını 
sonunda da mevcut 
sömürü düzeninin 
yerine yeni sömürü 
düzeni amaçlandı 
ğım dolayısı ile bu 
seçimlerin çok 
önemli olduğunu 
dile getirdi.
Erbakan Hocamızın 
ifadesi ile "Toprak 

ayaklarımızın altın
dan kayıyor" dedi; 
12 Haziran seçim
lerinden sonra 
Milli Görüş iktidarın
da; İşçi, memur, 
emekli ve asgari 
ücrette en az % 50 
zam yapılacağını, 
üniversite 
harçlarının kalka
cağını, sağlığın 
paralı olmaktan 
çıkarılıp nüfus 
cüzdanı olan 
herkesin sigortalı 
sayılacağını, 
havuz sisteminin ve 
İslam Birliğinin 
temeli olan D-8’in 
tekrar canlandırıla
cağını bu kapsamda 
İslam ortak para bir- 
imine-İslam savun
ma paktı-İslam bir
leşmiş milletlerinin 
oluşturulacağını 
kısacası 
"Yaşanabilir 
Türkiye /'Yeniden 
Büyük Türkiye" 
ve "Yeni bir 
Dünya'mn kurula
cağı müjdesini 
verdi. Program 
misafirlere çiğ 
köfte ikramından 
sonra sona erdi.

Gemlik Ak Parti 
Gençlik Kolları, 
görevine başladı. 
Önceki akşam, İlçe 
Başkanı, Belediye 
Başkan Vekili, 
Belediye Meclis 
üyeleri ve parti 
yöneticilerinin katilı 
mıyla ilk toplantıla 
rını Gençlik Kolları 
Başkanı Kerim 
Bayoğlu'nun baş 
kanlığında yaptılar. 
İlçe Başkanı Nejdet 
Yılmaz ve Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz Gençlere 
geçmişte yaşadık
larını ve edindikleri 
tecrübelerini anlattı.

Ağrılılar Oernegi'nılen Has Parti ye zinaretVaıV

Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanlığı 
geçtiğimiz günlerde 
bir iade-i ziyarete ev 
sahipliği yaptı. 
Ağrılılar Derneği 
tarafından gerçek
leştirilen ziyarette, 
Dernek Başkanı 
Metin Aslan, kendi
lerini kalabalık bir 
kadroyla karşılayan 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur'a teşekkür 
ederek, "Sizden 
aldığımız olumlu 
sinerji bizi buraya 
kadar getirdi.
Ebedi dostlukların 
temelini attığımızı 
düşünüyorum” 
şeklinde konuştu. 
HAS Parti İlçe

lideri Emir Kantur 
ise, “Siyaseti araç 
olarak görüyoruz. 
Amacımız ortak 
paydayı oluşturmak. 
Bu anlamda iyi 
ilişkiler içinde 
olmalıyız ki, 
Gemlik'te çok 
seslilik oluşsun ve

Gemlik kazansın" 
diyerek memniyetini 
dile getirdi.
Ülke ve Dünya 
gündemine ilişkin 
siyasetinde 
tartışıldığı platform
dan tarafların mem
nun ayrıldıkları 
gözlendi.

ELEMANLARARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMAN
Firmamızda 

vasıfsız olarak 
çalışacak 30 yaş altı 

Bay Elemanlar 
aranıyor.

0.224 524 73 54

flTOTÜBKCÜ DÜSÜHCE 
OERHEÜI BflŞKANLIĞIHDflH 

ETKİNLİĞEDAVET
16 NİSAN 2011 GÜNÜ 

SAAT 14.OO’DE 
BELEDİYE DÜĞÜN 

SALONU’NDA YAPILACAK 
OLAN 

“KÖY ENSTİTÜLERİ 
ANMA ETKİNLİĞİNE 
TÜM GEMLİK HALKI 

DAVETLİDİR
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İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

BİÇAKÇALAÇA KARDEŞLER
Necati Girginden 

dinlediğim olay:
Annemin dayıları 

dört erkek kardeşti. 
Hepsi birinci sınıf 
çizme ustasıymış. 
Zanaatları üzerinde 
usta yokmuş 
Girit'te. Türk ve 
Rum köylülerinin 
yüzde doksanı 
çizme giyermiş o 
sıralar. Hatta bu 
durum halk 
koşuğunda yer bul
muş kendine.

Örneğin çok 
samimi iki kız 
arkadaştan biri, 
köylü bir genç ile 
nişanlanınca, 
arkadaşı nişanlısını 
beğenmediğini şu 
koşukla belirtmiş...

"imiram itane 
naparo to hoyrat, 
navğan ta sti- 
vanadu apano sto 
krevat..."

Anlamı (talihimdi 
köylüye varmak, 
yatak üstünde 
çizmelerini çıkar
mak...) şeklinde 
devam ederdi 
hatırımda kalan bu 
koşuk.

Annemin dayıları 
insanlara sevecen 
yaklaşımlarıyla, 
dürüst alış veriş
leriyle herkes 
tarafından sevilir
lermiş. Mertlikleri, 
cesaretleri, bıçak 
kullanma maharet
leri, acı kuvvetleri 
ile namları 
"BİÇAKÇALAÇA" 
kardeşler olarak 
ağızlarda, yaptıkları 
çizmeler adanın 
dört bucağında 
dolaşırmış.

Biçakçalaça 
kardeşlerin üzüm
lerinin çoğunu 
kuruttukları büyük 
bir bağları varmış.

Dükkanlarında 
işlerin yoğun 
olması nedeniyle, 
bağın bakımı, 
ürünün hasadı 
tamamen 
babalarının 
üzerinde imiş. 
Babaları hemen 
hemen liergun, 
bazen yalnız başı
na, bazen de birkaç 
işçiyle bağa gider, 
yapılacak işlerle 
vaktini geçirir, hava 

karardığı vakit 
akşamları evine 
dönermiş. .

Bir gün vakit 
gece yarısı olduğu 
halde babaları eve 
dönmemiş. Hepsi 
tedirgin, meraktan 
çatlayacak hale 
gelmişler.

En büyükleri 
daha fazla bekleye- 
memiş, gidip bak
maya karar vermiş, 
"ben gideyim 
bakayım" demiş. 
Bağlarının kenarın
da, büyük badem 
ağacı altında, 
güneşten, yağmur
dan korunmak için, 
ottan sazdan 
yapılmış kulübeleri 
varmış. Oğul, külü 
beye yaklaşırken 
"baba... baba...!" 
diye bağırmış, 
avazı çıktığı kadar. 
Gecenin sessizli 
ğinde, seslenişine 
cevap olarak, 
böcek seslerinden 
başka ses duy
mamış. Kafasındaki 
kötü düşünceler 
yüreğini tutuştur
muş. Atından 

inmiş. Bulutsuz 
gökyüzü nün lam
bası ay ışığında, 
asma kütükleri 
arasında gözlerini 
gezdirir ken, 
korkunç vah şetle 
karşılaşmış. 
Kulübenin az 
ötesinde. Babasını 
boğazlamışlar, 
kulakları kesilmiş, 
karnı deşilmiş, 
karnından çıkardık
ları uzuvların yerini 
üzüm salkımlarıyla 
doldurmuşlar. 
Cinnet geçirecek 
olmuş. Oluk oluk 
akan gözyaşlarıyla 
babasının soğumuş 
bedenine kapan
mış, iki üç dakika 
sonra aklı başına 
gelmiş. Üzümleri , 
boşaltmış, asma 
dibine atılmış 
babasının mide ve 
bağırsaklarını inci
tirim korkusuyla 
itina ederek 
yavaşça 
yerine koymuş.
Babasını üzerindeki 
giysilerle sarmış, 
sarmalamış atına 
yükleyerek köye 
yönelmiş. Yolda 
sabahı müjdeleyen 
sabahyıldızının, 
yerine oturduğunu 
görmüş.

Sabahın serin
liği, düşüncesinin 
ateşini, vücudunun 
sıcaklığını düşürme 
ğe çalışıyormuş. 
Cenaze işlemleriyle 

uğraşırlarken, aynı 
gün şehrin has
tanesinde yaralı bir 
Rum'un tedavi 
edildiğini, babaları 
nın da bu Rum 
tarafından 
öldürüldüğü haberi
ni almışlar. 
Üçkardeş, on kişi 
kadar arkadaşı ile 
hastaneyi basmış. 
En küçük kardeş
leri ise babalarının 
ölüm haberini akra
balarına ulaştırmak 
üzere yakın köye 
gitmiş ve baskına 
iştirak etmemiş.

Baskın sırasında 
kadınlar hariç, kaç- 
mayıp direnen veya 
kaçamayanları 
bıçaklayıp 
yaralamışlar öldür
müşler. Bu arada 
hastanede tedavi 
gören iki İngiliz 
askerini de öldür
müşler.
(Yaşlılardan;
"İngiliz askerlerini 
öldürmeyeceklerdi. 
Onları öldürmekle 
büyük hata ettiler." 
diye işitmiştim.)

Olaya karışanlar 
birkaç gün içinde 
dört kardeş ve 
ondan fazla yan
daşı ile tutuklan
mışlar ve hapse 
atılmışlar. Rumların 
yalan espiyonajı ile 
en küçük kardeşleri 
de tutuklananlar 
arasındaymış. 
Yargılanmaları 

sürer ken gardiyan
lar Biçakçalaça 
kardeşlerden o 
kadar çekiniyor, 
korkuyorlarmış ki 
yemeklerini hapis
hanenin kapısından 
değil, tavandaki 
mazgal delik
lerinden uzatıyor- 
larmış. Yargılama 
sürerken Rumlar, 
bir gece dört 
kardeşin yattıkları 
hapishanenin 
kapısına yığdıkları 
paçavralari tutuştu
rarak, beraberinde
ki 16-17 kişi ile bir
likte dumanla 
boğarak 
öldürülmüşler. 
Kurtulmak için 
pencerelerdeki 
demirlere saldır
mışlar. Eğmişler, 
bükmüşler amma 
ne sökebilmişler ne 
de kırabilmişler.

Tutuksuz 
yargılananlar 
arasında cemaat 
reisleri varmış.

İngilizler, isyan 
çıkar çekincesiyle 
reislere hafif ceza 
vermişler.

Ağır hapis cezası 
alanlar 1926 yılı 
baharında İngiliz 
kraliçösi Victoria, 
kızı Elizabeth1! 
dünyaya getirince 
genel af ilan etmiş. 
Aftan istifade 
ederek, vatanları 
Türkiye'ye 
gelebilmişler.

Orda Otomotiv Türk Metal Sendikası
çalışanları Çanakkale Şehitliğini gezdi
Gemlik Serbest 
Bölgesi Orda Otomo 
tiv Türk Metal Şendi 
kası çalışanları, 
Çanakkale Şehitlik 
lerini ziyaretinde 
bulundular.
Fabrika Baş 
Temsilcisi 
Tarkan Odabaş 
öncülüğünde 
Şehitlikleri ziyaret 
etme fırsatı bulan 
çalışanlar aileleriyle 
birlikte Türk 
Milleti’nin en eşşiz 
zaferlerinden birinin 
yaşandığı her 
zerresinin Şehit 
kanlarıyla sulanmış 
toprakları görme . 
imkanınından dolayı 
çok büyük gurur 
yaşadıklarını 
belirttiler.
Orda Otomotiv A.Ş. 
Türk Metal Sendika 
sı Baştemsilcisi 
Tarkan Odabaş, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada,

metre kareye 
6000 mermi düşen 
ve 253 bin vatan 
evladının gözünü 
bile kırpmadan 
göğsünü siper 
ettiği Çanakkale’de 
ülkemizin ve bizlerin 
geleceği için şehit 
olan ecdadımızı 
rahmet minnet ve 

dualarla anmak 
için çalışan 
arkadaşlarımız ve 
aileleriyle birlikte 
Çanakkale’de 
Şehitlerimizi ziyaret 
ettiklerini buranın 
fevzi ve havası ile 
maneviyatlarını 
güçlendirdiklerini 
her Türk evladının 

ömründe bir 
kez dahi olsa 
Çanakkale 
Şehitliklerini 
mutlaka ziyaret 
ederek milli 
ve manevi duygu
larını bir kez 
daha pekiştirmeleri 
gerektiğini 
söyledi.

MinlKler yangın
konusunda bilgilendi

Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
öğrencileri, 
İtfaiyeyi ziyaret 
ettiler. Öğrencilere 
itfaiyede çalışanları 
tarafından ‘Yangın 
hangi durumlarda 
ortaya çıkar?’ 
‘Yangın çıkınca 
neler yapmalıyız?’ 
konularında bilgi 
verildikten sonra 
yangın söndürme 
tatbikatı yapılarak, 
İtfaiye araçlarının 
özellikleri anlatıldı. 
İtfaiyenin ne zaman, 

nasıl aranılacağı 
konularında öğren
cilere bilgi verildi.
110 Numaralı itfaiye 
telefonunun sadece 
ihtiyaç halinde kul
lanılması çok 
uygun olacağı, zor 
durumda kalanların 
çabucak ulaşmayı 
hızlandıracağı özel
likle çocuklara 
belirtildi. Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan, itfaiye 
personeline teşek 
kür etti.
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Aktif Gençlik Spor Kulübü Osmangazi 
İlköğretim Okulu ile kardeş oldu MıMaSMsMi

Aktif Gençlik Spor 
Kulübü Ağrı'nın 
hamur ilçesi Osman 
gazi ilköğretim Oku 
lu ile kardeş oldu. 
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
tarafından "Hatırlan 
mak güzeldir" proje
si kapsamında doğu 
daki kardeş kulüp 
lere ve okullara 
kitap kampanyası 
başlatıldı.
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Başkanı Murat Yaşar 
Önal okunmuş ve 
raflarda bekleyen 
kitapları onlara ihti 
yaç duyanlara 
ulaştırmayı hedef 
leyen kampanyayı 
kulüp olarak başlat
tıklarını ve Gemlik 
Ağrılılar Derneği ile 
birlikte organize 
ettiklerini söyledi. 
Önal, sözlerine 
şöyle devam etti. 
‘‘Kitap okumak, her 
başarılı insanın 
başarıyı yakaladığı 
öncelikler arasında 
yer atmaktadır. Kitap

okumak düşünceyi 
besler, düşünme 
yeteneğinizi geliştire 
rek daha çağdaş ve 
bilgili birer birey 
olmanızı sağlar.
Geleceğimizin 
aydınlık yarınları 
olan çocuklarımız
dan bol bol kitap 
okumalarını ister 
ken, okumadıkları 
ve ihtiyaçları olma 
yan kitapları ise 
ihtiyacı olanlar ile . 
paylaşmalarını 
tavsiye ediyorum.” 
Gemlik Ağrılılar 
Derneği Başkanı 
Metin Aslan Gemlik 
Aktif Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün 
böyle bir projeyle 

doğu'da bir okul ile 
kardeş olmalarından 
dolayı mutlu olduk
larını belirterek, 
“Doğudaki çocuk
larımızın okullarında 
veya evlerinde 
bırakın bilgisayarı, 
interneti okuyacak
ları kitapları, dergi
leri bile zor temin 
ediyorlar. Batıdaki 
okullarımızda olan 
imkânlardan birçoğu 
doğudaki köy okulla 
rımızda bulunma
maktadır. Böyle 
sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamın
da doğudaki okullar
la kardeşlik köprü
lerinin kurulmasını 
tavsiye ediyoruz.”

Gemlik Lig Heyeti 
tarafından organize 
edilen Küçükler 
Puanlı Atletizm 
Şenliği öğrencileri 
mutlu etti. Herkesin 
birinci ilan edildiği 
ve Gemlik Lig heyeti 
tarafından katılan 
tüm öğrencilere 
madalya verildi. 
Şenlik havasında 
müzikler eşliğinde 
koşan eğlenen 
öğrenciler çok 
mutluydular: 
Küçükler Kategorisi 
75m Sprint koşu Kız 
ve Erkek 152 öğren
ci katıldı.
Küçükler Kategorisi 
Fırlatma Topu Atma 
Kız - Erkek 146 
öğrenci katıldı.
Yıldızlar Kategorisi

100 m Sprint koşu 
Kız Erkek 163 
öğrenci katıldı. 
Yılıszlar Kategorisi 
4x100 m Bayrak 
Yarışına 88 
öğrenci katıldı. 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Akif 
Alanlar'ın izlediği ve 
ödül törenine 
katıldığı Şenlik, 
Lig Heyeti Genel 
Sekreteri Yunus

Emre Ünsal’ın 
sunumu ile yapıldı. 
Katılan tüm öğrenci
lerin birinci ilan 
edilmesini 
öğrenciler sevinçle 
karşıladı. İlköğretim 
okulları Beden 
Eğitimi Öğretmenleri 
ve Gemlik Lig 
Heyeti üyelerinin 
hakemlik görevini 
yaptıkları şenlik 
3,5 saat sürdü.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG€ BROK€fi 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 Hra • 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: 514 10 21
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10 Hin tisine is müjdesi Akaryakıt zammı kanıda!
İŞKUR bu yıl, iş 
bulma güçlüğü 

• çeken 10 bin kişiyi 
iş verecek.
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) bu yıl, iş 
bulma güçlüğü 
çeken 10 bin kişiyi 
kademeli olarak 
asgari ücretle istih
dam etmeye 
başladı. İlk 4 ayda 2 
bin 633 kişi istih
dam edildi. Kurum, 
bu kişileri sadece 
çalıştırmakla 
kalmıyor aynı 
zamanda meslek 
sahibi de yapıyor. 
İş-Kur, toplum 
yararına çalışma 
projelerine tahsis 
ettiği ödeneğin 
tamamını bu yıl 
ağaçlandırma ve 
çevre düzenleme
sine ayırdı. Geçici 
bir istihdam modeli 
olan, Toplum 
Yararına Çalışma 
Programları (TYÇP) 
ile İŞKUR, iş bulma 
güçlüğü içerisinde 
olan işsizlerin 
umudu oldu.
TYÇP'de eğitim 
seviyesi düşük, 

| meslek sahibi 
I olmayan, hükümlü 
! gibi bir yerde iş bul

ması zor, özürlü 
olan kişilerin tercih 
edilmesi yüzleri 
güldürüyor.
Kurum bu yıl 41 
milyon 640 bin TL 

i ödenek ayırarak 81 
i ilde belediye 

mücavir alanları 
dışındaki alanlarda 
çevre düzenlemesi 
yapmaya başladı. 
Yıl içinde toplam 10 
bin kişinin 6 ay 
süreyle istihdam 
edileceği projede bu 
yılın ilk 4 ayında 2 
bin 633 kişi istih
dam edildi ve çeşitli 
illerde 174 TYÇP

uygulandı.

HEM PARA 
KAZANIYOR 
HEM MESLEK 
SAHİBİ 
OLUYORLAR 
Geçici işçiler 
çalıştırılmakla 
kalmıyor aynı 
zamanda Çevre ve 
Orman Bakanlığı ile 
işbirliği ile tohum
dan fide yetiştirm
eye, aşılamadan 
budamaya kadar 
teorik ve uygulamalı 
eğitim verilerek 
meslek sahibi

yapılıyor. Bu eğitimi 
alanlar fidancılık 
sektöründe kolayca 
iş bulabiliyor.
İş-Kur'a göre, pro
jenin uygulanmasıy
la üç güzel sonucu 
ortaya çıkarıyor. İş 
bulma güçlüğü 
çekenler 6 ay da 
olsa çalışabiliyor, 
aynı zamanda 
meslek sahibi oluy
or. Bunun yanında 
çevrenin güzelleştir
ilmesine de büyük 
katkı sağlanıyor. 
Projede daha çok 
otoban kenarlarının 
çevre düzenleme
sine ve ağaçlandırıl
masına önem 

veriliyor. 
Bunun 
yanında, belediye 
mücavir alanları 
dışında toplumun 
Yaygın olarak kul
landığı ancak çevre 
düzenlemesi 
olmayan piknik 
alanları, parklar, 
yollar gibi 
yerlerde de çalış
malar uygulanıyor, 
ağaçlandırma 
çalışmalarına 
önem veriliyor. 
Örneğin bu kapsam
da Sakarya il 
girişinden çıkışına 

kadar olan 63 kilo
metrelik otoban 
güzergahının boş 
olan alanları ağaç
landırıldı, çevre 
düzenlemesi yapıldı. 
Türkiye'nin diğer 
otoban güzer
gahlarında da 
benzer çalışmalar 
yürütülüyor.
Toplum Yararına 
Çalışma 
Programlarına 
katılmak için 
kuruma kayıtlı 
işsiz olmak, 18 
yaşını tamamlamış 
olmak ve emekli, 
dul, malul aylığı 
almamak yeterli 
oluyor.

Ham petrol fiyatları 
rekor üstüne rekor 
kırarken, Brent 
petrolün varil 
fiyatının 126 doları 
aşması, iç piyasalar
da benzin ve 
motorin için bir kez 
daha zam çanlarının 
çalmasına yol açtı. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK) kaynakları 
ve sektörden alınan 
bilgilere göre, son 
bir haftada petrol 
fiyatlarındaki artışa 
bağlı olarak benzin 
ve motorinin ton 
maliyetleri ciddi 
biçimde yükseldi.
1 Nisan’da tonu 
1032 dolar olan 
benzin, 1100 dolara 
kadar fırladı. Tonu

Tiirlt Dericiler Çin'e Peri İhraç Ediyor
Bursa'da, 1 milyon 
770 bin metre kare 
alan üzerinde Kulu 
Deri Organize 
Sanayi Bölgesi'n 
deki fabrikaların 

ürettiği deriler 
Çin'e ihraç edilmeye 
başladı.
Bursa'da, 1 milyon 
770 bin metre kare 
alan üzerinde 
Kulu Deri Organize 
Sanayi Bölgesi'n

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

1023 dolar olan 
motorin de 1081 
dolara çıktı. 
Kaynaklar, benzin 
ve motorinde ton 
maliyetlerinin 
artışıyla birlikte 
litrede 4-5 kuruşluk 
zammın gündeme 
geldiğini, düşen 
dolar kurunun 
zammı 

deki fabrikaların 
ürettiği deriler Çin'e 
ihraç edilmeye 
başladı. Halen 20 
fabrikanın üretim 
vaotlöı Bursa Deri 
Ösb'de üretilen der
iler ABD'den 
Rusya'ya, Almanya 
dan Çin'e kadar dün 
yanın dört bir tarafı
na satılıyor. Derici 
ler, Çin'e ihraç edi 
len derilerden 

NÖBETÇİ ECZANE
14 Nisan 20ll Perşembe 

KAHRAMAN ECZANESİ

engellediğini 
söyledi.
TÜPRAŞ’ın motorin 
ve benzinde 
negatifte 
bulunduğuna 
dikkat çekilirken, 
benzinde 5-6, 
motorinde 8-9 kuruş 
zammın gündeme 
gelebileceği 
belirtiliyor.

üretilen ayakkabı 
ve çantaların 
Türkiye de 
tezgahları 
süslemesinden 
de rehetcıvlık 
duyuyor. Bursa 
Deri Osb Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Murat Çağlar, 
Bursa'da işlenen 
derilerin Çin'e 
ihraç edildiğini 
belirtti.

E
m

i GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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

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

ULAŞIM

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 1295
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 03

R 
E

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

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3939 

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)

HHUIÜIİI
«ms

I1MWW

Rezervasyon 
(Tel î 513 53 21)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

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: 0.533460 18 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÜCRETSİZ
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Sökme f Takma+Balans
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.
30 Nisan tarihine kadar 

Goodyear bayilerinden yapılan 
alımlarda KDV bizden. 

GOODYEAR'A GELİN. YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

Saypa, Gemlikte 3. 
Alışveriş Mağazasını 
Bugün hizmeıe açıyor
"Hem Cana Yakın Hem Cebe 
Yakın" sloganıyla Bursa'nın 
yerel market mağazacılığının 
lider kuruluşu olan Şaypa Al işve 
riş Merkezleri, Gemlik'te açacağı 
yeni şubesiyle zincire yeni bir 
halka daha ekliyor. Sayfa 4’de

15 Nfcıın 7Q11 CnmA www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

flykent'Beslenme 
Dostu Okul 'belgesi aldı 
Özel Aykent İlköğretim Okulu, 
Milli Eğitim Bakan lığı ile Sağlık 
Bakanlığı'nın, Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri kapsamında "Beslen 
me Dostu Okul" belgesi aldı.

Haberi sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısı yapıldı

BiiMiikşetıir Meclisi İhtisas 
Komisyonlarına J Gemlikli seçildi
Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi, dün yaptığı olağan 
toplantısında Meclis organ
larını seçerken, İhtisas Komis 
yonu üyelikleri için de seçim
ler yaptı. Komisyonlarda 
Gemlikli meclis üyelerinden 
Mahir Gencer, Refik Yılmaz, 
Necdet Ersoy ve Za fer Ülgen 
görev aldılar. Sayfa 2’de

VJ > ı U It. ILI
|g t  *,,   ,

KayaoğlufMaletbunların
i isimlerinde var”

MHP Gemlik İlçe Teşkilatı Umurbey’i 
ziyaret ederek Çarşı esnafı ve vatandaşla 
sohbet ettiler. MHP İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, Umurbey Alkış Kıraatha 
nesi’nde yaptığı konuşmada, Adaletten 
bahsediyorlar Adalet sadece bunların parti 
isimlerinde var.” dedi. Haberi sayfa 5’de

eder. Devamı sayfa 4’de
eleganceos.com.tr

Ülkemizin en önemli

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
________________ __ sivil ticari girişimlerinden olan

ve Türkiye nin tecrübeli optik kuramlarını

İktidar
Milliyet Gazetesi yazarlarından Nuray 

Mert'in dünkü yazısını sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Mert'in yazısı bugünün Türkiyesi ile ör 
tüşüyor. Bu yazıyı dikkatli okuyun lütfen. 
“İnsanlığın en büyük sorunu 'iktidar'dır.

Su veya bu hükümetin, partinin, rejimin 
dayattığı iktidar değil, hepsinden önce ve 
hepsinden öte, insanın iktidar meyli, güç 
sevdasıdır. Bu meyil, bu sevda iki türlü 
işler, bir yandan 'muktedir olma' hevesi, 
diğer yandan muktedir olana yanaşma ve 
nihayet tapınma şeklinde. Aslında her iki 
durumda esas olan 'güce tapma'dır.

İnsan güce taptığı oranda iktidar hevesi 
pekişir, yine aynı oranda güçlü olana biat

ortak marka değeri altında bir araya toplayan

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : (0.224) 513 92 40 
Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
eleganceos.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Vali Sahabettin Hamut 
eski encümen üyeleri 
için yemek düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısı yapıldı

Büyük şehir Meclisi İhtisas
Komisyûiılarına i Gemlikli Seçildi

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
II Encümeni’nin 
eski çalışma döne
minde görev alan 
üyeleri adına verdi 
gı yemekte fi (Jenel 
Meclisi Başkanı 
Nedim Akdemir, İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Kemal 
Demirel, İl Encümen 
Üyeleri ve İl Özel 
İdaresi Daire Baş 
kanları ile bir araya 
geldi.
Yemekte bir konuş
ma gerçekleştiren 
Vali Şahabettin 
Harput İl Özel İdare
sinin Bursa'nın en 
önemli ve en büyük 
kurumu olduğunu, 
yatırımları ve 
hizmetleri itibariye 
Bursa'nın tamamını 
kucaklayan her 
alanda önemli 
görevleri olan bir 
kuruluş olduğuna 
dikkat çekti.
Encümeninde kendi 
içerisinde uyumlu 
bir süreç yaşadığını 
ve bu sürecin 
sonunda birçok 
hizmetleri gururla 
gerçekleştirdiğini 
ifade eden 
Şahabettin Harput: 
"Baki kalan bu 
kubbede bir hoş 
seda bırakmak, 
sizler encümenlik 
görevini başarılıyla 
bitirerek arkanızda 
birçok hizmetlere 
imza attınız. Sizden 
sonra gelecek 
arkadaşınıza 

yerinizi bıraktınız, 
bu bir şereftir. 
Milletin tevec
cühüne mazhar 
olan bir şereftir. Siz 
milletinizin hem 
teveccühüne hem 
güvenine mazhar 
olmuş aynı zaman
da da bu güvene 
mazhar olarak 
hizmetler yapmış 
insanlarsınız" dedi.

Bu hizmetlerin biti
mi vesilesiyle birlik
te bir yemek yemek 
ve beraberce bazı 
hususları bir kere 
daha değer
lendirmek üzere bir 
araya gelmeyi arzu 
ettiğini söyleyen 
Harput: "İl Genel 
Meclisi Başkanımız, 
Genel Sekreterimiz, 
Encümen Üyesi 
arkadaşlarımız ve 
Daire Başkanı 
arkadaşlarımızla 
birlikte bugün bir
likte olmaktan 
büyük mutluluk 
duyüyorum" şek
linde konuştu.
Yemek, Vali 
Şahabettin 
Harput'un encümen 
üyelerine başarılı 
çalışmalarından 
dolayı teşekkür 
plaketi vermesiyle 
son buldu.
Yemek öncesi 
Malezya'dan gelen 
bir grup turist ile 
karşrlaşan Vali 
Şahabettin Harput, 
turist kafilesi ile 
yakından ilgilendi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Nisan ayı toplan
tısında meclis 
başkanvekilleri, 
encümen üyeleri ve 
bir yıl boyunca 
görev yapacak ihti
sas komisyonlarının 
seçimi yapıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tarihi 
belediye binasında 
gerçekleştirilen mec 
lis toplantısında 
yatırım ve hizmetler 
hakkında meclis 
üyelerine bilgiler 
verdi.
Bursa’nın raylı sis
temle ilgili önemli 
ihtiyaçlarından biri 
olan 8 kilometrelik 
Bursaray Kestel 
hattının ihalesinin 
gerçekleştirildiğine 
işaret eden Başkan 
Altepe, “Bursa raylı 
sistem açısından 
Türkiye’de çok 
önemli bir konum
dadır. Devam edile
cek ve yapılacak 
hatlarla birlikte 
Bursa raylı sistemde 
daha da ciddi bir 
konuma gelecektir. 
Hedefimiz Kestel 
hattını başladıktan 
sonra 1,5 yıl içinde 
hizmete açmaktır. 2 
yıl içinde Bursa 31 
kilometrelik raylı sis
tem hattı ile kentin 
bir ucundan diğerine 
ulaşabilecektir” 
dedi.

NOSTALJİ 
TRAMVAYI 
Cumhuriyet Caddesi 
Mayıs ayında tamam 
lanacak Cumhuriyet 
Caddesi ile ilgili 
çalışmaların hızla 
sürdüğüne dikkati 
çeken Başkan 
Altepe, tarihi çarşı, 
hanlar bölgesinin 
ortasından geçecek 
nostaljik tramvayın, 
kent merkezine 
prestij kazandıra
cağını söyledi. 
Başkan Altepe, 
Mayıs ayı içerisinde 
nostaljik tramvayın 
hizmete açılacağını 
kaydetti.
Öte yandan Emek 
Kavşağı ile ilgili 
çalışmaların da 
tamamlanma aşa
masına geldiğine

işaret eden Başkan 
Altepe, şehrin mer 
kezindeki Orhangazi 
altgeçidinin de kul
lanıma açıldığını, 
çevre düzenlemele 
rinin devam ettiğini 
ifade etti.
Bu arada şehir mer 
kezindeki otopark 
ihtiyacına önemli 
ölçüde cevap veren 
Bıçakçılar Çarşı’sı 
otoparkının otomatik 
katlı otopark haline 
getirildiğini belirten 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın Anayasası 
olarak kabul edilen 
1/100000’lik Çevre 
Düzeni Planı’yla ilgili 
çalışmaların akade 
misyenlerle ve 
konusunda uzman 
kişilerle sürdürüldü 
ğünü dile getirdi. 
Meclis toplantısında 
56 madde ve 27 adet 
önerge de görüşüle 
rek karara bağlanır 
ken, Meclis Başkan 
vekilleri, encümen 
üyeleri ve ihtisas 
komisyonları üyeleri 
de yapılan açık ve 
kapalı oylamalarla 
belirlendi.

MECLİS 
ORGANLARI İÇİN 
SEÇİMLER ~ 
YAPILIYOR
Yapılan oylamalarda 

Büyükşehir Belediye 
Meclisi Birinci 
Başkanvekili Recep 
Demirhan, ikinci 
Başkanvekilliğine 
Mustafa Altın 
seçildi.
Aylin Uyar ve Atilla 
Ödünç, Belediye 
Meclisi asil divan 
katipleri, Orhan 
Şahin ve Murat Ay 
yedek divan katipleri 
olarak belirlendi.
Encümen üyeliğine 
Abdullah Karadağ, 
İsmail İpçi, Ali 
Hasan Yoluç, Hulusi 
Turan Münir Eroğlu 
seçildi.
Yapılan açık oyla
malarda 9 kişilik 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu Hasan 
Makasçıoğlu, Şevki 
Çelik, Münir Eroğlu, 
İsmail Kuş, 
Necmettin Ekinci, 
Atilla Ödünç, 
Mahir Gencer, Erhan 
Özekin, Dinçer 
Yeni’den oluştu. 
İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu üyelik
lerine Recep Demir 
han, Mustafa Altın, 
Celal Demir, Murat 
Ay, Atilla Ödünç, 
Osman Ayradilli, 
Şükrü Aksu seçildi. 
Çevre ve Sağlık 
Komisyonu Kartal 
Saldırış, Aylin Uyar, 

Muhammed Yavuz | 
Ünlü, Murat Ay, 
Hulusi Turan, Recep 
Tanlak, Ceyhun İrgil, 
Turgay Erdem’den 
oluştu.
Eğitim Kültür 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu, 
Necmettin Ekinci, 
Derya Bulut, Hasan 
Makasçıoğlu, İsmail 
Kuş, Münir Eroğlu, 
Ceyhun İrgil, 
Recep Tanlak’tan, 
oluşurken, 
Ulaşım Komisyonu’ 
na Hikmet Ay doğdu. 
İsmail Kuş, 
Necmettin Ekinci, 
Derya Bulut, Kartal 
Saldırış, Ali Kara 
mık, Necdet Ersoy ! 
seçildi.
Hukuk Komisyonu, 
Refik Yılmaz, Recep 
Koygun, Orhan 
Şahin, Servet 
Büyükpoyraz, 
Muhammed Yavuz 
Ünlü, Abdullah 
Karadağ, Necdet 
Ersoy, Özden 
Doğan, Mehmet 
Temirtaş’tan oluştu. 
Sosyal İşler ve 
Turizm Komisyonu 
Kartal Saldırış, Aylin 
Uyar, Mustafa Altın, 
Necmettin Ekinci, 
Celal Demir, Özden 
Doğan, Zafer Cemal 
Ülgen’den oluştu.
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Lodos çatıyı karayoluna uçurdu YazıYORUM
Bursa'da şiddetli 
lodos, bir çatıyı 
karayoluna uçurdu. 
Dün sabah saat
lerinde işine 
giderken çatının 
altında kalan bir kişi 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, şiddetli lodos 
kent merkezinde 
hayatı olumsuz 
etkiliyor. Bursa- 
Ankara çevre yolu 
Millet Mahallesi 
yakınlarında sabah 
09.00 sıralarında, 
yol kenarındaki bir 
arsaya konulan 
prototip çatı şiddetli

Beton mikserin altında kaldı
Bursa'da annesiyle 
yolun karşısına 
geçerken beton mik
serinin altında kalan 
5 yaşındaki çocuğun 
bacağı diz altından 
kesildi.
Nilüfer Demirkıran 
(31), oğlu Buğra (5) 
ile ekmek almak için

Kargo ile kaçak sigara sevkiyatı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kargo 
ile gönderilen çok 
miktarda kaçak 
sigara ele 
geçirildi.
Bir hafta içinde 
emniyet ekipleri 
tarafından 
yapılan operasyon
larda 316 kilogram 
kaçak tütün ile 
2 bin 33 paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer 
Caddesi üzerinde 
H.T'ye

lıısa'faiaıfaiııensH»riı2teMaltııaainl
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
tarafından düzenle
nen operasyonda 
terör örgütü 
Hizbullah üyesi 
oldukları iddia 
edilen 2 kişi gözaltı
na alındı.
Eski İstanbul 
Emniyet Müdürü ve 
Gaziantep

lodosun etkisiyle 
harekete geçti. 
Karayoluna uçan 
dev çatı parçaşı, işe 
giden 51 yaşındaki 
Şeref Bayram'ı da 
altına alıp sürükledi. 
Ağır yaralanan 
Bayram, olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne

Akçağlayan 
Mahallesi'ndeki 
evlerinden çıktı. Bir 
süre sonra yolun 
karşısına geçmek 
isteyen annesinin 
elinden kurtulan 
Buğra, Ş. Ç. (59) 
idaresindeki 16 CPB 
76 plakalı beton mik

ait bir iş yerinde 
yapılan aramada 
316 kilogram 
Urfa'dan kargo ile 
gönderilen kaçak 
tütün, O.S'de 277 
paket kaçak 
sigara, M.S.E.'de 
256 paket kaçak 
sigara, Şebboy 
Caddesinde 
N.A.'da bin 500 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. Ele 
geçirilen tüm 
kaçak malların 
kargo ile 
Şanlıurfa'dan gön
derildi bildirildi

Milletvekili Hasan 
Özdemir'e tehdit 
mesajları atılması 
üzerine savcılık 
soruşturma başlattı. 
Elektronik postanın 
Bursa'da ikamet 
eden ve Hizbullah'ın 
propagandasını 
yapan bir internet 
sitesi kuran 
Edip T. ile örgütün 
Bursa lideri

kaldırıldı.
Karayolunda seyir 
halinde olan 
Hüseyin Yılmaz'ın 
kullandığı 16 LC 395 
plakalı minibüs de 
çatının altında 
kalmaktan son 
anda kurtuldu.
Yılmaz'ın aracında 
maddi hasar 
meydana geldi.

serinin altında kaldı. 
İlk müdahalesi 
çevredeki vatan
daşlarca yapılan 
Buğra, özel bir oto
mobille Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Müdahalesinin 

olduğu ileri 
sürüten Orhan D. 
tarafından 
gönderildiği 
belirlendi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, bu 
gelişme üzerine 
Edip T. ile Orhan D. 
'yi gözaltına aldı. 
Sorgulamaları 
tamamlanan 2 zanlı 

Olay yerine 
gelen itfaiye ve 
polis ekipleri 
çevrede güvenlik 
önlemi ahrkön, 
kopan tel yüzünden 
arânan UEADAŞ 
ekipleri yaklaşık 
bir saat sonra 
olay yerine geldi. 
Çatının yolu 
kapatması 
yüzünden TIR'lar 
ve kamyonlar yak
laşık bir saat çevre 
yolunda bekledi. 
Belediye ekipleri 
daha sonra yola 
uçan çatıyı kepçeyle 
kaldırdı;

ozçanvııra 119 3 3@ h ot m a i I .com 
www milfiyet/blog/özcan vııral

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Zorunlu deprem sigortası l..

ardından yine ambu
lansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesine sevk 
edilen çocuğun sol 
bacağı, diz kapağı 
altıhdan kesildi. 
Soruşturma 
sürdürülüyor 

adliyeye sevk 
edildi.

Suçlamaları 
reddeden zanlılar 
tutuklanma 
istemiyle nöbetçi 
mahkemeye gön 
derildi. Zanlılardan 
Orhan D. 'nin bir 
derneğin Bursa 
şube başkanlığını 
yaptığı 
öğrenildi.

Malumunuz üzere, zorunlu deprem sigor
tası 10 yıldır uygulamada. Bugüh, 3,6 mily
on ev sahibi bü sigortayı yaptırmış durum
da.

Türkiye'deki konutların yüzde 2.5'i 
depreme karşı sigortalı.

Temel sorun şu ki, zorunlu deprem sigor
tasının sadece adı zorunlu.

İsteyen yaptırır, istemeyen yaptırmaz.
Yaptırmayana d’a herhangi bir ceza uygu

lanmıyor.
Anlayacağınız, uygulamanın adı zorunlu 

ama yaptırması keyfe keder. 10 yıldır da 
bu iş böyle gidiyor.

Sadece alım-satım işlemlerinde, tapu 
dairelerinde sigorta sorgulanıyor.

O nedenle de olası bir depremce konutu 
yıkılıp, sokakta kalmaktan korkan deprem 
sigortasını yaptırıyor; kaderci davranan 
ise, umursamıyor..

Bu 10 yılda...
Başbakanı olsun, bakanı olsun hiçbir 

devlet görevlisinin; gerek depremde 
gerekse başka platformda zorunlu deprem 
sigortasını telaffuz ettiğini ne duydum ne 
de şahit oldum.

Yahu bari “zorunlu “kelimesini kaldırın 
da yasayı alay konusu yapmayın... Bir 
kere bile ağızlarından. “Vatandaş, bu 
uygulamayı sizin için başlattık, çok az 
prim ödeyerek, konutunu siğortalata- 
bilirsin, mutlaka sigortanı yaptır” 
dememişlerdir.

Ama bir depremde, sanki böyle bir 
uygulama yokmuşçasına, “Merak etmeyin 
yaralarınız en kısa sürede sarılacak.

Hemen yarın deprem konutları yapmaya 
başlıyoruz” şeklinde, tam tersi söylemleri 
ise çok duymuşumdur.

Tapuda sigorta olup olmadığı sorulu yor. 
Bu yeterli değil.
Sürekliliği nasıl sağlayacağız?
Zorlamalarla bu ceza maddelerini yürür

lüğe koymakla olur...
Bugün polis çevirip de, ‘sigortan var 

mı?' diye sormasa, kaç kişi trafik sigor
tasını yaptırır?...

Bu konuda kamuya ve yerel yönetimlere, 
sivil toplum örgütlerine ve basına büyük 
görev düşüyor.

Önce sağlam bina inşâ edilecek, arkadan 
sigorta yapılacak.”

Bu iş böyle zorunlu olur.
Lafı fazla uzatmayacağım.
Anladığım kadarıyla zorunlu deprem sig

ortasında; hükümetin, zorunluluk yönünde 
bir,yaptırımı olmayacakmış ..

Uygulama bugün olduğu gibi, gönüllülük 
esasına dayanarak, devam edecekmiş..

Son olarak şunu da söyleyeyim.
O zaman, bu bilincin yerleşmesinde 

önceliği Kamunun, hükümetin üstlenmesi 
gerekiyor.

Bakanlarımız; halkla bir araya geldik
lerinde “deprem sigortanızı yaptırmayı 
ihmal etmeyin” diyerek, bu bilinci yayma
da öncülük edebilirler.

Hiç değilse zahmet olacak ama bunu 
yapsınlar..
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İktidar
İktidarın mutlaklaşmasının ölçüsü, iktidar olanın 

da ona tabi olanın da güce tapınma ölçüsüdür. 
Hiçbir durumda iktidarın dayattığı güç baskısı tek 
taraflı değildir, iktidarın üstten dayattığı, ona tabi 
olanların alttan desteklemesi olmadan fazla anlam 
taşımaz, süreklilik kazanamaz. Çünkü iktidar hiçbir 
zaman sadece dayatma değil, aynı zamanda 'tanın
madır.

Derin ve genel sorun
Gücün dayatılması ve tanınması arasındaki ilişki, 

kuşkusuz karmaşık bir denklem çerçevesinde 
oluşur, insanlar, iktidarı salt gücü temsil ettiği için 
değil, aynı zamanda vaat ve vazettikleri için tanır
lar, meşru görürler. İnsanlığın 'adalet', 'özgürlük' 
gibi temel arayışları, bunları vaat eden gücü tanı
maları açısından önemlidir. 'Nasıl bir adalet?', 
'kime ne kadar özgürlük?' soruları, iktidarın kul
lanımı ve ölçüsünü belirler. Bu ölçü, birileri için 
diğerlerinin payından feragat etmek, birileri adına 
diğerlerini görmezden gelmek şeklinde bozulma 
eğilimi gösterir: Bu durumda, İlke ve değerler ikti
dar denklemi içinde önemini yitirir, denklem biri-, 
terinin mutlak iktidarını kurma yoluna doğru 
seyreder. Bu durumda, ya ölçüyü ilkeler ve değer
ler yönüne çekmeye çalışan itiraz ve baskılar 
devre ye girer ya da iktidar olana sadece iktidar 
olduğu için biat etme eğilimi öne çıkar. Bu koşullar 
altında iktidarlar mutlaklaşır, otoriter dediğimiz 
ortam oluşur.

İnsan güce sadece güç olduğu için biat etmeye 
veya biat öttirme meyline kapılırsa, gücün kölesi 
haline gelir. İktidarda olan da gücün kölesi olur, 
ona tabi olanlar da f iktidarca oı'an her şeyini gücü 
elinde bulundurmaya bağladığı branda, gücünü 
yitirdiği anda, her şeyini yitirme kaygısı ile kendi 
gücünün kölesi olur. İktidarda olmayan, zaten bu 
dayatmanın nesnesine dönüşür. İktidarın dayat
masına itiraz etmekte gösterilen her türden çekin 
ce ve çekingenlik, iktidarın mutlaklaşma sürecini 
biraz daha öteye taşımaktan, itirazın imkânlarını , 
daha da daraltmaktan başka işe yaramaz.

Türkiye'de yaşadığımız süreç, ne bize, ne sadece 
bu iktidara, ne de bugüne ilişkin bir sorun değildir. 
Çok genel ve çok derin bir insanlık meselesinin 
siyasal alanda tezahürüdür o kadar.

Bu derin ve genel sorun bir yana, şiyasi parti
lerin aday listelerini açıklaması ardından, bugün
lerde siyasi partilerin lider egemenliği veya parti 
içi demokrasi konusu yine gündeme geliyor, 
tartışılıyor. Bizde, öteden beri, parti içi demokrasi 
nin işlemesinin, demokrasinin önkoşulu olduğu 
yönünde kanaat beyan etmek pek makbul sayılır. 
Oysa, durum tam tersi de olabilir.

Demokrasiler ancak, itiraz etme özgürlüğü talebi 
güçlüyse güçlenir. Bu talep olmadığı veya sözde 
kaldığı sürece parti içinde lider diktatörlüğü, siya 
setin genelinde otoriter hava kaçınılmaz olur. 
Siyasi parti liderleri ve etkin siyasetçilerin egoları, 
milletvekilliği adaylarının belirlenmesi sürecinde 
herhalde epeyce okşanmıştır Bu duyguya ne 
ölçüde teslim oldularsa, yollarına ö ölçüde iktidar
larının kölesi olarak ve kölesi yapmaya çalışarak 
devam edecekler demektir.

Küçük bir örnek
Benzerleri çok ve bilindiktir ama ben yine de 

küçük bir örnekle bitireyim. Milletvekili adayı 
olmak için görevlerinden istifa eden bürokratlar
dan, Melbourne konsolosu Vahit Özdemir, "Sayın 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde bir 
nefer olarak hizmet edebilmek amacıyla görevim
den istifa ediyorum" demiş. Ben bu ifadeyi gaze 
telerde okudum, doğru mu bilemem, aday oldu mu 
onu da bilmiyorum. Ama milletin 'vekilliği'ni, 'emir' 
altında çalışmak olarak görenlerin, bunu telaffuz 
etmekte tereddüt göstermeyenlerin ülkesinde ne 
lider sultası biter, ne demokrasi güçlenir.

Otoriter siyasetlerin en kötü sonucu, şahsiyet 
zaafları üzerine kurulması, bu zaafları yeniden 
üretmesidir. Ancak güçlü şahsiyetler, yani kendine 
saygısı yüksek olanlar daha fazla özgürlük talep 
ederler. Gönüllü emir erleri her rejimde rahat 
yaşarlar, sadece şahsiyetli insanlar ve toplumlar 
daha fazla demokrasi ister.

Özel Aykent İlköğretim Okulu 2007 yılında da “Beyaz Bayrak” belgesi almıştı

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu "Beslen 
me Dostu Okul" bel
gesi aldı.
Milli Eğitim Bakan 
lığı ile Sağlık 
Bakanlığı'nın, 
Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri kap
samında, okullarda 
sağlıklı beslenme, 
obezitenin önlen
mesi ve hareketli 
yaşam konusunda 
duyarlılığın arttırıl
ması ve bu konuda 
yapılan iyi uygula
maların desteklen
mesi amacıyla 
ortaklaşa düzen
lediği "Beslenme 
dostu okul" proje
sine katılan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu, 5 ayrı başlık 
altında ve 100 puan 
üzerinden yapılan 
değerlendirme 
sonucu, 92 puan 
alarak, “Beslenme 
Dostu Okul” olmaya 
HcTft kaZaudı.
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
"Öğrencilerimize 
kaliteli eğitim- öğre
tim vermemizin yanı 
sıra, onların sağlıklı, 
hijyen ve temiz 
ortamda bulun

maları ve beslen
meleri için de her 
türlü özen ve 
çabayı gösteriyoruz. 
Nitekim temizlik ve 
hijyen konusunda 
Sağlık Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğının ortaklaşa pro
jesinde 2007 yılında 
Gemlikte "Beyaz 
Bayrak" almaya 
hak kazanan 
ilk okul olduk.
2009 yılında yapılan 
denetimlerde bu 
bayrağı kullanmaya 
devam etmeye layık 
bulunduk. Bu yıl 
yine Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı’nın ortak
laşa projesi olan

"Beslenme Dostu 
Okul" projesine 
başvurduk.
Yönetim faaliyetleri, 
eğitim faaliyetleri, 
fiziki koşullar, kantin 
hizmetleri ve yemek 
hane hizmetleri 
olarak, 5 ana başlık
ta belirlenen kriter
lere göre yapılan 
inceleme ve 
denetleme sonucu 
toplam 100 puan 
üzerinden 92 puan 
alarak "Beslenme 
dostu okul" belgesi 
ve plaketi almaya 
hak kazandık.
Geleceğimiz olan 
çocuklarımızın 
sağlıklı, temiz ve 
hijyen ortamlarda

eğitim öğretimlerini 
sürdürmeleri biz- 
lerin öncelikli 
görevidir.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu olarak bu 
konuda gereken^ 
titizliği gösteriyoruz: 
Aldığımız belgelerle 
bu kanıtlanmış 
oldu” dedi.
Bursa ili genelinde 
yapılan denetimler 
sonucu yalnız 2 
okulun almaya hak 
kazandığı 
"Beslenme Dostu 
Okul" belgesini İl 
Sağlık Müdürlüğü 
toplantı salonunda 
düzenlenen törende 
İl Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan verdi. 
İl Sağlık Müdürü 
Akan törende yap
tığı konuşmada 
"Gedeceğimizin tem
inatı olan çocuk
larımızın sağlıklı ve 
hijyen ortamlarda 
eğitim - öğretimleri
ni sürdürmeleri 
ve sağlıklı beslen
meleri bizim için 
çok önemli.
Bu konuda duyarlı 
davranan ve ciddi 
çalışmalar yapan 
okullarımıza teşek 
kür ederiz. ” dedi.

Şaypa, Gemlik'te 3. Alışveriş 
Mağazasını hugiin hizmete nmııı

"Hem Cana 
Yakın Hem Cebe 
Yakın" sloganıyla 
Bursa'nın yerel mar
ket mağazacılığının 
lider kuruluşu olan 
Şaypa Alışveriş 
Merkezleri, 
Gemlik'te açacağı 
yeni şubesiyle zin
cire yeni bir halka 
daha ekliyor. 
Perakende sek
törünün lider 
kuruluşu Şaypa 
Alışveriş Merkezleri, 
15 Nisan 2011 Cuma

günü saat 11.00'de 
gerçekleşecek olan 
Şaypa Gemlik 
Mağazası'nın 
açılışında çeşitli 
Bugün açılışı yapıla
cak yeni mağaza ile

Şaypa Gemlik’te 3. 
alışveriş mağazasını 
açmış olacak.
Şaypa Halkla 
İlişkiler 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada,

açılışa tüm 
Gemliklilerin 
davetli olduğu, 
büyük sürpriz 
indirimlerin 
yapılacağı 
duyuruldu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

İNSAN BİRAZ SIKILIR
Allah, Allah....
Gel de şaşırma...
Kıyamet alametleri...
Desenize bugünleri de 

görmek nasibimizde varmış.
Adam, siyasi hayatı boyunca 

CHP’ye demediğini bırak
mamış, etmediği 'hakaret 
kâlmamış.

Şimdi, ömrümüzü verdiğimiz 
CHP’de baş tacı.

Bursa’dan ikinci sırada mil
letvekili adayı.

Nasıl bir örgüt, CHP İl 
örgütü.

Bir Allah’ın kulu, Genel 
Merkeze “Siz ne yapıyor
sunuz? Kimleri öteleyip te 
CHP’ye hiç bir emeği olmayan 
hiç de güç katmayacak siyasi 
bir mevtayı CHP Milletvekilliği 
adaylığı ile ödüllendiriyor
sunuz.?” demedi.
“O, yıllarca bizlerle 

uğraşmıştır” demedi.
Demek ki; CHP’ye kim 

hakaret etmiş liderlerine 
sövüp durmuşsa, O başımızın 
tacı.

Dağ, bayır, köy köy, kahve 
kahve koşan, nefes tüketen, 
ter döken, para harcayan 
ömrünü altı ok davası için 
tüketmiş üyelerini, fedakar 
üyelerini dışla, sana söven, 
hakaret eden, başarısız kılmak 
için didinip duranı baş tacı et.

Bir de milletvekilliği ile ödül
lendir.

Gel de isyan etme. 
Hayıflanma, üzülme. 
Vay benim kaderim.
60 yıllık emeklerime yazık 

değil mi beyler!
Dr. Edip Rüştü Akyürek’in, 

Selim Süter’in, Derviş Sami 
Taşman’m, Rıza İlova’nın, Dr.

İbrahim Çataloğlu’nun, 
Sadettin Çanga’nın, Muzaffer 
Akkum’un, Rıdvan 
Altınkepçe’nin, Salih Biçen’in, 
Sami Tabanlı’nın, İlyas 
Dalgıç’ın, Dr. İbrahim 
Öktem’in, Nail Atlı’nın , 
Mehmet Emekli’njn, Saffet 
Ural’ın, Şebip 
Karamollaoğlu’nun, Mehmet 
Emekli’nin, Sami Işık’ın, 
Ahmet Güllü’nün, Danış 
Ekim’in, Memduh Ökter’in, Ali 
Şirin’in, Osman Taşkan’ın, 
Şevket Özturgut’un, Şevket 
Taran-ın, AHmet Beker’in, 
Mehmet Ali Tamer’in, Mehmet 
Karagöz’ün, Mutaf Kanber 
Eriş’in, kunduruca Hakkı 
Ölür’ün, Balıkçı Sait Aydın’ın, 
Yılmaz Akkıhç’ın, Boyacı Talat 
Şimşek’in, Etem Günay’ın, 
Dursun ASIan’ın, Mehmet 
Beşler’in, Necdet Buluk’un, 
Çorci Rıza Uslu’nun, Hayri 
Tanatan’ın, Mehmet Erçekin’in, 
Yusuf Ertür’ün, Bekçe kardeş
lerin, Halil Güneş’in, Mustafa 
Özalp ın, Mehmet Keşanlının, 
Şoför Şevki Gençünal’ın, Cahit 
Turan’ın, Ali Şevki Öner’in, 
Halit Güner’in, Kerim 
Kumla’nın Hakkı Şeker’in, 
Hasan Kaygısız’ın, Nazım 
Türel’in, Mehmet Özsaaraç’ın, 
Şadık Yılmaz’ın, Veli Yıldız’ın, 
Reşat Ulu’nun, Cengiz 
Göral’ın, Av. Ali Aksoy’un, 
Şükrü Şenol’un ve daha bin
lerce CHP’ye hizmet vermiş 
mücadele arkadaşlarımızın 
inanın kemikleri sızlıyor.

Demek bizler kimler için 
uğraşıp durmuşuz.

Tek Türk demokrasisinin 
gerçeği bir kez daha görüldü:

CHP’ye söv, milletvekili ol.

Kayaoğlu; ‘Malet humarın
sadece parti isimlerimle var’’

MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı Umurbey’i 
ziyaret ederek Çarşı 
esnafı ve vatandaşla 
sohbet ettiler.
Umurbeyliler özellik
le listede Cüneyt 
Karlık’ın ismini 
gördükleri için çok 
mutlu olduklarını 
belirttiler.
İlçe Başkanı • 
Kayaoğlu, Alkış 
Kıraathanesindeki 
konuşmasında;
‘‘Ülkemizde mevcut 
iktidarın yarattığı 
ciddi bir tahribat 
var, Adaletten 
bahsediyorlar 
Adalet sadece

bunların parti 
isimlerinde var s 
onun dışında 
Ülkemizde hiçbir 
kurumda adalet 
kalmamıştır.
Bölücünün, Hırsızın 
baş tacı edildiği bir 
yapı He Ülkemiz 
yönetiliyor. Son ' 
Milletvekili listesin
deki değişikliklerinin 
de sebebi sadece el 
kaldıracak vekil 
istemeleridir amaç 
lan açıkça planladık
ları Anayasamızın 
ilk 3 maddesini 
değiştirirken zorluk 
yaşatacak isim 
kalmamasıdır.

Bizim İktidarımızda 
AKP tarafından 
Faruk Çelik’iri söz 
vermiş olmasına 
rağmen Kapatılah ; 
Umurbey, Kumla ve 
Kurşunlu Belediye 
leri tekrar açılacak
tır. Mevcut Vekille 
rimizdeh söz aldık 
adaylarımıza da 
ileteceğiz.
Umurbey’in 
önemli geçim kay
nağı olan Zeytine de 
fiyat garantisi vere
ceğiz. Tarım harca
malarından Mazot, 
İlaç, Gübre dahil 
ÖTV ve KDV alma 
yacağız” dedi.

flKP li kadınlar Yılmaz! ziyaret etti

Ak Parti Gemlik 
Kadın Kolları 
Başkanı Yadigar 
Sönmez ve kadın 
kolları yönetim

kurulu üyeleri 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz^ 
ziyaret etti.
Belediye başkan

vekilini Zıyâret 
eden Ak Parti 
Gemlik kadın Kollan' 
yönetim kurulu 
başarı diledi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİKDAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

i feiiiiiifeOlCTiMBaş W
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
MATBAACIUK-VAYINCIUK-REKUMCIUK
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Vekil olmak için
kaç oy gerekli?

Irnıt'M iMHiMeıııllBsl
12 Haziran genel 
seçimlerinde mil
letvekillerinin 
almaları gereken oy 
oranları illere göre 
yüzde 400'e varan 
oranlarda farklılıklar 
gösteriyor.
Seçimlerde her par
tinin eşit olması için 
bir kentte, yurt 
geneli barajı ve il 
barajını aşan parti
lerin baraj sınırına 
kadar olan oyları 
değerlendirmeye 
katılmıyor.
Barajı aşan partiler
den en fazla oya 
sahip olan partinin 
ilk sıradaki mil
letvekiline ilk mil
letvekilliği veriliyor. 
İkinci milletvekili ise 
ortalamanın 
üzerinde oy alan 
partiye veriliyor. 
Buna göre il için 
belirlenen milletvek
ili sayısı, oy oranları 
dağıtılarak veriliyor. 
2007 milletvekili 
seçimlerinde 
Türkiye ortala
masında 78 bin oy 
alan bir aday mil
letvekili olmuşken, 
nüfusu çok az olan 
Şırnak, Hakkâri, 
Bayburt gibi illerde 
20 binin üzerinde oy 
alan adaylar 
Meclis'e girmişti. 
12 Eylül 2010 
referandumuna göre

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

bazı iller ince
lendiğinde ilginç bir 
tablo ortaya çıkıyor. 
8 milyon 829 bin 
393 seçmenin 
bulunduğu İstan
bul'da bir adayın 
vekil olabilmesi için 
103 bin seçmenin 
Oyunu alması 
gerekiyor. 3 milyon 
237 bin 446 seç
menin bulunduğu 
Ankara'da da bir 
aday en az 104 bin 
oy almak zorunda. 
Adana'da 1 milyon 
350 bin 817 seçmen 
oy kullanmıştı.
Kentte bir adayın 
milletvekili olması 
için 96 binden fazla 
oy alması şart. 
AK Parti ve BDP'nin 
desteklediği aday

ların kıyasıya 
yarıştığı 
Diyarbakır'dan ise 
11 milletvekili 
seçilecek. 801 bin 
778 seçmenin 
bulunduğu kentte 
72 binin üzerinde 
oy alan aday 
Meclis'in yolunu 
tutacak. 2 millet 
vekili seçilecek 
olan Tunceli de ise 
55 bin 404 seçmen 
bulunuyor. Burada 
27 bin oy alabilen 
aday milletvekili 
olacak. 119 bin 
775 seçmenin 
bulunduğu 
Hakkari'de ise 
adayların 
seçilebilmek için 
40 bin oy alması 
gerekiyor.

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde yayın 
yapan televizyon 
kanalındaki progra
ma telefonla bağla
narak açıklama 
yapan Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Bursa'dan 
aday gösterilmesi 
ve Şanlıurfa'daki 
adaylık tartış
malarıyla ilgili 
değerlendirmelerde 
bulundu. Arınç, 
Bursa'dan aday gös
terilmesini kaderin 
cilvesi olarak nite
lendirerek, 
"Aklımızda yoktu. 
Ama Bursa'ya veril
ince pıemnuniyetle 
kabul ettim" dedi. 
İnegöl'de yayın 
yapan Süper Kanal 
adlı televizyondaki 
programa telefonla 
bağlanan Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Bursa 
Demirtaş doğumlu 
olduğunu hatır
latarak, Bursa ile 50 
yıldan beri irtibatını 
kesmediğini söyledi. 
1960 yılından beri 
Manisa'da bulun
duğunu, şiyasi hay
atına nraHaI dVlIlCI V/l CIV4<4 
başladığını ve 
bugüne kadar da 
orada sürdürdüğünü 
belirten Bülent 
Arınç, "Bu seçim
lerde de ben 
Manisa'dan adaylık 
için başvurmuştum. 
Ama genel 
başkanımız bizleri 
davet etti. Benim bu 
kez Bursa'dan aday 
olmam gerektiğini

söyledi. Haklı sebe
pleri vardı, kabul 
ettim. Faruk Çelik ile 
ben 30 yıllık 
arkadaşız. İl başkan
lığından beri birlikte 
çalışıyoruz. Onun da 
Şanlıurfa'da daha 
verimli olacağı 
düşünülmüştü ve 
her ikimiz de bu tek
lifi kabul ettik. Çok 
sevdiğim Bursa'ya 
bu kez milletvekili 
adayı olarak geldim. 
Kaderin cilvesidir, 
aklımızda yoktu 
doğrusu. Ama 
Bursa'ya verilince 
bunu memnuniyetle 
kabul ettim.
Bursa'ya yabancı 
değilim, Bursa beni 
tanır" dedi.
AK Parti'nin 
Şanlıurfa'da oy 
kaybedeceği yönün
deki açıklamaların 
cehalete dayandığını 
ileri süren Arınç, 
şunları kaydetti: 
"Ben basından 
sorumlu bir 
bakanım, Urfa'da 12 
milletvekili çıkıyor. 
AK Parti'den 350 

milletvekili aday 
adayı vardı. AK 
Parti'nin dışında 
parti yok. Hemen 
hemen İzol'la biz 
dört dönemdir parla
mentoda birlikte 
çalıştık. Refah 
Partisi'nde, Fazilet 
Partisi’nde görev 
yaptık. İki dönemdir 
AK Parti'de. İyi bir 
insandır., Onun için 
kötü bir şey söyle
mem. Ama İzol 
aşiretinin de lideri 
değildir. Aşiretin 
ismini taşımak onun 
liderliğini yapmak 
anlamına gelmez. 
İzol aşiretinin bir , 
kısmı AK Parti'ye, 
bir kısmı CHP'ye oy 
verir, bir kısmı da 1 
diğer partilere oy 
verir. Artık 
geçmişteki feodal 
yapı kalmadı. Artık, 
'Aşiret vardır, blok 
oy vardır, filan şah
sın arkasındadır... ' 
2011'lerin Türki . 
ye'sindeyiz. Hala 
böyle zannedenler 
varsa onların haline 
acımak lazım. " .

Ell«l
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

fllUTÜRKClİ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

ETKİNLİĞE DAtf ET
16 NİSAN 2011 GÜNÜ 

SAAT 14.OO’DE 
BELEDİYE DÜĞÜN 

SALONU’NDA YAPILACAK 
OLAN

“KÖY ENSTİTÜLERİ 
ANMA ETKİNLİĞİNE 
TÜM GEMLİK HALKI 

DAVETLİDİR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ulusal Kurtuluş 
Savaşından sonra 
kurulan genç 
Türkiye 
Cumhuriyeti, önce
likle halkının bilinç 
düzeyini yükselt
meyi amaç edindi. 
Çünkü cumhuriyetin 
ilk yıllarında halkın 
% 7'si okuma 
yazma biliyor, % 
93'ü bilmiyordu.

Nüfusun büyük 
bir kısmı köylerde 
yaşıyor ve geçimini 
tarımdan sağlıyor
du. İşte bu köylü 
kitlesini eğitmek ve 
aydınlığa kavuştur
mak gerekliydi.

Atatürk devrim- 
lerinin özünde 
halkçılık, çağdaşlık 
ve ulusal bağımsız 
lık yatmaktaydı.

Bu felsefenin işler
lik kazanması için 
Cumhuriyet yöneti
mi köylüyü yani 
halkı kucaklamalıy- 
dı.

AYRINTI
Erhan İZGİ

17 N/san Köy Enstitüleri
Ancak bu 

dönemde eğitilmiş 
insan sayımız öyle
sine azdı ki par
makla sayılacak 
kadardı.

İl ve ilçelerde halk 
evleri, köylerde halk 
odaları açılarak işe 
başlandı. Bunlar 
yeterli değildi,

Millet mektepleri 
devreye sokuldu. 
Amaç, ülkede 
okuma yazma 
bilmeyen kalma
malıydı. Bu alanda 
emekleri geçen 
Mustafa Necati'yi ve 
Saffet Arıkan'ı saygı 
ve rahmetle anıyo
rum.

Eğitim çalışmaları 
durmadan ilerliyor
du. Eğitim imecesi 
bütün aydınları, 
yurtseverleri sar
mıştı.

İsmet İnönü bu 
aşamada büyük 
destek sağlıyordu, 
Hasan Ali Yücel ve 

İsmail Hakkı Tonguç 
önderliğinde 
sürdürülen eğitim 
seferberliği büyük 
ivme kazanıyordu. 
Geceli gündüzlü, 
durmaksızın bir 
çalışma sürüyordu.

Köylü lakaplı 
Tonguç bu çalış
maya hayatı pahası
na gönül vermişti. 
Türk toplumuna has 
bir eğitim sistemi 
kurmanın peşindey
di.

Yanında dostu 
Sabahattin 
Eyuboğlu da vardı. 
Aydınlar bir 
dayanışma içindey
diler. Pek çok proje 
üretiliyordu; sonun
da askerliğini çavuş 
ve onbaşı olarak 
yapanlardan yarar
lanma yoluna gidil
di.

Bunlara eğitmen 
adı verildi 6 aylık bir 
eğitimden geçirile 
rek köylere gönde 
rildi. İyi sonuçlar 
alınıyordu. Asıl 

proje "Köy 
Enstitüleri" proje- 
siydi. Alt yapı çalış
maları tamamlan
mak üzereydi.

Bu okulları öğret
men ve öğrenciler 
kendileri yapacak, 
devlete külfet yarat
mayacaklardı. Köylü 
çocukları alınacak, 
bu çocuklar eğitilip 
tekrar köylere gön
derilecekti. 17 Nisan 
1940 'ta çıkarılan bir 
yasayla okullar res
men kurulmuş oldu.

Zamanla 
Türkiye'nin 21 böl
gesinde ortaçağın 
karanlığını aydınlığa 
dönüştüren bir ateş 
yakıldı. Köylüye 
hem okuma yazma 
hem de pek çok 
sanat öğretiliyordu. 
Köylülere demirci
lik, marangozluk, 
ustalık, tarım, hay
vancılık vb. konular
da destek sağlam 
yordu. Kısa zaman
da bu okullar 
köylünün gözbebeği 
oldu. Cumhuriyet 
Türkiye'sinde bir 
kalkınma, çağ
daşlaşma hamlesi 
başlamıştı. 
Koylumuz mutluydu 
ve yüzü gülüyordu; 
Atatürk'ün istediği 
gibi milletin efen
disi olmaya

başlamıştı.

Ülkede bu 
gelişmeler birilerini 
tedirgin etti. Toprak 
sahipleri ve bazı 
politikacılar huzur
suz olmaya başladı. 
Çıkarları bozuluyor, 
nüfusları yok olu 
yordu. Bir an önce 
bunun önüne 
geçilmeliydi.

Bu okulları ve 
öğretmenleri 
kötülemeye, bunlara 
iftira atmaya 
başladılar. Bu 
okullarda yetişen 
öğrencilere ve 
öğretmenlere dinsiz, 
komünist ve namus
suz demekten 
kendilerini ala
madılar.
Söylenenlerin 
hiçbiri gerçek değil
di.

1946 seçimlerinde 
CHP oy kaybetti. 
Partinin sağ kanadı 
yönetime egemendi. 
R. Peker, Ş.Sirer 
muhalif grupla işbir
liğine gitti. Bu 
okulların kapatıl
ması konusunda ilk 
adımlar atıldı. İsmet 
İnönü gelişen olay
ları önleyemedi.
Tonguç görevden 

alındı, ardından bu 
okulların yönetici ve 
öğretmenleri 
değiştirildi. 1947 de 

çıkarılan bir yasayla 
köylerde görev 
yapan enstitülü 
öğretmenlerin 
kurumlarıyla ilişki
leri kesildi. 1947- 
1948 eğitim -öğretim 
yılında Yüksek köy 
enstitüleri kapatıldı.

DP 1950'de ikti
dara geldiğinde işi 
kolaylaştı. Okulların 
önce adı değişti 
daha sonra çıkarılan 
bir yasayla 1954'te 
okullar resmen yok 
edildi. Köy ağaları 
muradına erdi.

Bu okullar bugün 
olsaydı: Köylünün 
yazgısı değişmiş, 
okuma yazma 
bilmeyen milyonlar
ca insanımız olmaya 
çaktı. Düşünen, 
sorgulayan, üreten 
birey yetiştirecektik. 
Bizi aldatan, 
kandıran, sırtımız
dan geçinen poli
tikacılar olmayacak
tı. Ulusumuz binler
ine el açmayacak, 
milyarlarca dolar dış 
borcumuz olmaya
caktı.

Ne yazık ki bu 
güzelim bahar 
çiçeklerini kendi 
ellerimizle kopardık! 
Ne kadar üzülsek 
boş!

Eğirdir-Barla Dağı na tırmandı
Gemlikli Dağcı 
Haydar Bozalan, bu 
kez Eğridir Barla 
Dağı’na tırmandı. 
Dağcı Murat Genç’in 
yardımları ve rehber
liğiyle, 8-9-10 Nisan 
2011 tarihlerinde 
Eğirdir İlçesi Barla 
Dağı’na yılacak tır
manışa için 8 Nisan 
günü yola çıktı.
Bozalan, dağcılığın 
kendisine Türkiyenin 
çeşitli il ve ilçelerini 
görme fırsatı verdiği
ni belerterek, “Bu 
nun yanında doğa 
güzelliklerimizize 
görmeyi de dağcılığa 
borçluyum” dedi. 
Tırmanışın İzmir 
Bölgesi dağcıların
dan Koray Büyük 
burç’un anısına, 
Türkiye Dağcılık 
Federas yonu İzmir 
Temsilciliği’nce 
düzenlenmekte 
olduğunu söyleyen 
Bozalan, “Bu 
faaliyete Eğirdir

Turizm Tanıtma ve 
Doğa Sporları Külü 
bü rehberlik tetti. ” 
dedi.
İzmir’den gelen 41 
dağcı ile birlikte 9 
Nisan günü Eğridir 
de buluşan dağcılar, 
kamplarını Barla yer 
leşim alanına yakın 
olan 1600 metre 
yüksekliktedik, 
Mehmedin Yurdu 
Kamp alaına bir 
buçuk saatte varan 
ekip, burada 
konakladı.

ETUDOST kulübün 
Ercan adlı bir dağcı 
ile birlikte 2400 
metredeki zirveye tır 
inandıklarını söyle 
yen Bozalan, tırma 
nişi şöyle anlattı: 
“Ertesi gün ise, pro
gramlanan 2 bin 800 
metre yükseklikteki 
Barla Dağına tırman
mak için yola çıktık. 
4 saat sonra mola 
kamp alanına vardık, 
ve hemen sabah 
baat 3.30 uyanmak 
üzere çadırımıza 

çekildik. Ben arkada 
şım Murat ile çadırı 
mı paylaşıyorum.
Saat 4.30 da Barla 
dağına tırmanmak 
üzere yürüme ye 
başladık.
Fırtınalı ve zorlu bir 
tırmanış ile 4 saat 30 
dakikada zirveye var 
dik. Ölen dağcılar 
için saygı duruşun 
da bulunuktan 
sonra İstiklal 
Marşı’nı söyledik.
Hatıra fotoğrafı 
çektirdik. ”

Japonya’ya Giden 
Arama Kurtarma Ekibi

Bursa’ya Döndü

Deprem ve tsuna 
minin vurduğu 
Japonya'da arama 
kurtarma çalışması 
yapmak için bu ülk
eye giden 33 kişilik 
ekip, görevlerini 
tamamlayarak 
yurda döndü. Türk 
ekibi içinde yer alan 
Bursa Arama 
Kurtarma (AKOM) 
Müdürlüğü'nde 
görevli 9 kişilik ekip 
de Bursa'ya geldi. 
Bursa İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü 
İbrahim Tan, bera 
berindeki 9 kişilik 
grupla Bursa Valisi 

Şahabettin Harput'u 
makamında ziyaret 
ederek, Japonya'da 
yaptıkları çalış
malarla ilgili bilgi 
verdi. Grup adına 
konuşma yapan 
grup sorumlusu 
Yalçın Mumcu, 
Türkiye Büyükelçi 
liği ve Japon yet 
kililerin kendilerine 
yardımcı olduğunu 
belirterek, "Bizler 
Türkiye'den giden 
ekip olarak orada 
ülkemizi en iyi şe 
kilde temsil 
etmenin gayreti 
içinde olduk;” dedi.
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Geleceğin yıldızlarından
Belediye ye teşekkür ziyareti Btnsü, BursalI hayranlarıyla Muştu

Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ı ziyaret eden 
Gemlik Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan 
Büyükbaşaran, 
kulübe katkılarından 
dolayı teşekkür 
plaketi verdi.
Kulüp Başkanı 
Büyükbaşaran ve 
yönetim kurulu 
üyesi Abbas Özer, 
öğrencilerle birlikte 
ziyaret ettiği 
Yılmaz'a "Geleceğin 
Yıldızları Basketbol 
Projesi” hakkında 
da bilgi verdiler. 
Kulüp bünyesinde 
halen 9O’ı aktif 
lisanslı 208 sporcu
larının bulunduğunu 
belirten 
Büyükbaşaran, 
2009 yılında kurulan 
kulüplerinin henüz 
bir kulüp merkezinin 
Olmadığı için 
Başkan Vekili 
Yılmaz'dan boşal
makta olan katlı 
otopark altındaki 
dükkanlardan yer

tahsisi talebinde 
bulundu.
Gemlik'te 300 öğren
ci arasından yaptık
ları "Geleceğin 
Yıldızları Basketbol 
Projesi" kapsamın
da 20 öğrenci 
seçerek çalışmaya 
başladıklarını 
bildiren kulüp 
başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, özel
likle kış aylarında 
maçların oynandığı
na dikkat çekerek 
"Kulübümüz aile 
ortamında bir kulüp
tür, maçlardan önce 
öğrencilerimiz ve 
aileleriyle bir araya 
gelecek yerimiz yok, 
kalıcı bir yer talep 

ediyoruz" dedi. 
Gemlik'te 
Basketbolün 
sevilmesine.ve 
yayılmasına öncülük 
eden kulüplerimiz
den olan Gemlik 
Gücümspor 
Kulübü'ne başarı 
dileğinde bulunarak 
teşekkür eden 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, çalışmaları
na her zaman 
deştek vereceğini 
belirterek 
isteklerini 
Mayıs ayı ilk 
meclis toplantısında 
gündeme getirerek 
meclis üyelerinin 
görüşüne 
sunacağını söyledi

Türk pop müziğinin 
ünlü ismi Bengü, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
verdiği konserde 
söylediği şarkılarla 
BursalIları coşturdu. 
Merinos AKKM 
Osmangazi 
Salonu’nda konser 
veren Bengü, 
dinleyenlere keyifli 
saatler yaşattı.
Birbirinden hareketli 
şarkıları seslendiren 
ünlü şarkıcı, perfor
mansıyla dinleyen
leri de yerinde oturt
madı.

Konsere katılanların 
bol bol fotoğraf çek
meye çalıştığı kon
serde, Bengü seven

lerini 2 saat boyun 
ca seslendirdiği 
parçalarla 
eğlendirdi.

Jlihena Milan ctsMİ
Athena, BursalI 
hayranlarıyla buluş
tu. Suare'de konser 
veren Athena, sahne 
performansı ile 
dinleyenlerin 
beğenisini kazandı. 
Alkışlar eşliğinde 
sahneye çıkan grup, 
seslendirdikleri 
şarkılarla hayran
larını coşturdu.

Konseri izleyen Doyasıya eğlenen 
BursalIlar, şarkı söz- BursalIlar, unuta- 
leriyle ara ara tempo mayacakları bir 
tutup dans etti. gece yaşadı.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlâk 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 Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira_ _ _ _ _
Orhangazi Cd, Küçük Apt Satılık daire

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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: 514 10 21 
El ------------- -------- _____________________________________________________
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Elektrik horcu olanlar dikkat
Türkiye Otomotiv 
Sektörü Strateji 
si’nin genel amacını 
ve hedefleri gerçek
leştirmek üzere, 
sektörün güçlü ve 
zayıf yönleri ile 
sahip olduğu fırsat
lar, karşı karşıya 
kaldığı tehditler göz 
önünde bulunduru
larak hazırlanan 
hedeflere yönelik 27 
adet eylem belirlen
di.Türkiye Otomotiv 
Sektörü Strateji 
Belgesi ve Eylem 
Plam"nın açıklan 
dığı toplantı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün, kamu 
ve özel sektör tem
silcilerinin katilı 
mıyla Pera Palas 
Oteli'nde başladı. 
Toplantıda Bakan 
Ergün'ün yanı sıra, 
Oyder Yönetim 
Kurulu Başkanı H. 
Şükrü llısal, Odd 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Bayraktar, TAYSAD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal Kaya 
ve OSD Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Kudret Önen bir 
konuşma yapacak. 
Türkiye otomotiv 
sektörünün yeni 
stratejisinin dünya, 
AB ve Türkiye'deki 
gelişmelerin analiz
lerine dayanan 
katılımcı bir yak
laşımla hazırlandığı, 
hazırlık sürecinin 
tüm aşamalarında 
kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin 
görüşlerine başvu
rulduğu, bu strate
jinin ilgili kurum- 
ların uyumlu çalış
masıyla hayata 
geçirilmesinin 
sağlanacağı ifade 
edildi.

"Bölgede Üretim 
Merkezi ve AR-GE 
Üssü Olmak" viz 
yonu çerçevesinde 
201172014 yıllarını 
kapsayan Türkiye 
Otomotiv Sektörü 
Stratejisinin genel 
amacının; otomotiv 
sektörünün 
sürdürülebilir küre
sel rekabet gücünü 
artırmak ve ileri 
teknoloji kullanımı 
nın ağırlıklı olduğu 
katma değeri yük
sek bir yapıya 
dönüşümünü sağla
mak olarak belir
lendiği kaydedildi. 
Bu vizyona ve genel 
amaca yönelik 
olarak; "AR-GE 
altyapısını iyileştir 
mek", "şirketlerin 
tasarım, üretim, 
markalaşma beceri 

ve kapasitelerini 
artırmak", "otomotiv 
sektöründe iç ve dış 
pazarları geliştir 
mek", "hukuki ve 
idari düzenlemeleri 
iyileştirmek" ve 
"fiziki altyapıyı 
geliştirmek" şek
linde 5 hedef tespit 
edildiği bildirildi. 
Türkiye Otomotiv 
Sektörü Strateji 
si'nin genel amacını 
ve hedefleri gerçek
leştirmek üzere, 
Türk otomotiv sek
törünün güçlü ve 
zayıf yönleri ile 
sahip olduğu fırsat
lar, karşı karşıya 
kaldığı tehditler göz

önünde bulunduru
larak hazırlanan 
hedeflere yönelik 
toplam 27 adet 
eylem belirlendiği 
kaydedildi.
Sanayi Bakanı Nihat 
Ergün şunları söyle
di: "Mali disiplenler- 
den taviz vermedik. 
Ekonomimiz dünya
da en hızlı büyüyen 
5 ekonomisi arasına 
gelmiştir. Bugün 
dünyada yatırım
cılara en fazla 
güven veren ülkeler
den biri Türkiye.
Bundan sonra temel 
amacımız makro 
dengeleri korurken 
mikro dengeleri de 
gözetmektir.
Bu yıl Sanayi 
Strateji Belgesi'ni 
açıkladık. Şimdi de 
sektörel strateji bel

gelerini açıklıyoruz. 
Tekstil, Hazır Giyim 
belgelerini ortaya 
koymuştuk.
Otomotiv Strateji 
Belgesi'ni kamuoyu
na sunuyoruz.
Tehditleri bertaraf 
etmek için sakin ve 
makul davran
malıyız. Otomotiv 
sektörü ihracat lid
eri olma özelliğin, 
kaybetme riski 
taşıyor. İthalattan 
vazgeçilmeli.
İhracat artırılmalı, 
ithalat azaltılmalı. 
Otomotiv sektörü 
mutlak ihracatçı 
olma özelliğini 
korumalı.

Borcunu yeniden 
yapılandırmak 
isteyen vatandaşlar, 
öğle arası dahil 
mesai saatleri 
süresince aralıksız 
hizmet alabilecekler. 
İstanbul Anadolu 
Yakası Elektrik 
Dağıtım A.Ş 
(AYEDAŞ) Genel 
Müdürü Sami 
Kovancı, 31 Aralık 
2010 tarihinden 
önceki döneme ait 
fatura borcunu 
yeniden yapılandır
mak isteyen vatan
daşların bundan 
böyle genel müdür
lük ve 15 işletme 
müdürlüğünden, 
öğle arası dahil; 
mesai saatleri 
süresince aralıksız 
hizmet alabilecek
lerini bildirdi.
Kovancı, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
6111 sayılı kanuna 
istinaden elektrik 
tüketiminden kay
naklanan alacakların 
yeniden yapılandırıl
ması için işlemlere 
devam eden 
AYEDAŞ’ın, müşteri
lerine kolaylıklar

ARCELORMITTAL AMBALAJ ÇELİĞİ SAN. TİC. A.Ş. 
FİRMASINA ÂİT GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

08/04/2008 VE IMO15364 SAYILI BEYANNAMEYE AİT 
01/05/2008 TARİHLİ MENKUL KIYMET ALINDISI ZAYİ 

OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR

MM
luıli'lı lıı ctıılı dinil ııtiTidl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

sağlamayı' sürdür 
düğünü kaydetti.

sürecek uygulama
kapsamında başvu-

AY^DAŞ’ın, müşteri
lerinin işlemlerini 
daha kolay yapması 
ve bekletilmemesi/ 
için öğle arası da : 
işlem yapmaya 
başladığını vurgu* 
layan Kovancı/ 
"Uygulama kap
samında 31 Aralık 
2010 tarihinden 
önceki döneme ait 
fatura borcunu 
yeniden yapılandır
mak isteyen vatan
daşlar, Genel 
Müdürlük ve 15 
İşletme Müdürlü 
ğünden öğle arası 
dahil mesai saatleri 
süresince aralıksız 
hizmet alabilecekler" 
bilgisini verdi.
Kovancı, 29 Nisan k 
2011 tarihine kadar 

NÖBETÇİ ECZANE
İS Nisan 20ll Cuma 
BAYER ECZANESİ

ruda bulunan müş
terilerin, yeniden 
yapılandırılacak 
geÇmiş dönem 
borçlarını 6, 9, 12 ya 
da 18 taksite bölerek 
ödeme imkanının da 
bulunduğunu hatır
lattı. Sami Kovancı, 
"Torba Yasa" olarak 
da bilinen Kanun 
çerçevesinde 
geçmiş döneme ait 
elektrik borcunu 
yeniden yapılandır
ma şansını kaçırmak 
istemeyen tüm 
vatandaşların, Genel 
Müdürlük ya da 
abonesi bulunduğu 
AYEDAŞ İşletme 
Müdürlüğüne gide 
rek başvuruda bulu 
nabileceklerini 
bildirdi.

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenîkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.
Tını ı Qir-I M 11H

513 13 08
513 11 33 
513 10 95
513 37 42
513 15 07 
sn 1A 1AULAŞIM

METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

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

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 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev, Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

, 513 24 32
513 45 21-122TAKSİLER

Zabıta
Otobüs İşlet.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BUSKİ
İtfaiye
Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

514 57 96 
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111, 
, Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihîsar

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

OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 PO
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 t
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol . 513 1 O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petfol 513 01 0 3

Gemlik Körfez
«fLİK’lıı İlk »OklOk »IymI »kzktuI

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYÎ : 3940

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 Teşişi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)1.



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bîr katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.5OO TL’den
BAŞLA YAN FİYATLARLA 

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

M
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ

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

mailto:miltongazinosu@wiiidowslive.com


Goodyear aim. % 18 daha az ödeyin.
V-J I Fl I I I i \ // 30 Nisan tarihine kadar

X F) I J I \ 1 -® \*/ Goodyear bayilerinden yapılan
vLV|-----)) \J1 alımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN. YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

| ÜCRETSİZ
| T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Sökme + Takma+Balans

Tel: O 224 524 74 01

Köy Enstitüleri 
anma totılantısı

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 
71. yılönümü bugün Atatürkçü 
Düşünce Derneği organizasyo 
nuyla ilçemizde kutlanacak.
Belediye Düğün Salonu’nda saat 
14.oo’de yapılacak toplantıda Köy 
Enstitülerinin kuruluşu, amacı ve 
kapanış nedenleri anlatılacak.

16 Nisan 2QJ1 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

6ııoıüıear TIBı Gemlikli 
kamyoncularla buluşlu 
Kamyoncuların "Yol Arkadaşı Goodyear*, 
"Yollarda Beraber, Yıllarca Beraber” diye 
rek Gemlik’teki 70 kamyoncu müşteri
leriyle buluştu. Goodyear lastiklerinin 
tanıtıldığı aktivitede yapılan yarışmada 
armağanlar dağıtıldı. Haberi sayfa 7’de

Şaypa Alışveriş Mağazalar Zinciri’nin 41. mağazası hizmete açıldı

Samı Müiİmmii Mü
Şaypa Alışveriş Merkezlerinin Gemlik’te 
üçüncü, Türkiye genelindeki 41. mağazası 
dün düzenlenen törenle açıldı. Çarşı Dere 
si’nde açılan dev mağazanın açılış kurde
lesini Kaymakam Bilal Çelik, Şaypa’nın 
yönetim kurulu üyeleri birlikte kestiler. 
Halkın yoğun ilgi gösterdiği açılışta, ilk 
gün alışverişinde yüzde 25 indirim uygu
landı. İçinde fırını, pastahanesi, pazar 
ürünleri de satılan yeni Şaypa Gemlik’teki 
büyük alışveriş merkezleri arasında reka
bete canlılık getirecek. Haberi syf 5’de

Esnaf Odası Kutlu Doğum 
Haftasında pilaudağıttı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

“Kutlu Doğum Haftası” nedeniyle, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı 
vatandaşlara pilav ve ayran dağıttı. 2’de

Köy Enstitüleri
Yarın, takvimler 17 Nisan’ı gösterecek. 
Bu tarih bana, Türk Eğitim sistemi için 

de, kendine özgü bir modeli destekleyen 
zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel’i ve bu modelin yaratıcısı ve rahmet 
li Hakkı Tonguç Hoca’yı anımsatıyor.

Türk aydınlanmasında büyük yer tutan, 
ama siyasi çekişmelere kurban edilen 
Köy Enstitüleri modeli, adam gibi işletil 
şeydi, Türkiye bugün bulunduğu nok
tadan çok daha farklı bir yerde olacaktı.

1940’ların Türkiyesinde, Cumhuriyet 
devrimlerinin yeşermesi, okuma yazma 
seferberliği yanında, Türk köylüsünün 
içinden çıkmış gençlerin kendi köylerinde 
kalkınma hamlelerini ile bir sıçrayış yaka 
tayacaktı. Devamı sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

F ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan 

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : (0.224) 513 92 40 
k Halkbank karşısı GEMLİK

eleganceos.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Ahlak sükut ederken...
Sıklıkla karşılaşıyoruz ve yaşıyoruz. 
Her gün yeni bir ahlaksızlığa tanıklık 

ediyoruz.
Televizyonlardaki programlar, gazeteler 

deki haberler hep taciz, tecavüz, cinayet
leri veriyor.

Yaşananlar yaşayacaklarımızın haber
cisi...

Görünen o ki;
Çok ciddi boyutta bir kültür deformas 

yonu yaşanıyor.
Kültürel deformasyon ahlaki çöküntüyü 

de birlikte getiriyor.
Çözülme toplumun kurumlarına ve 

dinamiklerine dek yayılmış...
Kurallara uymamak ve kural dışı 

davranışlar göstermek ne yazık ki "bir 
ayrıcalık ve özgürlük" olarak algılanıyor 
ve uygulanıyor.

Oysa özgürlük başkalarını rahatsız 
etmek değil ki.

Yaşamın her alanında özgürlük adı 
altında yapılan kuralsızlıklar diz boyu...

İlginç olan kurallara uyan, disiplinli 
yaşamayı ilke edinenlerin rahatsızlıkları.

Uygarlığın gereklerini yerine getirmek 
“saflıkla” eş değer tutuluyor.

Aslında yaşananlar tümüyle eğitimsiz
likten kaynaklanıyor.

Eğitimin başlangıç noktası aile...
Türkiye'de ve dünyada aile kavramının 

yeniden tanımlanması gerekiyor.
Anne-baba ve çocukların sorumluluk 

sınırları ile yatay-dikey ilişkilerinin çağın 
gereklerine uygun düzeye getirilmesinde 
sayısız yararlar var.

Galiba işin başında anne-babanın “özel 
eğitimi" geliyor.

Türkiye'de ve dünyada en kolay elde 
edilen işlev anne-babahk.

Öyle mi olmalı?
Çocuğu yaşama hazırlayan ilk aşamada 

başlayan davranış yöntemi geleceği 
biçimlendiriyor.

“Ağaç yaşken eğilir" deyimini yaşamla 
özdeşleştirdiğimizde çocuk öncelikle 
annesinden babasından gördüğünü 
doğru olarak algılıyor ve uyguluyor.

Doğal olarak bu durumda asıl belirleyici 
de aile oluyor.

O halde ailenin yani anne-babanın 
doğru bilgilerle donatılması gerekiyor.

Ki çocuklarını da uyumlu, paylaşımcı, 
katılımcı, ilkeli, kararlı, yararlı ve tutarlı 
yetiştirebilsin.

Nasıl başladık nereye geldik?
İnsanoğlunun belki de genetik yapısın

dan kaynaklanan hırslı yapısı, kural tanı
mazlığı ve ilkesizliği de beraberinde 
getiriyor.

Kanımca bugün insanlığı bir ur gibi 
saran çekememezlik, açgözlülük ve öç 
alma duygusu da bu yapının bir sonu-

। cu...
Ne ki olumlu düşünmek zorundayız.
Çünkü bir gün;
Ulu önder Atatürk’ün de işaret ettiği 

gibi,
“Sömürgecilik ve emperyalizm 

yeryüzünde yok olacak ve yerlerine ulus
lar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrı
calığı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbir
liği çağı egemen olacaktır."

Ütopya gibi görünse de gerçekleşeceği 
inancımı sonsuza dek koruyacağım.

Çünkü öyle olmasını istiyorum...

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, etkinliği her yıl sürdüreceklerini söyledi 

Esnaf Odası Kutlu Doğum 
Haftası nda pilav dağıttı

11-18 Nisan Günleri 
arasında kutlanan 
“Kutlu Doğum 
Haftası" nedeniyle, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı, vatan
daşlara pilav ve 
ayran dağıttı.
Hz. Muhammet’in 
doğum günü kabul 
edilen bu haftada 
İlçe Müftülüğü 
bir dizi etkinlik 
düzenlerken, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
da haftanın özelliği 
nedeniyle Gemlik 
halkına pilav ve 
ayran dağıttı.
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
İbrahim Talan ve 
yönetim Kurulu 
üyelerinde gözeti
minde Gemlik 
Belediye girişinde 
bulunan parkta 
dağıtılan pilav ve 
ayrandan alabilmek 
için vatandaşlar 
kuyruk oldular.
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, her 
yıl Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyim 
bu etkinliği 
sürdüreceklerini için kutlu 

olmasını diledi.
söyledi. Haftası'nın tüm
Talan, Kutlu Doğum inananlara

Harpui t 11 hiiyiilı termal tesisi vapacagıf
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa’ya dünyanın 
en büyük Termal 
turizm tesisini 
yapacaklarını söyle
di.
35. Turizm Haftası, 
Bursa’da da çeşitli 
etkinliklerle kutlan
maya başladı. 
Bursa’daki çeşitli 
okullardan gelen 
öğrenciler, Bursa 
Mehter Takımı'nın 
çaldığı marşlar 
eşliğinde Saltanat 
Kapısı'ndan Kapalı 
Çarşı içindeki Koza 
Han'a kadar yürüdü. 
İç Koza Han'da 
düzenlenen törene 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, İl 
Kültür ve Turizm

Müdürü Ahmet 
Gedik ile çok sayıda 
davetli katıldı.
Vali Harput, törende 
yaptığı konuşmada, 
turizmin artık 
Bursa'nın birinci 
gündem maddesi 
olduğunu söyledi. 
Bursa'ya artık yeni 
sanayi tesisi 
istemediklerini, kala 
balık nüfusun istih

damının da yeni tur
izm tesisleriyle 
karşılanabileceğini 
dile getiren Harput, 
bu çerçevede Bursa 
Valiliği olarak gerek
li çalışmaları yaptık
larını kaydetti.
Harput, dünyada 1 
trilyon dolarlık bir 
turizm pastası 
olduğunu vurgula
yarak, 
"Türkiye ve Bursa 
bu pastadan hak 
ettiği payı almalı. Bu 
çerçevede herkese 
görev düşüyor. Biz 
de valilik olarak 
Bursa'ya dünyanın 
en büyük Termal 
turizm tesisini 
yapacağız" dedi. 
Ahmet Gedik de 
halen dünyada 850

milyon kişinin başka 
ülkelere turistik 
seyahat yaptığını, 
bu rakamın 2020 
yılında 1, 5 milyar 
kişiyi bulmasının 
beklendiğini ifade 
ederek, bu hedef 
doğrultusunda daha 
fazla turisti Türkiye 
ve Bursa'ya çekmek 
için gerekli çalış
maların yapıldığını 
belirtti.
Bursa'nın 8 bin 
yıllık geçmişe sahip 
çok eski bir 
yerleşim birimi 
olduğunu vurgu
layan Gedik, son yıl* 
larda yapılan çalış
malarla kente gelen 
turist sayısında çok 
ciddi artış sağ
landığını belirtti
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Marketlerde çantalarınıza MM f&YORUM
Bursa'da bir mar
kette takip ettikleri 
ailenin alışveriş 
arabasına koyduğu 
çantayı çalan 2 
kadın hırsız, 
güvenlik karne 
rasına yakalandı. 
Olay, kent 
merkezinde bir mar
kette meydana geldi. 
Oto tamirciliği yapan 
Hüseyin Işık (27), eşi 
Fatma Işık (26) ve 
2.5 yaşındaki oğlu 
Berkay'ı yanına 
alarak alışveriş yap
mak üzere markete 
girdi. Alışveriş 
arabasını alan Fatma 
Işık, oğlu Berkay'ı ve 
çantasını arabaya 
koydu. Market içinde

arte lahzasında »angın çıktıS

Bursa İnegöl Orga 
nize Sanayi Bölgesi 
4. Cadde'de parke, 
döşeme ve zemin 
kaplama üretimi 
yapan İzmit merkezli 
Serfloor fabrikasının 
yakıt bölümünde 
yangın çıktı.
Merkezi İzmit'te 
bulunan ve iki ay 
önce İnegöl 
Organize Sanayi 
Bölgesi 4. Cadde 
üzerindeki bir fab
rikanın yerini kâr 
ortağı olarak işleten 
MDF ve parke üretil 
mi yapan Serfloor 
fabrikasının yakıt 
bölümünde, yakıt 
kazanının vanasının 
kapalı unutulması 
sonucu oluşan 
basınçtan dolayı 
patlama meydana 
geldi. Şiddetli patla
ma sonucu yakıt 
bölümünde bulunan 
yanık yağlar yan-

Devrilen Tır Yoiu Kapattı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde kontrold
en çıkan tavuk eti 
yüklü TIR'ın karşı 
şeride geçerek 
devrilmesi sonucu 
Bursa-İzmir karayolu 
ulaşıma kapandı. 
TIR'ın kaldırıl
masının ardından 
yol ulaşıma açıldı. 
Kaza sırasında 
yoldan başka aracın 
geçmemesinin daha 
büyük bir kazayı 
önlediği belirtildi. 
Manisa'nın Akhisar

gezinmeye başlayan 
aileyi girişten 
itibaren 2 kadın 
takip etmeye 
başladı. Şarküteri ve 
et reyonlarında 
bulunduğu sırada 
Fatma Işik'ın bir 
anlık dalgınlığından 
yararlanan hırsızlar
dan biri etrafı 
izlerken, diğeri çan
tayı çalmak için 
teşebbüste bulundu.

maya başladı. Yakıt 
bölümünü bir anda 
saran alevlerve 
siyah dumanlar 
gökyüzünü 
kaplarken, İnegöl 
İtfaiyesi yangına 
bütün ekipleri ile 
müdahale etti. 
Organize Sanayi 
Bölgesindeki diğer 
işletmelere ait itfaiye

İlçesi'nden yüklediği 
tavuk etlerini 
Bursa'ya götüren 
İbrahim Özdoğan 
yönetimindeki 34 FP 
9531 plakalı TIR, 
Kosova rampasında 

İlk seferde başarılı 
olamayan kadın 
hırsız, ikinci kez 
elini uzatarak 
çantayı aldı. 
Tekrar reyonlara 
yönelen kadın hırsı
zlar, kısa bir süre 
oyalandıktan sonra 
hızla uzaklaştı. 
Ancak hırsızların 
birisi panik yaparak 
giriş kapısına yönel
di. Diğer hırsızın 

araçlarının da 
müdahale ettiği 
yangın için, İnegöl 
Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğüne 
ait su tankları 
da su taşıdı. 
İtfaiye ekipleri bir 
yandan yakıt 
bölümündeki 
yangını söndürmeye 
çalışırken, diğer 

sürücüsünün direk
siyon kontrolünü 
yitirmesi sonucu, 
karşı şeride geçerek 
devrildi. TIR'ın 
devrildiği sırada 
araç gelmemesi 

uyarması'üzerine 
geriye dönen zanlı, 
kasaların arasından 
geçerek dışarı 
çıktı.
Markette hırsızların 
kendilerini üzün 
süre takip ettiğini 
söyleyen Hüseyin5 
İşık, "Çok rahat 
davranıyorlar. 3 bin 
TL zararım var. Biz 
hiçbir şey fark 
etmedik bile. 
Bilezikleri kredi ile 
almıştım, hala taksi
tini ödüyorum" diye 
konuştu.
Polis, 18-20 yaşların
da, yüzleri ve 
eşkalleri net bir 
şekilde belli olan 2 
kadın hırsızı arıyor. .

Diş Hejkimi
Özcap VURAL
ca n v ıı ra11 9 3 3@ h o tına i I com 

wwvv.milliyet/blog/özcan vural

yandan alevlerin 
ağaç Ve talaşların 
bulunduğu diğer 
bölümlere sıçrama
ması için çaba har
cadı. İki saat süren 
çalışmanın ardından 
kontrol altına alman 
yangında yakıt 
bölümünde büyük 
maddi hasar 
meydana geldi.

KARTEPE 
FABRİKASINDA DA 
YANGIN ÇIKMIŞTI 
Öte yandan, İzmit 
merkezli firmanın 
İzmit Kartepe 
Uzuntarla mevkiinde 
bulunan döşeme, 
zemin kaplamaları 
ve parke imalatı 
yapan fabrikasında 

• da 1 Nisan 2010 
tarihinde yangın 
çıkmış, bu yangında 
da büyük maddi 
zarar meydana 
gelmişti 

daha büyük bir 
kazayı önledi. 
Araç sürücüsü 
Özdoğan hafif 
kazada yaralanırken, 
TIR'da yüklü 
bulunan tavuk 
etleri aynı firmaya 
ait bir başka araçla 
taşındı. Kaza 
nedeniyle trafiğe 
kapanan Bursa-İzmir 
karayolu TIR'ın 
kaldırılmalıyla 
yeniden ulaşıma 
açıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

Milletvekili olmak (! )....
Sayın okurlarım; Belki hepinizin merak 

ettiği bir soru var;
“Bazı insanlar milletvekili olmak için 

neden bu kadar çırpınır?”..
Vatan millet aşkı, vatandaşa hizmet...
Bence işin ulvi boyutu ya da ideolojik 

bir duruş sergileme arzusu değil insanları 
bu çabaya sokan...

Baştan söyleyeyim; Geç beyim geç...
Türkiye'nin siyasi gündemi Özellikle son 

birkaç aydır 12 Haziran seçimlerine kilit 
lenmiş durumda.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 
Anksra'ya akan, sayıları 20 bini aşan mil
letvekili aday adayı Ankara'da1,tabiri caiz 
ise cirit atıyordu.

Her yerde bir kulis çalışması, göze girme 
çabası, ama illa milletvekili adayı ola
bilmek hem de seçilebilme şansı olan bir 
sıradan aday olmak için kıvranan binlerce 
kişi Ankara'da oradan oraya koşüşturu 
yordu.

İnsanlar durup dururken paralarım 
sokağa saçmaz...

Milletvekili adaylığı döneminde bir 
adayın harcadığı paranın dudak ısırtacak 
cinsten olduğu söylenir.

Bu kadar parayı harcayıp da 5 sene vekil 
olup, hizmet etmeyi binlerce insan neden 
bu kadar çok ister?..

Öncelikle milletvekilliği çok avantajlı bir 
iştir.

Beş yıl yakanda milletvekili rozeti 
fiyakalı.dokunulmaz Türk büyüğü olarak 
yer -içer gezersin...

Milletin kendi işsiz-aç ,sıkıntıda umu
runda değildir.

Ama vekili olarak ayda yaklaşık 10 bin 
300 lira (yaklaşık 5 bin Euro) maaş ve yol
luk alırsınız. Bir de bizim ülkemizde mil
letvekili olduktan sonra emekliolanlar 
özel koşullara da sahip oluyorlar. >

Emekli olduklarında da ayda ellerine yak
laşık 5 bin liraya yakın emekli maaşı 
geçiyor.

Bundan sonra sizin ve ailenizin ölünceye 
kadar tüm sağlık harcamaları TBMM'ye 
ait...
İstediğiniz doktora, istediğiniz hastaneye 

özgürce gidip muayene ve tedavi olur
sunuz.

Ha bir de vekil olduğunuz dönemde 
dokunulmazlığınız vardır.

Siyasal güç de tabası.
İş takibi yaparsınız, iş bitirirsiniz,' 
kimse bir şey söyleyemez.
Eee.. millet vekilisiniz..
Firmalarınız, şirketleriniz kar etmeye 

başlar.
Milletin vekili olma avantajını kullanıp 

başka yerlerden de para kazanmayı 
sürdürürsünüz.

Sayın okurlar; Gördüğünüz gibi mil
letvekilliği kıyak bir iş.

Ahhh.. Bende bu dereden su içebilsem 
diyorsanız,,

İçemezsiniz..
Beyler dereyi hep kendilerine doğru 

akıtırlar..
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■raangmı ı ııı mımiMiı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Köy Enstitüleri
Köy Enstitülerinin kuruluşu 18 Aralık 1938 tari

hidir./
Atatürk’ün ölümünden bir ay sonra Köy Enstitü 

terinin kuruluş yasası çıkarılmıştır. Teklifi Milli Eği 
tim Bakanı Hasan Ali Yücel vermiş, Çumhurbaşka 
nı ismet İnönü’de desteklemişti.

Birinci Dünya Savaşı ndan sonra paylaşılmış 
olan Osmanlı İmparatorluğu, Kürtuluş Savaşı son
rası ise yeni bir devlet kurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devİetl.
Savaştan çıkmış bu toplum, her alanda yoksul 

düşmüş, nüfusun yüzde 80'i köylerde yaşayan hal 
kın eğitim durumu işe faciaydı.

Eski türkçeyi (Osmanlıcayıj bilenlerin oranı ise 
sadece yüzde 5’tİ.

Muştafa Kemal'in başlattığı devrimlerin yeşerebil 
meşinin tek yoJu, eğitimde seferberlik yapmak, 
okuma yazma oranını yükseltmek, tarımla uğraşan 
köylüye modern tarıma öğretmekti.

İşte, Köy Enstitülerinin kuruluş amacı buradan 
doğmuştur.

Köyden alınan çocukları eğitip, öğretmen yap
mak.v,e yaşadıklarr köylerine birer öncü olarak 
.gönderip onlara okuma yazmayı, hem de modern 
tarım uygulamalarını öğretmeyi amaçlıyordu.
. Bu işi kentli gençler yapamazdı.
İsmail Hakkı Tonguç, kıraç Anadolu topraklarında 

21 adet Köy Enstitüsü açarak yola çıktı.
Demiryollarına yakın yerlere açılan Köy Enstitüle 

ri, aynı zamanda birer tarım uygulama alanlarıydı.
Bir yandan öğretmenlik formasyonunu kazanan 

köy gençleri, öte yandan da modern tarımı öğreni 
yordu.

Bu enstitülerde ustalık, marangozluk, nalbantlık, 
tesisatçılık gibi beceri dersleri yanında, müzik, 
spor,resim, heykel, edebiyat gibi sanat ve kültür 
dersleri de ağırlıktaydı.

Köy enstitülerinden yetişen gençler arasından 
Türk edebiyatına önçmli ustalar kazanılmıştı.

Fakir Baykurt, Mahmut Makat, Kemal Tahir gibi 
usta kalemler köy enstitülerinde yetişti hep.

Köy enstitülerinden ünlü ozanlar çıktı.
Koy enstitülerinde teori olarak öğrenilen tarım 

dersleri, enstitü yanındaki tarlalarda, bağlarda, 
tavuk kümeslerinde, ağıllarda pratiğe dönüşüyor
du.

Okulu bitiren öğretmen öğrenciler köylerinde 
I bilgi birer öğretmen, birer önder çiftçiydiler.

Çocuklara ve ergin kişilere Latin alfabesiyle 
okuma yazma öğretilirken, köylüye de modern 
tarım anlatılıyordu;

Okuma yazma ve özgün eğitim yan yana gidiyor
du.

Bugünün Halk Eğitim Kursları nasılsa, o gün de 
öğretmenler bunu köylerde yaparak uyguluyordu.

Bu durum köylerde bazı şeyleri yıkmaya başladı.
Bilhassa Ortaçağdan kalma ağalık düzenin 

yaygın öldüğü bölgelerde köye gelen aydınlanma 
bazılarının çıkarlarını bozmaya başlamıştı.

“Gavur” demeye başladılar bu öğretmenlere..
Çalgı çalan, köylüye çiftçiliği öğreten, arıcılığı, 

bağcılığı öğreten öğretmen mi olurmuş.
İkinci dünya Savaşının zor günleri geride 

kaldığında ulus sıkıntılı güler aşmıştı. Yokluklar, 
karaborsa türemiş, İnönü iktidarı ağır fatura ödeme 
ye başlamıştı. Bir yandan da Tarım Reformu 
başlatılmıştı.

Tüm bunların faturası Köy Enstitülerine çıkarıldı. 
Enstitüler çıkar çevrelerince kominist yüvaları ola 
rak tanıtıldı. Köy enstitülerinde karma eğitim vardı. 
Seçimlerden çekinen rahmetli İnönü’nün imzasıyla 
Köy Enstitülerinin kapatılmasına karar verildi.

Köy Enstitüleri’nin görülen aksaklıkları gideril 
şeydi, bugünün Türkiyesi, şimdi farklı bir Türkiye 
olurdu. Hasan Ali Yücelleri ve Tonguç Babaları 
bugün saat '14.oo de Belediye Düğün Salonunda 
yapılacak toplantıda saygıyla anacağız.

CHP'li kaılııılarılan şehit ailesine ziyaret
GHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkan Nil avcı 
ve üyeleriyle bera 
ber Şehitler Haftası 
nedeniyle Gemlikli 
şehit ailesini 
ziyaret ettiler.
2008 Kasım ayında 
Giresun’da vatani 
görevini yaparken 
şehit düşen Jandar 
ma Komando Meh 
met Güngör’ün 
Hamidiye Mahalle 
si’ndeki baba 
ocağını ziyaret eden 
CHP Kadın Kolu 
üyeleri, şehit annesi 
Ayşe Güngör ile 
şehit babası Kurtça 
Güngör’ü ziyaret 
ettiler.
Kadın kolu yönetimi 
“CHP olarak sadecd 
şehitler gününde 
değil her zaman 
şehit ailelerinin 
yakınındayız.

Şehit aile, lerinin 
sorunlarına çözüm 
üretilme sinde 
her zaman ön 
ayak olmaya 
hazırız” dediler. 
Terhisine 90 gün

kala şehit olan 
Mehmet Güngör ün 
babası Kurtça 
Güngör de 3 yıla 
yakın bir zaman 
geçmesine rağmen 
acılarını hergün

yüreğinde 
hissettiklerini ve 
oğlunun bir evin tek 
oğlu olduğunu, 
teröre lanet 
okuduğu sözlerine 
ekledi.

flKP'li kaünilar Kaymakam Celih’i ziyaret etti
Ak Parti Kadın 
Kolları Başkanı 
Yadigar Sönmez ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Kaymakam 
Bilal Çelik'i maka 
mında ziyaret etti. 
Ak Parti Kadın 
Kolları Başkanı 
Yadigar Sönmez 
yardım talebinde 
bulunanlar ile ilgili 
Kaymakam Bilal 
Çelik'e bilgi verdi. 
Kaymakamımız 
yardım için 
başvuranların 
kendilerine yön-

Kantar, i
HAS Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, Türkiye'nin 
ithalata yönelik 
Tarım Politikasını 
eleştirdi. Geçmişte, 
Dünya'da kendi ken
disine yetebilen 
ender ülkelerden , 
biriyken, bugün 
bizim tarım alan
larımızın ancak 
yarısı büyüklüğün
deki Yunanistan'dan 
Pamuk ithal eder 
duruma geldiklerini 
belirten Kantur, "15- 
20 yıl önce hatırı 
sayılır bir tarım ülke- 
siydik. Bugünse 
başta Rusya olmak

lendirilmesini, ilgileneceğini
Sosyal Yardımlaşma söylerken, gerçek 
Vakfı’hın bu konuyla ihtiyaç sahibi olanla,

olmayanın 
ayırt edilmesi 
gerektiğini, çünkü 
bu durumun suisti- 
mal edildiğini söz
lerine ekledi.
Kaymakamımız 
Bilal Çelik, Sosyal 
Yardımlaşma 
vakıflarında bayan
larında bulunması 
gerektiğini 
düşündüğünü, 
bayanların yardım
laşma konusunda 
çok özverili ve çok 
gayretli olduğunu 
söyledi.

arım politikalarını eleştirili

üzere 100 den fazla 
ülkeden tarımsal 
ürün ithal ediliyor. 
Bu, AB ve IMF nin 
dayattığı yal niş 
tarımsal politika

anlayışı ülkedeki 
tarım nüfusunu 
azaltmak üzerine 
kurgulanmıştır. 
Ülkenin yalnız 
tarım değil, her alan

da dışa bağımlılık
tan kurtulacak 
iktisadi bir 
programa ihti 
yacı var. Fakat, 
halen Derviş-Fisher 
modeli denen 
17,IMF proğramına 
devam ediliyor. 
Bu pröğramla, 
ülkenin ithalata 
ve tüketime dayalı 
olarak büyümesi 
hedefleniyor. 
Gelinen noktaysa, 
borcu artmış, 
üretimi azalmış 
ve köyden şehire 
göçü hızlanmış 
bir Türkiye" 
şeklinde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şaypa Alışveriş Mağazalar Zinciri’nin 41. mağazası hizmete açıldı

Şaypa Gemlikte 3. mağazasını açtı
Şaypa Genel Müdürü Yusuf Şaylı, "Bursa yerel perakende sektörünün 

lideri Şaypa, 500 kişiyi daha istihdam ediyor" dedi.

"Hem Cana Yakın 
Hem Cebe Yakın" 
sloganıyla Bursa'nın 
yerel market 
mağazacılığının lider 
kuruluşu olan Şaypa 
Alışveriş Merkezleri, 
Gemlik'te açtığı yeni 
şubesiyle zincire bir 
halka daha ekledi. 
Perakende sektörü 
nün Bursa'daki lider 
kuruluşu Şaypa 
Alışveriş Merkezleri, 
Gemlik'teki üçüncü 
şubesini de 
hizmete açtı.
Şaypa Yönetim 
Kurulu Başkanı Hıdır 
Şaylı ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle, 
Gemlik İlçe Kayma 
kamı Bilal Çelik ve 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
açılışını yaptığı 
Gemlik Mağazasına, 
ilçe sakinleri yoğun 
ilgi gösterdi.

ŞAYLI "REKABET 
BİZİ SEVİNDİRİYOR" 
Şaypa ÂVM’nin 
Gemlik'teki yeni 
mağazasının 
açılışında konuşan 
Şaypa Genel Müdürü 
Yusuf Şaylı, 85 yıllık 
deneyimi, 40 
mağazası ve bu 
topraklardan kazan 
dığını yine bu toprak 
lara yatıran bir 
kurum olarak Şay 
pa'nın, bin 700 kişi
lik çalışan kadro
suna 500 kişiyi 
daha ekleyeceği 
müjdesini vererek, 
"BursalIlara yeni iş

olanakları sağlayan 
Şaypa çok yakında 
2 bin 200 kişilik 
büyük bir aile 
olacak" dedi.
Samimi ve dürüst 
iletişimi ile

Şaypa'nın, her geçen 
gün marka değerini 
biraz daha artırdığını 
hatırlatan Yusuf 
Şaylı, "Cana ve cebe 
yakın" ilkesiyle de, 
perakende sek

töründe fark yarata 
rak, yerel perakende 
de lider konuma 
geldiklerini söyledi. 
"Aslında 2 bin 200 
çalışanımız, çalışan
larımızın aileleri ve 
günde 60 bin ziyaret 
çimizi de eklersek, 
Şaypa ailesi yüz 
bine yaklaşan bir 
nüfusu barındırmak
tadır" diye konuşan 
Şaylı, yeni istihdam 
olanakları yaratmaya 
devam edeceklerini, 
istihdamı büyüme 
nin olmazsa olmazı 
olarak kabul ettik
lerini ifade etti.

Konuşmasında, 
artık Şaypa 
markasının Bursa ile 
özdeşleşti ğini ve 
her bir Şaypa'nın 
Bursa demek 
olduğunu aktaran 
Genel Müdür Şaylı, 
perakende sek
töründe rekabetin 
artmasının ken 
dilerini sevindirdiği
ni, baltalamanın 
değil dürüst yapılan 
rekabetin gelişme, 
kalite ve verimliliği 
tetiklediğini ve emek 
gerektirdiğini, sek
törü ve ekonomiyi 
canlı kıldığını 
sözlerine ekledi. 
Kurdela kemsinin 
ardından, Şaypa 
Yönetim Kurulu 
üyeleri ve konuklar 
hep birlikte 
mağazayı gezdiler. 
Mağazada dün gece' 
yarısına kadar tüm 
ürünlerde yüzde 25 
indirim uygulandı.
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Hami ilde tap hanımsız aday uar? MHP: “Bu seçim 
1950'den ilaha önemli"

12 Haziranda yapıla
cak milletvekili seç i-, 
mi için 249 bağımsız 
aday başvuru yaptı. 
İl il yarışacak olan 
bağımsızların listesi 
şöyle: 
Alınan bilgiye göre, 
seçime bağımsız 
aday olarak katılmak 
isteyenler, 11 Nisan 
günü saat 17.00'ye 
kadar milletvekili 
seçilmek istedikleri 
çevrenin il seçim 
kuruluna, yasal şart 
ve nitelikleri taşıdık
larını belirten bir 
dilekçe ile başvuru
larını yaptılar.
Bağımsız adaylar 
2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi 
Kanunu'nda yapılan 
değişiklik gereği bu 
yıl en yüksek dere- \ 
cedeki devlet memu
runa mali haklar 
kapsamında yapıl
makta olan her türlü 
ödemelerin bir aylık 
brüt tutarı olan 7 bin 
734 lirayı yatırdı. 
YSK, 22 Temmuz 
2007'de yapılan 
seçime bağımsız 
katılacak adayların 
446 YTL 36 YKr 
yatırmasına karar 
vermiş ve 2002’deki 
seçimde 726 bağım
sız milletvekili adayı 
yarışmıştı. Bağımsız 
adaylık için yatırılan 
ücretin 446 liradan, 
7 bin 734 liraya 
çıkarılması 
nedeniyle bu yıl ki 
bağımsız aday 
başvuruları 249'a 
indi.

Bağımsız milletvekili 
adaylığı için il seçim 
kurullarına, 
Adana'da 6, 
Adıyaman'da 3, 
Afyonkarahisar'da 2, 
Ağrı'da 4, 
Amasya'da 1, 
Ankara'da 11, 
Antalya'da 5, 
Artvin’de 1, 
Aydın'da 5, 
Balıkesir'de 3, 
Bingöl'de 1, 
Bitlis'de 3, 
Burdur'da 1, 
Bursâ'da 4, 
Çanakkale'de 2, 
Çorum'da 1, 
Denizli'de 3, 
Diyarbakır'da 14, 
Edirne'de 1, 
Elazığ'da 2, 
Erzurum'da 1, 
Eskişehir'de 4, 
Gaziantep'de 4, 
Gümüşhane’de 1, 
Hakkari'de 5, 
Hatay'da 9, 
İsparta'da 4, 
Mersin'de 3, 
İstanbul'da 39, 
İzmir'de 14, 
Kars’ta 1, 
Kayseri’de 2, 
Kırklareli'nde 1, 
Kırşehir'de 1,

Kocaeli'nde 6, 
Konya'da 2, 
Malatya'da 4, 
Manisa'da 3, 
Kahramanmaraş'ta 
1, 
Mardin'de 6, 
Muğla'da 4, 
Muş'ta 2, 
Nevşehir'de 1, 
Niğde’de 1, 
Ordu'da 1, 
Rize'de 1, 
Sakarya'da 1, 
Samsun'da 2, 
Siirt'te 1, 
Sivas'ta 2, 
Tekirdağ'da 3, 
Tokat'ta 1, 
Trabzon'da 4, 
Tunceli'de 1, 
Şanlıurfa'da 11, 
Van'da 10, 
Zonguldak'ta 2, 
Aksaray'da 1, 
Batman'da 3, 
Şırnak'ta 5, 
Ardahan'da 2, 
İğdır'da 1, 
Yalova'da 2, 
Kilis'te 1, 
Osmaniye'de 2 kişi 
başvuru yaptı. 
Siyasi partilerin mil
letvekili aday lis
teleri ile bağımsız 
249 adayın 11

Nisanda yapılan 
başvurularını incele
meye alan YSK, 
siyasi partilerin 
aday listelerini 
inceledikten sonra 
saptanacak eksiklik
lerin tamamlanması 
için Siyasi partilere 
bildirimde bulu
nacak.
Bağımsız adaylar 
dahil milletvekili 
geçici aday listeleri, 
19 Nisan Salı günü 
radyo, televizyon ve 
Resmi Gazete'de 
yayımlanacak.
Geçici adaylar aynı 
gün ilgili il seçim 
kurulu ve YSK'ca 
doğrudan incelem
eye alınacak. Bu. 
adaylara karşı 
yapilacak itirazlar da 
incelenecek. YSK, 
istifa, itiraz veya 
inceleme üzerine 
adaylıktan çıkarılan
lar nedeniyle ortaya 
çıkan aday 
eksilmelerinin 
tamamlanmasını 
siyasi partilere 
bildirecek.
Millet vekili aday 
listelerindeki 
eksiklikler, ilgili 
siyasi partilerce 
tamamlanarak 
YSK'ya bildirilecek. 
Bağımsız adaylar da 
dahil tüm adaylarla 
ilgili son sözü YSK 
söyleyecek. Kurul, 
milletvekili kesin 
aday listelerini 29 
Nisan Cuma günü 
radyo, televizyon, 
Resmi Gazete ve 
illerde ilan edecek.

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Tunca 
Töskay, 12 
Haziran'da yapıla
cak genel seçimler
le ilgili çarpıcı açık
lamalarda bulundu. 
Toskay, partisinin 
Antalya II Başkan 
lığında, İl Başkanı 
Adnan Kaya ve > 
Antalya milletvekili 
adayları ile basın 
toplantısı düzenle
di. Basın toplantısı' 
öncesinde fotoğraf 
çekmek isteyen bir 
gazetecinin "Sayın 
Genel Başkanım. 
Buraya bakar 
mısınız?" demesi. 
üzerine Toskay, 
"Ben Genel Başkah 
değilim. 'Böyle kısa 
oluyor' diyorsunuz 
ama o zaman bizi 
de kısa keserler. 
Bunu dil
lendirmeyin" dedi. 
Toskay, 2011 genel 
seçimlerinin 
Türkiye Cumhüri * 
yeti tarihinin en '■ 
önemli seçim
lerinden biri oldu 
ğunu kaydetti. 
Seçimlerin Türkiye 
Cumhuriyeti devleti 

ve Türk milletinin 
kaderini etkileye
ceğini ifade eden 
Toskay, "Bu seçim
ler belki 1950 
seçimleri ile 
kıyaslanabilir. 1950 
seçimleri kadar 
belki de ondan 
daha önemli bir 
seçime gidiyoruz. ' 
Parti olarak seçime 
çok. iyi hazırlandık" 
diye konuştu. 
Seçim sürecinde, 
Kumluca'dan 
Korkuteli'ne kadar 
vatandaşların 
sorunlarını belir
lemek amacıyla 
diğer parti mensu
plarıyla ekonomi, 
tarım Ve sanayi gibi 
konuların rahatlıkla 
f artı şi I iri âsi g'e re k - 
tiğihi söyleyen 
Toskay, "Sanal gün
demle, bir takım 
gerginliklerle seçim 
dönemi geçirirsek, < 
vatandaş sağlıklıoy 
kullanma, akılcı oy 
kullanma? imkanını 
kaybediyor. Bir 
gerginlik ye kam
plaşma içerisinde . 
seçime gidilme 
meli" dedi.

■IHB
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

HEWAt||g
Firmamızda 

vasıfsız olarak 
çalışacak 30 yaş altı j 

Bay Elemanlar 
aranıyor.

0.224 524 73 54
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ATATÜRKÇÜDÜSÜHCE 
DERNEIİİ BAŞKANLIĞINDAN 

ETKİNLİĞE DAUET
BUGÜN SAAT 14.OO’DE 

BELEDİYE DÜĞÜN
SALONU’NDA YAPILACAK 

OLAN 
“KÖY ENSTİTÜLERİ 

ANMA ETKİNLİĞİNE 
TÜM GEMLİK HALKI 

DAVETLİDİR
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Goodyear TIB’ı Gemlikli
kamyoncularla buluştu

Valilikten kamuya 
yangın uyarısı

Kamyoncuların “Yol Arkadaşı Goodyear”, “Yollarda 
Beraber, Yıllarca Beraber” diyerek Gemlik’teki 70 kamyon
cu müşterileriyle buluştu. Goodyear lastiklerinin tanıtıldığı 
aktivitede yapılan yarışmada armağanlar dağıtıldı
Goodyear Lastikleri 
TAŞ.nin düzenlediği 
“Yol Arkadaşı” 
aktivitesini programı 
kapsamında 
Gemlik’te 145 Nolu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifinde 70 
üyenin katıldığı 
aktivitede üyelere 
Goodyear’ın lastik 
teknolojileri ve yeni

likleri ahlatıldı.
Yapılan yarışma 
sonucu üyelere 
hediyeler dağıtıldı. 
Kooperaııt ûyeieri 
arasında çekilen 
kura sonucunda 3 
üyeye 2 şer adet ön 
aks lastiği olan 
Goodyear RHS II 
hediye edildi. 
Kamyoncuların 
“Yol Arkadaşı” 
Goodyear ile 
Yollarda Beraber, 
Yıllarca Beraber... 
sloganıyla yola 
çıkan ekibi, önceki 
gün Gemlik’teydi. 
Goodyear lastik
lerinin özelliklerinin 
tanıldığı aktivitidete 
kamyoncular araçla 
rında kullandığı 
lastiklerin özellikleri
ni tanıdılar.
Goodyear Basın 
Bürosu’ndah 
yapılan açıklamada, 
Dünyânın en büyük 
lastik üreticilerinden 
Goodyear, “Yol 
Arkadaşı” kamyon- » 
cu müşterileri ile 
Mart ayından itiba 
ren Türkiye çapında 
bir araya geliyor. 
Goodyear’ın tecrü
belerini ve bilgi 
birikimini kamyon 
lastikleri seğmen 
tinde de en iyi şe 
kilde kullandığının 
altını çizen 
Goodyear Lastikleri 
T.A.Ş. Kamyon 
Lastikleri Ürün 
Müdürü Faruk Uslu, 
“Biz Goodyear 
olarak kamyoncuları 
anlıyoruz ve her 
zaman onların 
yanındayız. “Yol 
Arkadaşı" Goodyear 
aktivitemizin amacı,

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

çok geniş bir coğraf 
yaya yayılmış kam 
yoncu dostlarımızla 
bir araya gelmek ve 
onları yenilikçi ürün
lerimiz ve hizmetle 
rimiz konusunda bil
gilendirmek... 
Etkinliğimizde gerek 
sunduğumuz kam
panyalar gerekse 
satış sonrası hizmet 
lerimiz ile kamyoncu 
müşterilerimizin 
daima yanında ola
cağız" dedi.

Goodyear Kamyon 
Lâstikleri Para 
İade Garântili 
Goodyear, 21 Mart 
2011 tarihinden 
itibaren “Yol 
Arkadaşım” aktivite- 
si yaptığı tüm noktam 
larda, şktivite ye 
katılan müşterileri 
için “Para İade 
Kampanyası” başla 
tıyor. Kampanya 
dahilinde tüketiciler 
Goodyear yetkili 
bayilerinden satın 
aldıkları lastikleri, 
sebebi ne olursa 

olsun satın aldıkları 
tarihten itibaren 3 ây 
içerisinde iade ede
biliyor.
Kampanyadan 
yararlanmak için 
lastiğin çalışır 
durumda ve % . 
20 den az aşınmış 
olması yetiyor, 
tüketiciler ilgili 
bayilerden, bayi 
kaşesi ile yaptıkları 
ahmlşrda, 3 ay 
içerisinde değişim 
ya da para iadesi 
alabiliyor. 
Goodyear Lastikleri 
T.A.Ş. hakkındâ Üre
tim, satış ve satış- 
sonrası hizmetleri 
ile lastik sektöründe 
faaliyet gösteren . 
Goodyear Lastikleri 
T.A.Ş., dünyadaki en 
büyük lastik üretici
lerinden olan 
Goodyear Tire and 
Rubber Com 
pany'nin Türkiye'de 
ki iştiraki olarak, 1 
Eylül 1961'de kurul
du. Türkiye’de bini 
aşkın çalışanı ile 
İzmit ve Adapa 

zarı’ndaki 2 üretim 
tesisinde faaliyet 
gösteren ve ürün
lerini Goodyear, 
Duhlop, Ful da, 
Sava ve Debica 
markaları altında 
üretip satan Good 
year Lastikleri T.A.Ş. 
Türkiye’de yaklaşık 
700 bayisi, 43 
Premio mağazası ve 
300’ü aşkın araç 
servisleri kanalıyla 
tüketicilere hem 
tüketici lastikleri 
hem de ticari 
lastikler ve hizmet 
ler sunmaktadır.
Goodyear Lastikleri 
'T.A.Ş. araç lastikleri 
ve bağlantılı 
hizmetlerde tüketici
lerin ilk tercihi olma 
vjzyonuyla faaliyet 
göstermektedir.
Goodyear Lastikleri 
T.A.Ş., ürünleri ve 
Türkiye’deki operas 
yonları hakkında 
daha fazla bilgi 
edinmek için, 
www.go0dyear.com. 
tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
9 hastanın öldüğü 
Şevket Yılmaz 
Devlet 
Hastanesi'ndeki 
yangının ardından 
130 hastane, yurt 
ve yuvanın yangıp 
denetiminden geçir
ildiğini, ilk dene
timde kurumların 
yüzde 80’inde 
aksaklıkların gider
ildiğini, gidermeyen 
yüzde 2Ö'lik kısmin 
ise uyarıldığını 
söyledi. Uyarılara 
rağmen gerekli 
düzenleme yap
mayanlara yasal 
işlem başlatıla
cağını anlatan Vali 
Harput, 
"Denetimlerimizi 
sıklaştıracağız" 
dedi, i 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
makamında düzen
lediği basın toplan
tısında denetimler 
hakkında bilgi 
verdi. Vali Harput, 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastane 
si'nde 9 kişinin 
öldüğü yangın

Kış turizminin* 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
yoğun kar yağışı 
zirveye günübirlik 
gelen Arap 
turistleri de şaşırttı. 
Nisan ayı sonuna 
kadar Uludağ'da 
kar yağışının 
beklendiği, sabah 
saatlerinde 50 
santimetre olârak 
ölçülen kar 
yağışının 65 san
timetreye ulaştığı 
bildirildi.
Otellerin sezonu 
kapattığı zirve 
günübirlikçilere 
kaldı. Sadece 
pistlerde kızak ve 
kar motoru 

sonrası denetimlere 
hız verildiğini ifade 
ederek, "Benzer, 
sıkıntıların bir daha 
yaşanmaması için 
düğmeye baktık. 
113 noktada dene
tim yaptık. Bu toplu 
yaşam merkez
lerinde bir hayli 
eksiklikler gördük.: 
İlk denetimde 
uyardığımız kurum- 
ların yüzde 80,’i 
aksaklıkları giderdi. 
Gidermeyen yüzde 
20'1 ik kısım ise 
uyarıldı. Bunarağ- 
men hala düzelt- 
meyenlere gerekli 
yasal işlem yapıla
cak. Denetimlerin 
azalması bazı 
kurumlarda r 
ehavet oluştüra-. 
bılıyor. bu 
nedenle sık sık 
denetimlere devam 
edeceğiz. Denetim 
ekiplerinde konu
larında uzman isim
ler yer alıyor. 
Hastanelerimiz ve 
yurtlarımız yangın 
noktasında geniş 
çaplı denetime tabi 
tutuldu" diye 
konuştu 

kiralanırken, 
Uludağ'ı görmek 
için Kuveyt'ten 
gelen turistler ise 
sürpriz yaşadı. 
Arap turistler, kar 
motoruyla tur atıp, 
kızak kiraladılar. 
Zirvede sadece bir 
kafeterya ile . 
Kuşaklıkaya'ya 
günübirlikçileri ~ 
taşıyan telesiyejler 
çalışıyor.
Görüş mesafesinin 
yoğun yağış ve 
sisle çok düştüğü 
Uludağ'da kar 
yağışının 
aralıklarla bu 
ay içinde ;
devam edeÇâği 
öğr^njl^A ,

Gazetesi:_www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.go0dyear.com
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EGEMENLİK SEVDASI
Egemenlik, 

başka toplumiarın 
sömürgeciliği altın
da olmamak, kendi 
kendine hakim 
olmaktır. Yani ege
men olmak, hür ve 
bağımsız olmaktır. 
Ulusal egemenlik 
milletin onurudur, 
şerefidir. 23 Nisan 
1920 Türk milletinin 
esaretten kurtulup 
ulusal egemenliğini 
kazandığı gündür. 
Bir zaferdir, bir 
bayramdır 23 
Nisan...

Cumhuriyet ilan 
edilmeden önce 
egemenlik millete 
değil, padişaha 
aitti. Padişah ülkeyi 
millet iradesi 
olmadan istediği 
gibi yönetirdi.
1.Dünya Savaşı 
Sırasında ülkemiz 
yabancı devletler 

GÖm I i k Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.con?|

tarafından işgal 
edildi. Mustafa 
Kemal Atatürk, Türk 
milletiyle birlikte 
işgallere "Dur!" 
demek için 19 
Mayıs 1919'da 
Samsun'a çıktı.
Samsun'dan 
Amasya'ya, 
Erzurum'a, Sivas'a 
geçti.

Sivas ve 
Erzurum'da kon
greler düzenledi. 
Amasya 
Genelgesi'nde 
dediği gibi milletin 
bağımsızlığını yine 
milletin azim ve 
kararı kurtaracaktı. 
Yurdun dört bir 
yanından gelen 
temsilciler 23 Nisan 
1920 tarihinde 
Ankara'da top
landılar. Hem 
saltanata hem de 
işgal devletlerine 

karşı milli egemen
liğe dayanan milli . 
bir mücadele 
başlatıldı.

Bu mücadele 
sonucunda Türk 
milleti karanlık yol
lardan kurtulup 
aydınlık ufuklara 
yol aldı.

Mustafa Kemal 
Atatürk egemenlik 
sevdasını Türk mil
letine küçük yaşlar
da kazandırmayı 
amaçlamıştır. 
Çünkü küçük 
yaşlardayken ege
menlik sevdasına 
tutulan bir çocuk 
milletin egemen
liğinin sürekliliği ve 
korunması için elin
den geleni yapacak
tır. O minicik yürek 
söz konusu vatanı 
olunca kudretli bir 
aslan kesilecektir. 
Çünkü' muhtaç 

olduğu kudret 
damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur. 
Bu yüzden Mustafa 
Kemâl Atatürk 23 
Nisan'ı, çok sevdiği 
çocuklara armağan 
etmiştir.

23 Nisan sadece 
Türk çocuklarının 
değil, tüm dünya 
çocuklarının da 
coşkuyla kutladığı 
bir bayramdır.

Farklı tende, 
farklı dilde, farklı 
dinde de olsa 
çocukların çocuk 
olduğu, sevginin ve 
barışın tüm çocuk
ları yürekten sarıp 
sarmaladığı bir 
bayramdır. Milletini 
seven, ona yürek
ten bağlanan Türk 
çocukları var 
oldukça ulusal ege
menlik de var ola
caktır.

tfizesii Rusya hugiin haşlıyoı _ _ _ _ _ _ __ _ I

Türkiye ve Rusya 
Federasyonu 
arasında karşılıklı 
vizesiz seyahat 
yarın yürürlüğe 
girecek ilgili anlaş
ma ile başlayacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Rusya'ya geçen yıl 
gerçekleştirdiği 
ziyarette, Rusya ile 
Türkiye arasında 
vizelerin kaldırıl
ması için görüş 
birliğine varılmıştı. 
12 Mayıs 2010 tari
hinde de Ankara'da 
hükümetlerarası 
"Rusya 
Federasyonu ile 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
Vatandaşlarının 
Karşılıklı 
Seyahatlerine 
İlişkin Usullere 
Dair Anlaşma" 
imzalanmıştı.

İki ülke vatan
daşlarının karşılıklı 
vizesiz seyahatine 
imkân sağlayan 
anlaşma yarın 
yürürlüğe girecek. 
Anlaşmaya göre, 
geçerli umuma 
mahsus, hizmet 
(hususi) pasa 
portunun 
hamili Rusya 
Federasyonu ve 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
vatandaşları 
giriş tarihinden 
itibaren, diğer 
ülkedeki kalış süre
si kesintisiz olarak 
otuz (30) günü 
aşmamak kaydıyla, 
vizesiz olarak, 
diğer ülkeye girip, 
çıkabilecek, ülke
den transit geçe
bilecek ve ülkede 
geçici olarak 
kalabilecek.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 3. kat daire 67 bin lira • 5. kat daire satılık 67 bin lira_ _ _ _ _
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
.___ 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 ApartmanTB 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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İssizlik yükseliyor Kadın memura doğum imi müjdesi
Ocak ayında 
işsizlik oranı yüzde 
11.9 olarak gerçek
leşti. Önceki dönem 
de bu oran yüzde 
11.4 idi. 3 milyon 44 
bin kişi işsiz.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) işsi
zlik rakamlarını 
açıkladı.
Buna göre, genç 
nüfusta işsizlik 
Ocak ayında yüzde 
22'te çıktı, Aralık 
ayında yüzde 
21.6 idi. İşsiz sayısı 
Ocak ayında 3 mil 
yon 44 bine yüksel

Öğretmen artanlarına miiilt
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 1 
Haziran 2011 tari
hinde 30 bin 
kadrolu öğretmen 
atayacak.
Edinilen bilgiye 
göre, Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğret
menlerinin Atama 
ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği hüküm
leri çerçevesinde, 
2009 ve 2010 
KPSSP10 sonuçları
na göre ilk atama, 
hizmet süresine 
göre açıktan atama, 
kurumlar arası 
yeniden atama, 
açıktan ilk atama, 
kurumlar arası ilk 
atama, kurum içi ilk 
atama ile milli 
sporcuların Beden 
Eğitimi alanına 
sınavsız atama 
çeşitlerine göre 
toplam 30 bin kadro 
ataması yapılacak. 
Atama için başvuru

di. Aralık ayında bu 
rakam 2 milyon 93 
bin idi.
Tarım dışı işsizlik

ise Ocak ayında 
yüzde 14.7 olurken; 
aralık ayında bu 
oran yüzde 14 idi.

lar 12-26 Mayıs 2011 
tarihleri arasında 
alınacak.
Uygulanacak usul 
ve esaslar ile atama 
yapılacak alanlar, 
alan bazında taban 
puanlar, atama 
çeşitlerine göre alan 
ve iller bazında kon
tenjanlar, iletişim 
adresleri gibi bilgi
lerin yer alacağı 
"Öğretmenlik İçin 
Başvuru ve Atama 
Kılavuzu", gerekli 

çalışmalar tamam
landıktan sonra 
11 Mayıs 2011 
tarihine kadar 
Bakanlığın 
"http://personel.meb 
.gov.tr" adresinde 
yayımlanacak.
Atama işlemi, 1 
Haziran 2011 tari
hinde gerçekl 
eştirilecek, atanan
lar ise 1 Eylül 
2011 tarihinden 
itibaren göreve 
başlayabilecek.

Devlet Personel 
Başkanlığı, memur 
ların doğum sebe
biyle kullanmaya 
hak kazandıkları izin 
sürelerine ilişkin 
açıklama yaptı. 
Buna göre, kadın 
memura çocuğunu 
emzirmesi için 
doğum sonrası;^ 
analık izni süresinin 
bitim tarihinden 
itibaren ilk 6 ayda 
günde 3 saat, ikinci 
altı ayda günde 1.5 
saat süt izni verile
ceği belirtildi.
Devlet Personel 
Başkanlığı, 
memurların doğum 
sebebiyle kullan
maya hak kazandık
ları izin sürelerine 
ilişkin açıklama 
yaptı. Buna göre, 
kadın memura 
çocuğunu emzirmesi 
için doğum sonrası 
analık izni süresinin 
bitim tarihinden 
itibaren ilk 6 ayda 
günde 3 saat, ikinci 
altı ayda günde 1.5 
saat süt izni verile
ceği belirtildi.
Devlet Personel
R->cL ınlırıı'niH İZnmı. ıuuşr\uı ıııyı mil rxaiiiu 
Personeli Genel 
Tebliği Resmi

KAYIP Adıma bastırmış olduğum A 116359 nolu A 
116360 nolu fatura yapraklarım kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. EMİR KÖKÇAM

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gazete’de yayım
landı. Kurum. 6111 
sayılı Kanunla 657 
sayılı Devlet 
Memurları 
Kanununda yapılan 
değişikliklerle ilgili : 
olarak uygulama 
birliğinin sağlanması 
ile kamu kurum ye , 
kurul uşiarın ı n kadro 
tahsisi, dağılımı ve h 
kullanımına ilişkin 
olarak yaptıkları 
işlemlerde etkinliğin 
artırılması amacıyla 
yaptığı açıklamada, 
söz konusu kanun
larda yapılan 
değişiklikten önce; 
“Memura doğum 
yapmasından önce 8 
hafta ve doğum yap
tığı tarihten itibaren 
8 hafta olmak üzere 
toplam 16 hafta süre 
ile aylıklı izin verilir. 
Çoğul gebelik 
halinde, doğumdan 
önceki 8 haftalık 
süreye 2 hafta süre 

NÖBETÇİ ECZANE
16 Nisan 2011 Cumartesi 

GEMİÇ ECZANESİ

eklenir. Ancak 
sağlık durumu 
Uygun olduğu 
takdirde, tabibin 
onayı ile memur 
jsterse doğumdan 
önceki 3 haftaya 
kadar işyerinde 
çalışabilir. Bu 
durumda, memurun 
çalıştığı süreler, 
doğum sonrası 
sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen 
süreler memurun 
sağlık durumuna 
göre tabip raporun
da belirlenecek mik
tarda uzatılabilir.
Memurlara, bir 
yaşından küçük 
çocuklarını emzir 
meleri için günde 
toplam bir buçuk 
saat süt izni verilir. 
Süt izninin kul
lanımında annenin 
saat seçimi hakkı 
vardır” hükmünün? 
yer almakta olduğu 
belirtildi.

Gemlik KHrfez
«■■Lll’ll İLİ lOlLOl «İYİSİ «AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3941 

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)
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talMW 
HM 
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Rezervasyon 

|îel:5UJJ2l|

http://personel.meb
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tiim fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
hafta içi gündüz düğünlerînde

2«5OO TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterilerim 
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 J

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin. 
30 Nisan tarihine kadar 

Goodyear bayilerinden yapılan 
atımlarda KDV bizden.

G00DYEAR*A GELİN. YOLA HEM KARU HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

| ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI ’

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 7401 ‘'«O

Sökme + Takma+Balans

Köy Enstitüleri 
Dünya da örnek 
bir modeldi"
Atatürkçü Düşünce Derneği, 17 
Nisan Köy Enstitülerinin kuru
luşunu kutladı. Köy Enstitüleri 
nin kuruluş yıldönümünde yapı 
lan konuşmada, "Köy Enstitü 
leri Dünyada örnek bir modeldi” 
denildi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Nisgn 2011 PAZArfpM www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bölge Yelken Yanslan 
iemlik'le yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu 
2011 yılı faaliyet raporunda bulu
nan birinci ayak Bölge Şampi 
yonası Yelken Yarışmaları Gem 
lik’te yapılacak. Haberi 7’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya çok sayıda zeytin stokçusu katıldı

M Millili illi M M MIHIMI
BUSKI ve II Çevre ve Orman Müdürlüğü, yetki 
İlleri zeytin stokçularının kullandığı atık sular
da standartın çok üstünde atık belirlendiğini 
belirterek, işadamlarından arıtma yapmalarını 
istedi. Aksi halde sularının kesileceğini ve 
mali hükümlülükler uygulayacaklarını söyle 
diler. Zeytin stokçuları ise, BUSKI’nin arıtmaya 
yapmasını, kullanılan atık suyun bedelini 
kendilerinden almalarını önerdi. Sayfa 2’de

Marmarabirlik, 
Uluslararası 

reııtlnKoHsevine 
evsahipliâi 

yapacak
Marmarabirlik, Uluslara 
rası Zeytin Konseyi, 
(UZK)'nın Haziran ve 
Temmuz’daki toplan
tılarına ev sahipliği 
yapacak. Konsey, 27 
Haziran-2 Temmuz 2011 
tarihleri arasında Türki 
ye'de toplanacak.
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çelik’e yanıt..
Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan 

vekilliği koltuğuna nasıl oturduklarını tüm 
Gemliklilerin tanık olduğu Mehmet Çelik, 
bir basın toplantısı düzenleyerek, bana, 
dolaylı olarak eşim üzerinden saldırdı.

Belediyeye eşimin firmasının usulsüz, 
yasa dışı işler yaptığını iddia etti.
Rahatsızlığım nedeniyle bir süredir Gem 
lik’ten uzak kaldım.

Evimden olayları izledim.
Bugün, bunlara yanıt vermek istiyorum.
Çelik ile mücadelemiz eskilere dayanır. 

Kendisinin MHP İlçe Başkanı olduğu 57. 
hükümet döneminde başladı bu tartışma. 
Yani 2000’lerin başından, 2002’deki yerel 
seçimlere kadar sürdü.

Bu dönemde Çelik, Başkan adayı oldu
M.Turgut karşısında kaybetti. Devamı 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ulusal bilinçle dünyaya 
uyum...

İletişim, bilişim ve bilgi çağında 
yaşı yoruz.

Dolayısıyla insanın da tanımı 
değişiyor.

İnsanoğlu;
Sorunla çözüm arasındaki süreyi 

en aza indirmek için bilgi birikimini 
ve enerjisini bu yöne doğrultmak ve 
hedefine kararlılıkla ilerlemek zorun
da.

Çünkü dünyanın özellikle kuzey 
batısındaki ve batısındaki 
gelişmelerin seyri öyle.

Ancak;
Dünyadaki gelişmelere ayak uydu

rurken ulusal çıkarları da tartışmasız 
gözetmek şart.

Toplumlar sağlam duruşları ve 
ödünsüz yurttaş bilinçleriyle ayakta 
dururlar.

Genel olarak gözlenen dış siyasal 
yapı da bu savın bir göstergesi.

Ekonomide, sporda, kültürdeki 
gelişmelerin dozu “toplumsal 
duruş”la yakından ilgili.

Onun için;
Toplumsal yapıyı korumayı ve 

geliştirmeyi hedefleyen “doğru” 
yurttaşların olmazsa olmaz kuralları 
ve ilkeleri şöyle olmalıdır:

Yurda, ulusa karşı sevgi ve bağlılık, 
Fedakârlık, 
İyi ahlak sahibi olmak, 
Kararlılık ve dayanıklılık, 
Düşünce birliği, 
Görev bilinci, 
Hukukun üstünlüğüne inanç, 
Doğru duruş ve davranış, 
Yeterlilik, 
Olumsuz koşullara hazırlık, 
Düzen, 
Yardımlaşma bilinci, 
Uygar ilişkiler.
Ulusal değerlere bağlılık, 
Ekonomik kaynakları doğru değer

lendirebilme, 
Okumak hem de çok okumak, 
İnsan haklarına saygı duymak, 
Düşünmek, 
Üretmek, 
Yaratmak, 
Çevre ve doğayı korumak, 
Toplumsal çıkarları en üst düzeyde 

tutmak ve asla ödün vermemek, 
Katılımcılık, 
Sağlığına özen göstermek, 
Sporla ilgilenmek.
Siz bu değerlere daha fazlasını da 

ekleyebilirsiniz.
Ne var ki Önemli olan sayıyı çoğalt

mak değil bu kuralları koşulsuz 
uygulamak.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya çok sayıda zeytin stokçusu katıldı 

Zeytin stokçularının atıl 
suyu masaya yatırıldı

BUSKİ ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, yetkilileri zeytin stokçularının kullandığı 
atık sularda standartın çok üstünde atık belirlendiğini belirterek, işadamlarından 
arıtma yapmalarını istedi. Aksi halde sularının kesileceğini ve mali hükümlülük
ler uygulayacaklarını söylediler. Zeytin stokçuları ise, BUSKİ’nin arıtmaya yap
masını, kullanılan atık suyun bedelini kendilerinden almalarını önerdi.

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■MBIIf ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

BUSKİ ve Çevre 
Orman Bakanlığı İl 
Müdürlüğü’nün 
ilçemizdeki zeytin 
ahm ve satımı 
yapan, Üretici Zeytin 
Hali ile Zeytin 
Toptancıları 
Hali’ndeki stokçu
ların, atık sularda 
belirlenen standart
ların çok üzerinde 
olduğunun belirlen
mesi, her stokçudan 
arıtma yapmasını 
istemesi üzerine, 
konu Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda 
masaya yatırıldı. 
BUSKİ İl Müdürlüğü 
ve Bursa Çevre 
Orman 
Bakanhğı’ndan 
ilçemize gelen yetki 
liler ile Gemlikli 
zeytin stokçuları 
geçtiğimiz günlerde 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda biraraya 
geldiler.
Toplantıya, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, Gemlik 
Zeytin Toptancıları 
Sitesi Yönetim kuru
lu Başkanı Adem 
Çiçek, BUSKİ Atık 
Sular Arıtma Ruhsat 
ve Döş. Müdür vekili 
İpek Diğdem Yolcu, 
Birim şefi Erdinç 
Çıngay, Bursa İl 
Çevre ve Orman 
Müdüriüğü’nden 
önder Teker, Tuğba 
Albayrak ile çok 
sayıda zeytin alım 
satımı yapan 
işadamı katıldı. 
BUSKİ yetkililerin 
yaptığı açıklamada, 
zeytin stokçularının 
kullandığı su atık
larından alınan atık 
su örneklerinde AB 
normlarında atık 
suların en çok 400 
holgram olması 
gerektiği halde, 
buradan alınan

örneklerin bin 
holigram çıktığını, 
sunun çok yüksek 
olduğu belirtildi 
İlgililer, atık suların 
mutlaka arıtılarak 
kanalizasyon 
şebekesine verilmesi 
gerektiği, atık 
suların yönetmenlik
lere uygun hale 
getirilmesi istediler. 
Yaşanabilir bir çevre 
için herkesin kural
lara uymak zorunda 
olması gerektiği, 
aksi takdirde su 
aboneliklerinin iptal 
edileceğini, bunda 
ısrarlı olunması 
halinde mali hüküm
lülüklerin uygu
lanacağı hatırlatıldı.

SİZ YAPIN 
BİZ BEDEL 
ÖDEYELİM 
İlgililerin konuş
malarından sonra 
söz alan zeytin 
stokçuları, tesislerin 
çok Önceden 

yapıldığını, yapım 
aşamasında arıtma 
istenmediğine dikkat 
çekerek, “Bizler 
birer birer arıtma 
yapmamız mümkün 
değil. BUSKİ ilçemiz 
de bulunan ve 
zeytin satışı yapılan 
Sitelere arıtma yap
sın, bizlerde kul
landığımız su ve atık 
su kadar BUSKİ’ye 
atıksu parası ödeye
lim” dediler.
Zeytin stokçuları, 
kendilerinin 
kimyasal atık ham 
madde kullanan ve 
atıklarında yüksek 
oranda kimyasal 
içeren sanayicilerle 
bir tutulmamasını da 
istediler.
BUSKİ ve İl Çevre 
Orman Müdürlüğü 
yetkilileri, sorunu 
çözmek istediklerini, 
bu şekilde su kul
lanımına izin verilme 
yeceğini belirterek, 
“Bize önerilerinizle 

gelin. Bunu değer
lendirelim ve soruna 
çözüm bulalım” 
dediler.
Toplantıda, 
Gemlik Ticaret 
Borsası konuyla 
ilgili olarak özel 
arıtma firmalarıyla 
görüş almasına 
ve hazırlanacak 
raporun ilgilere 
sunulmasına karar 
verildi.
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar 
yarın bu konuda bir 
firmanın Ticaret 
Borsası’na gelerek 
bilgilendirme 
toplantısı yapıla
cağını söyledi. 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt ta, bu sorunun 
mutlaka çözülmesi 
gerektiğini, 
BUSKİ’nin zeytin 
stokçularına 
yardımcı olmasını 
istedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ilintili vurgunda 6 kişi tutuklandı YazıYORUM
Bursa'daki bir 
bankada 8.5 milyon 
liralık yolsuzluk 
yapıldığı iddiasıyla 
gözaltına alınan 
6 kişiden biri 
tutuklandı. 
Milyonlarca lirayı 
zimmetine 
geçirmekle suçlanan 
banka şefi, "5 kuruş 
almadım. İyilik olsun 
diye yaptım" diyerek 
kendini savundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, özel bir 
bankanın Bursa'daki 
merkez şubesinde 
meydana gelen vur
gun, müfettiş kon
trolünde Ortaya çıktı. 
Kasada 710 bin 
liralık açık tespit

Bursa'da bir oto
büsün minibüsle 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
kazadalO.kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye

Orhangazi’de iki kamyon çarpıştı
Orhangazi’de iki 
kamyon çarpışırken, 
sıkışan sürücü güç 
lükle çıkarılabildi. 
Hastaneye kaldırılan 
kamyon şoförü kur- 
tarılamâzken, aracın
da bulunan,"Yaşa 
mak direnmektir" 
yazısı dikkati çekti. 
Kaza, Orhangazi- 
Yalova yolunun 
Süpürgelik mevki
inde meydana geldi. 
Bursa'dan yüklediği 
iş makinesini İstan
bul'a götürmek için 
yola çıkan Haydar 
Atilla (49) idaresin
deki 23 EU 922 
plakalı kamyon, 
Orhangazi çıkışında 
önünde seyreden 
Mehmet Y.'nin (62) 
kullandığı 16 VG 640

Karısının aatronunu anır «araladı
Bursa'da bir kişi, 
karısını patronuyla 
uygunsuz vaziyette 
görünce şahsı 
bıçaklayarak ağır 
yaraladı.
Edinilen bilgiye

eden müfettiş, olayla 
alakalı inceleme 
başlattı. Hesaplar 
tek tek mercek altına 
alındı. Vurgunun 
mali boyutunun 8.5 
milyon lirayı bul
duğu belirlendi. 
Derinleştirilen 
soruşturma kap
samında banka 
şefinin hesabındaki 
8.5 milyon lirayı 
sahte evrak ve 

göre, Osmangazi 
ilçesi Dumlupınar. 
Mahallesi Lale 
Caddesi'nde gitmek
te olan Mehmet 
Emin Eğin idaresin
deki 16 M 1405 

plakalı mozaik yüklü 
kamyona arkadan 
çarptı. Şiddeti çarp
mayla birlikte hur
daya dönen araçta 
sıkışan Haydar Atilla 
için olay yerine 
itfaiye çağrıldı.
Şuuru kapalı olan 
Atilla, itfaiye ekip
lerinin yaklaşık 20 
dakikalık gayretiyle 
sıkıştığı yerden 

göre olay, 
Osmangazi 
ilçesi Altıparmak 
Mahallesi 
Altıparmak Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Eşinin çalıştığı 

imzalarla çekip, 
çevresindeki iş 
adamlarına dağıttığı 
iddia edildi. Polis, 
bankaya yaptığı şok 
baskında, şube 
müdürü A.B., ikinci 
müdür M.G., kasa 
şefi V.Y, memurlar 
F.C. ve H.M. ile 
çaycı P.İ.'yi 
gözaltına aldı. 
Zimmetine 8.5 
milyon lirayı 

plakalı otobüs, Alper 
Eksen'in kullandığı 
16 BFP 84 plakalı 
minibüsle çarpıştı. 
Kazada her iki araç
ta bulunan Ü.K. (16), 
S.U. (16), R.Ö. (15), 

çtkarıldı. Hemen 
ambulansla Orhan 
gazi Devlet Hastane 
si'ne kaldırılan Atil 
la'nın yolda duran 
kalbi doktorlar 
tarafından yeniden 
çalıştırıldı. Başından 
ve vücudunun çeşitli 
yerlerinden darbe 
alan Haydar Atilla 
hastanede hayatını 
kaybetti. Kaza yapan 

iş yerine gelen M.D., 
karısıyla patronu 
E.İ.'yi uygunsuz 
vaziyette görünce 
çıldırdı. Sinirlerine 
hakim olamayan 
koça, üzerinde 

geçirmekle suçlanan 
kasa şefi V.Y. 
ifadesinde, "İyilik 
olsun diye yaptım. 
5 kuruş almadım" > 
diye konuştu.
Banka müdürlerinin 
de, şüpheli kasa 
şefine mudilerin 
şifresini verip 
gerekli denetimi 
yapmadığı öne 
sürüldü. Müdürlerle 
birlikte tutuklanması 
talebiyle mahkem
eye sevk edilen 
V.Y. cezaevine gön
derildi. Serbest 
bırakılan müdürlerin 
tutuklanması için 
yapılan itiraz ise 
reddedildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozçanvural 1933@hotrnail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

B.G. (15), E.G. (16), 
E.Ş. (16), H.Ö. (15), 
S.H. (17), F.A. (16) ve 
B.Ç. (16) hafif şek
ilde yaralandı. .
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

kamyon vinç yardımı 
ile bulunduğu yer
den kaldırılırken, 
Bursa-Yalovâ yolu 
yaklaşık yarım saat 
trafiğe kapandı. Ölen 
Atilla'nın kamyonun
da bulunan, "Yaşa 
mak direnmektir" 
yazısı dikkati çekti. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Vakıf Üniversiteleri
Dışarıdan bakıldığında sanki ülkemizde 

özel üniversiteler var zannedilir. Özel ilk 
ve orta dereceli okullara, yasal olarak izin 
verilmesine karşın, özel üniversite kurul
ması Anayasal olarak mümkün değil.

Sayın okurlarım; Peki parayla eğitim 
yapan onca üniversite neyin nesi diyen
leriniz olacaktır..

İşte onlar da sözde Vakıf üniversiteleri !...
Yani, Anayasa'ya göre, kâr amacı güt

meyen, bir devlet üniversitesinin garantör
lüğünde kurulan ve eğer olursa kârını 
kurucunun cebine değil de, üniversitenin 
gelişmesine harcayan kurumlar...

Buna inandınız mı ?..
Ben inanmadım...

Peki hepsi de gerçek anlamda vakıf 
üniversitesi mi?..

Yani kurucuların vakfettikleri gelirle mi 
kuruldu ve geliştiler?.

Çünkü içlerinden pek çoğu,her ne kadar 
kâğıt üzerinde vakıf üniversitesi gibi 
görünse de, pratikte özel üniversiteden ; 
hiçbir farkları yok.

Çoğu zaman kazandıklarını bir cep
lerinden, diğerine aktarıyorlar.

Yatırım ve bursların çoğunu da 
öğrencinin sırtına yüklüyorlar...

Ey halkım; O zaman bu kandırmaca , 
niye?..

Eğitim ve öğretim, artık dört duyar arası
na sığmıyor.

Bilişim sektörü öylesine gelişti ki, artık 
dünyanın dört bir yanındaki eğitim 
olanaklarına anında ulaşmanız mümkün...

Dünyanın en iyi üniversiteleri, derslerini 
çoktan sanal ortama taşıdı.

Peki bilişimdeki bü gelişmeler, binlerce 
yıldır devam eden ökul-öğretmen-öğrenci 
ilişkisine dayanan klâsik yüz yüze öğretim 
anlayışının sonu anlamına mı geliyor?.. (

Nasıl ki televizyonlar gazeteyi, bilgisayar 
da televizyonu bitirmediyse, yüz yüze 
eğitim de hep var olacak.

Her ne kadar sanal ortam üzerinde, sanal 
sınıflar oluşturulup, sanal yüz yüze öğre
tim gerçekleşse de, bu hiçbir zaman dört 
duvar arasındaki eğitimin yerini alamaya
cak.

Yani sanal desteksiz yapamayacak.
Bilgi gibi bilim ve teknoloji de çok hızlı 

bir şekilde eskiyor.
Her ne kadar diplomalı da olsalar, 

yetişkinleri yeni bilgilerle donatmak, yine 
eğitimin asli görevi. ..

Daha temel eğitimi başaramayan, 6.5 
milyon vatandaşına okuma yazma dahi 
Öğretemeyen bu sistem, çağı nasıl 
yakalayacak diye derin derin düşün
meyin..

bulunan bıçakla 
karısının patronunu 
yaraladı. Ağır 
yaralanan E.l. has
taneye kaldırılırken, 
olayla ilgili soruştur 
ma sürüyor. TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 

Kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

İGemlikKfrfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T IWA “sS;rcambao-?a
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Güne Bakış
Atatürkçü Düşünce Derneği, 17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluşunu kutladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çelik’e yanıt
0 yıllarda M. Çelik, Döktaş’tan emekli olmuş, 

matbaacılık yapmaya başlamıştı.
Ecevit koalisyon hükümetinde, MHP’ye Sağlık 

ve Ulaştırma Bakanlığı verilmişti.
Bir gün, Bursa Devlet Hastanesi’nin çok sayıda 

baskı işinin Çelik’te kaldığı haberi geldi.
0 güne kadar hiçbir ilçe matbaası Bursa’da bu 

tür ihalelere katılmıyordu.
Yaptığım araştırmada, Bursa Reha Matbaası da 

ihaleye girmişti.
İhaleye büyük illerden gelen katılımcılar da ka 

tılmıştı.
Zarflar açılırken, biri dışında, tümü dışarıda 

kalmıştı! (Anlatan, Reha Matbaası sahibi).
0 günden sonra ne tesadüftür ki, Gemlik Dev 

let Hastanesi dahil, Orhangazi, İznik, Mudanya 
Çocuk Hastanesi ve diğer ilçelerin matbaa işleri 
de bu firmaya verilir oldu.

Peki daha önce Gemlik’te bu işler nasıl yapı 
lirdi.

Devlet Hastanesi’nin bu işlerine bakan görev 
lisi, muhasebeci İsmail Bey, (şimdi Hastaneler 
Saymanı ama nerede bilmiyorum) Kasım ayında 
toplu olarak tüm baskı işlerini, ilçedeki matbaa 
lardan getirir, teklif alır, en düşük verene bunları 
dağıtırdı.

57. hükümetin kurulmasından bir süre sonra 
bu iş ortadan kalktı. Bir tek matbaadan teklif 
alınmadı. (0 tarihteki matbaacılar tanıktır) Tüm . 
işler ne hikmetse Çelik Ğfset’e verilir oldu. Bu 
uygulama diğer ilçelerde de uygulandı. Ben 
bunun üzerine tüm ilçelerin matbaacılarına tele
fon edip, "hakkınızı koruyun” dedim.

Bu olayı da birkaç kez köşeme taşıdım. 
"Siyaset ticaret ilişkileri” diye yazdım.

Bana köşemden değil, ilçedeki mevcut gazete 
lere tam sayfa ilanlar vererek cevap verildi.

Yetmedi, o günlerde bir genç, büromun içine 
girerek, kapı girişindeki gazetelerimi tutuşturdu 
yangın çıkarmaya kalktı!
İlçe Başkanlığı döneminde, usulsüz olarak Dev 
let Hastanesi’nin kantini ve iki TURKCELL bayi 
ligi MHP’lilere doğrudan Bakanlık kanalıyla veril 
di. Bunları tek tek yazdım.

Uzatmıyorum.
Zaman çabuk geçti, M. Çelik Belediye Başkanı 

seçilemedi, ilçe Başkanlığına ise Mehmet Kaya 
oğlu getirildi. Kayaoğlu, 29 Mart 2009 seçimle 
rinde MHP’den Başkan adayı, Çelik ise birinci 
sıra meclis üyesi Hstesindeydi.

Kayaoğlu seçilemedi, Çelik meclis üyesi oldu.
Bu dönemden sonra Çelik ile partisi arasında 

soğukluklar yaşanmış. Bunlarla ilgili açıklamayı 
Sayın Kayaoğlu 17 Mart 2011 günü yaptığı basın 
toplantısında anlattı.

Ben tekrarlamayacağım.
Gemlik Belediyesi’ndeki atımlarda bazı usulsü

zlüklerin yaşandığı, çeşitli kez muhalefet üyele 
rince dile getirildi.

0 günkü yönetim, bunlara kulak tıkadı.
2009 yılı Meclis Araştırma Komisyonu incele 

meşinde, AKP'li üyeler Turan Alkış ve Çiğdem 
Kuş, hazırlanan rapora muhalefet şehri koydular. 
Alımlarda değerin üzerinde rakkamlar oldu ğunu 
iddia ettiler. Meclisteki tartışmalarda, Baş kan 
yasayı hatırlatarak, komisyonun görevinin bilgi 
vermek olduğunu söylemesiyle Çelik ve 
arkadaşları salonu terk etti. Sonrası malum. 
Komisyon raporu, Çelik üzerinden basın yoluyla 
kamuya duyuruldu. Ayrıca, şikayet konusu 
yapıldı. Başlayan süreçte, devreye hukuk girdi.

Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.
Devamı Yarın

Köy Enstitülerinin 
kuruluş yıldönümün 
de yapılan konuşma
da, "Köy Enstitüleri 
Dünya’da örnek bir 
modeldi” denildi. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nce düzenle
nen toplantı cumarte
si günü yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Dernek Başkanı 
Doğan Alkaya, Köy 
Enstitüleri’nin 
Türkiye’nin aydınlan
masında, Türk 
demokrasisinin geliş 
meşinde, modern Tür 
kiye’nin kurulmasın
da önemli bir model 
olduğunu, belirterek, 
“Köy Enstitüleri BM 
tarafından örnek gös
terilmiş bir eğitim mo 
delidir. Bu ışık 1940’ 
ların Türkiyesi’nde- 
siya sete kurban 
edilmiştir. Yinede ışık 
saçmaya kapatılasıya 
kadar devam etti. 
Eğer Köy Enstitüleri 
kapatıfma saydı, 
bugünün Türkiyesi 
farklı bir Türkiye olur, 
demokrasimiz daha 
da gelişirdi. ” dedi. 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesi ve saygı 
duruşuyla başlayan 
Anma Toplantısında 
konuşan Emekli Tarih 
Öğretmeni Ürer 
Konak ise, Köy 
Enstitülerine kadar 
Türklerin eğitime 
verdiği önemi tarihsel 
süreç içinde anlattı. 
Konak, konuşmasına 
sosyal hayatta, 
siyasette, ticarette, 
dilden dine insan 
kitlelerinin zihin sor
duğu en önemli 
konulardan birinin 
öğrenme, öğretme ve 
bunları pratiğe 
dökme işi olduğunu 
belirterek, "Biz buna 
kısaca eğitim-öğretim 
işleri diyoruz.” dedi. 
Göktürklerin 32-34 
harfli alfabesiyle dik
tikleri Göktürk Anıt 
larının, siyasi, sosyal, 
askeri, ekonomik, ba 
ğımsızlık, yönetim 
konularının anlatıldı 
ğını söyleyen Konak, 
"Uygur Türkleri 14 
hafi i alfabe ile okuma 
yazmayı daha 
kolaylıkla sağlamış, 
okur yazar oranı hızla 
artmıştır. Ayrıca 
kendilerine özgü mat
baayı bularak dünya 
eğitim tarihine 
teknolojik yönden 
katkı sağlamıştır”

dedi. Türklerin İslam 
dün yasına girme
siyle 8. Yüzyılda 
İslam medeniyetini 
Orta Asya, Mısır, 
Hindistan, İran’a 
kadar iveme 
kazandırdığını, bu 
dönemde İbni Sina, 
Farabi, Yusuf Has 
Hacip, Kaşgarlı 
Mahmut, Ahmet 
Yesevi El Harizmi 
gibi Türk kültür 
adamlarının evrensel 
kişiler olarak kendi
lerini çağında kabul 
ettirdiklerini söyledi. 
Anadolu 
Türklerinden Karahan 
hların, Selçukluların 
ve OsmanlIların 
döneminde, geniş bir 
coğrafyada egemen 
olmalarında 
medreselerin önemli 
yeri olduğuna dikkat 
çekti. Konak, bu 
dönemin medreseleri 
dini eğitim yanında 
matematik, astreoloji 
gibi günün çağdaş 
pozitif derslerinin 
verildiğini ve devlet 
adamı yetiştirdiğini 
söyledi. OsmanlInın 
enderhunlarda devlet 
adamı, hukukçu, din 
adam idarecilerin 
yetiştiğini, Tazminat 
Fermanından sonra 
ise kurulan Darül 
Fünun, Rüştiye, 
Darülmua İlimin gibi 
okularının eğitim ve 
öğretime büyük katkı 
lar sağladığını, bilme 
dayalı eğitim ve öğre
tim verildiğini belirtti. 
OsmanlInın gerileme 
dönemlerinde 
yabancı misyoner 
okularının akıl almaz 
şekilde arttığına 
dikkat çeken Ürer 
Konak, bunların 

sayısın 213 ulaştığım 
belirtti. "Bu okullarda 
187 bin öğrenci her 
ulu sun kültürünü 
Türk çocuklarına 
öğretiyordu. Bu 
okullarda Türklük 
şuurunun aşılanması 
mümkün değildi. Tam 
tersine Amerikan ya 
da Fransız sömür
gesinin vatandaşı 
davranışı öğretiliyor
du” dedi.
Konak, Kurtuluş 
Savaşı başlarken, 
Amerikan mandası 
mı, İngiliz himayesi 
mi diye tartı şanların 
bu okullardan mezun 
olduğunu söyledi. 
"Atatürk, Sakarya 
Savası sırasın da 
toplanan Maarif 
Kongresi’nin açılışın
da hurafelerden, 
doğu ve batının etki
lerinden uzak uzak, 
milli özelliklerimizi 
yansıtan bilme dayalı 
bir eğitim sistemi 
oluşturulmasını iste
di. "Bir ulusun yük
selmesi ve gerilemesi 
eğitimin ulusal olup 
olmamasıyla ilgilidir” 
dedi. Köy enstitü
lerinin kuruluşunun 
temel nedeninin de 
eğitim de birliğin 
sağlanması, cehaletin 
ortadan kalkması 
bilme dayalı olması, 
laik, işe dayalı Ulusal 
olması gerekli liği 
üzerine kurulduğunu 
söyledi.
Daha sonra söz alan 
gazetemiz yazarı 
Erhan İzgi ise, 
konuşmasında Köy 
Enstitülerinin Türk 
eğitim tarihinin temel 
taşlarından biri oldu 
ğunu belirtti.
İzgi, 1935-40 lı yılların 

Türk aydınlanmasının 
güçlü olduğu 
yıllar olduğunu 
hatırlatarak, Köy 
Enstitülerinin kuruluş 
öyküsünü anlattı. 
Erhan İzgi, bu 
okullarda yapılan 
eğitim modelinden 
söz ederken, “Ö 
günün Tükiyesinde 
okuma yazma bilen 
yok kadar azdı. 
Nüfusun büyük 
bölümü ise köylerde 
yaşıyordu. Köylerin 
zor şartlarına şehir 
çocuklarının uyması 
zor olduğu için, köy 
çocuklarını eğitip, 
köylerine öğretmen 
olarak gönderip, 
okuma yazma 
oranını artırmaktı 
hedef. Bir yandan 
da tarımda modern 
tarımı öğreten 
rehber olacaklardı 
öğretmenler. Köy 
Enstitülerinde yetişen 
çocuklar, Dünya 
klasiklerini okuyan, 
müzik, resim, el işleri 
yapan gençlerdi. 
Herbirinin çantasında 
çağının en büyük 
romancılarının kitap 
lan bulunuyordu. Bu 
aydınlanmadan kork
tular. 1946’da ki 
demokrasiye 
geçişten sonra ise 
köy enstitüleri 
siyasete kurban 
edildi” dedi.
Anma toplantısında 
emekli öğretmen 
Ayten Yalan şiir 
okudu, edebiyatçı ve 
eğitimci Nadir 
Gezer köy enstitüleri
ni anlattı.
Daha sonra 
toplantıya 
katılan yazarlar 
kitaplarını imzaladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Asa, toplantının Türkiyenin tanıtımına fayda sağlayacağını söyledi, 

Marmarabirlik, Uluslararası zeytin 
Konseyine eu sahipliği yapacak
Marmarabirlik, Uluslar 
arası Zeytin Konseyi, 
(UZK)'nın Haziran 
ve Temmuz’daki 
toplantılarına ev 
sahipliği yapacak. 
Uluslararası Zeytin 
Konseyi (UZK), Sanayi 
ve Ticaret Bakanlı 
ğı'nın koordinasyonu 
ve Marmarabirlik'in ev 
sahipliğinde 27 
Haziran-2 Temmuz 
2011 tarihleri arasında 
Türkiye'de toplanacak. 
Toplantılar, Bursa ve 
İstanbul'da gerçek
leştirilecek.
UZK'ya 1963 yılında 
üye olan Türkiye, 
1998'de ayrılmış, 
ancak, 21 Şubat 2010 
tarihinde sektörün 
talepleri doğrultusun
da yeniden üye 
olmuştu.
Konseyin Arnavut 
luk, Cezayir, Arjan tin, 
AB ülkeleri, Hırvatis 
tan, Mısır, İran, Irak, 
İsrail, Ürdün, Lübnan, 
Libya, Karadağ, Fas, 
Suriye, Tunus ve 
Türkiye olmak üzere 
17 üyesi bulunuyor. 
UZK toplantısıyla ilgili 
bilgi veren Marmara 
birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 
konseyin, dünya zey 
tin yetiştiriciliğinde 
uluslararası işbirliğini, 
zeytinyağı ve sofralık 
zeytin için üretim, 
sanayileşme, stokla
ma ve pazarlama poli
tika larının koordi
nasyonunu güçlen 
dirmeyi amaçladığını 
söyledi. Asa, toplan
tının Marmarabirlik ve 
Türkiye’nin tanıtımı 
açısından büyük fayda 

sağlayacağını 
belirterek, ülkemizin 
UZK içindeki etkinliği 
arttıkça Marmara böl
gesi zeytin üreticisinin 
yararına sonuçlar alı
nacağını ifade etti. 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida 
met Asa, sofralık zey 
tin ve zeytinyağı konu 
Sunda Türkiye'nin 
gerek uluslararası 
ticarette hak ettiği yeri 
alabilmesi, gerekse 
sektörün üretimden 
ihracata kadar karşı 
karşıya kaldığı sorun
lara uluslararası plat
form da çözüm ye 
destek bulunabilmesi 
açısından önemli 
olduğunu düşündük 
leri konseyde etkin bir 
rol üstlenmeyi 
amaçladıklarını anlattı. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın, UZK'nın 
Kasım 2010 tarihinde 
Madrid'de gerçekleş 
tirilen üyeler konseyi 
genel kurulunda bir 
sonraki oturumun 
Türkiye'de yapılması 
için davette bulundu 
ğunu ifade eden Asa, 
davetin konsey tarafın 
dan olumlu karşı 
landığını, toplantıların 
27 Haziran-2 Temmuz 
2011 tarihleri arasında 
İstanbul ve Bursa'da 
yapılmasına karar veril 
diğini bildirdi. Asa 
şunları söyledi: 
"Konseyin 17. olağan 
üstü üyeler konseyi 
oturumu kapsamında 
UZK Genel Kurulu, 
teknik, tanıtım, ekono
mi, mali ve danışma 
komitelerinin de top 
lantıları yapılacak.

Bu toplantılar vesile
siyle 20'ye yakın 
ülkenin delegasyon 
başkanları ve komite 
üyeleri Türkiye’ye 
gelecek, bir hafta 
boyunca üretimden 
tüketime sektörle ilgili 
tüm konular değer
lendirilerek kararlar 
alınacaktır.’’ 
Marmarabirlik'in, kon
seye üye olunmasın
dan itibaren tüm çalış
malarda aktif bir rol 
üstlendiğini de anla
tan Asa, konseyin 
danışma komitesine 
Bakanlık tarafından 
görevlendirildiklerini, 
bu komitede Türki . 
ye’yi en iyi şekilde 
temsil ettiklerini bildir
di. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın himaye 
ve koordinasyonunda 
yapılacak toplantıların 
organizasyonu için 
kurulan komitede de 
aktif bir rol aldıklarını 
kaydeden Hidamet 
Asa, "Ülkemiz ve sek
tör açısından önemli 
fırsatlar sunacak olan 
bu organizasyona sek
törün dikkat ve ilgisini 
çekmek istiyorum. 
Bu organizasyon 
sayesinde Türk 
zeytin ve zeytinyağı 
sektörü bir kez daha 
dünya kamuoyu 
gündemine taşınacak
tır. Bu nedenle toplan
tıların ülkemizde 
yapılmasına destek 
veren Sana yi ve 
Ticaret Bakanımız 
Sayın Nihat Ergün'e, 
tüm ülkelere ve 
sektör temsilcilerine 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

CHP Genlik Kolu YGS skandali için eylem planladı

CHP’li gençler, Başbakana “Bu 
nasıl ustalık dönemi ” diye sordu
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Konundan yapılan 
açıklamada, ‘‘Çök
mekte olan AKP ikti
darını ve yarattığı 
temelsiz, çürük oluşu 
mun her geçen gün 
biraz daha sallan 
dığını büyük bir dik 
katle izlemekteyiz. ” 
dediler.
Yapılan açıklamada, 
“Yalan yanlış anket 
lerle Türk halkının 
kafasını karıştırmaya 
çalışan iktidar ne 
yazık ki halkın vere
ceği ceva ba kendini 
hazırlayamamış ve 
büyük bir panik için
deler. Geçtiğimiz gün
lerde açıklanan mil- 
letveki li listemiz, 
tamamen istismar ve 
duygu sömürüsüne 
dayalı bir siyaset 
izleyen AKP karşısın
da, halkın iktidarım 
ku racak ve "Herkes 
İçin CHP" ana fikri ile 
hazırlandı, onların 
temel tedirginliği 
nedeni bundandır." 
denildi.
Açıklamada, “ustalık 
döneminde olduk
larını iddia eden 
başbakana karşı, 
biz de YGS skandalim 
hatırla tıyor ve 
neyin ustalığım 
yaşıyorlar diye sor
mak istiyoruz! 
Herhalde bu ustalık 
adalet, hak, hukuk ve 
hoşgörü üzerine bir 
ustalık değil? Sekiz 
buçuk yılda gördük

lerimiz de bizi 
pek haksız çıkara
mayacak cins ten. 
ÖSYM başkam Ali 
Demir'in bile 
"sehven" diyerek 
kabul ettiği şifrele me 
skandali ortada 
dururken, hâlâ neyin 
peşinde olduk larını 
ve milyonlarca öğren
ciye nasıl bir şekil 
vermeye çalıştıklarını 
anlamakta zorluk 
çekiyoruz.
Peki, YGS skandali 
ortada dururken biz 
gençler olarak bir 
suru sormak fsti 
yoruz şimdi.
İktidar, skandali ört
mek için ne yapacak?
Ben tatmin oldum 
diyen Cum hur- 
başkanı, vatandaşın 
da tatmin ol ması için 
kendisine bağlı 
Devlet Denet leme 
Kurumu'nu devreye 
sokacak mı?
Soruları hazırlayan 
sınav komisyonu 
üyelerinin siyasi 
parti, vakıf, cemaat 
gibi oluşumlarda 
ailevi bağları olmadığı 
yönünde araştırma 

yapıldı mı, 
yapılacak mı?
Şifrenin var 
olduğunu ÖSYM 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Demir'in bile kabul 
ettiği halde, hangi 
dershanelerin öğren
cilerine sınavda soru
ları çözmeye değil, 
şifreyi çözmeye yöne
lik hazırladı anlaya- e 
bilmek için yüksek 
puan alan adayların 
kitapçıkları ince
lenecek mi?
Son olarak, sınav 
günü tek bir okula 
sadece kızı'an yer
leştiren bir bilgisayar 
sisteminin böyle 
bir hata yapma ihti
mali milyarda bir 
olduğuna göre, bu 
öğrencilerin eğilim
leri, aileleri, gittikleri 
dershaneler, 
aldıkları puanlar 
incelenip topluma 

açıklanacak mı? 
Biz, Deniz Feneri ve 
KPSS skandali gibi 
bu olayın da üzeri 
kapatılarak unutul
masını istemiyoruz. 
Bu yüzden tepkimizi 
koyacağız. ’’ dediler
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Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
AKP’nin 5 ana 
başlık içeren Seçim 
Beyannamesi’ni 
açıkladı.
Erdoğan,"2023 
vizyonu" temasıyla 
AK Parti'nin seçim 
beyannamesini 
kamuoyu ile pay
laştı. Erdoğan, 
"2023'e kadar Tür 
kiye'njn her mese
lesini ele aldığımız 
beyannemenin 5 
ana başlığı var" diy
erek bunları, "İleri 
demokrasi, büyük 
ekonomi, güçlü 
toplum, yaşanabilir 
çevre ve marka 
şehirler ile lider 
ülke" olarak sıraladı. 
Erdoğan, İstanbul'
da biri Avrupa, 
diğeri Anadolu 
yakasında olmak 
üzere 2 yeni şehir 
kuracaklarını söyle
di. Erdoğan bazı 
büyük projeleri de 
önümüzdeki hafta
larda açıklayacağını 
belirtti. Erdoğan 
"çılgın proje" olarak 
gündeme gelen 
proje için de 27 
Nisan tarihini verdi 
ve yerinin İstanbul 
olduğunu söyledi. 
İşte Erdoğan'ın 
konuşmasından 
satırbaşları: 
Beyannamenin 
hazırlanmasında 
geniş bir ekip yer 
aldı. Her biri uzman 
bu geniş ekibe 
teşekkürlerimi 
sunuyorum.
12 Haziran 2011 
seçimlerine son 
derece kapsamlı, 
ayrıntılı, ciddi bir 
çalışmanın ürünü 
oplan bir seçim 
beyannamesi ile 
giriyoruz. Türkiye 
hazır; hedef 2023. 
Bu beyanname 
dostlar alışverişte 
görsün, laf kala
balığı yapmak, orta 
sahada top çevirme 
beyannames, de 
değildir. Önceki tüm 
beyannamelerimiz 
gibi son derece 
detaylı bir şekilde 
hazırlanmış, net 
hedefler konulmuş
tur.
USTALIK DÖNEMİ 
Bu hedeflere vara
cağımızın ispatı da 
8.5 yıllık çalış- 
malarımızdır. Her 
alanda attığımız 
adımlar. Halep 
ordaysa arşın da 
burada... Her zaman 
söylerim, eşek ölür 
kalır semeri, insan 
ölür kalır eseri. 
Çıraklık burada,

kalfalık burada, 
ustalık da inşallah 
burada olacak(2023 
kitaçığını gösteriy
or) Bu beyan
namede Kaf Dağı'nı 
asla göremeye
ceksiniz. 
Ulaşılamayacak 
hedefleri asla göre
meyeceksiniz. Umut 
simsarlığı yapmak 
için değil, makul bir 
yol haritası için 
hazırlanmıştır. 
Milletimizle samimi 
bir iletişim içinde 
oluyoruz. 
Türkiye'nin gerçek 
bir fotoğrafını 
sunuyoruz. Sadece 
ve sadece yapabile
ceklerimizi vaad 
ediyoruz.
AK Parti kurulduğu 
günden beri şef
faflığı, samimiyeti, 
güven duygusunu 
siyasetin merkezine 
çekmiştir. 
Türkiye, yakın tari
hinde siyaseti 
popülizmden ibaret 
gören, adeta yalanla 
özdeşleştiren, siyasi 
anlayışları çok 
gördü. 'O ne verirse 
ben beş fazlasını 
veririm' diyorlardı. 
Bu tür siyasi anlayış 
ülkemize bedeller 
ödetti. Sırf iktidara 
gelebilmek için 
sınırsız vaadlerde 
bulunan siyasetçiler 
verdikleri tüm 
vaadleri unuttular. 
Aynı iktidarlar 
seçimlerin yaklaş
ması ile birlikte 
muslukları sonuna 
kadar açtılar. . 
Devletin hâzinesini 
boşalttılar. Merkez 
Bankası'm 24 saat 
çalıştırarak para 
bastılar. Ekonominin 
tüm dengesini alt 
üst ettiler. Bunun 
rantını kimler yedi? 
Siyaseti yakından 
takip edenlerimiz 
bunu kimlerin yedi 
ğini çok iyi bilirler.

TİN YANINA SIFIR 
KOYDULAR 
Türkiye popülist 
siyaset anlayışı, 
plansız-programsız, 
gündelik politikaları 
gelecek vizyonun

dan uzak politikalar 
nedeniyle çok ağır 
faturalar ödemiştir.

Çok daraldıkları 
zaman büyük! bir 
telaşa kapılmışlar 
hemen birin yanına 
bir sıfır daha koy
muşlar... 6 tane sıfırı 
gelip oraya yer
leştirmişler. Bu 
benim vatandaşımın 
sıkıntısına şifa 
mıydı? Sırf vatan
daşımızı aldatmak 
içindi. Modern hır 
sızlıkla halkı 
aldatıyorlardı. 
Artık bu oyunları 
bozduk. Altı sıfırın 
altısını da çöpe 
attık. Şahsiyetli bir 
Türk Lirasını 
kazandırdık.
Onların bir milyona 
alamadıklarını biz 
daha fazlasıyla bir 
liraya alıyoruz. 
Kaşıkla verilen 
enflasyon, bütçe 
açığı, vergi yoluyla 
kepçeyle alınıyordu. 
AK Parti olarak 
Türkiye’nin sorun
larını, hedeflerimizi, 
vizyonumuzu her 
zaman çok açık mil
letimizle paylaştık. 
3 Kasım seçim
lerinden önce çok 
açık bir şey 
söyledik: 3 yıl biz
den bir şey bekle
meyin.
Bakınız şimçli ikti
dara bile gelmesi 
mümkün olmayanlar 
kuru sıkı atıyorlar. 
Uçuk vaadlerle 
olmayacak 
hedeflerle, 
hayallerle değil, üç 
yıl bizden bir şey 
beklemeyin diye 
iktidara geldik. 
Millet nezdinde 
itibarını sürekli 
artıran anlayış, bu 
samimi anlayıştır. 
Biz yapamaya
cağımızı vaad 
etmedik, bugün de 
yaad etmiyoruz. 
İktidara gelebilmek, 
3-5 fazla oy ala
bilmek için ilkeli ve 
dürüst siyaseti, terk 
edenlere eminim ki 
milletim bu seçim
lerde de tevessül 
etmeyecektir

Kılıçtlarofllu; “Projemize ‘2B 
Barış Projesi’ adını «emik”
Kemal Kılıçdaroğlu, 
projemize '2B Barış 
Projesi' adını 
verdik" dedi.
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
"2B alanlarında, 
çevre ve orman 
kaygısını gözeten, 
devlet ile vatan
daşlar arasındaki

aday tanıtımına 100 
bin kişi davet ettiler
AK Parti Ankara İl 
Başkanı Murat Al 
parstan, AK Parti 
nin milletvekili tanı 
tim programıyla 
ilgili teşkilat mensu
plarına ve vatandaş 
lara toplam 100 bin 
davet mesajı gön
derildiğini açıkladı. 
Alparslan, AK Parti

iiıMm 
'iılıı'ıiliııi
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
sözleşmeli per
sonelin sorunları
na yönelik çalış
ma yapıldığını 
belirterek, "İnşal
lah sözleşmeliler
le ilgili kadro yol
unu açmış ola? 
cağız" dedi. 
Erdoğan, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü kon
ferans salonunda 
düzenlenen Me 
mur Sendikaları 
Konfederasyonu 
(ME MUR-SEN) 4. 
Ola ğan Genel 
Kuru lu'nda yap
tığı konuşmada, 
Türkiye büyü 
dükçe, ekonomi 
büyüyüp güçlen 
dikçe daha iyi 
hizmetler verme 
ye devam edecek
lerini belirterek, 
sözleşmeli 
personel 
konusunda yap
tıkları çalışma 
hakkında bilgi 
verdi.

sorunları tümüyle 
sona erdirecek, bu 
çerçevede 
yapılaşmış alanlar 
ile tarımsal alanlar
daki mülkiyet soru
nunu çözecek, 
orman köylülerini 
destekleyecek 
bir proje uygulaya
cağız.

milletvekili aday
larının, yarın Ankara 
Arena Spor Salo 
nu'nda kamuoyuna 
tanıtılacağını belirtti. 
Ankara İl Başkanlı 
ğı'nın ev sahipliğin 
de yapılacak tanıtım 
programına 10 bine 
yakın vatandaşın 
katılması

ELEMAN

Firmamızda 
vasıfsız olarak 

çalışacak 30 yaş altı 
Bay Elemanlar 

aranıyor. 

0.224 524 73 54

EHMflNLflRfiRflNIYOB
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Projemiz, 
devlet ile vatan
daşlar arasındaki 
temel uyuşmazlık 
alanlarında 
barışı sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
Bu nedenle proje 
mize '2B Barış 
Projesi' adını 
verdik" dedi.

bekleniyor.
Aday tanıtımı ile 
ilgili hazırlıkların 
tamamlandığını 
ifade eden Alpars 
lan, "Pazartesi günü 
saat 10. 00'dan 
itibaren salona 
aday tanıtımına 
herkesi bekliyoruz." 
dedi.
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fi[HPOBriaıı fcaraiecilere moral temeği
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü’nün 
22 Nisan'da İstan
bul'da katılacağı 2. 
Uluslararası 23 
Nisan Çocuklar 
karate turnuvası 
öncesi kulübün 
karate takımına 
Gemport A.Ş Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
TAS moral ve. 
motivasyon yemeği 
tertipledi.
Gemport’ta 
düzenlenen moral 
yemeğine Kulüp 
Başkanı Murat Yaşar 
Önal ve minik 
sporcular Buket 
Marangoz, Neslinur 
Han, Ezgi Girenay, 
İrem Aydın, Fatih 
Oran, F.Berke Oda,

Bursa'da gerçek
leşecek olan 23 
Nisan Ulusal Ege 
menlik Çocuk Bayra 
mı 91'nci yıl kutla
maları kapsamında 
37 ülkeden gelen 
çocuklar Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'u ziyaret etti. 
Barış mesajları 
veren Vali Harput, 
23 Nisan'da Türkiye 
kültürü ile evrensel 
değerlerin kucak
laşacağını kaydetti. 
Bu yıl Bursa Valiliği 
ve TRT'nin işbirliği 
ile düzenlenen 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik Çocuk 
Bayramı ve 
33'ncüsü gerçek
leşecek olan 
Uluslararası Çocuk 
Şenliği kapsamında 
Bursa'ya 37 ülkeden 
gelen yaklaşık bin 
öğrenci ve 250

T.Arda Özdemir, 
Ahmet Taşdizen 
katılarak müsaba 
kalar ve faaliyetler 
hakkında İsmail 
hakkı Tas'a bilgi 
verdiler.
GEMPORT A.Ş 

rehber kutlamalara 
başladı. Şenlik 
hazırlıklarına 
başlayan öğrenciler 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u 
ziyaret ettiler. 
Her ülkeden bir 
öğrenci, bir rehber 
ve ev sahibi 
öğrencinin bulun
duğu tören Heykel 
tarihi Valilik binasın
da gerçekleşti. Yerel 
kıyafetlerini giyen 
öğrenciler renkli 
görüntüler 
oluştururken 
çocukların 23 
Nisan'ını kutlayan 
Vali Şahabettin 
Harput, Bursa'nın 
bir tarih, kültür, 
medeniyet şehri 
olmasını yanı sıra 
ipek, termal, sanayi 
ve turizm şehri 
olduğunu kaydetti. 
23 Nisan kutla

Genel Müdürü İsmail 
Hakkı TAS, "Aktif 
Spor Karate 
Takımının başarıla 
rıni yakından izli 
yoruz. Sportif ve 
sosyal alanda 
kulüp sporcularının 

malarının Bursa'da 
yapılmasının gurur 
verici olduğunu 
belirten Harput, 
'Bursa Türk mil
letinin bütün 
değerlerinin, 
evrensel sevgi 
ve insanlığının 
harmanlandığı bir 
yer. 23 Nisan'da bu 
değerlerle evrensel 
değerler kucaklaşa
cak. Bütün çocuklar 
barış ve sevgi ile el 
ele yürüyecekler. 
Bu organizasyon 
Bursa için olduğu 
kadar Türkiye ve 
dünya içinde önem
li. Herkes evlerine 
misafir çocuk almak 
için can attı.
Bu kutlamalara 
katılan çocukları 
Bursa'nın değerleri 
ile daha yakından 
tanışacak.
Barış ve sevgi 

aktif olduğuna 
ve ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
edeceklerine inanı 
yorum" diyerek 
minik sporculara 
müsabakalarda 
başarılar diledi.

köprüleri 
kurulacak' dedi. 
Ülkelerini temsil 
eden çocuklar 
Vali Harput'a 
ülkelerinden 
getirdikleri 
hediyeleri verirken 
çocuklarla tek tek 
selâmlaşan 
Harput'da onlara 
Bursa'yı tanıtan 
hediyeler sundu. 
Vali Harput ile 
birlikte fotoğraf 
çektiren çocuklar 
daha sonra 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Abdullan 
Karadağ'ı tarihi 
Belediye binasında 
ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardın
dan program 
Tophane'de yapıla
cak olan Şenlik 
Yürüyüşü provası 
ile devam edecek.

Bölge Yelken 
Yarışları 
Gemlikte
yapılacak

Türkiye Yelken 
Federasyonu 2011 
yılı faaliyet raporun
da bulunan birinci 
ayak Bölge 
Şampiyonası 
Yelken Yarışmaları 
Gemlik’te yapılacak. 
Türkiye Yelken 
Federasyonu İl 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye Yelken 
Federaşyonu’nun 
programlı yarış
maları içinde bulu
nan birinci ayak 
bölge Yelken 
Şampiyonasının 
21-24 Nisan 2011 
günleri arasında 
Gemlik Yelken 
Kulübü Tesisleri’n 
de yapılacağını 
söyledi.
Optimist laser 
4.7 ve laser radial 

KRŞ€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

sınıflarında yapıla
cak olan yarışlara 
yurdun çeşitli il ye 
ilçelerinden yelken 
spor kulüplerinin 
sporcularının 
katılacağını 
söyleyen 
Topkaç, yarışların 
21 Nisan günü 
kulüplerin 
Gemlik’te toplanr s 
ması ile programın 
başlayacağını, 
yarışların ise 22 
Nisan günü saat £ 
H.oo’de ilk startın । 
verileceğini, .söyledi 
24 Nisan günü sona 
erecek olan birinci I 
şyak yelken bölge | 
şampiyonasının S 
ödül töreninin ise j 
24 Nisan günü saat 
16.oo’da Gemlik^ 
Yelken Kulübü’nde ? 
yapılacağı 
duyuruldu.
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Şans eseri finali kaçırdılar Fatura garanti belgesi 
yerine geçemeyecek

Çorum'da yapılan 
Genç Kızlar Futbol 
Türkiye Yarı finalleri 
tamamlandı.
Ankara - Trabzon - 
Giresun - Aksaray - 
Kastamonu - Sinop 
- Ordu - Samsun - 
Sivas - Zonguldak 
ve Bursa ilini 
Temsilen Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
Çorum ilinde 
Türkiye Finalisti 8 
takım arasına 
girmek için 
müsabakalara 
katıldılar.
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi Kız 
Futbol Takımı, 
Samsun II Birincisi 
Futbol Takımını 10 - 
0 yendi. 2 Takımın 
Türkiye Finallerine 
çıkacak olması 
açısından önemli 
müsabakada çok iyi 
oynamasına karşın 
Aksaray II birinci
sine 3-2 yenilen

Gemlik Körfez www.gemlikkorfeîgi^B^si.com

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Finalist olamadı. 
Aksaray ve Trabzon 
Spor Lisesi Final 
biletini aldılar. 
Bursa ilini temsil 
eden kızlarımız 
oynadıklari futbol 
ile büyük beğeni 

topladılar. 
Cansu KAYA - 
Günnur SAHIN - 
Ecem BAYIRLI - 
Gamze SARIDAS - 
Aslihan DEMİR - 
Büşra TEBRIZCIK- 
Merve ÖZTÜRK - 
Gamze BIYIK - 
Meltem Fidan -

Güler IPERLIK ten 
oluşan takım 
sporseverlere futbol 
adına keyifli maçlar 
izlettiler.
Şans faktörü ile 
finali kaçıran 
öğrenciler, 
Gemtik'e üzgün 
döndüler.

Satış esnasında 
tüketicilere söyle
nen "satılan mala 
ait faturanın garan
ti belgesi yerine 
geçebileceği" 
uygulaması 
ortadan kaldırılıyor. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat 
Ergün, iki önemli 
yönetmelikte deği 
şiklik çalışması 
yaptıklarını, bun
dan böyle satılan 
mala ait faturanın 
garanti belgesi yer
ine geçmeyeceğini 
belirterek azami 
tamir süresini de 
otomotiv sektörü 
dışında 30 iş 
gününden 20 iş 
gününe düşürdük
lerini bildirdi.
Ergün, yaptığı 
açıklamada, 
’Garanti Belgesi 
Uygulama 
Esaslarına Dair 
Yönetmelik’ ile 
’Sanayi Mallarının 
Satış Sonrası 
Hizmetleri Hakkın 
da Yönetmeliğin’ 
bazı maddelerinde^ 
günün değişen 

koşullarına uyum 
sağlanması ve 
uygulamada 
karşılaşılan prob
lemlerin giderilme
si amacıyla 
değişiklik çalış
ması yaptıklarını 
söyledi.Piyasada 
yaygın olarak, satış 
esnasında tüketi
cilere söylenen 
"satılan mala ait 
faturanın garanti 
belgesi yerine 
geçebileceği" şek
lindeki yanlış uygu
lamanın ortadan 
kaldırılması 
amacıyla yeni 
yönetmelikte ’fatu
raların garanti bel
gesi yerine geçme 
yeceği’nin özellikle 
vurgulandığını 
ifade eden Ergün, 
böylelikle mevzuat
tan kaynaklanan 
bir zorunluluk olan 
garanti belgelerinin 
mutlaka iste
nilmesinin sağla
narak garanti bel
gesiz ürün satışı 
nın engellen
mesinin amaç
landığını kaydetti.

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'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 satıhkK67 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 1 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

si.com
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Milim promosyon rt! lığa ılt vizesiz nenler haşladı
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, 
emeklilere promos 
yon ödenmesinin 
mümkün olmadığını 
söyledi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Dinçer, CHPJzmir 
Milletvekili Selçuk 
Ayhan’ın soru öner
gesini yanıtladı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu yetkilileri 
ile bankaların genel 
müdür yardımcıları 
ve genel müdür
leriyle toplantıların 
yapıldığını belirten 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, şöyle 
dedi: "Bu toplan
tılarda, bankalar 
tarafından 
emeklilere promos 
yon verilmesine dair 
bir düzenleme bulun 
madiği, bankaların 
bu konuda bir 
bütçesinin bulun
madığı, emekli aylığı 
ödemelerinden çok 
cüzi bir kazanç 
sağladıkları, 
operasyonel 
maliyetlerinin yük
sek olduğu, emekli 
grubunun bankacı 
lık faaliyetlerinden 
dolayı bankaya bir 
getirisinin bulun
madığı, hiçbir şek
ilde emeklilere 
promosyon öden
mesinin mümkün 
olmadığı banka 
yetkililerince ifade 
edilmiştir."

_EMEKLİ AYLIKLAR
ININ YÜZDE 95’1 3 
KAMU BANKASI 
VE PTT 
ŞUBELERİNDEN 
GERÇEKLEŞİYOR

Bakan Dinçer, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından 
her ay yaklaşık 9 
milyon 500 bin 
emekli ve hak 
sahibine 3’ü kamu 
bankası olmak 
üzere 22 banka ve 
PTT aracılığı ile 
ödeme yapıldığını 
açıkladı. Çalışma 
Bakanı, şöyle dedi: 
"Gelir/ayhk alanların 
yüzde 95’i 3 kamu 
mciiiaci^i nen ı 
şubelerinden 
gerçekleşmektedir. 
Bankalar ile imza
lanan protokoller 
gereğince, gelir ve 
aylıkların tutarı 
ödeme gününden 
2 iş günü önce 
(3 milyon adet 
ödemeyi geçtiği 
takdirde 3 iş günü 
önce) aktarılmakta, 
bu ödemeler 
karşılığında 
bankalara herhangi 
bir komisyon öden
memekte, ancak 
PTT’ye yüzde 0,3 
(binde üç) oranında 
komisyon ödenmek
tedir" dedi.

"EMEKLİYE BANKA 
İLE İLGİLİ 
YÖNLENDİRME 
YAPILMIYOR" 
Emeklilere, aylık
larını alacağı 
banka için 
herhangi bir yön
lendirme yapıl
madığına dikkat 
çeken Bakan 
Dinçer, "Gelir ve 
aylık alan emekli 
ve hak sahibi aylık 
alacağı bankayı 
kendi tercihine göre 
belirlemektedir. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumunca çok 
sayıda banka ile 
gelir/ayhk ödenmesi 
hususunda 
protokol imzalan
masının amacı, 
hizmetin, etkin, ver
imli ve yerinden 
sunulmasıdır” dedi. 
Çalışma Bakanı, 
bankalar ile yapılan 
emekli maaşlarının 
ödenmesine ilişkin 
protokollerde pro
mosyon 
ödeneceğine dair * 
bir hüküm bulun
madığını da 
vurguladı.

Türkiye ile Rusya 
arasında “vizesiz 
dönem” başladı. 
Ziyaret için uçakta 
verilen Göçmen 
Kartı doldurulacak. 
Vize kalkınca 
Rusya’ya giden Türk 
sayısının 150 binden 
yarım milyona kadar 
çıkması bekleniyor. 
İki ülke arasındaki 
siyasi yakınlaşmanın 
en somut 
sonuçlarından biri 
iki ülke vatan
daşlarının artık kısa 
süreli turistik geziler 
için vize zorunlu
luğundan kurtulması 
olacak. Vize 
muafiyeti anlaşması
na göre, Rusya’ya

Turizmcilere müjde!
Gürültü konusunda 
"çok hassas alan" 
tanımı yeniden 
belirlendi.
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, gürültüyle 
mücadeleye 
yönelik hazırlanan 
yönetmelikte 
turizmcilerin tek
liflerinin dikkate 
alınarak doğru ve 
isabetli yol 
bulunduğunu,

«t nli'lı lıı cinli ıl tul utıtııl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

gidecek Türkler bir 
seferde 30 günden 
fazla, 180 günde ise 
90 günden çok kala
mayacak. Aynı kural 
Türkiye’ye gelecek 
Rus vatandaşları 
için de geçerli.
Moskova’ya gidecek 
Türk vatandaşlarihın 
uçakta dağıtılacak 
“Göçmen Kartı” 
belgesini Latin 
harfleriyle doldur

"çok hassas 
alanlar" tanımla
masından da konut
ların çıkarıldığını 
söyledi.
Açılış ve temel 
atma törenleri için 
Antalya'da bulunan 
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, Antalya 
Valiliğini ziyaret etti. 
Törenle karşılanan 
Eroğlu, Valilik 
Şeref Defteri'ni 

NÖBETÇİ ECZANE
18 Nisan 20ll Pazartesi 
SAĞLIK ECZANESİ

ması gerekiyor. 
Havaalarîındaki 
Rus pasaport 
polisinin yarısını 
âlacağı belgenin 
Rusya’dan çıkışa 
kadar saklanması 
zorunlu. Ayrıca, 
Rusya’da yedi 
günden uzun kalın
ması halind'e 
yabancıların polise 
kayıtlanması 
gerekiyor.

de imzaladı.
Eroğlu, Avrupa 
Birliği üyeliği 
sürecindeki ön 
önemli fasıllardan 
birinin çevre 
olduğuna dikkati 
çekerek, bu 
kapsamda 
gürültüyle 
mücadele konusun
da da önemli 
çalışmalar 
ürütüldüğünü 
ifade etti.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

f
VAPUR - FERİROT

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

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

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

■Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

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 60 40

BELEDİYE

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

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 „ 10 z9
mar-pet 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KBrfez
GtlLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYAKI GAZtTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3942 

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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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
L bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

SILTO

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

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

mailto:miltongazinosu@wlndowsllve.com


- x ----- -«-»a-,, Goodyear aim, % 18 daha az ödeyin.
[ i I 30 Nisan tarihine kadar

/rjj J I \ I J \"/ Goodyear bayilerinden yapılan
V__J U XJ atımlarda KDV bizden.

GOODYEAFTA GELİN. YOLA HEM FCARU HEM GÜVEMİ ÇHON!

| ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

İM Nicıın 3011 Sıılı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

56 yarışmacı 
yemek yarışması 
için toplanıyor
Turizm Haftası nedeniyle Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü tarafından düzen
lenen ‘Zeytinyağlı Yemek ve Tatlı Yarış 
ması’ bugün yapılıyor. 56 yarışmacı 
nın 44 zeytinyağlı tatlı ve 54 zeytin 
yağlı yemek ile yarışacağı yarışma 
saat 12.oo’de Halk Eğitim Merkezi Mü 
düdüğünde başlayacak.

CHPliadaylatGemlilıte 
calısmavalıaslaılı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 
Milletvekili adayları İlhan Demiröz 
ve Ahmet Aydın Akyol, ilçe yöne
tim kurulu üyeleri ile birlikte Gem 
lik’te çalışmalara başladı. 4’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ata Mahallesi’nde 13 bin
metrekarelik alanda denize karşı sosyal tesis yapacaklarını açıkladı

Altepe’den sosyal tesis atağı
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Gemlik Ata Mahalle 
si'nde mülkiyeti Büyük 
şehir Belediyesi’ne ait 
13 bin metrekarelik alan 
üzerinde projelendirile
cek olan sosyal tesisleri 
tanıtarak, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Gemlik'e tesis kazandı ra 
caklarını müjdeledi. 
Haberi sayfa 2’de

Gemlikli 
judocu

Kardelen, 
Türkiye’yi 

temsil 
edecek

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcusu 
Kardelen Bozkurt, 
23 Nisan Dünya Ço 
cuk Oyunlarında 
judoda 48 kg yıldız 
bayanlarda Türki 
ye’yi temsil ede
cek. Sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çelik’e cevap - 2
M.Çelik MHP’li olmasına karşın, Başkan 

vekili seçimlerinde AKP’li adayı destekle
di.

Oysa bir gün önce MHP İlçe binasına 
çağrılmış, II Başkanının da bulunduğu bir 
toplantı düzenlenmişti.

6 ay önce partisinden istifa ettiğini söyle 
diği halde gitmişti o toplantıya.
Bir gün sonra yapılacak meclis toplantı 

sında izlenecek yol tartışılacaktı.
Çelik, toplantıda AKP’li adayın destek

lenmesini istedi.
MHP ilçe yönetimi, görüşmelerde bunun 

doğru olmayacağı kararını aldı.
Bu yetmedi, İlçe Başkanı Mehmet Kaya 

oğlu düzenlediği basın toplantısında şu 
sözleri söyledi: Devamı sayfa 4’de

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

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ata Mahallesi’nde13 bin 
metrekarelik alanda denize karşı sosyal tesis yapacaklarını açıkladı

flltepelen sosyal ıcsis aiai
Biz de siyaset başkalarını 

eleştirmek üzerine kurgulanmış.
O öyle yaptı...
Bu böyle yapmadı...
Neredeyse birbirlerinin ipliklerini 

pazara çıkartmak amaç...
Oysa...
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği 

sorgulanıyor.
Değerler bir bir yok oluyor.
İnsanoğlu sürekli nitelik yitiriyor.
Yoksulluk toplumun geneline doğru 

hızla yayılıyor.
Dış ilişkiler ciddi anlamda zedelen* 

miş.
Bu durumda kavga etmek yerine...
Olması gereken;
Toplum için, ulus için öngörülen ve 

yaşama geçirilmesi tasarlanan 
düşüncelerin açıklanması.

Ünlü felsefecilere göre;
Küçük adamlar başka insanları 

konuşurlar...
Büyük adamlar ise sistemleri 

tartışırlarmış.
Demek ki,
Bizim siyasetçiler hala büyüye 

mediler.
Nasıl büyüsünler ki...
Sistemi bozanlar onlar.
Düzensizliği yaratanlar onlar.
Parlamentoyu oluşturan milletvekil* 

lerinin yarısından fazlasının sırtında 
suç dosyaları var.

Suçlar da... 
öyle böyle değil.
Genellikle yüz kızartıcı nitelikte...
Ama onlar dokunulmazlık zırhına 

bürünmüşler suç dosyalarını kabart* 
maya devam ediyorlar...

Eeeee,
Yüz kızartıcı nitelikte suç işleyen 

adam doğru dürüst düşünür mü?
Toplumsal çıkarlara dönük 

düşünceler üretir de uygular mı?
Ülke yönetiminde etken üç güç 

var...
Yasama,
Yürütme,
Yargı...
Haa...
Bir de basın var...
Şimdiki adıyla medya..
Tek tek ele alsak ve değerlendirsek 

suç işleriz...
Suç işlememek için yasamayı 

yaslanma, yürütmeyi yü rüt me, 
hukuku guguk olarak algılayanları ve 
sistemi de öyle kurguladıklarını 
yazmıyoruz.

Yazmıyoruz ama biliyoruz.
Yurttaşın da artık bildiğini düşünü 

yoruz.
12 Haziran’da vereceği kararla neyi 

ne kadar bildiğini göstereceğini de 
göreceğiz.

Çünkü... Her seçim çok önemli...
Ama bu seçim hepsinden daha 

önemli...
Tehlike yüksek topuklu 

ayakkabılarıyla geliyorum diyor.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik Ata 
Mahallesi'nde 
mülkiyeti Büyükşe 
hir Belediyesi’ne ait 
13 bin metrekarelik 
alan üzerinde proje
lendirilecek olan sos 
yal tesisleri tanıttı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'la birlikte 
tanıtımını yaptığı 
sosyal tesisin 
ailelerin muhteşem 
Gemlik ve deniz 
manzarasında din
lenebilecekleri ve 
balık yiyebilecekleri 
bir tesisi Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Gemlik'e kazandıra
caklarını müjdeledi. 
Gemlik’in yaşana 
bilir bir kent olması 
için her tür hizmete 
var olduklarını 
belirten Altepe, 
"Bize sadece tesis 
yapabileceğimiz 
yer gösterin, biz 
yapa hm" şeklinde 
konuştu. 
Gemlik'e hakim ve 
ulaşımı anayola 
sadece 50 metre 
mesafede olan eski 
adıyla Orman Kampı

Yılmaz, “Çalışmaları hızlan dirin"
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Hürriyet 
Caddesi’nde devam 
eden kanalizasyon 
ve yağmur suyu 
çalışmalarının 
hızlandırılmasını 
istedi.
Yılmaz, BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı 
Güngör Gülenç 
incelemede, cadde 
üzerindeki esnafın 
çalışmaların yavaş 
gitmesi ve işin 
uzaması nedeniyle 
mağdur olduklarını 
belirterek, “Çalış
maların hızlandırıl
masını istiyorum” 
dedi.
Hürriyet Cadde 
si’nde başlatılan alt

olarak b'ıTınen tepe 
üzerinde projelendi 
rilen sosyal tesisle 
rin bölgeye örnek 
olacağını belirterek, 
"Gemlik’e başlattığı 
mız hizmet atağın
da 30 milyon liralık 
yatı rımı hedefliy
oruz" dedi.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz'da 
Gemlik'te özellikle 
spor tesisi ihtiy
acının bulundu 
ğunu, futbol saha 
sının yanında bulu
nan toprak alanın 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
yapılmasını 

yapı çalışmalarında 
esnafların 
işyerlerinin sürekli 
toz toprak içinde 
kaldığını ve müşteri 
azalması nedeniyle 
de mağdur olduk
larını hatırlatan

teklif etti. 
Yılmaz'ın teklifini 
uygun bulan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe, 
yakın zamanda 
Gemlik’e gelerek 
alanı görmek iste
diğini söyledi.

Başkan Vekili 
Yılmaz, BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı 
Güngör Gülenç'le 
birlikte firma 
yetkililerinden 
çalışmaların hız
landırılarak işin

biran önce 
bitirilmesini 
istedi.
Sezonun en rahat 
günlerinde işin 
büyük bölümünün 
bitirilmesi gerektiği
ni söyleyen Yılmaz, 
"İş uzadıkça esnaf 
mağdur oluyor, 
bunun yanında 
tretuvar çalışması 
yaptığımız Hürriyet 
caddesinin bir 
bölümünün 
asfaltlanması da 
gecikiyor.
Çalışmaların hızlan 
dırılarak bitirilmesini 
ve Büyükşehir'in 
de Hürriyet 
Caddesini asfaltla
masını bekliyoruz" 
dedi.

^Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetes  i .oom

http://www.gemlikkorfezgazetes
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Sakal-ı Şerifi yardım kutusu zannetmiş
Bursa'da girdiği 
camiden Sakal-ı 
Şerif çalmaya çalı 
şan hırsız önce 
imama, sonra polise 
yakalandı.
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde Çelebi 
Mehmet'in annesi 
Daya Hatun tarafın
dan yaptırılan tarihi 
camiye giren hırsız,

Armut bahçesinde yanmış ceset hulundu
Bursa'da armut 
bahçesinde molo
zların arasına atılmış 
yanmış bir erkek 
cesedi bulundu.
Sırtından bıçakla
narak öldürüldükten 
sonra yakılmak 
istenen cesedi 
önce heykel 
zanneden aile, cis
min ceset olduğunu 
fark edince polise 
haber verdi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi Millet 
Mahallesi Yıldırım

İki aşk arasında kalınca intihar etti
İki aşk arasında 
kalan 4 çocuk 
babası Bursa'da din
lenme parkında ruh
satsız tabanca ile 
intihar etti.
Bankın üzerinde 
hayatını kaybeden 
kişinin İstanbul'dan 
Bursa'ya sevgilisi 
görmeye geldiği ve 
akciğer kanseri 
olduğu belirtildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Nilüfer ilçesi İzmir 
Yolu İğde Parkı'nda 
meydana geldi. 
Bir el silah sesi 
geldiğini fark eden 
vatandaşlar, parkta 
bir kişinin kanlar 
içinde yattığını 
gördü. Vatandaşların 
ihbarı ile parka 
yakın bir özel has

Sahte sabıka kabıyla sendika başkanı olmuş
Genel merkezi Bur 
sa'da bulunan 
Bağımsız Tekstil 
İşçileri Sendikası'nın 
(BATİS) Genel Baş 
kanı Metin Burak'ın 
sahte sabıka kaydıy- 
la seçimlere girdiği 
ortaya çıktı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şube 

içinde Sakal-ı 
Şerifin bulunduğu 
sandukayı çalmak 
istedi. Camiden 
şüpheli bir kişinin 
çıktığını gören imam 
Mehmet İnci, şahsı 
durdurdu. Paniğe 
kapılan hırsız, 
elindeki Sakal-ı 
Şerifin bulunduğu 
sandukayı bırakarak

Sokak Kovanlık 
mevkisi altındaki 
armut bahçelerinde 
meydana geldi. Tarla 
sahibi Şerif Dirican, 
eşi, çocukları ve iki 
kuzeni ile bölgedeki 
tarlasına çalışmaya 
gitti. Bu sırada 
kuzen Fatih Kulanç, 
tarlanın yol kenarına 
bakan kısmında 
moloz yığınlarının 
arasında insana 
benzeyen bir cisim 
fark ederek amcası 
Şerif Dirican'a haber 
verdi.

taneden gelen dok
torların kontrolü 
sonrası kimliği belir
siz adamın öldüğü 
anlaşıldı.
Olay yerine gelen 
polis, intihar eden 
kişinin İstanbul 
Silivri'de ikamet 
eden 4 çocuk babası 
41 yaşındaki Duran 
Kalın olduğunu 
belirledi. Cep tele
fonu mesajlarından 
Bursa'da yasak aşk 
yaşadığı belirlenen 
Kalın, üzerinden eşi 
ve çocuklarına

Müdürlüğü'nün 
çalışmaları sonrası 
ortaya çıkan skandal 
sonrası Burak 
gözaltına alınırken, 
sendika seçimleri 
yenilendi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik 
Şube Müdürlüğü 

kaçtı. Camiden 
parmak izi alan 
polis, Mehmet 
Inci'nin ifadeleri 
doğrultusunda 
zanlının daha evvel 
birçok camiyi 
soyan N.K. (43) 
olduğunu belirledi. 
N.K, Yıldırım 
ilçesindeki evinde 
polis tarafından

Cismi heykel 
zanneden aile, 
daha yakından bak
tıklarında cismin 
yakılmış erkek 
cesedi olduğunu 
fark edince polisi 
aradı. Olay yerine 
gelen ekipler, 
bölgeyi güvenlik 
şeridine alıp geniş 
çaplı inceleme yaptı. 
İncelenen cesedin 
35-40 yaşlarında 
1,70 boylarında bir 
erkeğe ait olduğu, 
önce sırt ve göğüs 
kısmından bıçak

yazılmış 2 sayfalık 
mektup çıktı. 
İki aşk arasında 
kaldığı belirlenen 
Duran son mek
tubunda kendisinin 
akciğer kanserine 
yakalandığını ve her 
öksürdüğünde 
ağzından kan 
geldiğini belirterek, 
"İntiharımdan kimse 
sorumlu değildir. 
Eşim çok değerli bir 
insandır. Öksürür 
ken ağzımdan kan 
geliyor. Allah beni 
affetsin. Sana layık 

ekipleri, sendika 
yöneticilerinin bel
gelerini güncelledi. 
Çalışmalar sırasında 
BATIŞ Genel Başka 
nı Metin Burak'ın 
sabıkası oluğu halde 
sendika genel 
başkanlığı yaptığı 
ortaya çıktı. BATIŞ 
Genel Başkanı Metin 

yakalandı. Zanlı 
ifadesinde, "O gün 
camiye girdim. 
Tülbentlere sarih 
kutuyu görünce 
yardım sandığı 
sandım. İçinde para 
var diye çaldım" 
dedi. Zanlı, ifadesi 
nin-alınmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

landığı, daha 
sonra-bir poşetle 
örtülüp olay 
yerine getirildiği, 
ve burada üzerine 
otomobil lastiği 
konularak 
yakılmaya 
çalışıldığı tespit 
edildi. Olay yeri 
inceleme ekipleri ve 
cumhuriyet 
savcısının inceleme 
sinin ardından kim
liği belirsiz ceset 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.

bir eş olamadım. 
Sen dünyânın en 
mutlu insanı olmaya 
layık birisin" satır
larınca yer verdi. 
Olay yeri inceleme 
ekipleri ve Cumhu 
riyet Savcısi'nın 
incelemesinin ardın
dan Duran Kalın'ln 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Morguna 
kaldırıldı. Polisin 
olşyla alakalı olarak 
başlattığı soruştur
ma sürüyor. 
Öte yandan 
Duran Kalın'ın 
her hangi bir işinin 
olmadığı Bur'sa'da 
inşaatlarda çalıştığı 
ve Bursa'daki 
sevgilisinin evli 
olduğunu 
öğrendiğinde terk 
ettiği bildirildi.

Burak'ın, 13 yıl önce 
'Piyasaya sahte para 
sürmek' suçundan 1 
yıl 3 ay hapis cezası
na çarptırıldığını 
belirleyen polis, 
Yargıtay'ın cezasını 
ertelediği Burak'ı 
'Evrakta sahtecilik' 
suçundan gözaltına 
aldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Beleıliye oıolıiisiintle kavga çıktı

Ayarsız yazarlar!...
Anlamlı bir hayat yaşamayan, dürüst ve 

realist bir hayat yaşamak yerine, yazarlığı 
insanlara inandığı doğrulan anlatmak için 
değil de, kendine toplum içinde bir yer tut
mak ve maddi - manevi rant sağlamak 
amacıyla yapan gazeteciler çevrenizde 
vardır..

Bunlar iyi yazarlığın,"iyi laf çakma, kodu 
mu oturtma, çevresinde olanların odak 
noktası olma, sanatı olarak görürler...

Oysa yazarlık, öncelikle “insanlara bir 
katkı yapma” sanatıdır...

Yazar düşüncelerini, iyi bildiği yazı 
teknikleriyle okurlarına bilgilendirmek, 
yönlendirmek amacıyla sanatını kullanarak 
insanlara katkı yapsın diye aktarır...

Ne var ki yazarlığı,“kabadayı muhabbeti, 
nasıl geçirdim ama şişinmesi, çete 
dayanışması ve gevezeliği olarak alanlar 
her zaman vardır..

Bunlar yazarlığın esas misyonu olan 
“insanlara katkı sağlama” özelliğini es 
geçerler...

Onun için de bir türly bir baltaya sap ola
mazlar...

Çevresi onlara değer vermez..
Bu durumun esas sakıncası işe 

başkadır...
Bu türlü yazarlar kendilerini bu alemin 

dahileri zannedip, yaşadıklarından, yaşam
daki büyük çelişkilerinin, eksikliklerinin ve 
hatalarının farkında değillerdin..'

Onlara hatalarını göstermezseniz, 
dünyalarında elaleme ayar vermeye 
devam ederler...

Oysa “ayarsız” olan onlardır..
Bu da bilinir..
Dürüst yazarın görevi ,doğru olanı, 

“ayarsızlara” zaman zaman ayar vermek
tir...

İnsanlara katkı sağlayacakları anlamlı bir 
yaşamı öğrenene kadar bu yapılmalıdır..

Bu gibilerin asıl maksatlarını, gerçek 
yüzlerini bütün açıklığıyla okurlara aktar
mak, açıklamakta toplumsal bir 
mücadeledir...

Ne diyorsunuz?
Ben hangi gruptayım.. Şöyleyin.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, belediye oto
büsünde başlayan 
kavgada bir kişi 
bıçakla yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaralının hayati 
tehlikesinin devam 
ettiği, kaçan zan
lının yakalanması 
için soruşturma 
başlatıldığı belirtil
di. Osmangazi 
Mahallesi Cemal 
nadir Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda Y. K. (19), T. 
Y. (19) ve kimliği 
belirlenemeyen 
bir kişi arasında 

henüz bilinmeyen 
sebeple tartışma 
çıktı. Tartışma 
kısa sürede kav
gaya dönüşürken, 
otobüsteki 
vatandaşların 
aramaya girmesiyle 
kavga yatıştırıldı. 
Timurtaş otobüs 
duraklarında 
inen gençlere 
saldıran kimliği 
belirsiz kişi, T. Y. 'yi 
bıçakladı. Olay ye 
rine gelen 112 Acil 
Servis ambulansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan T. Y. 
ameliyata alındı.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Çelik’e cevap -2-
“MHP olarak 4 

turluk oylamanın 
üçüne katılıp kendi 
adayımızı destekleye
cek, eğer 4. tura 
adayımız kalmazsa, 
4. tur oylamalarına 
katılmayıp çekile
ceğimizi, bu kara 
rımız dışında hareket 
edecek MHP’li meclis 
üyeleri olursa, bizim 
için bunun anlamı 
şudur:

Bu arkadaşlar kendi 
başlarına kapalı kapı 
lar ardında, bizim 
siyasi ahlaksızlık 
diye nitelendirdiğimiz 
bir takım pazarlıklar 
yapıldığının göster
gesi olacaktır."

Bu sözler Mehmet 
Kayaoğlu’na ait (17 
Mart 2011)

Aynı gün, “MHP’den 
istifa ettim" diyen 
ama partinin çağrısı

na uyan ve toplantıya 
katılan Çelik, 
Mecliste AKP’li adayı 
destekledi.

O’na CHP’li aday 
M. Sarı da eşlik 
edince, Belediye Baş 
kanlığı koltuğu AKP’ 
tilere geçti.

Bu pazarlıkların na 
sil yapıldığını yazdım.

Kısacası AKP’nin 
Belediyeyi ele geçir 
mesi için

‘1 oy+koltuk+maaş’ 
dedim.

Bu soz hem AKP’li 
lerin, hem de o oyları 
verenlerin ağırına git
miş.

O koltuklara kim
lerin oturduğunu 
Gemlik halkı gördü.

Başka söze ihtiyaç 
yok. Yazdığımın 
doğru olduğu kanıt
landı.

Bu siyasi manevra 

lar, Gemlik siyasi tari
hine kalın harfler ile 
kazındı.

Hiç unutulmaz.
İleride siyasi bir 

araştırma konusu 
bile yapılabilir.

Peki M. Çelik ne 
yaptı.

Koltuğuna oturur 
oturmaz, eşimin fir
masının Belediye’ye 
yaptığı işleri araştır
maya koyuldu.

Meclis Araştırma 
Komisyonu bir rapor 
hazırlamıştı.

Bu rapor, Nisan ayı 
Meclis toplantısında 
okundu. Başkan 
tartışma açtırmadı. 
Meclis’e sadece bilgi 
verildi!

Raporda, onlarca 
eksik veya hatalı 
yapılan işlerden söz 
ediliyordu.

AKP’li Turan Alkış, 
bazıları üzerine yine 
şehrini koymuştu.

Bu da okundu 
mecliste.

M. Çelik’in İdari 
Başkanvekilliği 
koltuğuna oturmasın
dan hemen sonra, 
özellikle Güler 
Ajans’a ait bir dosya 
hazırlamasına ne

anlam verilir?
Komisyon raporun

da sözü edilen onlar
ca firma dururken 
neden Güler Ajans 
hedef gösterilmiştir?

Basının karşısına 
bu dosya çıkarılmış, 
firmanın ticari itibarı 
zedelenmek isten
miştir.

Tek neden, benim o 
koltuğa gelen şahsın 
nasıl geldiğini gün
lerce yazdığım yazılar 
yüzünden ve eski 
yazılarımdan dolayı.

Bizim çekinecek ve 
gocunacak ve veril 
meyecek hiçbir 
hesabımız yok.

Gemlik halkı şunu 
iyi bilsin ki, kendi ilçe 
başkanlığı döne
minde hesap vere
meyenler, bizden 
hesap sormaya 
kalkıyorlar.

Gemlik Belediyesi’ 
ne on binlerce takvim 
bastığımızı iddia etti 
ler. Depoları bastılar, 
başkalarının bastığı 
dağıtılmayan takvim
leri buldular.

Güler Ajans’ın 
bastığı takvirhler iki 
çeşittir.

Benim özel

arşivimdeki fotoğraf 
lardan hazırlanmıştır.

Küçük boy takvim
lerin bir tanesinin 
birim fiyatı 1 liradır. 
(Kırtasiyecide bunun 
spiralini 1 liraya yap 
tıramazsınız) 10 bin 
adet basılmıştır.

Büyükboy takvimler 
5 bin tane olup bir 
tanesinin birim fiyatı 
3 liradır.

Güler Ajansın teklifi 
en düşük teklif oldu 
ğu için iş bu firmaya 
verilmiştir.

Teklif mektubunda 
tarih olmaması bize 
işi veren makam 
tarafından istenmiş 
tir. Çünkü işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle 
gerekli evrakların 
hazırlanmadığı ifade 
edilmiştir. *

Güler Ajansın hiçbir 
dağıtım firması ile 
bağlantısı olmadığı 
gibi kimlerin dağıt
tığını da bilmiyoruz.

75 bin lira fatura 
kestiğimiz yalandır. 
M. Çelik bunu ıspatla- 
malıdır. Bunu yazı 
yazdığı gazetede bizi 
karalamak için 
yazmıştır. Dosyadan 
bazı 15 ve 17 bin 

liralık tekliflerin 
çıkarıldığı yazılmıştır.

Bunun Güler Ajans 
ile hiçbir ilgisi yoktur. 
Güler Ajans, Temmuz 
2009 da kuruldu.

Gürle İş. Merkezi 
Büro açtı.

Serap Güler, Gemlik 
Körfez Gazetesi’nin 
de Yazı İşleri Müdürü 
dür. Zamanının 
önemli bir bölümü 
Gazete Bürosu ’nda 
geçmektedir. 
Adresteki telefonda 
kendisine ait olup, 
2000 yılında Alın
mıştır ve o zamandan 
beri gazete bürosun
da kullanılmaktadır.

Yeni büroya sabit 
telefon çektirmemesi 
nin nedeni cep tele
fonu bulunmasın- 
dandır.

Çelik, açıklamasın
da çapraz tekliften 
söz ediyor.

Nedir bu çapraz tek
lif anlamış değiliz.

Güler Ajansın 
verdiği teklif 25 bin 
+KDV dir.

Faturası da 18 
Şubat 2010 tarihini 
taşımaktadır.

Diğerleri lafı 
güzardır.

CHP Bursa milletvekili adayları İlhan Demiröz ve Ahmet Aydın Akyol sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

CHP’li adaylar, Gemlik'te çalışmaya haşladı
CHP’li milletvekili 
adayları Gemlik'te 
propaganda çalışmaları
na başladı.
Cumhıı'riyet Halk Partisi 
Bursa Milletvekili aday
ları İlhan Demiröz ve 
Ahmet Aydın Akyol'un, 
CHP İlçe binasına 
gelerek İlçe Başkanı 
Dursun Özbey başkan
lığında toplanan ilçe 
yönetim Kurulu 
üyelerinin yanı sıra, İl 
Genel Meclis üyeleri 
Uğur Sertaslan ve 
Kahraman Atlı ile 
Gençlik Kolu üyeleri 
katıldı. CHP milletvekili 
adayları daha sonra bir
likte sivil toplum örgüt
lerini ziyaret etti. 
CHP’li milletvekili aday
ları Demiröz ve Akyol, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperati 
fi, Türkiye İşçi Emeklile 
ri Derneği Gemlik 
Şubesi, Şoförler Odası, 
Ziraat Odası ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası'nı 
ziyaret ettiler.
Esnafın ve emeklilerin 
içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıların 

CHP iktidarında, verdik
leri 41 söz içerisinde 
çözüme ulaşacağını 
söyleyen CHP milletve 
kili adayları, gittikleri 
kuruluşlarda ilgiyle 
karşılandılar.
Listelerle ilgili polemik
lere gerek olmadığını, 
iktidarı hedeflediklerini, 
partideki değişimin göz 
önüne alınması gerek
tiğini ifade eden 
miletvekili adayı İlhan 
Demiröz, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi’nde 
yaptığı konuşmada 
seçim çalışmaları kap
samında ilk ziyaretini 
Gemlik'e gerçekleştir 
diklerini ve desteklerine 
ihtiyaçları olduğunu, 
12 Haziran’ın gerçek bir 
dönünf noktası oluştur
duğunu söyledi. 
Hükümetin kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin ihlâl 
edildiğine vurgu yapan 
adaylardan Ahmet 
Aydın Akyol ise, 18 
yaşında bir oğlu 
olduğunu belirterek, 
Türkiye'ye karşı olan 
sorumluluğunu, gele

cekte çocuklarımızı 
düşünerek hareket 
edilmesi gerektiğini 
düşünerek siyaset yap
maya karar verdiğini 
söyledi.
Yabancı menşeli alış 
veriş merkezleri açılarak 
ilçe esnafına büyük 
darbe vurulduğunu 
söyleyen Akyol, 
"Ülkemizdeki bankaların 
yüzde elli ikisi yaban 
cıların eline geçti. Sokak 
larda peynir,ekmek gibi 
kredi kartı dağıtılıyor, 
herkes borçlu, bu nasıl 
iş" dedi.
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı ise CHP 
içindeki değişimi olumlu 
bulduklarını, ve en güzel 
cevabın sandık ola
cağını söyledi.
Daha sonra İşçi 
Emeklileri Derneği'ne 
yapılan ziyarette 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Dursun Özbey, 
CHP'nin tarihsel 
geleneğinden sivil 
toplum örgütlerine 
büyük önem ve bağlılık 
olduğunu söyledi. 
Şoförler Odası 

ziyaretinde konuşan 
İlhan Demiröz ise, çiftçi 
ve esnafa tahammül 
edemeyen iktidarın sivil 
toplum kuruluşlarını zor 
durumda bıraktıklarını 
belirtirken, 
söz alan Akyol ise 
“CHP'de kadrolaşma 
olmayacak. Bizim için 
yandaş yok, vatandaş 
var." dedi.
Son olarak ise Ziraat 
Odası'nı ziyaret eden 
CHP'liler, Bursa Ziraat 
Odaları İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı seçilen 
Ali Çelik’i kutlarken, 
yıllarca birlikte çalıştık
larını ve düşüncelerinin 
şimdi CHP'nin birer poli
tikası haline geldiğini 
dile getiren İlhan 
Demiröz, hükümetin 
Ziraat Odaları'nın aley
hine yasalar çıkartırken 
partilerinin bu yan
lışların karşısında 
olduğunu söyledi. 
Ali Çejik'in Koordinas 
yon Kurulu Başkam 
seçilmesinden mutluluk 
duyduğunu dile getiren 
Demiröz, "Ziraat Odası 
ile sürekli fikir alışverişi

içinde olacağız” dedi. 
Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik, ülkenin temel 
sorunları çözülmeden 
tarım konularının kesin
likle çözüme ulaşmaya
cağını söylerken, 
CHP'nin çiftçiyle doğru
dan iletişim kurarak 
anlatması gerektiğini 
dile getirdi.
Gezi sırasında 
Gemliklilerle de sohbet 
eden CHP'liler, 
12 Haziran seçimlerinde 
iktidar inançlarının 

tam olduğunu 
söyleyerek, halkın 
sorunlarını duvarlar 
bırakmayacaklarına, 
halkla birlikte çözüme 
ulaştıracaklarına söz 
yerdiler.
Öte yandan, bugün 
CHP li 5 milletvekili 
adayının ilçemize 
gelerek sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret 
edeceği bildirildi. 
Adaylar arasında 
Turhan Tayan’in da 
bulunacağı öğrenildi.

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 11160400EX023542 tescilli ve 
13.04.2011 tarihli Gümrük Çıkış Beyannamelerimiz kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
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İncisel TEKİN
Özel Aykent İlköğretim Okulu 
Sınıf Öğretmeni

ULUSAL EGEMENLİK
23 Nisan 2011 Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramımızın 91. yılını kutluyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 
23 Nisan 1920, Ulusumuzun babadan 
oğula geçen saltanat yönetimini terk 
ederek halkın kendisini, seçtiği temsilci
leri aracılığı ile yönetmeye başladığı 
günün adıdır. Devletimizin yönetim siste
minde bu tarihle başlayan büyük değişim, 
Türk Ulusu'nun binlerce yıllık tarihindeki 
en büyük devrimi simgeleyen 29 Ekim * 
1923'te Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlan
mıştır. Büyük Önderimiz MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK ilk Meclisin açıldığı 23 
Nisan 1920 gününü Ulusumuza aynı 
zamanda Çocuk Bayramı olarak armağan 
etmiş ve bu yönüyle de büyük Önderimiz 
dünya ölçeğindeki eşsiz liderliğini bir kez 
daha göstermiştir.

Seksen sekiz yıl önce kurulan genç 
Cumhuriyetimiz, bu geçen süre içerisinde 
pek çok güçlüklere rağmen tüm kurum ve 
kurallarıyla yerleşmiş ve Türk Ulusu 
ATATÜRK İlke ve Devrimlerini, 
Cumhuriyetin temel niteliklerini özüm
semiştir.

Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş 
felsefesi olan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir" ilkesi, ülkemizi ilgilendiren 
siyasal, ekonomik, iç ve dış her türlü 
kararların sadece Türk Ulusuna ait 
olduğu, başkaca hiçbir ülkenin veya 
yabancı kuruluşların bu kararlarda 
hükümranlık hakkı olamayacağı ve ege
menlik haklarımızdan kısmen veya tama
men vazgeçme anlamına gelen her tür 
teslimiyetçi siyasal anlayışlara kesinlikle 
izin verilemeyeceğini ifade eder. Ancak ne 
yazık ki son yıllarda demokrasi, insan 
hakları ve yerel yönetimleri güçlendirme 
adına dış güçlerin etkisiyle yapılan bazı 
düzenlemelerin etnik ve dinsel ayrılıkçı 
hareketleri cesaretlendirdiği ve ülkemizde 
bir kardeş kavgası yarattığı bir gerçektir.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve 
Anayasamızın değiştirilemez ilkeleri 
çerçevesinde bağımsız bir ülke olarak tek 
amacımız akıl ve bilimin önderliğinde çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu da 
aşmaktır. Binlerce yıllık ortak bir tarih ve 
kültürel birikimin yarattığı Türk Ulusu, 
bütün sorunlarına çözüm bulacak ve 
uygulayacak güç ve yetenektedir. Her 
kuşak kendisinden sonraki kuşaklara 
daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda 
ve sorumluluğundadır. Bu, ülkemize ve 
yarının büyükleri çocuklarımıza olan en 
temel görevimizdir.

En yakın zamanda tüm sorunlarını 
çözmüş bir Türkiye göreceğimiz inanç ve 
temennisiyle tüm Ulusumuzun ve çocuk
larımızın bayramını kutluyor, bu vesileyle 
bu günleri bize armağan eden Büyük 
Önderimizin önünde bir kez daha saygı ile 
eğiliyorum.

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kardelen Bozkurt, 
23 Nisan Dünya Çocuk Oyunlarına katılacak.

Gemlikli judocu Kardelen.
Türkiye'yi lemsil edecek
8 ülkenin katılacağı 
23 Nisan Dünya 
Çocuk Oyunları, 
28 Nisan 2011 
Perşembe günü 
Ankara’da yapılacak. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcusu 
Kardelen Bozkurt, 
23 Nisan Dünya 
Çocuk Oyunlarında 
judoda 48 kg yıldız 
bayanlarda 
Türkiye’yi temsil 
edecek.
Türkiye'nin her 
ilinde yapılan 
yıldızlar il 
seçmelerinde 
illerinde şampiyon 
olan sporcular, 16 
Nisan 2011 cumarte
si günü Bursa 
Dikkaldırım 
Hüdavendigar Spor 
Salonunda milli 
takım formasını 
giyebilmek ve 

illerinin adını duyur
mak için kıyasıya 
mücadele etti. 
İki hafta önce 
Bursa'daki tüm 
rakiplerini yenerek 
48 kg'da Bursa

Bursa Oio Show1» 112 bin 490 kişi ziyaret elli
Bu yıl 7. si düzenle
nen Bursa Oto Show 
Fuan'nı bir hafta 
boyunca yurtiçi ve 
yurtdışından 112 bin 
490 kişinin ziyaret 
ettiği belirtildi. 
TÜYAP Bursa Fuar 
cılık tarafından 
11-17 Nisan 2011 
tarihleri arasında 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen fuar 
yoğun ilgi gördü. 
Ünlü markaların son 
modellerinin Bur 
sa'da ilk kez sergi 
lendiği fuar, yurt içi 
ile Fransa, Ispanya 
ve Romanya gibi

şampiyonu olan 
judocu Kardelen

Türkiye'yi 48 kg 
yıldız bayanlarda

her zaman şu an 
olduğu gibi disiplinli

Bozkurt'ta Bursa'yı 
temsilen
Dikkaldırımda-milli 
takım forması benim 
diyerek 48 kg için ter 
döktü.
Teker-teker tüm 
rakiplerini yenen

Kardelen, final 
müsabakasında 
karşılaştığı İstanbul 
il şampiyonunu da 
yenerek 28 Nisanda 
Ankara'da yapılacak 
olan 23 Nisan Dünya 
Çocuk Oyunlarında 

ülkelerden gelen 
toplam 122 bin 490 
kişi tarafından 
ziyaret edildi. 
Fuarda, Bmw, 
Cherry, Citroen, 
Dacia, Fiat, Ford, 
Güleryüz Cobra, 
Honda, Hyundai, 
Iveco, Jaguar, Kia, 
Land Rover, MerCe 
des, Mini, Nissan, 
Peugeot, Proton, 
Renault, Subaru, 
Toyota gibi otomo
biller ile 4x4, ticari 
araç, motosikletler, 
tuning ve aksesuar 
firmaları, akücüler 
ve lastik firmaları 
yer aldı. Fuar 

temsil etmeyi hak 
kazandı.
Judo çalıştırıcısı 
İsmail Yıldız 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Kardelen Bozkurt’un 
çok yetenekli bir 
sporcu olduğunu 
belirterek, 
“Kardelen, 2010 
yılının da minikler 
Türkiye judo 
şampiyonu oldu. 
Bu şampiyonluklar 
onu şımartmamak, 

süresince, Honda 
Civic HB, Citroen 
C5, Proton Saga, 
Persona, Peugeot 
508 modellerinin 
Türkiye lansmanları, 
Mercedes C Facelift, 
Cherry Limuzin, Lpg 
İnkagaz BMD, Iveco 
4x4, Subaru yeni 
Impreza STI 300 Hp, 
2. 0 Forester, Fiat 
yeni Doblo Confor 
matic vites, Hyundai 
Accent Blue, 
Renault Latitude, 
Nissan yeni Micra, 
Juke, yeni Xtrail 
modellerinin ise 
Bursa lansmanları 
ilk kez yapıldı.

olmalı. Sporcular 
unutmamalı ki 
marifet şampiyon 
olmaktan daha çok 
şampiyon kala
bilmektir.
İnşallah Kardelen 
Ankara'da Türkiye'yi 
en iyi şekilde temsil 
ederek şampiyon 
olup Bursa'yı ve 
Gemlik'i gurur
landırarak geleceğin 
parlayan yıldızı 
olduğunu göstere- ' 
çektir" dedi.

Ayrıca, 'Geçmişten 
Günümüze Klasik 
Araba Sergisi' ile de 
1959 model Cadillac. 
1960 model Merce 
des, 1960 model 190 
SL Mercedes, 1965 
model Ford 
Mustang, 1967 
model Ford 
Corvette, 1955 
model Ford 
Thunderbird, 1974 
model Volkswagen, 
1967 model Austin 
Harley, 1969 model 
Jaguar, 1970 model 
Rolls Royce marka 
otomobiller, otomo
bil tutkunlarına 
nostalji yaşattı.

GELİYORUZ
SAADET 
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Miff 18 SİKİ IMHlIllIllll
Türkiye ile AB 
arasındaki en yük
sek icra organı, 
bakanlar düzeyinde
ki 49. Ortaklık Kon 
şeyi, bugün öğleden 
sonra Brüksel’de 
toplanacak. 
Türkiye’de basın 
özgürlüğü ve gazete 
ci tutuklamalarının 
gündeme gelmesi 
beklenen toplantı 
sırasında AB’nin 
yine Türk hüküme
tinin Ek Protokolü 
uygulamasını, Kıbrıs 
sorununun çözümü 
için çaba göster
mesini isteyeceği 
belirtiliyor.
Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ile 
Devlet Bakanı ve 
Başrriüzakereçi 
Egemen Bağış’ın 
yer alacağı bir Türk 
heyetinin katılacağı 
Ortaklık Konseyi 
toplantısında AB 
tarafını Dönem

TBMM Başkanı 
Mehmet Ali Şahin, 
23 Nisan'da, TBMM 
Genel Kurulu'nun 
özel gündemle 
toplanması için 
milletvekillerine 
çağrıda bulundu. 
Alınan bilgiye göre, 
Şahin'in çağrısında, 
TBMM'nin açılışının 
91. yıl dönümü 
kapsamında Genel 
Kuru 1un saat 
14.00'de özel gün
demle toplanacağı 
belirtildi. Bu arada, 
23 Nisan Ulusal

GEMLİK ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
2011 - 2012 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

SINIFLAR FİYAT
4 - 5 YAŞ 5.400
ANASINIFI 5.600
1. SINIF 6.800
2. SINIF 8.000
3. SINIF 8.000
4. SINIF 8.000
5. SINIF 8.000
6. SINIF 8.000
7. SINIF 8.000
8. SINIF 8.000

NOT : Bu Ücrete EĞİTİM - ÖĞRETİM, 
YEMEK , ŞERVİS ve KDV dahildir.

Başkanı Macaris 
tan’ın Dışişleri 
Bakanı Jânos 
Martonyi ile Avrupa 
Komisyo nu’nun 
Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi 
Stefan Füle’nin 
temsil etmesi 
bekleniyor.
Program, Ortaklık 
Konseyi vesilesiyle 
Brüksel’deki AB 
Konseyi Justus 
Lipsius Binası’nda 
verilecek öğle 
yemeği ile başlaya
cak. Yemek sırasın

Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
kutlamaları kap
samında, cumartesi 
günü TBMM Atatürk 
Amtı'na çelenk 
konulacak, Birinci 

da NATO’nun 
Libya operasyonu 
ve Türkiye’nin 
diyalog yoluyla 
çözüm bulunmasına 
yönelik “yol hari- 
tası”nın da gün
deme geleceği 
düşünülüyor.
Yemeğin ardından 
gerçekleşecek 
Ortaklık Konseyi 
toplantısının 1.5 
saat sürmesi bunun 
ardından da bir 
basın toplantısının 
düzenlenmesi 
öngörülüyor

Büyük Meclis'te 
anma töreni ve 
TBMM Tören 
Salonu'nda 
kutlamaları 
kabul töreni 
gerçekleştirilecek

Kılıçdaroğlıi: Partiler 
yasasını değiştireceğiz
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğlu, 
CHP iktidarında, 
siyasi partiler yasa 
sının mutlaka değiş 
tirileceğini belirtti. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğlu, 
CHP iktidarında, 
siyasi partiler 
yasasının mutlaka 
değiştirileceğini 
belirterek, "Bu 
siyasal partiler 
yasasıyla Türkiye'de 
demokrasi olmaz; 
birbirimizi kandır
mayalım. Demokra 
si, yurttaşın doğru
dan kendi milletvek
ilini seçme hakkına 
kavuştuğu gün 
gerçekleşir" dedi. 
Kıhçdaroğlu, 
TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendis 
leri Odasınca Shera 
ton Otelde düzenle
nen 13. Türkiye 
Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı'nın 
açılışında yaptığı 
konuşmada, bilinçli 
vatandaşın önemine 
değindi.
Demokrasiyi sağla

AK Parti nin ilk secim 
mitingini yapacağı II Bayburt
Başbakan Erdoğan 
seçim kampanyasını 
başlatacakları ili 
açıkladı. AK 
Parti'nin ilk seçim 
mitingi Bayburt'ta. 
Başbakan 
Erdoğan ilk 
mitingi Bayburt’ta 
yapacaklarını 
açıkladı. Erdoğan, 
"Kampanyamızı 
22 Nisan saat 
14.00'da CHP'nin 
hışımına uğrayan 
Bayburt'tan başlata
cağız. İki milletvek
ilini çok gördü bu 
CHP. Ve biz de

manın temel yolu
nun, vatandaşın 
ödediği vergilerin 
nereye harcandığını 
sorgulaması olduğu 
nu ifade eden 
Kıhçdaroğlu, vatan
daşlardan bu sorgu
lamayı mutlaka yap
malarını istedi.
"12 Eylül anayasa 
sini değiştireceğiz" 
diye yola çıkanların 
yargıyı yürütme 
organının eline 
verdiğini ve yargı 
nın siyasallaştığını 
söyleyen Kıhçdar 
oğlu, bunun demok 
rasi ve özgürlük için 
en büyük tehlike 
olduğunu savundu.

inaşâllah ilk 
mitingimizi 
Bayburt'ta yapaca 
ğız. Bayburt Bay 
burt olalı bu CHP 
zulmünü görmedi 
gardaş." dedi.
Bayburt'un ardından 
Gümüşhane'de 
miting yapacaklarını 

İnsanların haksız 
yere tutuklandığı 
ve gözaltına 
alındığı bir dönem 
yaşandığını kayde
den Kıhçdar oğlu, 
"Öyle şeyler yaşıy
oruz ki kendini 
savunmak için 
mahkemeye götüre
cek beni devlet, 
bana araç vermiyor. 
Beni mahkemeye 
çıkaracak araç ver
miyor bana. Ve ben 
bir dört ay daha 
içeride kalıyorum. 
Belki kendimi 
savunsaydım 
serbest 
bırakılmıştım" diye 
konuştu.

kaydeden Erdoğan, 
"Ulaşabildiğim 50 
civarında ile bizzat 
ben gideceğim, 
ilçeler hariç. Benim 
gitmediğim yerlere 
de genel başkan 
yardımcılarım 
gidecek" diye 
konuştu.

MŞM B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Gemlik KörfezGazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

AYDINLIĞA GİDEN YOL
Kurtuluş Savaşımız bitmişti... Daha Sakarya 

Savaşı sırasında yeni bir savaşın sinyallerini 
vermişti: Cehaletle Savaş.... Büyük eğitimci 
Atatürk; “Yüzyıllarca savaşlarda kanlarını dök
tüğümüz, etini, kemiğini yadellerde bıraktığımız 
Türk köylüsünün bir an önce kalkındırılması, 
yoksulluğunun giderilmesi, cehaletinin ortadan 
kaldırılması” emrini vermişti...

Okuma-yazma oranı vatan genelinde % 10 
nu geçmiyordu... Ortalama 40 bin köyümüzde 
bu oran % 2,5 uğu bile bulmuyordu. Nüfusları 
150400 arasındaki çoğu köylerimize hiç el 
değmemişti.... Hele köy kadınlarımızda bu 
eğitimsizlik daha da çoktu. Yeni Türkiye 
Cumhuriyetimin biran önce aydınlanması 
gerekiyordu...

Askerden çavuş ve onbaşı olarak dönen, az 
çok okuma-yazma bilen, aynı yerde oturan 
gençlerin kısa bir kurstan geçirilerek 
“EĞİTMEN” olarak köylerine gönderilmesi 
uygulamasına geçildi 1926’lı yıllarda....

Bu girişim yararlı ve başarılı oldu...
1935-1936’lı yıllarda köy öğretmenleri 

yetiştirilmesi için Kızılçullu ve Çifteler’de ilk 
I kez “KÖY ENSTİTÜ”leri açıldı. Bu kurumlar 

kısa zamanda gelişti... Sayıları 14’ü buldu.... 
Önceleri köylüler çekimser davrandılar.... 
Yoksul, zeki köy çocukları alınıyor, giydiriliyor, 
eğitiliyor, eğitilip bir meslek ediniyorlardı. Hem 
öğretmen, hem ziraatçi, hem sağlıkçı, hem usta 
oluyorlardı... Sonra seve seve çocuklarım bu 
okullara teslim ettiler..,.

Büyük Atatürk bu dönemde köy sorununu, 
eğitimi, ilköğretimi çözmek üzere Saffet

! Arıkan’ı Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendir
di. Köy Enstitülerinin sayısı çoğaldı...

1938 de Hasan Ali Yücel bakanlık görevini
I devraldı... İsmail Hakkı Tonguç’u bu okullarına 

başına getirdi.. 17 Nisan 1940’da “KÖY 
ENSTİTU”leri Yasası TBMM’de yasalaştı.

|. Uygulanan eğitimin temeli “İş içinde, iş vası
tasıyla, bilgiyi yaşayarak ve iş yaparak” öğren
mekti.. Atatürkçü düşüncenin “bağımsızlıkçı” 
yönüne çok ağırlık veriliyordu... Öğrenciler köy 
kökenlerinden koparılmıyordu.... Kendi köken
lerine hizmet edecek bilgi ve becerilerle 
donatılıyordu.

Yetişen öğretmenlerin sayısı 1947’de kadar 
15 bini bulmuştu.... 1 milyon 360 bin köy çocu 
ğu okula ve öğretmene kavuştu.. Yılda ortala
ma 3 bin öğretmen yetiştirilmesi planlanmıştı. 
1956’da ise tüm köylerimizin öğretmene ve 
okula kavuşturulması öngörülmüştü... >

Ama olmadı, gerçekleşemedi...
Işık götürenlerden korktular... Köylünün 

aydınlanmasından, “Milletin efendisi” olacağın
dan çekindiler.... Lekelediler, iftiralar attılar. 
1954’te çıkarılan bir yasayla kapattılar...

lalellınllıhtİliiiiıeiiıııOlııiuıııırMiılliıaılıffl

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu, 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 
'Hep Birlikte Başarılı 
Olalım' Projesi 
kapsamında 
velilerine "gurur 
çayı" düzenledi. 
Çaya ikinci 
kademede yapılan 
sınavlarda, ilk üç 
sırayı paylaşan 
öğrencilerin velileri 
davet edildi.
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
ve öğretmenlerin de 
katıldığı toplantıda 
kuru pasta ve çay 

ikram edildi.' 
Toplantıda veliler 
öğretmenlerle 
yakından görüşme

ve sohbet imkanı 
buldu. Başarılı 
öğrencilerin velileri 
ne tebrik belgeleri 
takdim edildi.
Çayı, öğrencileri 
motive etmek ve 
derslerdeki 
başarılarını artırmak 
amacıyla düzen
lediklerini belirten 
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan, 
‘Hep Birlikte Başarılı 
Olalım' projesi kap
samında okulumuz
da başarı gösteren • 
öğrencilerimizi ödül
lendirmek adına veli 
leri ile birlikte okula 
davet ediyoruz.

Ouzenlenmiş öldüğü 
muz gurur çayıyla 
onurlandırıyoruz. 
Amacımız, velilerin

“...V' - tt » ” <*:

I <LTM AN ||||

Firmamızda 
vasıfsız olarak 

çalışacak 30 yaş altı 
Bay Elemanlar 

aranıyor. 

0.224 524 73 54 

öğrenci başarısına 
olan ilgisini arttır
mak, öğrencileri 
motive etmek ve 
dolayısıyla okul 
başarısını arttırmak
tır." dedi.
Bursa'nın eğitimde
ki başarı ve kalitesi
ni yükseltmek için 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 'Hep 
Birlikte Başarılı 
Olalım' projesiyle 
çağdaş değerlendir 
me yaklaşımları 
çerçevesinde, 
öğrencilerin 
akademik başanla 
rının artırılması, üst 

düzey bilişsel, 
duyuşsal ve psiko- 
motor becerilerinin 
geliştirilmesi

amaçlanıyor." 
Projeyle ayrıca 
öğrencilerin yeni 
sınav sistemlerine 
uyumlarını.sağlar 
mak, sınav 
kaygılarını en aza 
indirmek ve 
toplumun her kesi
minin eğitime 
duyarlı hale 
gelmesini-sağlamak 
hedefleniyor. .
Projenin faaliyetleri 
arasında kitap 
okuma saatleri, 
yönlendirici öğret
menlik, ödül
lendirme, veli 
ziyaretleri, mem
nuniyet anketleri, 
gurur çayları, 
ortak sınavlar ve 
sınav analizleri 
bulunuyor

EİEMBHUIR HRHNIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel : 514 78 77 GEMLİK

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 
en Özel ve güzel günleriniz İçin...
1 GÜNDEİ1İWETİYE BASİİİR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar yermeyin ... 

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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Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Yılsonu 
Şenliklerini müzik 
ziyafeti ile başlattı. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, Kültür 
Merkezi’ni dolduran 
davetlilere müzik 
ziyafeti çekti. 
Okul Müdürü 
Adnan Uluğ gecede 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
"Okul olarak öğren
cilerimizin . 
başarısının arttırıl
ması ve sosyal bir 

birey olarak iyi 
vatandaş,iyi insan 
ve öğrendiğini 
yorumlayabilen 
bireyler olabilmesi 
için gereken çabayı 
gösterdiğimiz 
kanısındayım. 
Bu yıl okulumuz 
öğrencileri hem 
öğretim konusunda 
hem de sosyal ve 
sportif faaliyetlerde 
olsun büyük başarı 
lar gösterdiler. 
Öğretim yılının son
larına geldiğimiz bu 
günlerde SBS 

sınavına hazırlanan 
öğrencilerimize 
bir moral ve 
motivasyon olması 
bakımından bu tip 
etkinlikler öğrenci
lerimizde başarıyı 
artırıcı etki yaptığı 
da bir gerçektir.
Sanatla uğraşmak, 
sanatçı olabilmek 
apayrı bir yetenektir. 
Büyük Lider 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün dediği 
gibi Beyler! Hepiniz 
mebus olabilirsiniz. 
Bakan olabilirsiniz.

Hatta Cumhurbaş 
kanı olabilirsiniz. 
Ama sanatçı ola
mazsınız. Öğrenci
lerimizin sosyal 
etkinliklere katıl
maları için teşvik 
edilmeleri gerek
mektedir. Biz de 
okul olarak öğrenci* 
terimizin sosyal 
etkinliklere katılım
ları için imkan
larımız ölçüsünde 
kendilerine fırsat 
sunmaya çalışı 
ypruz.”dedi.
Uluğ, “Öğrencile 

rimiz sîzlere müzik 
ziyafeti verecekler, 
bu ziyafet dünyanın 
her yerinde aynı 
tadı verebilen, 
bazen sözlerini 
anlamasak ta melo
disi evrensel olan 
bir ziyafet olacak. 
Bu medeni cesaret 
ve başarılarından 
dolayı, gecenin 
hazırlamasında 
emeği geçen başta 
Müzik Öğretmenimiz 
Erol Akbaş 'a, 
Bilgisayar öğret
menimiz Cengiz

Yorukul’aMüdür 
Yardımcılarıma, 
öğretmenlerime , 
velilerime ve en çok 
da öğrencilerime, 
teşekkür ederim” 
dedi. Öğrenciler, 
daha sonra bir
birinden güzel eser
leri seslendirdiler. 
Okul korosu, 23 
Nisan Çocuk 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde 22 
Nisan2011tarihinde 
Gemlik Açık 
Cezaevinde konser 
verecek.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC 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

_ _ _ _ _ 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

elm& sekeri
K t ç L C K 1

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

€RK€N K A VIT flVANTflJI
31 MAVIS 2011TRRİHİNS KADAR GALİDİR

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan 

detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Kredi tartınız varsa flihai! Kaklı alışverişe naMtn taKiB
Tüketiciye isteği 
dışında bile kredi 
kartı veren bankalar, 
iptallerde zorluk 
çıkarıyor.
Bazı bankalar kart 
iptalini önlemek için 
ikna timleri kurdu. 
Kart sahiplerinden 
şikayet yağıyor. 
Türkiye' de kredi 
kartı sayısı 47 
milyona ulaşırken, 
bankalar ile vatan
daşı karşı karşıya 
getiren şikayetler 
bitmek bilmiyor. 
Kredi kartını iptal 
ettirmek de büyük 
bir sorun haline 
geldi.
Tüketicilerin 
adreslerine isteği 
dışında bile kredi 
kartı gönderen 
bankalar, iptal söz 
konusu olunca 
birçok zorluk 
çıkarıyor. 
Bu konuda Banka 
cıhk Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) ve tüketici 
derneklerine şikayet 
yağıyor.

BORCU 
KONTROL 

EDİN
Kredi kartının 
iptali için telefonla 
müşteri hizmetlerini 
aramak gerekiyor. 
Bazı bankalar 
müşteriyi iptalden 
vazgeçirmek için bu 
hatlarda özel ikna 
timleri çalıştırıyor. 
Müşteri temsilcileri 
tüketicinin kartı 
kapatmaması için 
dakikalarca uğraş 
veriyor. "Kredi 
kartını neden iptal 
ettiriyorsunuz? 
Cüzdanınızda kartı 
taşımanızda ne 
sakınca var? Bir 
kenarda bulunsun,

yaz tatilinde 
kullanırsınız" gibi 
soru ve yorumlarla 
tüketiciyi ikna 
etmeye çalışıyor. 
Kredi kartlarının 
iptali konusunda 
bankalar farklı 
uygulamalara 
gidiyor.
Bazı bankalar, 
borcunu 
kapatma şartı 
aramadan bir tele
fonla kartı iptal 
ediyor ve sonra 
ekstre göndermeye 
devam ediyor.
Bazı bankalar bor
cun kapatılması 
şartını koşmadan 
kredi kartını iptal 
ediyor, ancak sonra 

ekstre göndermiyor. 
Müşterinin 
ödemeleri takibi 
gerekiyor.

BİTMEYEN 
KÜSÜRAT
Geçen hafta bir 
bankaya ait kartını 
iptal ettirmek 
isteyen Ş.A., 
yaşadığı zorluğu 
şöyle anlattı: 
"Şubeye giderek 
borcumu kapatıp 
kartımı iptal 
ettirmek istediğimi 
söyledim. 897 liralık 
borcumu yatırdıktan 
sonra, kartı kapat
mak için müşteri 
hizmetlerini 

aradım. 
"Sistemdeki 
sorun var, şimdi 
yapamayız" 
dediler. Ertesi gün 
bir daha aradım. 1 
lira 70 kuruş bor
cum olduğunu, 
bunu ödemem 
gerektiğini ilettiler. 
Tekrar şubeye 
gidip 2 lira yatırdım. 
İptal işlemi için 
tekrar aradım. Bu 
kez de 65 kuruş 
borcum olduğunu 
söylediler. Yeniden 
şubeye gidip 
5 lira yatırdım. 
Tekrar aradığımda 
dakikalarca 
söylediklerini 
dinlemek zorunda 

kaldım.

ŞİKAYETLER 
KATLANDI 
2009'da BDDK'ya 
gelen şikayetlerin 
yüzde 6.1'ini iptal 
konusu oluştu
rurken, 2010'da bu 
oran yüzde 11.2'ye 
çıktı. Geçen yıl kart 
şikayetlerinde 
yüzde 17.8'le 
ücret ve 
komisyonlar 
başı çekerken; 
bunu borcun 
yapılandırılması 
(yüzde 14.7) ve 
kredi kartının 
bankaca iptali 
(yüzde 11.2) izledi.

Maliye Bakanlığı, 
kredi kartıyla yapılan 
alışverişlerden 
sonra nakit 
alışverişleri de izle
meye alıyor.
Kredi kartında 
olduğu gibi nakit 
alışverişlerde de bil
giler POS cihazına 
işlenecek. Bu şek
ilde bütün alışveriş 
bilgileri bankacılık 
sistemine girecek. 
2011-2013 dönemini 
kapsayan Kayıt Dışı 
Ekonomiyle 
Mücadele Stratejisi 
Eylem Planı'nda 
yazarkasa ve POS 
cihazlarının uyum
laştırılması 
öngörülüyor.
Buna yönelik ön 
hazırlık süreci Kayıt 
Dışıyla Mücadeleye 
dönük 1. Eylem 
Planında yer almıştı. 
2008-2010 yılını 
kapsayan 1. Eylem 
Planında, "POS 
cihazlarının yazar 
kasa niteliğine 
kavuşturulmasına 
yönelik fizibilite, 
teknik gereksinimler, 
yeterlilik ve uygulan

abilirlilik inceleme 
lerinin gerçekleştiril 
mesi, sonuçlara 
göre de yasal düzen
lemeler yapılması" 
hükme bağlanmıştı. 
Gelir İdaresi

uıtli'lı lu «iuiı ilmi cuımı

ABONE 
OLDUNUZ MU? 
. ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Başkanlığı, bu 
çerçevede 
Bankacılık 
Düzenleme Ve 
Denetleme Kurumu 
ve Bankalar Birliği 
ile görüşmeler yap
mıştı. İkinci Eylem 
Planı döneminde 
uygulamaya dönük 
hukuki düzenlemeler 
ve teknik alt yapı 
hayata geçirilecek. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
yeterlilik ve uygulan
abilirlik 
incelemelerinde 
buna yönelik iki 
alternatif gündeme 
geldi. İlk alternatifi, 
kredi kartlarıyla 

aıışverışı'de ihtiva 
eden yazarkasalar 
oluşturdu. POS 
cihazlarının 
yazarkasalara monte 
edilmesini içeren bu 
alternatife pek sıcak 
bakılmadığı, işlet
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melerin de POS 
cihazlarına öncelik 
yerdiği belirlendi. 
İdarenin ağırlıklı 
olarak üzerinde dur
duğu ikinci alter
natifte ise POS 
cihazından biraz 
daha büyük cihazlar 
kullanılıyor. Çekme
cesi olmayan bu 
cihazlar yine kredi 
kartlı alışverişlerin 
POS cihazı özelliği 
taşıyor. Ancak 
cihazın formatı 
değiştirilerek, 
halen sadece ticari 
bilgilerin yer aldığı 
bu cihazlarda 
mali bilgilere de 
yer veriliyor.
İdarenin uygulamaya^ 
koymayı düşündüğü 
bu alternatifte 
kredi kartı kul
lanıldığında da, 
nakit alışverişlerde 
de aynı cihaz 
kullanılacak.

I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam 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 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E

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

H HASTANELER

B 
E 
R
1

Devlet Hastane»! 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 543 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 işlet. 513 45 21 -122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KSrfez
SEKLİK’İN İLK OÛNLÛK SİYASİ SAZITKSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3943

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
eğimiz* Payl^ 

WOT
1 Kupon 2 EKMEK 

t Siz de bir katkıda
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tiim fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

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 gösterilefl 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^^Ş^^H

TEL: 51310 71-GSM: 0.53X56018 99 
e-mail: miltongazinosu@wihdowslive.com )

mailto:miltongazinosu@wihdowslive.com


ÜCRETSİZ 5Sökme + Takma+Balans

Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.
30 Nisan tarihine kadar 

Goodyear bayilerinden yapılan 
atımlarda KDV bizden. 

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: O 224 524 74 01
GOOO/VEAR
~ Birlikte güvenle

Hlarmarahirlik'te 
İhracat hedefi 
25 milyon dolar
Marmarabirlik son bir ay içeri 
sinde Balkanlar, Orta Asya ve 
Arap Yarım adası'na ihracat yaptı. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hidamet Asa, ürünlerinin ulaş 
tığı ülke sayısının 32'ye çıktığını 
söyledi. Asa, "2010 yılında gerçek
leşen 21 milyon dolarlık ihra
catımızı 25 milyon dolara çıkar
mayı hedefliyoruz" dedi. Syf 5’de

M

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
20 Nisan 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Belediye de 
toplu sözleşme 

mutlu son
DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası ile 
Gemlik Belediyesi arasında 2 ay 
önce başlayan toplu sözleşme gö 
rüşmeleri, tarafların arasında üc 
retlerde anlaşma sağlanınca tamam
landı. Toplu sözleşmeden 134 işçi 
yararlanacak. Haberi sayfa 2’de

12 Haziran milletvekili seçimlerine iki aydan daha az bir süre kala, yola 
erken çıkan CHP’li adaylar iki gündür ilçeyi ablukaya aldılar. CHP 
Bursa milletvekili adayları Kemal Ekinci, eski DYP li Milli Eğitim ve Milli 
Savunma Bakanlığı yapan Turhan Tayan, Ilhan Demiröz, Nuray Çoğal 
ve İnan Keser ilçemizde bir dizi ziyarette bulundu. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Zeytinyağlı Yemek ve Tatlı Yarışmasında birinciliği “Cennet” 
rumuzu ile yarışmaya katılan Şadiye Erğüven’in yaptığı Karışık 
Dolma yemeği, Hacer Aslankurt’un yaptığı “Hamarat” rumuzu 
ile katılan Bardaktan Kesme kazandı. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış 
_____________________ 3
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İbrahim Tunca
Gemlik siyasetinden bir yıldız sessiz 

sedasız söndü.
Dün, Üniversite Yaptırma ve Yaşatma 

Derneği Başkanı Hasan Başaran ile soh
bet ederken, İbrahim Tunca’nın öldüğünü 
öğrendim.

İbrahim Tunca, Gemlik’in eniştesiydi.
Rahmetli Abdurrahman Akçalar’ın 

damadıydı.
İstanbul’da üst düzey yöneticilikten 

emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Gem 
lik’e yerleşti. Kayınpederi de ölünce onun 
mülklerini işletmeye başladı.

Dörtyol’daki Lukoil Akaryakıt istasyonu 
nun kurucusu ve işleticisiydi.

Mesleği muhasebecilikti.
Kendisi ise bir İstanbul beyefendisiydi.

Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye ile toplu sözleşme mutlu son
DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası ile Gemlik Belediyesi arasında 2 ay önce başlayan toplu sözleşme görüşmeleri, 
tarafların arasında ücretlerde anlaşma sağlanınca tamamlandı. Toplu sözleşmeden 134 işçi yararlanacak.
Gemlik Belediyesi ile 
DİSK’e bağlı Genel İş 
Sendikası arasında 
devam eden toplu 
sözleşme görüşme 
lerinde ücretler 
konusunda anlaşma 
sağlanınca mutlu 
sona varıldı.
134 işçi adına yürü 
tülen toplu sözleşme 
görüşmelerinin 
dünkü oturumunda 
anlaşma sağlandı 
ğını söyleyen DİSK 
Bursa Bölge Başka 
m Selahattin Atak, 
işçilerin merak ettiği

ücretler konusunda 
Belediye girişinde 
kendilerini bekleyen 
üyelerine bilgi verdi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve Başkan yardım

cılarının da katıldığı 
bilgilendirme toplan 
tısında konuşan 
Atak, “2 ay önce 
başlattğımız görüş 
meler parasal konu
lara kadar devam 

etti. Belediyede 
yaşanan olaylardan 
sonra yeni yönetim 
ile toplu sözleşme 
görüşmelerine 
devam ettik.
Toplu sözleşmeyi 

tamamlamak Sayın 
Yılmaz’a nasip oldu. 
Daha iyi ve sağlıklı 
toplu sözleşmeler 
yapacağımıza inanıy
orum.” dedi.

DÜŞÜK
MAAŞA DAHA 
ÇOK ZAM
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise konuşmasında 
yapılan sözleşmenin 
1 yıl süreli olduğunu 
belirterek, “İnsanı 
yaşat ki devlet de

yaşasın"dedi.
Yılmaz, "Yüksek 
maaş alanlara % 6, 
düşük maaş alanlara 
ise % 15,5 oranında 
zam yaptık.
Gelinen noktada 
verebileceğimiz en 
iyi rakamları vermiş 
olduğumuzu 
düşünüyorum" dedi. 
Toplu sözleşme 
görüşmelerin sona 
ermesinden sonra 
işçiler davul zurna 
eşliğinde halay 
çekerek sonucu 
oynayarak kutladılar.

Karışık dolma yemek yarışması birincisi seçildi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen Zeytinyağlı 
Yemek ve Tatlı 
Yarışmasında birin
ciliği “Cennet” rumu 
zu ile yarışmaya 
katılan Şadiye Ergü 
ven’in yaptığı Karışık 
Dolma yemeği Hacer 
Aslankurt’un yaptığı 
yarıışmaya “Hama 
rat” rumuzu ile katıl 
an Bardaktan Kesme 
kazandı.
Dün saat 12.oo de 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Salonu’n 
da düzenlenen yarış
maya, 58 zeytinyağlı 
yemek 48 de tatlı 
katıldı. Kalabalık 
bayan grubunun 
izlediği Yemek ve 
Tatlı Yarış ması’nın 
açılışında konuşan 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü, Rüveyde 
Kılıçlar, Turizm 
Haftası nedeniyle- 
böyle bir yarışma 
düzenlendiğini, ilgi
den dolayı katılım
cılara teşekkür etti. 
Profesyonel bir 
jürinin yarışmaya 
katılan yemek ve 
tatlıları değerlendire

ceğini söyleyen 
Kılıçlar, ‘‘Her yarış
manın bir birincisi 
olur. Katılan yemek 
ve tatlıların hepsinin 
güzel olduğuna 
inanıyorum. Ama 
sonuçta bu bir yarış
madır. Amaç yarış
maya katılmaktır. 
Kazanmak önemli 
değil. Sizleri göster
diğiniz medeni 
cesaretiniz nede 
niyle kutluyorum.” 
dedi.
Yarışmanın jüriliğini 
ise Bursa’nın tanın
mış ahçılarından Nafi 
Karanfili, Reşat 
Kahraman, Ayşe 
Doğan, Hüseyin Toy, 
Tülay Şahinkaya ile 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in eşi Ayşe 
Çelik yaptılar.
Jüri her yemek ve 

tatlıyı tek tek tadarak 
değerlendirdi.
Sonunda yemek 
dalında Cennet 
rumuzlu Sadiye 
Ergüven’in yaptığı 
Karışık Dolma 91 
puanla birinci, Belgin 
Güner’in “Gelincik” 
rumuzlu Zeytinyağlı 
sarma 2.ci, Nurten 
Çetin’in “Zeytindah” 
rumuzlu vejeteryan 

içli köftesi üçüncü 
seçildi. Tatlı dalında 
ise Hacer Aslan 
kurt’un “hamarat” 
rumuzlu Bardaktan 
kesme birinci, 
Nurcan Gül “gülen 
yüz” rumuzlu Ölçülü 
Saray tatlısı ikinci, 
Nebahat Keseren’in 
“Erdeniz” rumuzlu 
tatlısı Gelin Bohçası 
üçüncü seçildi.
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Freni patlayan kamyon ters nündü YazıYORUM
Bursa'da yokuştan 
çıkarken freni pat
layan kum yüklü 
kamyon ters döndü. 
Uludağ'ın 
yamaçlarında mey
dana gelen kazada 
hurdaya dönen 
kamyonun yolun 
altındaki evlerin 
üzerine düşmesini 
demir korkuluklar 
önledi. Sürücü 34 
yaşındaki Ahmet 
Teke kazanın ardın
dan kaçtı.
Kaza, merkez 
Osmangazi İlş^şi 
Molla Fenari^s® 
Mahallesi Ata Sokak

ÖldüriiTOOahceye Alılan Şahsili Kimliği Belli OIJıı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bıçaklandıktan 
sonra yakılarak 
öldürülüp bahçeye 
atılan cesedin kime 
ait olduğu belirlendi. 
Yapılan incelemede 
cesedin, 3 gündür 
kayıp olan 3 çocuk 
babası Kılıç 
Kaygusuz'a ait

20 hin liralık ziynet eşyasını çaldılar
Bursa'da bir evden 
20 bin lira değerinde 
ziynet eşyası 
çalındığı bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Ali Şenocak, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Karaman Mahallesi 
Kafkas 
Caddesi'ndeki evine 
geldiğinde giriş 
kapısının açık, 
içerisinin de dağınık 
olduğunu görünce 
durumu polise 
bildirdi.
Polis nezaretinde

&WK lit Mil milli M» iM İSMİ
Bursa'da sevgilisi 

ile tartışan bir genç 
kız, emniyet 
binasının çatısına 
çıkarak intihar 
etmek istedi ancak 
karanlıktan korkun
ca vazgeçti.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Fatih 
Sultan Mehmet

üzerinde meydana 
geldi. Ahmet Teke 
yönetimindeki 16 FT 
716 plakalı kum 
yüklü kamyonun 
freni yokuş yukarı 

olduğu tespit 
edilirken, polis 
cinayeti işleyenlerin 
peşine düştü.
Geçen Pazar günü 
Millet Mahallesi
Yıldırım Sokak 
Kovanlık mevkiinde- 
ki bahçede moloz 
yığınlarının arasında 
bulunan cesedin 
kime ait olduğu belli 

evde inceleme 
yapan Şenocak, 20 
bin liralık ziynet 
eşyasının çalındığını 
ifade etti.
Evde parmak izi 
araştırması yapan 
polis, geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

SİGARA HIRSIZLIĞI 
Bursa'da bir büfe
den çok sayıda 
sigara çalındığı 
bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 
Uğur Eyrice (30),

Bulvarı girişindeki 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünde mey
dana geldi. İddiaya 
göre F.P. (29), saba
ha karşı saat 04.00 
sıralarında birlikte 
alkol aldığı sevgilisi 
B.S. (39) ile tartış
maya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine, 

çıkarken patladı. 
Sürücünün çabaları
na rağmen kontrold
en çıkan kamyon 
yolun sağındaki 
duvara çarparak 

oldu. Medyada yer 
alan haberlerin 
ardından 
Cumhuriyet Sayalı 
ğına başvuran İhsan 
Kaygusuz, cesedin 
kendisinden 3 
gündür haber ala
madıkları yakınlarına 
ait olabileceğini kay
detti. Morga giden 
İhsan Kaygusuz, 

merkez Nilüfer ilçesi 
Sakarya Mahallesi 
Eğitim Caddesi'n 
deki büfesine sabah 
gittiğinde giriş 
kapısının açık oldu 
ğunu fark edince 
durumu polise 
bildirdi.
Polis nezaretinde 
büfede inceleme 
yapan Eyrice, 
değişik markalarda 
çok sayıda sigara ile 
alkollü içeceğin 
çalındığı belirledi.
Polis, olayla ilgili

F.P. emniyetin inşaat 
halindeki binasının 
çatı katına çıkarak 
intihar etmek istedi. 
Gecenin karanlığın
dan korkan ve 
sevgilisi B.S.'nin 
özür dilemesinin 
ardından ikna olan 
genç kız, inşaat işçi-$ 
lerinin kaldığı pre- > 
fabrik binaya

takla attı.
Kazada hurdaya 
dönen kamyonun 
yolun altındaki 
evlerin üzerine 
düşmesini demir 
korkuluklar 
önlerken, sürücü 
Ahmet Teke kaçtı. 
Kamyonun evlerin 
üzerine düşmesi 
halinde birkaç evin 
çatısında taklalar 
atarak ilerleyebile
ceğini belirten 
mahalle sakinleri, 
facianın ucuz ; 
atlatıldığını söyledi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor 

. s Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

cesedin yeğeni Kılıç 
Kaygusuz'a (43) ait 
olduğunu teşhis etti. 
Evli ve 3 çocuk 
babası olduğu öğre
nilen Kılıç 
Kaygusuz'un 3 
gündür kayıp olduğu 
öğrenildi. Polis, 
cinayeti işleyenleri 
yakalamak için 
soruşturma başlattı.

geniş çaplı soruştur
ma başlattı.
KUZU HIRSIZLIĞI 
Bursa'da bir kişinin, 
bahçesinde 
beslediği kuzunun 
çalındığı bildirildi. 
Bedri Kurt (40), 
Soğanlı Mahallesi 6. 
Taner Caddesi'ndeki 

• evinin bahçesinde 
beslediği kuzusunun 
yerinde olmadığını 
görünce durumu 
polise bildirdi.
Polis, soruşturma 
başlattı.

Bir araya gelemiyorlar!....
Sevgili okurlar; artık seçim yarışında son 

turlara girdik.
Partiler adaylarını açıkladı.
Her ne kadar adayların tamamına, 

yakınını liderler seçtiyse de, son sözü biz 
seçmenler söyleyeceğiz.

Hiç olmazsa kimin iktidarda olacağına 
karar vereceğiz.

Sonra yine “siyasi partiler kanunu 
değişsin, milletvekilleri ön seçimle belir
lensin, baraj düşsün” tartışmaları yaparak 
bir dört yıl daha geçireceğiz.

Sonuç alıp alamayacağımız ise belli bile 
değil.

Küçük partilerin barajrgeçemeyecekleri- 
ni bildikleri hâlde sadece bir ortak listede 
bile bir araya gelememeleri her halde akıl 
tutulmasından başka bir şey değil.

Çabalar boşa gitti.. Beceremediler yine.
Okurlar hatırlayacaklardır, aday listeleri 

hazırlanmadan çok önce, demokratik bir 
parlamenter yapının oluşabilmesi için 
baraj altında kalan partilerin, ittifak yap
maları gerektiğini defalarca yazdım.

Burada önemli olan bütün görüşlerini 
bırakıp bir başka partiyle ittifak yapmak 
değildir.. ‘ i."

Her parti gücünü ortaya koyabilirse 
bütün siyasi görüşlerin parlamentoda tem
sil edilmesi şansını yakalayabilecektik. 
Bu olmadı, olamadı.
Peki partilerin, kendileri için de çok 

yararlı olan ittifaklara yanaşmamaianf^J? 
nedeni ne derseniz ?...

Önceliği partililerin yüksek egoları alır.
Nedense her parti çatının kendisi olması 

gerektiğini söylüyor ve başka türlüsünü 
tayiz olarak niteliyor.

Örneğin ittifaklar konusunda en hevesli 
partilerden biri Saadet Partisi idi.

Tüm partilerle günlerce görüştüler, 
sonunda DP’de bir ittifak aşamasına gelin
di.

Ama Saadet Partililer “olmaz, rahmetli 
Erbakan Hocamız’ın vasiyeti var” dediler.

Nerede bu vasiyet, gören yok, ama her
halde Erbakan “kimseyle ittifak yapmayın, 
parti erisin gitsin” dememiştir.

Makul olanı rahmetli de takdir ederdi her
halde.

Bakalım Saadet Partisi seçimde ne 
yapacak?..

Kendi düşen ağlamaz..
Aslında iyi oldu., iyi oldu..

getirildi. Olay 
yerine çağrılan 112 
ekipleri F.P.'yi sakin
leştirmeye çalıştı. Su 
içerek kendine gelm
eye çalışan F.P. ile 
inşaat mühendisi 
sevgilisi B.S., 
ifadeleri alınmak 
üzere Nilüfer Polis 
Merkezi'ne 
götürüldü.
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Güne Bakış
CHP’li 5 Bursa milletvekili adayı dün sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

CHP’li adalıların Gemlik çıkarması

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İbrahim Tunca
Kibar, sakin yaradışh, sevecen, güler yüzü ile çevre

sine empati dağıtan biriydi rahmetli Tunca.
O’nu Anavatan Partisi ilçe Başkanı ve Rotary Külü 

bü’ndeki üyeliğinde daha çok tanıdım ve sevdim.
Kimseyi kırmak istemeyen kişilik yapısı ve kimliği 

ile çevresindekiler tarafından da sevilen biriydi.
Yaşamı boyunca özel sektörün dinamolarında çalış 

tığı için, emeklilikten sonra yaptığı işlerde pek başarılı 
olamadı.

Belki de, çevresindekileri seçmeyi bilemedi.
Siyaset ona göre bir iş olmadığı halde, siyasete gir 

di.
Bu O'nun büyük ekonomik kayıplarına neden oldu. 

. Anavatan Partisi’nin kuruluşunda yer aldı.
Hasan Başaran, Hakkı Çakır’ın ANAP kurucu İlçe 

Başkanlığından sonra, Gemlik İlçe Başkanlığı yaptığı 
dönemde, İbrahim Tunca, Başkan Yardımcısı oldu. 
Tunca, Başaran’ın milletvekili adayı olması üzerine, 
ANAP İlçe Başkanlığına getirildi.

1990’h yıllarda ise, İl Yönetim Kurulu üyeliği, hatta İl 
Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

3 yıl ANAP İlçe Başkanlığı yaptı, ,3 yıl da İl Yönetim 
Kurulu üyeliğinde bulundu.

Aynı zamanda ANAP iktidardaydı.
0 yıllar, ANAP’ın yükseliş yıllarıydı.
Her şey toz dumandı.
Siyaset renkli, koltuk sahibi olmak o zaman da mu 

teber işti.
O’nun İlçe Başkanlığı dönemi, işlerinin bozulmaya 

başlamasıyla paralel gelişti.
Siyaset kimine köşe döndürürken, kimini de bitiren 

bir iştir.
Siyaset yapan, ekonomik yapısını bozmadan bu işi 

yürütemezse, farkına varmadan tepe taklak aşağıya 
düşer.

Gemlik siyasetinde liderlik yapmış birçok yerel siya 
setçinin bu yüzden işlerinin bozulduğu bilinen bir ger 
çektir.

Siyaset insanı sarhoş eder.
Bir de koltuk sahibiyseniz, başınızı döndürür.
0 koltuk sizi bir gün aşağıya atabilir.
Düştüğünüz zaman ise sizi kaldıran bulunmaz.
Bu yetmez, koltukta devamlı binlerinin gözü vardır. 
İbrahim Tunca, siyasette verendi.
Almayı, çalmayı, çırpmayı bilmezdi.
Kişiliği buna izin vermezdi zaten.
Dün, bir ara Altan Ticareî’e uğradım. İşyeri yönetici 

si Osman Tufan’ın yanında biri oturuyordu.
Osman bizi tanıştırdı.
İstanbul’da sanayici olduğunu söyledi.
İstanbul’dan geçerken Osman’a uğramış.
Yıllar önce çalıştığı firmada satış elemanı iken Altah 

Ticarştile çok çalışmış.
Sonra mesleğinde yükselmiş, işadamı olmuş. 

. İbrahim Tunca’yı sordu.
O’nun ekibinde çalışıyormuş.
Öldüğünü söyleyince şaşırdı ve çok üzüldü.
Bize onunla ilgili bir olayı anlattı.
Tunca, Muhasebe Müdürlüğü yaptığı dönemde, fir

manın araçlarıyla pazarlamaya çıkan elemanların 
araçları kilometrede 26 kuruşluk benzin yakarken, bu 
şahsın aracının 23 kuruş yakması üzerine, "Senin ara
ban boşken arkadaşlar o arabayı kullansın. Senin 
araç daha az benzin yakıyor" demiş!

Rahmetli, il yönetimdeyken bir arkadaşına kefil 
olunca tüm servetini kaybetti.

Bugün, trilyonlarla ifade edilen mal varlığı yok paha 
sına satıldı.

0 günlerden sonra Tunca iflah etmedi. İçine kapan 
dı. ölümü bile sessiz oldu.

Şaşaalı günlerde yanında olanlar bile cenazesine 
katılamamış.

Üzüldüm.
Ben de ölümünü çok sonra öğrendim.
Toprağı bol olsun.
Gemlik güzel bir insanim kaybetti.

12 Haziran milletveki 
li seçimlerine iki 
aydan daha az bir 
süre kala, yola erken 
çıkan CHP’li adaylar 
iki gündür ilçeyi 
ablukaya aldılar. 
Önceki gece, 
Dersimliler Derneği’ni 
ziyaret eden Bursa 
milletvekili adayı 
Kemal Ekinci, par
tisinin seçim progra 
mı hakkında dernek 
üyelerini bilgilendirdi. 
Eski CHP ilçe 
Başkanlarından olan 
Kemal Ekinci, Gemlik 
ziyareti Kapsamında 
Dersimliler Derneği, 
Kars Ardahan 
İğdırlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
Gemlik Şanhurfalılar 
Derneği ve Cemevi'ni 
ziyaret etti. Kemal 
Ekinci, sivil toplum 
kuruluşları üyeleri ile 
bir araya geldi. 
Ekinci'ye ziyareti 
sırasında CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey ile ilçe yöneti
cileri, İl Genel Meclis 
Üyesi Uğur Sertaslan 
ve Gençlik Kolu 
üyeleri eşlik ettiler. 
Ziyaretlerde konuşan 
Kemal Ekinci, Türki 
ye’de terör nedeniyle 
birçok vatandaşımı 
zın memleketlerini 
terketmek zorunda 
kalarak farklı yerlere 
göç ettiğini söyledi. 
Bu insanların yeni 
yerleştikleri yerleri 
bozmadığına dikkat 
çekerek, “Aksine bu 
insanlar çevrelerinin 
kalkınması için 
ekonomik katkı 
sağladılar. CHP’nin 
yeni Güneydoğu 
raporu ülkemize barış 
ortamı sağlayacaktır. 
Ayrışmak kolay, 
bütünleşmek zordur. 
Siyaset işi zoru 
başarmaktır" dedi.

TURHAN TAYAN DA 
GEMLİK’TEYDİ 
Dün, CHP Bursa 
Miletvekili adayların
dan eski DYP li Milli 
Eğitim ve Milli 
Savunma Bakanlığı 
yapan Turhan Tayan, 
diğer adaylar Ilhan 
Demiröz, Nuray 
Çoğal ve İnan Keser 
Muhtarlar Derneği, 
Gemlik Ticaret 
Borsası, Marmara 
Birlik Kooperatifi 
yöneticileri, eski 
Zeytin hali esnafı, 
Otomobilciler ve 
Şoförler Odası’nı ve 
Kasaplar Odası’nı 
ziyaretettiler. 
Muhtarlar Odası’nda 
çok sayıda muhtarın 
katıldığı ziyaret son
rasında konuşan 
Turhan Tayan, CHP 
nin milletvekili lis
tesinde Türkiye için 
çalışacak çok güzel 
bir kadro bulunduğu
na dikkat çekti.
Tayan, 8.5 yıllık AKP 
iktidarı döneminde 
köylünün bitirildiğini, 
borç batağına itildiği
ni söyledi.
“CHP’nin hazırladığı 
seçim programında 
köylünün kullandığı 
mazottan ÖTV ve 
KDV kaldırılarak 
köylü ucuz mazota 
kavuşacaktır.
Aile sigortası tam bir 
sosyal devlet proje
sidir. Muhtarlar halkın 
nabzını tutan kişiler 
dir. Siyaset yaptığım 
dönemde sizlerin sesi 
oldum. Sorunlarınızı 

yakınen biliyor ve çö 
züm sözü veriyoruz. 
CHPTn somut ve elle 
tutulur sosyal amaçlı 
projeleri ile sîzlerden 
destek istiyoruz.’’ 
dedi. Diğer adaylar
dan Ziraat Yüksek 
Mühendisi İlhan 
Demiröz ise, 
köylünün mazotunun 
CHP iktidarında 1.5 
lira olacağını, mazo
tun rafineriden çıkış 
fiyatı ile pompalara 
gelmesine kadar olan 
fiyatının 1.5 lira 
olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin yılda 13 
milyon metreküp 
mazot tükettiğini, 
bunun 3 milyon- 
metreküpünü köylü 
nün kullandığını 
söyledi.
Demiröz şöyle devam 
etti : “Bize kaynağı 
hin nereden bulu
nacağın söylüyorlar. 
Partimizin ekonomist 
kadrosu çok 
güçlüdür. Üreten, 
kazanan ve halkça 
bölüşen bir düzen 
getireceğiz Türkiye 
ye.” dedi.
CHP nin 41 maddelik 
seçim beyannamesi 
nin sosyal amaçlı 
olduğunu söyleyen 
Mimar Nuray Çoğal 
ise AKP iktidarının 
Üniversite seçme 
sınavlarını bile yap
tıramadığını, şaibeli 
sınavlarla gençliğin 
moral değerlerini 
bozduğunu belirtti. 
Çoğal, "Ülkenin 
sorunları çok.

Tarım ve hayvancılık 
bu iktidar tarafından 
yok edildi. Üretken 
olma yan, yalnız 
tüketen bir toplum 
olduk. Aile sigortası 
sözümüz çok önem
lidir. Muhtaç ailelere 
ayda 650 lira ile 
1100 lira arasında 
çocuk sayısına göre 
yardım yapılacaktır. 
Yardımlar kadınların 
bankaya açacakları 
hesaba yatacaktır. 
Bu büyük bir sosyal 
projedir" dedi.
İnan Keser ise, CHP 
kadrosunun en 
geç adayı olduğunu, 
Tunceli’den Bursa’ya 
terör nedeniyle 
çoçukken göç ettik
lerini; çıraklıktan, 
işçiliğe kadar çok 
değişik işlerde 
çalıştığını hatır
latarak, “Yaşadığım 
Yıldırım ilçesi 
Türkiye’nin mozai 
ğidir. Her yerden ve 
bölgenin insanı orada 
bir arada yaşar. 
İlk gelişimizde çok 
büyük uyumsuzluk 
yaşadım. Ama, eğiti, 
mimi tamamladım. 
İnşaat Mühendisi 
oldum. Muhtarlar 
halkın nabzını tutan 
insanlardır, doğruya 
bakan, tarafsız kala
bilen kişilerdir.
Sorunlarınız CHP ikti
darında çözülecektir. 
CHP’nin çok ciddi 
projeleri var. Bu pro
jelerin gerçekleşeme- 
si için desteğinize 
ihtiyacımız var." 
dedi.
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ise muhtarların 
sorunlarının 
çözülmediğini, bun
ların çözülmesini 
istediklerini 
belirterek, “Sizlere 
başarılar diliyoruz’’ 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP Bursa Adayı Mehmet Ali Adak Gemlik İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
V

MHP Bursa Adayı 
Mehmet Alı Adak 
Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
etti. Adak yaptığı 
konuşmada, "Sanal 
sandıkta olan katkı 
/arınızdaki teveccüh
lerinizden dolayı 
teşekkür ediyorum. 
Tüm Bursa'yı kucak
layacak ithal aday 
bulunmayan her 
kesimin takdirini 
kazanan bir listemiz 
var, bu dönem Bur 
sa'da MHP ile AKP 
Milletvekili sayısında 
yer değişeceklerdir. 
Bazıları gibi Bursa'h 
olduğumuzu kanıtla
ma derdinde değiliz, 
onlar şu an BursalI

“Kiiiiu Doğum bilinci yerlesmeli"
HAS Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, Kutlu 
Doğum Haftası'na 
yönelik açıklamalar
da bulundu. 
"Peygamber 
efendimizin Doğum 
Yıldönümü münase
betiyle, Türkiye 
Diyanet Vakfı işbir- 
liğiyle 1989 dan bu 
yana ülkemizde ve 
yurtdışında her yıl 
daha da artan ilgi ve 
katılımla Kutlu 
Doğum Haftası 
etkinlikleri düzen
leniyor. Etkinlikler

AKP’li kadınlar ev ev geziyor
Seçim çalışmalarına 
aralıksız devam 
eden Ak Partili 
kadınlar gittikleri 
evlerde Ak Parti 
Genel Başkanı 
Recep Tayip 
Erdoğan'ın selam
larını iletiyor.
Kadın kolları 
başkanı Yadigar 
Sönmez ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
Gemlik'teki tüm 
mahallelerde kadın

olduğunu kanıtlama 
telaşındalar yarın 
Urfa 'dan aday olduk
ları takdirde bu defa 
Urfah olduklarını mı 
kanıtlamaya çalışa
caklar merak ediyo
rum. Ben Mudan 
ya'nın Zeytin bağı 
ilçesinde doğmuş 
bir zeytinci çocuğu

kapsamında Gül ve 
Kitap dağıtılıyor. Bu 
maneviyat'ı Aleviler 
Cemevlerinde, 
Sünniler ise 
Camilerde ifa ediyor. 
Peygamberimizin 
hayatı okunarak bir

kolları mahalle 
temsilcilerini 
oluşturan Ak Parti 
köylerde de bu 
yapılanmayı oluştur
mayı hedefliyor. 
Umurbey, Katırh, 

yum bu sebepten 
dolayı Akp iktidarı 
döneminde tükenme 
noktasına getirilmiş 
zeytin üreticisine 
sahip çıkmak ile 
benim için baba 
mesleğine sahip çık
maktır. Zeytinin 
kefili ben olacağım.” 
dedi.

lik, beraberlik ve 
kardeşlik mesajları 
veriliyor. Bu 
proğramlarda başta 
efendimiz (s.a.v) 
olmak üzere,b ütün 
peygamberler, 
şehitler, vefat eden 
gaziler ve alimler 
için hatimler 
okunuyor, kardeşlik 
duygusunun 
kuvvetlenmesi için 
çalışmalar yapılıyor. 
Bizler de kendimizi 
bu maneviyatın bir 
parçası olarak his
setmeliyiz" şeklinde 
konuştu.

Kurşunlu, Yeniköy, 
Engürücük, Kumla, 
Fevziye köylerine de 
giden kadınlar, 
kadın kolları köy 
teşkilatlarını 
kuruyor.

Marmarahirlik'te ihracat
hedefi 25 milyon dolar

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
ürünlerinin ulaştığı ülke sayısının 32'ye çıktığını söyledi
Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, 
satış odaklı yeni 
stratejileri 
sayesinde yeni 
pazarlar bulmaya 
devam ediyor. 
Marmarabirlik son 
bir ay içerisinde 
Balkanlar, Orta 
Asya ve Arap 
Yarımadası'na ihra
cat yaptı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, ürünlerinin 
ulaştığı ülke 
sayısının 32'ye çık
tığını söyledi. 
Hidamet Asa, bugû 
ne kadar doğrudan 
ihracat ve ihraç 
kayıtlı olarak Alman 
ya, ABD, Avustral 
ya, Avusturya, 
Belçika, 
Bulgaristan, 
Danimarka, Dubai, 
Finlandiya, Fransa, 
Güney Afrika, 
Gürcistan, Hollanda, 
Irak, İngiltere, İsveç, 
İsviçre, İsrail, 
Kanada, Kazakistan, 
Kıbrıs, Lüksemburg, 
Macaristan, Norveç,

SHP il Başkanı görevden alımlı
Ankara’da Kemal 
Kıhçdaroğlu başkan
lığında gerçekleşti 
rilen Merkez 
Yönetim Kurulu 
toplantısında 
oybirliği ile alınan 
karar uyarınca 
Bursa İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
görevden alındı. 
Yerine ise;
Partinin eski il 
başkanlarından ve 
milletvekili aday 
adaylarından diş 
hekimi Erhan 
Sevimli getirildi. 
CHP Genel Merkezi 
Bursa’da geniş çaplı 
bir operasyonun 
düğmesine resmen 
bastı.
İlk etapta;
Osmangazi İlçe

Romanya, Rusya, 
Singapur, 
Türkmenistan, Yeni 
Zelanda'ya ihracat 
yaptıklarını ifade 
etti. Asa, Bosna- 
Hersek, Kuveyt ve 
Azerbaycan'daki fir
malarla görüşme 
lerin tamamlanıp, ilk 
sevkiyatı gerçek
leştirdiklerini 
bildirdi.
2011 yılında ihraca
ta daha fazla ağırlık 
verdiklerini 
söyleyen Marmara 
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
Bosna-Hersek, 
Kuveyt ve 
Azerbaycan'a 
yapılan ihracatın 
çok önemli 
olduğunu, bu

Başkanı Zeynel 
Kirte, Yıldırım İlçe 
Başkanı Ali Togan 
ve Nilüfer İlçe 
Başkanı Özgür 
Şahin’in de 
görevden alınması 
bekleniyor. 
İlk demecini Okan 
Tuna’ya veren ve 
“ağabeylik yapmak 
üzere” görevi kabul 
ettiğini anlatan yeni 
İl Başkanı Erhan 
Sevimli, yeni il 
yönetim kurulu 

ülkelerin, bulunduk
ları coğrafyada yer 
alan diğer ülkelere 
giriş açısından 
anahtar olacağını 
ifade etti.
Asa ayrıca, Suudi 
Arabistan, Japonya, 
Belarus ve 
Bulgaristan ile 
temaslarının 
sürdüğünü, 2011 
yılının ikinci 
çeyreğinde de, ilk 
çeyrekte olduğu 
gibi 4 yeni ülkeye 
daha ihracat yap
mayı hedefledikleri
ni kaydetti.
Asa, "2010 yılında 
gerçekleşen 21 
milyon dolarlık 
ihracatımızı 25 
milyon dolara 
çıkarmayı 
hedefliyoruz "dedi.

üyelerini oluştur
maya başladı. 
Genel Başkan 
Yardımcısı Sena 
Kaleli’nin de onay 
verdiği belirtilen 
bu operasyonun, 
partinin 5. sıra mil- 
İetekili adayı olan 
eski İl başkaların
dan Kemal Ekinci 
ve Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey’in de bilgisi 
dahilinde yapıldığı 
öne sürüldü.

GELİYORUZ
SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Rıza Aydın Orhangazili zeytincilerle bir^raya geldi

‘HM IlıHft Mm papan Miııcilııı MI ı İnli"
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
davetlisi olarak 
Orhangazi'ye gelen 
Bursa Ticaret 
Borsası başkanı 
Rıza Aydın Marzim 
ve Orzım'i ziyaret 
etti. Orhangazi TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu ve Meclis 
Başkanı Bekir 
Aydın'ın yanı sıra 
OTSO Yönetim 
Kurulu üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
ziyaretlerin ilk 
ayağında Marzim'i 
ziyaret eden Rıza 
Aydın, burada 
Marzim Koordinatör 
Müdürü Yüksel Sert 
ile bir araya geldi. 
Tesisler ile ilgili 
Yüksel Sert'ten bilgi 
alan Rıza Aydın, 
Orhangazi'de hayata 
geçirilen Marzim 
tesislerine hayran

kaldı. Yüksel Sert, 
Rıza Aydın'a Marzim 
tesisleri hakkında 
bilgi aktarırken, 
Marzim tesislerinin 
Türkiye'nin en büyük 
toplu gıda merkez
lerinin başında 
geldiğini ifade etti. 
Tesisler ile ilgili 
geniş bir sunum 
alan Bursa Ticaret 
Borsası Başkanı 
Rıza Aydın ve 
Orhangazi TSO 

yöneticileri daha 
sonra Marzim'de 
faaliyet gösteren 
zeytin işleme tesis
lerini gezdi.
Özellikle arıtma 
tesislerinin büyük
lüğüne hayran kalan 
Rıza Aydın, 
Orhangazi'nin zeytin 
işleme ve zeytin 
ticaret merkezi 
konusunda çok 
büyük mesafe katet- 
tiğıni ve zeytin 

ticaretinin merkezi 
haline geleceğine de 
inandıklarını dile 
getirdi.
Marzim gezisini 
tamamlayan Bursa 
Ticaret Borsası 
Başkanı Rıza Aydın 
daha sonra 
Orhangazi TSO 
yöneticileri ile birlik
te Orzim'e geçti. 
Burada Orzim Site 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner

Soyaslan tarafından 
ağırlanan Rıza 
Aydın, özellikle 
Gemlik ve 
Orhangazi’de üretim 
yapan zeytin üretici
lerinin buralardaki 
Ticaret ve Sanayi 
odaları ile Ticaret 
Borsaları ile yakın 
ilişki içinde olması 
gerektiğini ve 
odaların onların tüm 
sorunları ile yakın
dan ilgilenmeleri 

gerektiğini ifade etti. 
Her iki tesisin de 
son derece modern 
ve AB normlarına 
uygun yapıldığına 
işaret eden Rıza 
Aydın, “Marzim.ve 
Orzim Gemlik, İznik, 
Orhangazi 
üçgeninde zeytin 
ciliğe ve zeytin üre-, 
timine büyük katkı 
sağlayabilecek 
büyüklükte ve son 
derece ciddi birer 
tesis olarak 
görülüyor. Bölgedeki 
ticaret ve sanayi 
odaları ile ticaret 
borsalarının da 
desteği alınarak 
buralarda faaliyet 
gösteren tüm üretici
lerin ve zeytin 
işleme işi yapan 
tüccarların sorunları 
en aza indirilebilir. 
Bunun için el birliği 
ile çaba göstermek 
gerekiyor” dedi.

IWtlilllllltl'lMlIlMiK Aysel Tuğluk Öcalan'a gidiyor
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Değerler Eğitimine 
"Merhamet "ayı ile 
devam ediyor. 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Sayın 
Doç. Dr. Adem 
Apak, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi konferans 
salonunda "Birlik ve 
Beraberliğin Sağlan 
masında Merhame 
tin Yeri ve Önemi 
"konularında bilgiler 
verdi.
Öğrenci, öğretmen 
ve velilerin oldukça 
yoğun ilgi göster
diği konferansta

kadın ve çocuklara 
yönelik şiddetin 
kaynağının toplum
da merhamet duy
gusunun aşınması 
olduğuna dikkat 
çeken konuşmacı; 
tarihimizden, dini
mizden, peygamberi 
mizin merhametin 
den örnekler vere 
rek, kültürümüzde 
merhametin yerinin 

büyük olduğunu 
vurguladı.
Özellikle kadınlara, 
çocuklara, yaşlılara 
merhamet etmenin 
önemi üzerinde 
duruldu.
Savaşlarda bile 
özellikle Hz. 
Muhammed 
(s.a.v.)in çocuklara, 
kadınlara, yaşlılara, 
evine sığınanlara 
dokunülmaması 
emrini verdiği hatır
latıldı. Çocuklara 
merhamet konusun
da kıssalar anlatıldı. 
Yetimlere, kimsesiz 
lere, gariplere mer
hamet etmenih in 
sanlığın temel şartı 
olduğu hikayelerle 
anlatıldı.

Aysel Tuğluk, 
teröristbaşı 
Abdullah Ocalan’ın 
diğer avukatları 
Ömer Güneş, Şaziye 
Önder ve Muharrem 
Şahin bu sabah 
Imralı Adası’na git
mek üzere Gemlik 
İlçe Jandarma Ko 
mutanlığı’na gide
cek. Kapatılan DTP 
öncülüğünde oluş
turulan Demokratik 
Toplum Kongresi 
Başkan Yardımcısı 
Aysel Tuğluk’un, 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 
^eken terör örgütü 
PKK’nın elebaşı 
Abdullah Öcalan ile 
avukat sıfatıyla 
görüşmek üzere 
yarın İmralı Ada 
sı’na gideceği 
bildirildi, Aysel

Tuğluk, terönştbaşı 
Abdullah Öcalân’ın 
diğer avukatları 
Ömer Güneş, Şaziye 
Önder ve Muharrem 
Şahin sabah İmrah 
Adası’na gitmek 
üzere Gemljk İlçe 
Jandarma Komu 
taniığı’na gelecek. 
Tuğluk ve diğer 
avukatlar hava 
koşullarının uygun 
olması halinde 
Gemport Limanı’n 
dan Adalet Bakanlı 
ğı’na ait Tuzla 
gemisi ile adaya 
gidecek. Öcalan’ın, 
Aysel Tuğluk ve 
diğer avukatlara 
YSK tarafında^ 
seçimlere katılan 12 
adayın başvuru
larının iptal edilme
sine ilişkin önemli 
açıklamalar yapması 

bekleniyor. Aysel 
Tuğluk, 27 Eylül 
2010 tarihinde 5 yıl 
aradan sonra avukat 
sıfatıyla ilk kez git
tiği İmralı Adası’na, 
daha sonra iki kez 
gitmiş ve Öcalan’la 
görüşmüştü. 
Abdullah Öcalan ile 
İmralı YükseK 
Güvenlikli Özel Tip 
Cezaevi’nde kalan 
ve ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılan, 
PKK’lı Şeyh m uz 
Poyraz, Cumâli 
Karsu, Hasbi 
Aydemir, Bayram 
Kaymaz ve 
TİKKO üyesi 
Hakkı Alkan her 
ayın 2 ve 4’üncü 
pazartesi günleri 
birinci dereceden 
yakınlarıyla görüşe
biliyor.

ELEMAN

Firmamızda 
vasıfsız olarak 

çalışacak 30 yaş altı 
Bay Elemanlar 

aranıyor. 

0.224 524 73 54

ELEMANLAR ARANI YOR
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 İlçe Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
AHMET BARIŞ AROL

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
almış'ölduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
NERMİN KARABIYIK

Adırfıjı bastırmış olduğumuz A 
-fi001-11050 seri nolu

5 nolu Perakende Satış Fişi cildi
mi kaybettim. Hükümsüzdür.

MURAT ÇELİK
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Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

100.1 Iköğrelim Oku lu n dan gurur çayı
Reklam da inandırıcılık....

Reklam tasarımları, günümüzde, 
tüketicilerin etkilenmesi için, pek çok 
değişkeni kullanmaktadır.

Değişken derken; mizah, ünlü kişilerin 
kullanılması, şaşırtıcı olaylar, eğlence, 
yüksek yaşam^standartları, rahatlık, 
huzur, ileri teknoloji ve buna benzerleri 
kastedilmektedir.

Bütün bunlar, tüketiciyi, markaların 
üretmiş olduğu, yeni veya zaten 
pazarlarda satılan ürün ve hizmetleri 
satın almaya ikna etmeye yöneliktir.

Hedef, her zaman daha fazla satış 
olmakla birlikte, genellikle, reklamın 
amaçları; tüketicinin zihnine markalan ve 
onların özelliklerini yerleştirmek, tüketi
cilerin markayı benimsemelerini, beğen
melerini, markanın diğer markalara ter
cih edilmesini sağlamak olabilmektedir.

Bütün bunların tasarımı yapılırken, en 
fazla önem taşıyan konu, inandırıcı bir 
şekilde işlenmesidir.

Kimi reklamlar, inandırıcı olmaktan 
uzaktır.

Kimi konusundan dolayı, kimi işlenme 
biçiminden dolayı, kimi de seçilen 
tasarım türünden dolayı, insanları ikna 
etmekten uzak olmaktadır.

İşlenme biçiminden dolayı inandırıcı 
olamayan reklamlarda sorun, kimi zaman 
kullanılan oyuhcuların toplum içerisinde 
sahip olduğu konumla ilgili olabilirken 
kimi zaman Karşılıklı diyaloglarda kuru
lan cümlelerin, oyuncuların mimik, 
davranış, hal ve hareketlerinin bundan 
uzak olmasıyla alakalı olabilmektedir.

insanın doğası gereği, söylenenlerden 
çok gördüklerine daha çok inanmaktadır.

Görüntülerden oluşan, ürün veya 
hizmetin özelliklerini göstererek anlatan, 
çok az cümle veya ifadelerin yer aldığı 
reklam türleri daha çok inandırıcı olmak
tadır.

Tüketicilerin en çok etkilendikleri, 
inandıkları, söze gerek bırakmadan kabul 
ettikleri reklam türleri, ürün veya 
hizmetin anlatıldığı, görüntülerin olduğu, 
fotoğrafların kullanıldığı, üretim biçi
minin gösterildiği tasarım biçimleridir.

Tüketiciler bu tip tasarımları izlerken 
hem etkilenmekte hem de gördükleri 
şeylere inanmaktadır.

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
uygulamaya koy
duğu projelerden 
biri olan "HEP 
BİRLİKTE BAŞARILI 
OLALIM" projesi 
çerçevesinde 100. 
Yıl İlköğretim 
Okulu’nda gurur 
çayı düzenlendi. 7. 
ve 8. Sınıf öğrenci-; 
lerinden 10 öğrenci 
anne ve babaları ile 
birlikte Okulda ağır
landılar ve teşekkür 
belgelerini aldılar. 
Toplantıda konuşan 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare, 
"İl Milli Eğitim 
Müdüriüğü’nce 
yapılan deneme 
sınavında öğrenci-, 
lerimiz yüksek 
puanlar alarak biz- 
leri gururlandır
mış! ardır. Bu gururu 
anne ve babaları ile 
de paylaşmak için 
burada toplandık. 
Onlar bizim gele
ceğimizdir. Onları ne 
kadar çok bilgi ve 
beceri ile donatır
sak, geleceğimiz de 
o kadar parlak 
olacaktır.

GemlikKMez
«(■Ill’ll lıi Sinil Drill tUETllî .

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

fiykentten öğrenci koclıığu çalışması
Başaran Danışmahk 
ve İnsan Kaynakları 
Kurumu Zihinsel 
Gelişim Uzmanı A. 
Hakan Başaran Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu yönetici ve 
öğretmenleriyle 
öğrenci koçluğu 
çalışması yaptı.
Öğrenci Koçluğu 
başlığı altında 'Etkili 
Öğretmenlik ve Sınıf 
Yönetimi' ve 'Sınıf 
İçi İlkletişim* konu
larını içeren çalışma 
yapıldı. A Hakan 
Başaran; 'Öğrenci
leri görsel, işitsel ve

Öğrencilerimizi ve 
onları yetiş tiren 
anne babaları da 
tebrik ediyorum. 
İnşallah daha güzel 
başarıları burada 
kutlarız ."dedi. 
Daha sonra 8. 
sınıflardan Eren 
Deniz Aydın, 
Yasemin Çakmakçı, 
İbrahim Dikme, 
Emrehan Aygan, 
Soner Şen, 7. 
Sınıflardan ise/ Emir 
Kılıç, Sefanur Bol, 
Batuhan Yurt, 
Murathan Fidan, 
Azize Susanbağ 
isimli öğrencilerin 
velilerine teşekkür 
belgeleri verildi. 
Belge töreninde 
konuşan/öğrenci 

dokunsa! olarak 
gruplandırabiliriz. > 
Öğretmen öğrenci
lerin bu özelliklerini 
dikkate olarak 
öğrencilerle iletişim 
kurduğu zaman 
sınıfta daha iyi

velisi Mehmet Bol, 
"Bizler için unutul
maz anlardır. Çok 
gururlandık. İnşallah 
öğrencilerimiz bizle 
re daha nice gurur 
günleri yaşatır.
Böyle bir ortamı 
yaratan öğretmem 
lerimiz ve Okul 

öğrenme gerçek
leşecektir.' dedi. . 
Bu iletişimin nasıl 
sağlanacağı konu 
sunda öğretmenler
le uygulama çalış
maları da yapan 
Başaran öğrenci

Müdürlüğümüze 
velilerimiz adına 
sonsuz teşekkürler
imizi sunarım." 
dedi. Programın 
sonunda öğrenciler 
ve veliler öğretmen
leri ile bol bol soh
bet etme imkanı bul
dular.

lerin bu özellikleri 
nin testler dışında 
kullandıkları 
sözcükler ve deyim
ler, nefes alıp verme 
şekli, ve konuşma 
ritmiyle de anlaşıla
bileceğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÜZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

K 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 LANS 5F a 1

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Wi SMlıi Man Mı
Bursa'daki sağlık 
kuruluşlarında 
çalışan 4 bini dok
tor, yaklaşık 10 bin 
sağlık çalışanı, 
'Herkese eşit, nite
likli, ulaşılabilir, 
ücretsiz sağlık 
hizmeti' istemiyle iş 
bıraktı. Sadece acil 
servis ile kemoter- 
api bölümünün açık 
olduğu hastanelere 
gelen hastalardan 
bazıları mağdur 
olduklannı 
söylerken, bazıları 
ise sağlık çalışan
larına hak verdi. 
Kentte faaliyet 
gösteren Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Muradiye 
Devlet Hastenesi, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi, Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi, İnegöl 
Devlet Hastanesi ve 
Gemlik Devlet 
Hastanesi çalışan
ları, haklarını 
savunmak için 2 
günlük iş bırakma

eylemi başlattı. 
Muradiye Devlet 
Hastanesi önünde 
yapılan eylemde 
konuşan Bursa 
Tabip Odası 
Başkanı Kayıhan 
Pala, 13 Martta yak
laşık 30 bin sağlık 
çalışanının eylem 
yaparak sıkıntılarını 
dile getirmesinin ve 
bugün ülkedeki 
sağlık çalışanlarının 
büyük bir 
bölümünün eylemi 
desteklemesinin 
sağlık alanında 
sorun olduğunu 
gösterdiğini kaydet
ti. Halkın yaşadığı 
sorunları ve yaşa 

yacakları sorunları 
şimdiden öngöre- 
bilmelerini istedik
lerini belirten Pala, 
şunları söyledi: 
"Hem diğer has
tanelerde hem bu 
sağlık kuruluşlarına 
erişmek için sorun 
yaşayan insanlar 
hemen bizi bulup 
'Yardım edin de şu 
sağlık hizmetine 
erişelim* diye bir 
taleple karşımıza 
geliyorlar.
Randevuların art
masından tutun, 
katkı payı ödeyecek 
parası olmadığı için 
normal poliklinikler 
yerine acil 

servislere gitmek 
zorunda kalan 
insanlara kadar 
sağlık alanında 
ciddi sorunlarımız 
var. Sağlık alanında 
iş, gelir, can 
güvencesinden, 
bağımsızlıktan, 
gereksinim duy
duğumuz hizmete 
ücretsiz, eşit bir 
şekilde ulaşama
maktan kay
naklanan sorun
larımız var. 
Biz bu ortamda 
mesleğimizi uygula
mak istemiyoruz. 
Biz, 'İnsanların 
cebinde parası var 
mı, yok mu; sigor
tası var mı, yok 
mu?' diye sormak
sızın hizmet vermek 
istiyoruz. Eğer 
sağlık en temel 
insan hakkıysa ve 
yöneticilerimiz 
bunu söylerken 
samimiyse bunun 
gerekliliklerini 
yerine getirmek 
zorundadır."

Funda Arar Dünya
Çocukları için söyledi
sras rv.! Hi"U'ix..!x. jı j,.1,... ‘ .... .------------—

Bursa'da TRT 
tarafından bu yıl 
33'üncüsü düzenle
nen Uluslararası 23 
Nisan Çocuk 
Şenliği'nde konser 
veren şarkıcı Funda 
Arar, söylediği 
şarkılar ve çeşitli 
ülkelerden gelen 
çocuklarla yaptığı 
danslarla görsel 
Şölen yaşattı.
23 Nisan Çocuk 
Şenliği kapsamında 
Funda Arar'ın 
Kent Meydanı'nda 
verdiği konsere 
uluslararası şenliğe 
katılmak için 37 
ülkeden Bursa'ya 
gelen çocuklar izle
di. Sahneye çıktığı 

andan itibaren 
dünya çocukları ve 
BursalIlarla iletişini 
kuran Funda Arar, < 
çeşitli ülkelerden 
gelen çocuklarla 
birlikte dans etti. 
Gördüğü yoğun ilgi 
karşısında mutlu 
olan Arar, dinleyen
lerine "Sîzler 
harikasınız" 
diyerek teşekkür 
etti. TRT tarafından 
canlı yayınlanan 
Funda Arar kon
serini ekran başın
da binlerce kişi 
izlerken konser 
alanını dolduran 
her yaşta 4 bini 
aşkın izleyici 
şarkılarla eğlendi.

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

! 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 3-1-1 SATILIK 

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

v 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 21m—■■■... i ——■ I

elm^ sekeri
—KREŞLERİ

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
y Zffl KAYITLARIMIZ BAŞLADI 
V dSF €RK€N KAYIT AVANTAJI

31NII1VIS 2011 TfifiİHİN€ KRDftfi G€Ç€RLİDİfi
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tfltllgl: Sitil Will iiltf
ıMF, gelişmekte olan 
ülkeleri sıcak para 
konusunda uyardı. 
IMF'ye göre, fon gir
işlerine karşı kap
samlı önlem alınma
masının sonuçları 
çok ciddi olabilir. 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF), 
gelişmekte olan 
ülkeleri sıcak 
paraya karşı yeterli 
önlem almamakla 
eleştirdi.
IMF, sıcak para 
girişlerinin kontrol 
edilememesinin, 
ekonomilerde 
sert inişe yol aça
bileceği uyarısında 
bulundu. IMF, 
gelişen piyasalara 
sermaye girişlerinin 
hız kesmekle birlik
te, yüksek düzey
lerini koruduğunu 
belirtti.
Fon, gelişen 
ülkelerin, sermaye 
girişlerini 
makroekonomik

2)0 Hin sizleşnıtll PffMiete miMt!
Kamuda çalışan 270 
bin sözleşmeli (4/b) 
personel, devlet 
memurluğuna 
geçirilecek.
Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın önceki 
gün Memur-Sen 
Genel Kurulu’nda 
verdiği kadro 
müjdesi, kamuda 
görev yapan 270 bin 
sözleşmeli (4/b) per
soneli ilgilendiriyor. 
Müjdeyle, çoğun
luğu Milli Eğitim 
Bakanhğı’nda 
çalışan ve yıllardır 
kadroyâ geçmeyi 
bekleyen sözleşmeli 
öğretmen ve Sağlık

politikalar ve ser
maye kontrollerinin 
kombinasyonuyla 
kısıtlamaya 
çalıştığını belirtti. 
Ancak IMF, gelişen 
ülkelerin faizleri 
artırmak gibi 
makroekonomik 
önlemlerde gecik
tiğine dikkat çekti. 
IMF'ye göre, 
Brezilya'da para 
politikasını daha 
fazla sıkılaştırmak 
için hareket alanı 
var. Çin ise 
zorunlu karşılıkları

Bakanhğı’nda 
çalışan hemşire, 
teknisyen ve sağlık 
memurlarından 
oluşan sözleşmelil
er, 657 sayılı Devlet 
Memurları kapsamı
na alınacak. 
Hükümetin, söz 
konusu düzenle
meyi Bakanlar 

bu kadar çok artır
mak yerine faiz 
artırımlarına odak
lanmak. Diğer yan
dan IMF, gelişmiş 
ülkelerde iyileş
menin çok yavaş 
ilerlediği uyarısında 
da bulundu. ABD'de 
konut ve işgücü 
piyasasının çok 
yavaş iyileştiğine 
dikkat çeken 
IMF, ihracatın 
artmaması halinde 
büyümenin baskı 
altında kalacağını 
belirtti.

Kurulu kararıyla 
yapması bekleniyor. 
Başbakan Erdo 
ğan’ın bunun müm 
kün olup olmadığını 
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan’a 
sorduğu ancak Ba 
bacan’ın kendisine 
net cevap vereme 
diği öğrenildi.

OioımıtiMCilere $ûk ctza
Rekabet Kurulu, 
Türkiye'deki 15 oto
mobil üreticisine 
277.4 milyon lira 
ceza kesti. 
Rekabet Kurulu'nun 
otomotiv şirketleri 
ile ilgili olarak yap
tığı soruşturmanın 
sonucunda ceza, 
yağmuru geldi. 
Kurul, toplam 15 
otomobil üreticisine 
277.4 milyon lira 
ceza kesti.
Rekabet Kurulu, 
motoru taşıtlar 
pazarında faaliyet 
gösteren 23 teşeb
büs hakkında, hedef 
ve stok bilgileri ile 
satış ve fiyat strateji
lerini paylaşmak 
suretiyle 4054 sayılı 
Rekabetin 
Korunması Hakkında 
Kanunun 4. mad
desini ihlal edip 
etmediklerinin belir
lenmesi amacıyla 
soruşturma açmıştı. 
Geçtiğimiz hafta 
içerisinde sektör 
temsilcilerinin 
savunmalarını alan 
Rekabet Kurulu, 
bugün kararını açık
ladı ve 15 otomotiv 
şirketine toplam 
277.4 milyon lira ' 
ceza kesti.
Buna göre, 4054 
sayılı kanunu ihlal 
ettikleri gerçeksiyle

Ctllll'll İli <i»l( IİT1II ClltTtU '

ABONE
. OLDUNUZ MU?

ABONEOLUN
OKUYUN OKUTUN

2010 mali yılı 
sonunda oluşan ve< 
Kurul tarafından 
belirlenen yıllık gayri 
safi gelirlerinin 
takdiren binde 3'ü, 
oranında olmak 
üzere Mercedes 
Benz Türk A.Ş.'ye 10 
milyon 452 bin 
449,44 lira, binde 5'i 
oranında olmak 
üzere Mermerler 
Otomotiv Taşımacılık 
Turizm Tekstil İnşaat 
Gıda ve Pazarlama 
A.Ş.'ye 107 bin 
708,11 lira idari para 
cezası verildi.
Ayrıca, 2010 yılı mali 
yılı sonunda oluşan 
gayri safi gelirlerinin 
binde 6'sı oranında 
olmak üzere Temsa 
Global Sanayi ve 
Ticaret A.Ş'ye 5 
milyon 429 bin 
255,32 lira, binde 
7,5'u oranında 

NÖBETÇİ ECZANE
20 Nisan 20ll Çarşamba 
GEMLİK ECZANESİ

olmak üzere TOFAŞ 
Türk Otomobil'e 47 
milyon 803 bin 
884,07 lira, Ford 
Otomotiv'e 68 mil 
yon 844 bin 704,73 
lira, yüzde 1 oranın
da olmak üzere ALJ 
Otomotiv Â.Ş.'ye 
220 bin 220,11 lira, 

Anadolu Araçlar 
Ticaret A.Ş.'ye 268 
bin 99,35 lira, Baylas 
Otomotiv A.Ş'ye 7 
milyon 61 bin 480,69 
lira, Çelik Motor 
Ticaret A.Ş'ye 3 
milyon 285 bin 
999,41 lira, Hyundai 
Assan Otomotiv'e 
15 milyon 871 bin 
642,95 lira, Mais 
Motorlu Araçlar'a 26 
milyon 638 bin 
46,81 lira, Nissan 
Otomotiv'e 4 milyon 
481 bin 563,73 lira ■ 
idari para cezası 
verildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 'll °
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Komi 513 12 06

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 -|-| 74
Halk kütüphane sı3 -|3 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
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 imam 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 Î7 00
Akcan Petrol 513 10
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 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

E 
R 
i

GemlikKBrfez
•tKLİK’İN İLK «ONLOK SİYASİ GAZKTIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYlM'3944

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

Matbaacı 11 k-Yay ı ncı I ık-Reklarn cıl ı k Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) ’ ■
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik'teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlani£^^^|

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


ÜCRETSİZ 52
H T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI 
yf Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK 

İT Tel: 0 224 524 74 01

f - ... Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.
'QjJ/ T n| | RZI n '\\f/ 30 Nisan tarihine kadar

I U, I K\ I Lİ \ ’ / Goodyear bayilerinden yapılan 
4/ K_jJ U VL—J \J atımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

Sökme + Takma+Balans

Nükleer 
Santrallere

Hayır mitingi 
Gemlikle 
yanılacak

Gemlikli çevreciler, Türkiye 
topraklarında yapılacak olan 
nükleer santrallere hayır demek 
için 25 Nisan 2011 Pazartesi gü 
nü saat 12.30’da tüm Gemlik 
Iilerin İskele Meydam’nda buluş
masını istedi. Haberi sayfa 5’de

21 Nisan 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.coni 50 Kr.

İlçe yönetici 
koltuklarına 

öğrenciler oturdu 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle ilçemizi yöneten 
Kaymakam, Belediye Başkanlığı ile Mil 
li Eğitim Müdürlüğü koltuklarına dün 
öğrenciler geçici olarak oturdular. 2’de

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 100 mükellef toplam 
5 milyon 996 bin 903 lira vergi ödeyecek

2010 vergi rehrmıeni Şahap fikias
Türkiye Yelken Federasyonu 

Bölge Kupası yelken 
yarışları hugün haşlıyor

2010 yılı gelir ver
gisi beyannameleri
ni veren Gemlik 
Vergi Dairesi’ne 
kayıtlı mükelleflerin 
ödeyeceklerini 
vergiler belli oldu. 
Gemlik Vergi Daire 
si’nden yapılan 
açıklamada, en 

yüksek vergi 
ödeyecek ilk 100 
mükellefin isimleri 
bildirildi. Buna 
göre, Aktaş Holding 
Yönetim Kurulu 
üyelerinden Şahap 
Aktaş 2 milyon 173 
bin 623 lira ile 2010 
yılı Gemlik vergi 

rekortmeni oldu. 
Zeytinyağı imalat 
ve satıcısı Kemal 
Mataracı 633 bin 
889 lira ile ikinci, 
yemek sanayi 
sahibi Ömer Faruk 
Aslanoba ise 505 
bin 286 lira ile 
üçüncü oldu.

İlk 100’e giren vergi 
rekortmenleri 
toplam 18 milyon 
908 bin 455 lira 
vergi ödeyecek.
İlk yüze giren vergi 
rekortmenlerinin 
isimlerini 4. say
famızda bula
bilirsiniz.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2011 yıh 
faaliyet programında yer alan ‘Bölge Ku 
pası 1. Ayak Yelken Yarışları, 21-24 Nisan 
2011 tarihleri arasında yapılacak.Syf 7’de

Vergi Rekortmenleri..
2010 yılı Gemlik vergi Rekortmenleri 

açıklandı.
Bu yıl da ilk sıralarda benim de ve bin

lerce Gemliklinin tanımadığı kişiler ilk sıra 
larda adını duyurdu.

2010 yılı Gemlik vergi rekortmeni Şahap 
Aktaş. Ödeyeceği vergi miktarı ise, 2 mil 
yon 173 bin 623 lira..

İkinci Kemal Mataracı, vergisi 633 bin 
889 lira.

Üçüncü, Ömer Faruk Aslanoba, vergisi 
505 bin 286 lira...

Görüyorsunuz bu üç ismi çoğumuz tanı 
mıyor.

Şahap Aktaş, Serbest Bölgede sanayici. 
Aktaş Holding sahibi, şirket gelirlerinden 
ödeyeceği vergi 2 milyon liranın 
üzerinde.. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Başbakan... Hoş adam...
Başbakanın YGS sınavları ile ilgili 

söylentilere tepkisi başbakana çok 
yakıştı. Tepkilerini dile getiren öğren
cilerle ilgili ne dedi?

“O kolay iş... Ben de yarın onların 
karşısına binlerce öğrenciyi sokağa 
çıkartırım.”

Bu sözlere ancak şapka çıkartılır. 
Sonra da fes takılır.
Zaten,
Başbakanımız ve kabinesi Türk 

siyasal yaşamına önemli yenilikler 
kattı.

Örneğin;
Argo siyasal literatüre girdi.
Özellikli aflar geçmişin izlerini sil 

meye dönük “toplumsal” girişimler 
oldu!

Basın “kayda değmez, kaale alın
maz” bir kurum halini aldı.

Hukuk rafa kalktı. Yerini “iktidarın 
kayıtsız şartsız gücü” doldurdu.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Yargıtay, Üniversiteler “iktidarın 
gücünün yanında okyanusta bir damla 
gibi kaldı” zannettirildi.

Yumurtalar sıvılaştırtarak pastörize 
edildi.

Günlük yasal düzenlemelerle, çeşitli 
gruplara özel ayrıcalıklar sağlandı.

Özelleştirme yeniden tanımlandı.
Liyakate bakılmaksızın kadrolaşma 

vaka-i adiyeden oldu.
Türban ulusal boyutta simgeleştirildi.
Dinle devlet işleri birlikte anılır dü 

zeye geldi.
Dış politika ılıklaştırıldı.
Ekonomi kamusallaştırıldı.
Yani Türkiye yeniden yapılandırıldı. 
Modernleşti!
83 yıllık genç Türkiye Cumhuriyeti 

böyle bir iktidar ne gördü ne yaşadı.
Ne var ki yaşam sürprizlerle dolu.
Her şey insanlar için.
Ancak...
Devlet kimsenin babasının malı değil.
Geçmişe doğru uzandığımızda...
Ne kudretli iktidarların yerinde yeller 

estiği, iktidarı elinde bulunduranların 
adlarının ise anılmadığı da gün gibi 
aşikâr.

Onun için,
Allahın ipine sarılarak, seçim siste

minden kaynaklanan nimetlerden 
yararlanarak “En büyük benim. Ben 
ne dersem o olur” demek de pek akıl 
karı bir şey değil.

Bu ülke hepimizin.
Bu ülke, laik, demokratik, üniter bir 

yapıya sahiptir.
Bu ülke insanının yüreğinde kalın 

puntolarla yazılmış kırmızıçizgileri 
vardır.

Bölücüye de pabuç bırakmaz...
Laikliğe aykırı hareket edene de...
Bakmayın siz bugünkü gençlerin 

“poptrik” göründüğüne.
Onların damarlarında asil kan var.
O kanın rengi de, niteliği de, yüreği 

üç buçuk atan düvelin ve içerideki 
payandalarının akıttığı zehirle 
değişmez.

O kan öylesine duru, berrak ve nite
liklidir ki onu kirletmeye yeltenen 
zehir bile temizlenir.

ıı II V

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
ilçemizi yöneten 
Kaymakam, Belediye 
Başkanlığı ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
koltuklarına dün 
öğrenciler geçici 
olarak oturdular.
Dün, saat 10.oo da 
Gazi İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Abdullah Baki, 
Müdür Yardımcısı 
Zülküf Çetinkaya, 
Fen Bilgisi öğret
meni Şule Yalduz, 
ve 8/E sınıf öğren
cisi Ceren Değir 
menci ile Nida Mete 
ve 8/F öğrencisi 
Ayfer Yılmaz, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret ettiler. 
Kaymakam Çelik’e 
kendilerini tanıtan 
öğrenciler, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
Atatürk tarafından 
kendilerine arma 
ğan edildiğini- 
belirterek, bugün 
kenti yönetmek iste
diklerini söylediler. 
Kaymakam Çelik 
Türkiye’yi gelecekte 
bugünün çocuk
larının yöneteceğini 
belirterek, makamını 
Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Ceren Değirmenci’ye 
bıraktı.
Sembolik olarak 
Kaymakam olan 
Değirmenci ilçenin 
sorunlarını bildiğini 
kısa zamanda çöze
ceğini söyledi.

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 
KOLTUĞUNA 
OTURDU 
öte yandan, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ı 
ziyaret eden 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 6/D sınıfı 
öğrencisi Melek 
Yılmaz, geçici olarak 
başkanlık koltuğuna 
oturdu.
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, Müdür 
Yardımcısı Ramazan 
Ertaş, Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni 
Turgay Kaya ile 
öğrenciler Melek

Yılmaz, Caner 
Solmaz ve Semih 
Ayvaz'ı kabul eden 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
geçici olarak 
başkanlık koltuğunu 
öğrenciye bıraktı. 
Başkanlık koltuğuna 
oturan öğrenci 
Öncelikli olarak 
Gemlik'in daha çok 
yeşillendirilmesin! 
isteyen geçici 
başkan Melek 
Yılmaz ayrıca, birim 
müdürlerine okulu
nun acil olarak 
bahçesinde ihtiyaç 
duydukları masa 
ve kamelyaların 
getirilerek konul
ması talimatını verdi. 
Geçici Başkan Melek 
Yılmaz'ın talimat
larını emir olarak 
kabul ettiklerini 
söyleyen Gemlik 
Belediyesi Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik'te yeşil alan 
eksikliğinin yaşandı 
ğını, gidermek için 
buldukları en küçük 
alanlara bile fidan 
dikmeye başladık

larını, mevcut çocuk 
park alanlarının 
yenilenerek zemin
lerine özel kauçuk 
kaplatılmaya baş
landığını, ayrıca 
büyük ihtiyaç 
duyulan piknik alanı 
yapımına başlaya
caklarını söyledi. 
Yılmaz, ayrıca Çarşı 
Deresinin ıslah 
çalışması için proje 
hazırlanarak 
ihalesinin yapıldığını 
ve yakında 
çalışmalara 
başlanacağını, dere 
kenarlarına oturma 
grupları ile yürüme 
bantları yapılacağını 
belirterek, "Çevreye 
duyarlıyız, dünyanın 
geri dönüşümü 
olmadığını da bili 
yoruz. Gelecekteki 
altın nesile daha 
güzel bir Gemlik 
bırakabilmek için 
çalışıyoruz" şeklinde 
konuştu. Başkan 
Vekili Yılmaz, ken
disini ziyaret eden 
küçük öğrencilere 
ikramda bulunarak 
hediyeler verdi.

AYKENTLİ 
ÖĞRENCİ 
MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ 
OLDU 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu 4.sınıf 
öğrencilerinden 
Ömer Kaptan, İdil 
Tekin ve Berfin 
Ağdemir, Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler ve 
öğretmenleri Nihal 
Yavuzdoğan ile bir
likte 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlama 
programı çerçeve 
sinde İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nü 
ziyaret ettiler. 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü koltuğuna otu
ran Ömer Kaptan, 
İlk icraatını Halk 
Bankası Şefi Mine 
Kaptan'ı arayarak 
öğretmenlerin banka 
promosyon ücret
lerinin yatırılıp 
yatırılmadığını 
sordu.
İlçemizdeki Eğitim 
ve öğretimle ilgili 
bilgi ve görüşlerini 
bildiren Kaptan, 
Milli Eğitim İlçe 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Burhan İnan'dan 
ilçemizin eğitim ve 
öğretimiyle ile ilgili 
sorunları ve çözüm 
planları hakkında 
bilgi aldı.
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Burhan İnan ziyarete 
katılan İdil Tekiri ve 
Berfin Ağdemir'in 
Eğitim ve Öğretimle 
ilgili sorularını 
cevapladılar.
Şube Müdürlerimiz 
İlçemizde devam 
eden yatırımlar sona 
erince sınıf mevcut
larının 30-35 öğren
ciye ineceğini ve ikili 
öğretimin sona 
ererek, normal 
eğitime geçileceğini 
belirttiler.
Ali Osman Cura ve 
Burhan İnan, günün 
anısına çocuklara 
kitap hediye ettiler. 
Ömer Kaptan'ın 
koltuğunu gerçek 
sahibine devret 
mesiyle ziyaret son 
buldu.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hırsızları çimentodaki ayak İzi ele verili YazıYORUM
Bursa'da gece saat
lerinde bir evin 
kapısını tornavida ile 
açarak eşyaları çal
maya çalışan 2 kişi 
ev sahibi tarafından 
suçüstü yakalandı 
Kaçmayı başaran 
hırsızları, bir 
inşaatın temeline 
dökülen harçtaki 
ayak izleri ele verdi. 
Edinilen bilgiye göre 
gece 23.00 sıraların
da, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi 3. Çamlı 
Sokak'taki evleri 
gözetleyen V.Ş. (21) 
ile M.G. (21), bir 
inşaatın duvarından 
atlayarak Ramazan 
Ç.'nin evine girdi. 
Kapıyı tornavidayla 
açan zanlılar, 
eşyaları karıştırmaya 
başladı. Bu sırada

TersyıMenıMıkaMaHnıansflrtcnar^iasılo
Bursa'da bir 
düğünde alkol 
alarak yola çıkan 
genç sürücü, ters 
yöne girince kamy
ona çarptı. Hurdaya 
dönen minibüste 
sıkışan genç, itfaiye 
ekibinin yoğun çalış
ması sonucu kur
tarıldı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Çiftehavuzlar 
Mahallesi Kanalboyu 
Caddesi'nde mey
dana geldi.
Düğünlerde çalan 
bir orkestra ekibinin 
üyesi oldukları öğre

Reddedilince kendini vurdu
Bursa'da kız 
arkadaşını kaçırmak 
isteyen 24 yaşındaki 
genç, reddedilince 
kendisine engel 
olmak isteyen polis
lerin gözü önünde 
kafasına ateş etti. 
Olay, dün sabah 
saat 07.30 sıraların
da Küçükbalıklı 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. H.A.'nın

İM ayrı kazada 11 kişi yaralandı
İlk kaza İnegöl-Yeni 
şehir karayolu Bağ 
lar Caddesi kavşa 
ğındâ meydana 
geldi. Mehmet 
Çan'ın (41) kullan 
dığı 16 F 6776 plaka 
lı otomobil, karşı 
yönden gelen 
İbrahim Kocaağa'nın

evde binlerinin 
olduğunu fark eden 
ev sahibi, hırsızların 
girdiği odanın 
kapısını açtı. Ancak 
zanlılar ev sahibin 
den kaçmayı 
başardı. Hemen 
polis ekiplerine 
haber veren ev 
sahibi, hırsızların 
peşine düştü. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri ise hırsızları 
kaçmaya çalışırken 
suçüstü yakaladı. 
Gözaltına alınan 
zanlılar, ifadeleri 
alınmak üzere 
Merinos Polis Kara 

nilen O.K. ve Ç.O. 
(22), alkol aldıktan 
sonra evlerine git
mek üzere yola çıktı. 
Kanalboyu 
Caddesi'nde 16 K 
4715 plakalı 
minibüsü ile ters 

evinin önünde 
bekleyen Murat A., 
sevgilisinin önünü 
keserek, "Seni çok 
seviyorum.
Kaçırmaya geldim" 
dedi. H.A. ise Murat 
A. ile tartışarak ken
disini bekleyen 
servis minibüsüne 
bindi. Hareket eden 
servis aracının 
peşinden bir süre

(19) kullandığı 16 PR 
411 plakalı ciple 
çarpıştı. Kazada, 
Can ve Kocaağa ile 
birlikte araçlarda 
bulunan Hayriye 
Can, Şükrü Koca 
ağa, Hüseyin Tetik 
ve Ali Kara yara
landı. Yaralılar 

kolu'na götürüldü. 
Hırsızların üzerinden 
kimlik çıkmadı. İsim
lerini polise farklı 
söyleyen zanlılar, 
hırsızlık yapmadık
larını öne sürdü.
Zanlıların ayaklarının 
çimento harcına bat
tığını gören polis 
ekipleri, çevrede 
geniş çaplı araştır
ma başlattı.
Zanlıların girdiği 
evin yanındaki 
inşaatta da harcın 
üzerinde ayak izleri 
bulundu. Yapılan 
karşılaştırmada, 
ayak izlerinin V.Ş. ile 

yönden giden O.K. 
(21), direksiyon 
hakimiyetini kaybed
erek park halindeki 
16 P 7859 plakalı 
kamyona çaptı.
Çarpmanın etkisiyle 
hurdaya dönen araç

koşan Murat A., ruh
satsız tabancasıyla 
havaya 1 el ateş etti. 
Haber verilmesi 
üzerine kısa sürede 
gelen polislerin 
sakinleştirmek iste
diği Murat A., taban
casını polislere 
doğrultup, 
"Benden uzak 
durun, yoksa hep
inizi vururum"

İnegöl Devlet Has 
tanesi'nde tedavi , 
altına alındı.
İkinci kaza ise 
İnegöl-Bursa karay
olu Akhisar Mahalle 
si kavşağında 
yaşandı. Erdinç 
Balaban (37) yöneti
mindeki 16 PG 428 

M.G.'ye ait olduğu 
belirlendi. Karakolda 
polise hakaretler 
yağdıran 2 zanlı, 
sağlık raporu alın
mak üzere hastan
eye götürüldü. 
Gözaltına alınan 
zanlılardan M.G.'nin 
"hırsızlık ve yağma'* 
suçlarından 50 adet 
sabıka kaydının 
olduğu ve 
Yavuzselim Polis 
Merkezi tarafından 
arandığı ortaya çıktı. 
Zanlılar, ifadelerinin 
alınmasının ardın
dan mahkemeye 
sevk edildi.
Mahalle sakinleri 
ise bir haftada çok 
sayıda hırsızlık olayı 
gerçekleştiğini 
belirterek emniyet 
güçlerinden güven
lik önlemlerinin 
artırılmasını istedi.

• Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

ta sıkışan genç 
sürücüyü kurtarmak 
için olay yerine 
itfaiye ekibi istendi. 
Ayakları sıkışan 
sürücüye ilk müda
haleyi ise 112 Acil 
Sağlık ekipleri yaptı. 
Sürücü, itfaiye ekip
lerinin yarım saatlik 
çalışması sonucu 
sıkıştığı yerden 
çıkarıldı. Yaralı 
olarak kurtarılan 
O.K. Bursa Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı, 

diyerek tehdit 
etti. Başına 
silahı dayayan 
genç aşık kendisini 
vurdu. Ağır 
yaralanan Murat A., 
çağrılan ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Gencin 
hayati tehlikesinin 
sürdüğü öğrenildi.

Uz.hekimler; Gidiyor .gidiyor..
Kulaktan kulağa yayılan dedikodular, 

sonunda sağlık sitelerinde haber bile 
oldu.

Sağlık Bakanı Pof. Dr. Recep Akdağ 
gidici... ;

Ey., uzman hekimler gözünüz aydın..
Cumhuriyet tarihinin en uzun bakanlığını, 

yapma rekorunu kıran Recep Akdağ' a da, 
baki kalmayacak gibi bu koltuk...

Bakanlık pazarlıkları yapılıyormuş şimdi
den...

Halbuki çoluk çocuk hacca gidiyor, 
çocuklarının ismini, ben dilci olduğum 
halde bilemediğim isimler koyuyordu.

AKP bazı ağır topların ayakları kaydırdı 
listeden.

Bakanlarımızın kimi sahil kesime 
sürgüne gönderilirken, bazıları da, doğuya 
sürüldü....

Recep Akdağ, Erzurum'dan adaylığını 
korudu ama, bakanlık koltuğu sallanmak
ta... Öyle söyleniyor..

Sağlıkta katkı payını icat etti oysa.!..
Hükümet, garibanın, emeklinin cebinden 

çıkan, 1,5 milyar lirayı attı kasasına. Yine 
de yaranamadı..

En önemli buluşlarından biri, perfor
manstı...

Onun sayesinde her 10 kişiden biri alel 
acele, belki de gereksiz ameliyat oldu bu 
ülkede.

Ne kadar iyi değil mi?..
Daha ne isteriz ki!..
Hekimler, bize sadece bakmakla yetin

meyip çatır çatır kestiler..
Performans öncesi, 1,5 milyon ameliyat 

yapılmaktaymış..
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde...
Performans sonrası,4,5 milyona çıkmış..
Performans diye icat ettiği bu işte.
Hastalık hastalarına ve para gözlere gün 

doğdu...
Bunların hepsini, Recep Akdağ başardı..
Özel hastaneler, klinikler, çoğaldı birden 

bire. Niye ?...
Bizden kesilen 20 milyar lira sağlık ver

gisi verilince, özel hastaneler, her bir yer
den fışkırdı...

50 yıllık Devlet Hastaneleri ise, yatırımsız 
lıktan çürümekte

Çok işler yaptı, çoook!..
Şimdi, yolcuymuş diye haberler çıkıyor 

hakkında...
Ona güvenenler,onun sayesinde 

'adamım' diye geçinenler, köşeyi dönenler, 
çok üzülecek bu habere.

Ne dersiniz ..Yazık, çok yazık mı ?..
Aslında sağlık işlerini çorbaya çevirmeyi 

daha başaramamıştı..
Yeni gelen tamamlar mı acaba ?..

plakalı otomobilin 
yoldan çıkarak 
devrilmesi sonucu 
sürücü Balaban ile 
birlikte annesi Arzu 
(67), eşi Habibe (35) 
ile çocukları Betül 
(11)veBüşra 
Balaban (6) yara
landı.

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Vergi rekortmenleri...
2. sıradaki Kemal Mataracı’nın geçmiş yıllarda da 

adını ön sıralarda duyuran bir işadamı ve Doktor 
olduğunu duyuyorum.

Minare ailesinin damadığı olduğunu söylüyor eş 
dost.

Burada şunu anlatmak istiyorum.
Vergi rekortmenlerine bile bakarak Gemlik’in nasıl 

bir yapı değişikliği içinde olduğunu görebilirsiniz.
Yıllar önce Gemlik Vergi Rekortmenleri değişmez

di.
1970’li ve 80’li yıllarda değişmeyen vergi rekort

meni Altan Ticaret Haluk Altan’dı.
Sonra Coşkunlar Ticaret, Esat Coşkun hep ön 

sıralarda yer alırdı.
Arada bir, bu klasikleşen rekortmenlerin önüne 

biri geçerdi.
0 günler sanayici işadamlarının bulunmadığı yıl

lardı Gemlik’te..
Tüccarlar arasında ise bu isimler en çok vergi 

ödeyenler oldu:
Son 10 yıl içinde, meslek olarak eczacılar, vergi 

rekortmenleri arasında görüldü.
SSK, emekli sandığı, Bağ-kur ve emeklilerinin 

ilaçlarının özel sektörce verilmeye başlaması bunda 
etkili oldu.

Eczacıların ciroları yükseldi.
Çünkü neredeyse tek alıcı devlet olmuştu.
Faturaları devletin kurumlarına kesiliyordu.
Sonra meslek olarak baktığımızda, tek tük de olsa 

Avukatları görür olduk.
Onları da incelediğimizde, yine kurumların 

avukatlığını yaptığını görürsünüz.
TEDAŞ avukatı, banka avukatı, Telekom avukatı, 

PTT'nin avukatı, Esnaf ve Sanatkar Kooperatifi 
Avukatı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin avukatları...

Zeytinciler, muayehanesi olan doktorlar, müteah
hitler, mühendisler pek sıralamada yer almazlardı.

Yine de almıyorlar.
Tek tük listede adlarını görebiliyorsunuz.
Geç bunları:. s
En yüksek vergi ödeyen birinci sıradaki sanayi 

nin ödediği miktar 2010 yılı için 2 milyon 173 bin 
lira, 100. mükellefin ödeyeceği miktar ise 68 bin 680 
lira.

2010 yılının 100. sırada vergi ödeyen yükselmiş.
Bir önceki yıl bu miktar neredeyse 15 bin liraydı.
Kriz yılı diye düşünüyorum o rakkamı.
Gemlik değişiyor.
Vergi ödeyenlerden bunu görebiliyorsunuz.
Vergi ödemenin bir ölçütü de piyasaların duru

mudur.
Küçük işletmeler hiç vergi ödeyemiyor.
Zaten ayakta zor duruyorlar.
Ama bir de kazandığı halde ödemeyenler var.
Asıl bunlardan peşine düşüp vergi toplamalı 

devlet.

ORTADOĞU’YU GEÇTİK
Seçimlere iki ay kala YSK nın BDP’li bazı bağım

sız adayların seçilme vasıflarını taşımadığı kararı 
alması, Türkiye’yi Filistin’e dönüştürdü.

Doğuda ve bilhassa İstanbul da yaşanan kanlı 
gösteriler Filistin’deki olayların önüne geçti.

İslam ülkelerinde yaşanan olaylar gibi bizde de 
kurt kökenlilerin taşkın hareketleri, ülkede birlik ve 
beraberliği bozuyor.

Görülen tablo hoş değil.
Kürt kökenliler için alınan en küçük terk biri karar, 

belli yerlerde savaşa dönüşüyor.
Acı olan bu olaylarda hep çocuklar kullanılıyor.
Bu kez Diyarbakır Belediyesi’nin yani devletin 

araçları devlete karşı kullanıldı.
Allah sonumuzu hayırlı kılsın.

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 1OO mükellef toplam 
5 milyon 996 bin 903 lira vergi ödeyecek

2010 vergi rekortmeni Şahap ftktas
Gemlik Vergi Dairesi 
mükelleflerinin 2010 
yılına ait verdikleri 
beyannameler 
üzerinden yapılan 
değerlendirmede, 
sanayici Şahap 
Aktaş’ın 2 milyon 173 
bin 623 lira vergi ile 
2010 yılı Gemlik Vergi 
Rekortmeni olduğu 
belirlendi.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade, basına 
yazılı olarak gön
derdiği 2010 yılı 
en yüksek vergi 
ödeyen 100 kişinin 
listesinde Zeytin 
İmalat ve 
satışı ile uğraşan 
Dr. Kemal Mataracı 
633 bin 889 lira ile

Gemlik vergi rekort
menliğinde ikinci 
sırayı aldığını 
söyledi. Yemek 
Sanayi Sahibi Ömer 
Faruk Aslanoba ise 
505 bin 286 lira vergi 
ile üçüncülüğü elde 
etti. İlk 100 sırala
masında 100. lüğü ise 
gayrimenkul geliri ile 
68 bin 680 lira

ADI SOYADI FAALİYET

1- Şahap Aktaş
2- Kemal Mataracı
3- Ö. Faruk Aslanobâ
4- Mehmet Ömer Kızıl

ödeyen İsmail Sefa 
Kasapoğlu oldu. 
Yapılan açıklamada, 
Gemlik Vergi Daire 
si’ne kayıtlı 100 
mükellefin ödeyeceği 
vergi miktarı, 
18 milyon 908 bin 
455 lira olduğu 
görüldü. Bunun 5 
milyon 996 bin 903 
lirası tahsil edildi.

2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100

5- Adının açıklanmasını istemiyor.

Motorlu Kara Taşıtlar 
Zeytinyağı İm.
Dışarıya Yemek Sun. 
Tehlikesiz ürünler

6- Muharrem Çilek
7- Ali Ağırbaşoğlu
8- Mesut Moral
9- Ceyhan Aydın
10- Zühal Egemenoğlu

Büro, okul, ibadeth. 
Endüstriyel Kim.
Menkul Kıymet 
Kara yolu ile Şehir. 
Gömleklik ve Elb. K.

11- M.Tevfik Solaksubaşı Zeytinyağı imalatı
12- Fatih Aslanoba
13- Ali Moral
14- R.Serkan Aktaş
15- Esat Coşkun
16- Metin Ülgür
17- İbrahim Burkay
18- Ferruh Aslanoba
19- Adı açıklanmadı
20- Mehmet Erdemir
21- Necati Aydın
22- Ferruh Erçek
23- Zekeriya Çakır
24- Ferudun Kahraman
25- Gürcan Şirin
26- Adı açıklanmadı
27- Erol Özkayan
28- Mustafa Yiğit
29- Kaya Kesen
30- Adı açıklanmadı
31- Adı açıklanmadı

Dışarıya yemek sun. 
Menkul Kıymet 
Otomobillerin Hafi 
Beyaz Eşya 
Motorlu Kara Taş. 
Ev Teks.
Dışarıya yemek sun.

Belirli bir mala tahs. 
Karayolu ile Şeh. Taş. 
Belirli bir mala tahs. 
Belirli bir mala tahs. 
Evde Kul. Teks. 
Motorlu Kara Taşıtlar

Suni ve Sentetik Tes. 
İkamet amaçlı bina 
Elektrik Tesisatı

32- Nimetullah Karaman Süt sağma mak.
33-İ. Aydın Şahin
34- Mehmet Kahraman
35- Adı açıklanmadı
36- F. Ramazan Yükşel
37- Semra Aktepe

Noter
Evde Kul. Teks.

Kendi adına menkul 
Noter

38- A. Murat Solaksubaşı Belirli bir mala tahs.
39- Erdal Tunalı
40- Hasan Sözüneri
41- T. Turgay Noyan
42- A.Sabri Kefeli
43- Semih Aşkın
44- Necati Aydın
45- Kemal Yiğit
46- Engin Ülgür
47- Mine Çelik
48- Neriman Ay
49- Ömer Burkay
50- Yeşim Artar

İkamet Amç. Bina. 
Menkul Kıy. Yatırım 
Evde kull. teks. 
Endüstriyel Kim. 
Birincil Formda Polia 
Kendine ait veya kira 
Belirli bir mala tahs. 
Motorlu Kara Taşıt. 
Belirli Bir Mala Tahs. 
Belirli Bir Mala Tahs. 
Evde Kullan. Teks. 
Belirli Bir Mala Tahs.

KAN EDİLEN HESAPLANAN
E TABİ GELİR VERGİ
2.173.623.,36 752.692,18
633.889,71 215.881,40
505.286,96 170.870,44
502.213,05 169.794,57
457.128,57 154.015,00
414.731,76 139.176,12
404.500,00 135.595,00,
394.010,46 129.827,66
388.797,06 130.098,97
383.291,97 126.076,19
377.293,34 126.072,67
354.876,26 118.226,70
353.427,96 115.623,79
325.308.07 105.781,82
320.918,17 106.341,36
282.755,04 92.984,26
281.768,37 90.542,93
275.179,37 90.332,78
232.243,22 75.305,13
225.374,72 72.901,15
213.181,70 68.633,60
210.138,10 67.568,34
210.000,00 67.520,00
206.402,50 66.260,88
205.556,65 65.964,83
202.648,68 64.947,04
195.814,92 62.555.22
193.191,25 61.636,94
192.671,62 61.455,07
191.829,37 61.160,28
185.617,23 58.986,03
182.351,59 57.843,06
179.982,84 57.013,99
176.815,00 55.905,25
171.218,51 53.946,48
167.088,10 52.500,84
165.205,40 51.841,89
164.336,87 51.537,90
150.000,00 46.520,00
149.481,71 46.338,60
148.782,56 46.093,90
148.232,74 45.901,46
147.957,04 45.804,96 z
135.130,23 41.315,58 2
130.341,16 39.639,41 4
122.493,19 36.892,62 2
121.815,38 36.655,38 2
121.281,26 36.468,44 §
118.425,00 35.468,75 W
117.944,36 35.300,53 °

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 25.11.2009 tarih ve EX063653 ile 
02.12.2009 tarih ve EX064511 sayılı gümrük çıkış beyannameleri zayi olmuştur.

Hükümsüzdür. NATUREL GIDA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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tHiıiamiinııiiııiiMi

CHP Kadın Kolları 
MYK üyeleri 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı'na yaptık
ları ziyaret'te İlçe 
Kadın Kolu üyeleri 
ile puluçtular. 
Nil^Avcı'nın yaptığı 
açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantı, 
Devrim Budak'ın 
gördüğü ilgiden 
memnuniyetini 
belirtmesiyle 
devam etti.
Kısa bir konuşma 
yapan Devrim 
Budak, kadınlara 
inandığını, güven 
diğini ve hep bera 
ber kadın hareketine 
soluk kazandırıl 
dığını söyledi.
Aile Sigortası'nın 
önemine vurgu 
yapan Budak, 
"İnsanları ikna 
etmemiz gerek. 
İktidara geldiğimizde

Nükleer Santrallere Hayır 
mitinni Gemlik’te yapılacak
Gemlikli çevreciler, 
Japonya Fukuşima 
Nükleer Santralinde 
meydana gelen 
radyasyon sızması 
üzerine dünyanın her 
tarafında meydana 
gelen nükleer karşıt
larının protestoları 
sürerken, Türkiye’de 
nükleer santrallere 
hayır diyenler, nük
leer santralleri 
protesto için miting 
düzenliyor.
Gemlikli çevreciler, 
internet üzerinden 
birbirleri ile haber
leşerek Mersin ve 
Sinop’ta hükümetin 
yapmak istediği nük
leer santralleri 
protesto için Gemlik 
İskele Meydanı’nda

Sosyal Devlet 
yapısına ulaşa
cağız." dedi. 
Toplantıda Nil Avcı, 
Gemlik'in koz
mopolit bir yapıya 
sahip olduğunu, 
merkezden uzak 
mahallelerde 
yaşanan zorluklar
dan bahsetti. Kadın 
Kolu'nun çekirdek 
yapılanmasından 
bahseden Avci, alı
nan olumlu sonuçlar 
hakkında bilgi verdi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi içerisinde 
farklı görüşlerden 
dolayı ortaya çıkan 
sorunlar için Budak, 
"Cumhuriyet Halk 
Partisi, sosyal 
demokrat bir par
tidir. Elbette, farklı 
görüşler doğacaktır. 
Bizim partimiz "biat" 
kültürüyle çalışan 
bir parti değildir, 

biraraya gelecekler. 
Çevreciler adına bir 
açıklama yapan Arca 
Atay, 26 Nisan 1986 
yılında Sovyetler 
Birliği’nden çernobil 
nükleer santralinin v 
patlayarak radyas 
yon bulutlarının 
Ukrayna’dan başla
mak üzere tüm 
dünyayı sardığı ve 
ölüm hastalıkları 
getirdiğini bildirdi. 
Atay, elektriği daha 
ucuz üretmek için ya 
da savunma ve silah 
sanayiyi geliştirmek 
adına nükleer 
santraller kurul
duğunu hatırlatarak, 
kurulan santrallerin 
patlama riski ya da 
hiçbir şekilde yok 

olamaz. Fakat hede
fimizin seçim 
olduğunu unutma
malıyız ve bu 
hedeften hiçbir 
şekilde sapma
mamız gerekmekte
dir. " dedi.
Seçimlere az bir 
süre kaldığını 
belirten Budak, 
çalışmalarda 
gönüllü olmanın 
öneminden ve 
organize çalışmanın 
başarıya ulaşmadaki 
öneminden 
bahsetti.
Toplu olarak alınan 
Fotoğraftan sonra, 
Kadın Kolları MYK 
üyesi Devrim 
Budak, Kadın Kolları 
Bursa İl Başkanı 
Yüksel Şekerciler ve 
geriye kalan ekip, 
Yİ içlin m ziyaretim' 
yapmak üzere ilçe 
binasından ayrıldı.

edilmeyen radyoaktif 
atıkların dünya 
insanlığını ve ekoloji 
için tehlike oluştur
duğunu söyledi. 
Son olarak, 
Fukuşima’da nükleer 
santralin patlamasını 
‘tüp gaz riski’ 
eşdeğer tutmanın 
sıfır risk diyerek 
olayı küçümseyen 
yöneticilerin bundan 
ders almalarını iste
di. Atay, Türkiye 
topraklarında yapıla
cak olan nükleer 
santrallere hayır 
demek için 25 Nisan 
2011 Pazartesi günü 
saat 12.30’da tüm 
Gemliklilerin İskele 
Meydanı’nda buluş
masını istedi

Saadet Partililer 
İstiklal Caddesi 
esnaflarını 
ziyaret etti. 
Bursa Milletvekili 
adayları, Recep 
Aygün, İbrahim 
Akbıyık, Serkan 
Demir ve ilçe yöne
tim kurulu üyeleriyle 
birlikte İstiklal

Ortaöğretim okulları 
arası yapılan Çevre 
konulu bilgi yarış
masında Gemlik 
Lisesi birinci, Anado 
lu İmam Hatip Lisesi 
ikinci, Ticaret 
Meslek Lisesi ise 
üçüncü oldu. 
Bursa Gaz'ın spon
sorluğunda Bursa 
Merkez ilçeleri arası 
düzenlenen Çevre 
konulu bilgi yarış
masının Gemlik 
ayağı dün Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleşti.
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdür 
leri Ali Osman Cura 
ve Burhan İnan,Okul 
Müdürleri ve çok 
sayıda öğrencinin 
takip ettiği yarışma 
ya Gemlik Kız Tek 
nik Meslek Lisesi, 
Gemlik Ticaret Mes 
lek Lisesi, Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi, Gem 
lik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve 
Gemlik Lisesi olmak 
üzere 7 lise katıldı.

Caddesi üzerindeki 
esnafları ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında 
seçimlerle ilgili vaat
leri içeren broşür 
dağıtan Saadet 
Partililer gördükleri 
sıcak ilgiden mem
nun oldular.
Bursa Milletvekili 
adayı Recep Aygün,

Oldukça heyecanlı 
ve çekişmeli geçen 
yarışmada öğren
cilere çevre ile ilgili 
15 soru soruldu. Bu 
bölümde Gemlik 
Lisesi ve Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 15 sorudan 
tamamını bilerek 
yedek sorularla 
yarışmayı sürdürme 
yi hak ettiler. İlk ye 
dek soruda ise eşit
lik bozuldu ve 
Zekiye Tuna, Rama 
zan Güneş, Dolunay 
Oral'dan oluşan 
Gemlik Lisesi öğren
ci grubu 16.soruyu 
doğru bile rek 16 
puanla birinci, Mus 
tafa Çınar, Turgut 
Çakır ve Adem 
Bilgin'den oluşan 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
ise 15 puanla ikinci 
oldu. Ticaret Meslek 
Lisesi ise Elif 
Bozkurt, Ümrrıü gül
süm Gülşen, İrem 
Erdem'le 15 sorudan 
elde ettiği 13 puanla 
üçüncü oldu. Gemlik 
Lisesi 25 Mayıs 2011 
Çarşamba günü

"Saadet Partisi'nin 
tebliğini, mesajını 
fert fert ulaş
madığımız insan 
kalmayacak.
12 Haziran'da 
herkes görecek, 
ülkemin ufku açıla
cak. Yeni bir dünya 
yeniden kurulacak." 
dedi.

13.30 Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür merkezinde 
yapılacak Bursa 
finalinde diğer 6 
.merkez ilçe ile birlik
te ilçemizi temsil 
edecek. Yarışmanın 
jüri heyetini Celal 
Bayar Anadolu Lise 
si coğrafya öğret
meni Nihal Ülker, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Coğrafya 
öğretmeni Çetin 
Külekçi ye Gemlik 
Lisesi Coğrafya 
öğretmeni Serdar 
Gürbüz yaptı. 
Yarışmanın sunucu
luğunu Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet Taştekin 
yaparken görsel 
sunumu ise Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Tarih öğret
meni Şuayb 
Serdaroğlu gerçek
leştirdi. Yarışma 
sonrasında yarış
maya katılan bütün 
öğrencilere ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından kitap 
hediye edildi.

YENİ BİR DÜNYA YI prı İVftDIH ? AKURMAK İÇİN uUllUnul O
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Bursa’dahi 1 Mayıs kutlamaları 
Kent Meydanı nda yapılacak

10 kişi eksik belgeleri 
tamamlarsa aday olabilecek

Bursa'daki 1 Mayıs 
İşçi Bayramı kutla
malarının bu yıl 
Kent Meydam’nda 
yapılacağı öğrenildi. 
Türkiye İşçi Şendi 
kalan Konfede rasy- 
onu (TÜRK-İŞ), 
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konferderasyonu 
(KESK), Türk 
Mühendis ve Mimar 
Odalar Birliği 
(TMMOB) ve Bursa 
Tabip Oaası (BTO), 
1 Mayıs'ı ortak kut
lama kararı aldı. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Türk-İş 8'inci 
Bölge Temsilcisi 
Sabri Özdemir, 
"Gücümüzü 
dünyadaki işçi 
kardeşlerimizle bir-

flKP'nin seçim şarkıları helli oldu
AK Parti, 12 
Haziran'daki mil
letvekili genel 
seçimleri öncesin
deki Seçim çalış
masında kullanacağı 
şarkıları belirledi. 
AK Parti'nin, Seçim 
propaganda amacıy
la kullanacağı 17 
şarkı, partinin inter
net sitesinde yer 
aldı.
AK Parti Seçim 
öncesindeki propa
ganda faaliyetinde, 
aralarında 'Hayde1,

S= OLİVETTİ MARKA MS BAB 12905213 SERİ NOLU YAZAR 
3= KASA RUHSATIM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
S YASEMİN ATILGAN

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN

Firmamızda 
vasıfsız olarak 

çalışacak 30 yaş altı 
Bay Elemanlar 

aranıyor.

0.224 524 73 54

1 MAYIS KUTLAMALARI KENT MEYDANFNDA
leştirmek istiyoruz. 
Açlığa, işsizliğe, 
savaşa ve 
Sömürüye karşı 
barış ve kardeşliği 
savunmak, insan 
onuruna yakışır 
ücret elde etmek 
için 1 Mayıs 'ta mey
danlardayız. İlmizde 
yapılacak kutla
malara bütün emek 
örgütlerini, özgür
lükten, demokrasi

'Cilveloy Nanayda' 
ve 'Bi Daha Bi Daha' 
gibi parçaların 
bulunduğu şarkıları 
kullanacak. AK 
Parti'nin Seçim 
kampanyasına renk 
katacak diğer 
şarkıları da şöyle: 
7'Şimdi Tam Vakti, 
Beraberiz Biz 
Hepimiz, Dönmem 
Geri, Hep İleri, 
Şimdi Tam Vakti, İlk 
Günkü Gibi, 
Cilveloy Nanayda, 
İlle AK Parti, Söz 

den yana olan 
kurum ve kuru
luşları davet 
ediyoruz" dedi.
1 Mayıs Pazar 
günü yapılacak 
kutlamalar saat 
13.00’de Atatürk 
Stadyumu önünde 
başlayacak. İşçiler, 
buradan kutla
maların yapılacağı 
Kent Meydam'na 
kadar yürüyecek

Verdik, Yeniden, Bu 
Memleket 
Hepimizin, Işık 
Buradan Yükselir, 
Bir ve Beraberiz, 
Her Şey Bu Millet 
İçin, Şimdi Tam 
Vakti, Bi Daha Bi 
Daha, Beraberiz Biz 
Hepimiz, Dönmem 
Geri, Hayde, Hep 
İleri, Şimdi Tam 
Vakti, İlk Günkü 
Gibi" şarkılarının 
şöz ve müziği 
Özhan Eren tarafın
dan hazırlandı.

ELEMANlflR 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

Bağımsız adaylıkları 
iptal edilen Sebahat 
Tuncel ve Şerafettin 
Efe dışındaki 10 
kişi, eksik belgeleri 
tamamlanırsa aday 
olabilecekler.
YŞK açıkladı: 
"Önümüze gelecek 
itiraz belgelerini 
görmemiz gerekiyor. 
Kurulda görüşe
ceğiz. Sebahat 
Tuncel ve Şerafettin 
Efe dışındaki 10 kişi 
memnu haklarının 
iadesine ilişkin 
eksik belgeleri 
getirirlerse adaylık
ları kabul edilebilir.
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
Başkanı Ali Em, 
12 bağımsız mil
letvekilinin adaylık
larının iptali ile ilgili, 
"Kararımız veto 
değil iptal kararı, 
siyasi bir karar ver

Kılıçılaroilıı'ııflaıı 'makro iddia'
CHP seçim vaatleri
ni ekonomi pro
gramını açıklayarak 
başlattı.
Kılıçdaroğlu, makro 
dengeler konusunda 
hiçbir partinin ken 
dileri kadar titiz,ça 
lışmadığını iddia 
etti.
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
seçim için hazır
ladığı ekonomi 
çalışmasını açıkladı. 
Kılıçdaroğlu ayrın
tıları vermedi ancak 
veriler konusunda 
iddialı olduklarını 
söyledi.
Kılıçdaroğlu, ekono
mi paketlerini şu 
sözlerle anlattı;
"Ekonomik pake
timiz sadece CHP

medik" dedi.
Ali Em, bağımsız 
adayların yapacak
ları başvuruyu 
değerlendirebilecek
lerini bildirdi. YSK 
Başkanı Ali Em, 
YSK'dan ayrılırken 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. Bir 
gazetecinin, 
"Adaylıkları iptal 
edilen bazı bağımsız 
ların memnu hakla 
rının iadesi konu 
sunda belge getir 
diklerinde yeniden 
milletvekili adayı 
olup olamayacak
ları" sorusu üzerine, 
"Bunları değerlendi
receğiz. Yasadan 
doğan itiraz süresi 
var. Siyasi partilerle 
ilgili adayların 
itiraz süresi farklı, 
bağımsızların ki 
farklı. Bağımsız 
adayların itirazları , 

içinde değil, değişik 
akademik, iş ve sivil 
toplum örgütleriyle 
yaptığımız 
görüşmelerin 
sonunda olgun
laştırdığımız bir 
çalışmadır.
Ekonomide temel 
Şorurilara çözüm 
üreten bir çalışma. 
Çalışmamızın 3 
temel ayağı var, 
- Sosyal devleti 
yenidön ayağa 
kaldıracağız. Yani 
bu ülkede yoksul
luğu tarihe göme
ceğiz. Tüm ayrıntılar 
raporumuzda.
2- Ekonominin ulus
lararası rekabet 
gücünü arttıracağız. 
Ekonomi daha 
dinamik, güçlü, isti
hdam yaratan bir 
yapıya kavuşacak.
3- Ekonomide kalıcı 
istikrarı sağlaya
cağız. Kırılgan, dışa 
bağlı değil kendi iç 
dinamikleri olan 
güçlü, istihdam 
yaratabilen bir 
ekonomi yaratma 
amacındayız. 

olur rpu, olmaz mı 
bütün bunları 
değerlendireceğiz " 
yanıtını verdi.
"Bu adaylar için bir 
açık kapı mı bira 
kılıyor?" sorusuna 
karşılık Em, 
"Süre terin geçmesi 
lazım. Süreler 
geçtikten sonra 
gerekli değer
lendirmeyi 
yapacağız. Bize 
her zaman 
başvuru olur" dedi. 
"Adayların eksik 
belgelerini tamamla
maları halinde 
adaylıklarının söz 
konusu olup ola
mayacağının" sorul
ması üzerine de 
Başkan Em, 
"Değerlendire 
ceğız. Şimdi 'şöyle 
şöyle' demem 
mümkün mü?" 
diye konuştu.

Büyüme hızını 
yüzde 7 olarak 
belirledik.

'İSTEYENLE 
TARTIŞABİLİRİZ' 
Makro dengelerinin 
neler olduğu ve 
nasıl değişiklikler 
yaratacağı bu iki 
kitapçığımızda var. 
CHP dışında hiçbir 
parti makro den
geleri hazırlamış 
değildir. Biz hazır
ladık ve daha iyidir 
derse onlarla 
tartışırız.
Arkadaşlarımız 
bunun için hazırlar." 
Kılıçdaroğlu, BDP 
vetonusunun ardın
dan yaşanan 
protestoları şöyle 
değerlendirdi:

'TERÖRE DESTEK 
VERMEYİZ'
"Bizim araçlar da 
taşlandı, bir seçim 
büromuza da 
molotofkokteyli 
atıldı; Şiddete hiçbir 
zaman destek ver? 
medik. Şiddet ve 
terör istemiyoruz.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seçimler yak
laşırken hayaller 
de havada uçuş
maya başladı. 
İnsanın bazen 
inanası geliyor.
Konumuzu bir 

gülütle (fıkra). 
açmaya çalışalım.

Nasrettin 
Hoca'nın kısır bir 
ineği vardır. Hoca , 
bunu satmak ister. 
Bir cambazla 
görüşür, ineğin 
kısır olduğunu, 
yavru yapmadığı 
için süt de ala
madığını ifade 
eder ve uygun bir 
fiyata satmasını 
ister.
Cambaz, 

Hoca'nın ineğini

Uçuk Hayaller...
alır, pazara 
götürür. Başlar 
bağırmaya:

-Yılda bir yavru , 
günde on litre süt 
verir, çok cins bir 
inektir, fiyatı da 
çok uygundur. Bu 
ineği kaçırmayın! 
Der.

Hoca, söylenen
leri duyunca cam
bazın yanına yak
laşır:

- Bu dediklerin 
doğruysa bu ineği 
satmaktan 
vazgeçelim. Ne 
dersin?

Cambaz, ilahi 
hocam, sen bile 
inandın sözlerime! 
Önemli olan 
pazarlamaktır, 
kalanı boş...

Siyasi partiler 
vaatlerini sırala
maya ve Vatandaşı 
etkilemeye çalışı 
yor. Muhalefetin 
uygulamalarını 
görmediğimiz için 
eleştiri olanağımız 
da yok; ama iktidar 
partisi 8 yıldır 
ülkeyi yönetiyor, 
yapılanlar ortada. 
2023 rakamını 
telaffuz ederek 
kimi yanıltmaya 
çalışıyorlar?

2011 yılında 
Türkiye'nin en 
büyük sorunu 
işsizlik değil 
midir? Hükümet 
bu sorunu 8 yıllık 
iktidarında 

çözmeyi bırakın 
azaltabilmiş midir? 
Hayır, tam tersine 
işsizliğin artması
na neden olmuş
tur. Ülkemizde son 
yapılan anketlerde 
işsizlik oranının % 
19'lara dayandığı 
ifade ediliyor.

Ülkenin ikinci 
önemli sorunu iç 
Ve dış borçlar. 8 yıl 
önce 250 milyar 
dolar civarında 
olan borcumuz 
şimdi 500 milyar > 
doları da aşmıştır. 
Her doğarı 
bebeğimiz 7 bin 
dolar borçlu doğ
maktadır.

Özelleştirme 
talanıyla cumhuri 
yet hükümetlerinin 
büyük tesislerini, 
kurumlarını 
yabancılara ve 
işbirlikçilerine 
ucuza vermekle 
ülke ne kazandı? 
Bu satılanların 
parasıyla hangi 
büyük fabrikay, 
hangi büyük tesis 

kuruldu? Ne kadar 
yurttaşımız istih
dam edildi?

Dünya 
ülkelerinde istih
dam oranı % 66 
iken /ülkemizde % 
44 civarında ve en 
düşük düzeyde.

Milli gelirin yük
selmesinden söz 
ediliyor. Durum 
gerçekten böyle 
olsa Türkiye, 
Dünya'nın en yok
sul 3. ülkesi olur 
muydu? Milli gelir
den pay niçin 
halkın keseşine 
yansımadı, vatan
daşın alım gücü 
artmadı? Ama yeni 
dolar milyarder
lerinin sayısı arttı.
Yıllardır gün

demde olan sorun
lar daha da kar
maşık hale getiril
erek çözülmesi 
zorlaştırıldı. Kıbrıs, 
Ermeni ve Kürt 
sorunları kaşı
narak puan 
kazanılmaya 
çalışıldı; fakat bir 

arpa boyu yol alı
namadı.

Sözüm ona 
yapılan uygula
malarla yargı, 
saygınlığını halkın 
gözünde azaltmış, 
ordu yıpratılmış, 
aydınlar', düşünür
ler ve bilim insan
ları baskı altına 
alınmaya 
çalışılmış. Bütün 
bunlar ileri' 
demokrasi adına 
yapılmış. BU yap
tıklarıyla övünen 
bir iktidar. Çok 
şanslıyız böyle bir 
iktidara sahip 
olduğumuz için!

Bütün bu uygula
malardan sonra 
2023 masalını, 
anlatmaya çalışan 
bu iktidara nasıl 
inanacağız?

Bu günü iyi 
değerlendiren 
meyen, başarısız 
olan bir iktidar, 
halkımızın bilinçsi
zliğini bir koz 
olarak kullanarak 
hayâl pompalı 
yor....

Türkiye Yelken Federasyonu Bölne 
Kupası yelken yarışları bügiin başlıyor

Inliilet Karması 
cocuklarilemacyaoa^

Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2011 yılı faaliyet 
programında yer 
alan ‘Bölge Kupası 
1. Ayak Yelken 
Yarışları, bugün 
başlıyor.
21-24 Nisan 2011 
tarihleri arasında 
Gemlik Yelken 
Kulübü ev 
sahipliğinde yapıla
cak olan yarışlar, 21 
Nisan 2011 
Perşembe günü 
saat 13.oo ’de 
başlayacak.
Gemlik Yelken

Kulübü Tesisleri’nde 
başlayacak olan 
yarışlar, Cuma günü 
saat H.oo’de, 
Cumartesi günü 
saat 11.po’de, Pazar 

günü yine saat 
ll.oo’de devam 
edecek. Yelken yarış 
larında dereceye 
girenlere ödüllerinin 
ise 24 Nisan 2011

Pazar günü saat 
16.oo’da Gemlik 
Yelken Kulübü Tesis 
leri’nde düzenlene 
cek olan törende 
verileceği bildirildi.

Bursa'da, 38 ülke
den gelen çocuk
ların katılımıyla 23 
Nisan Ulusal Ege 
menlik ve Çocuk 
Bayramı çerçeve 
sinde düzenlenen 
"TRT 33. Uluslara 
rası 23 Nisan 
Çocuk Şenliği" 
kapsamında, 21 
Nisan Perşembe 
günü- "ünlüler kar
ması" ile dünya 
çocuklarının oluş
turacağı takım, fut
bol maçı yapacak. 
Ünlüler karmasında 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 

Sağlam, Bursaspor 
Yardımcı Antrenörü. 
Mutlu Topçu, yeşil- 
beyazlı takımın fut
bolcuları yer. ala-.: 
cak. Serçari, Vol. 
kan, Ozan İpek'in 
yanı sıra yabancı 
Oyuncuların da bu 
maçta forma giye
bileceği öğrenildi.'ı 
Merinos Stadı'nda 
saat 13. 30'da 
başlayacak maçta 
ünlüler karması, 
etkinliğe katılan 
ülkelerden gelen 
çocukların oluştu
racağı takımla 
mücadele edecek.

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
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Karateci Buket Marangoz, 
Bursa İl Birincisi oldu

Gemlik Şehit Etem Yaşar İlköğretim Okulu öğrencisi Buket Marangoz, Bursa il 
1,’si olarak 3-5 Mayıs 2011 ’de Samsun’da yapılacak olan Türkiye Karate 

Şampiyonasında ilimizi ve okulunu temsil etmek için katılmaya hak kazandı.
Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcuları 
Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
Bursa lig heyeti 
tarafından düzenle
nen 2010- 2011 
öğretim yılı okullar 
arası küçük ve 
yıldızlar karate 
turnuvası Gürsü 
İlçe Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Gemlik Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi 
Buket Marangoz, 
2001 doğumlu 
bayan kata 
seçmelerinde 
Bursa il l.’si olarak 
3-5 Mayıs 2011’de 
Samsun’da 
yapılacak olan 
Türkiye Karate 
Şampiyonasında

ilimizi ve okulunu 
temsil etmek için 
katılmaya hak 
kazandı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Kadir Birdal, 
1997 doğumlu bay 

kata 3. ve Ercan 
Algan 2001 bay 
kata’da 3. oldular. 
Antrenörleri Murat 
Yaşar Önal, 
“Sporcularımız 
ilçemizi ve 
okullarını başarıyla 

temsil etmişlerdir. 
Samsunda yapıla
cak olan Türkiye 
Karate 
Şampiyonasında 
da ilimizi gururla 
temsil edecek
lerdir.” dedi

Meteorolojiden 
Oondurucu Haber

Hava sıcaklığı iç ve 
doğu bölgelerde 3 
ila 5 derece azala
cak, diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak Hava 
sıcaklığı iç ve doğu 
bölgelerde 3 ila 5 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, yurt 
genelinde sağanak 
ve yer yer 
gökgürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek yağışla 
rın, Marmara'nın 
doğusu (İstanbul, 
Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Bilecik,

Yalova), Doğu 
Anadolu'nun 
güneydoğusu 
(Hakkari, Bitlis, 
Şırnak) ile Düzce, 
Zonguldak, 
Antalya, İsparta, 
Burdur ve Siirt 
çevrelerinde 
kuvvetli olması 
bekleniyor.
Rüzgar genellikle 
güney ve batı, 
Marmara ile zaman
la yurdun batı kes
imlerinde kuzey ve 
kuzeydoğu 
(Poyraz) yönlerden 
hafif arasıra orta 
kuvvette, Marmara | 
ve Kıyı Ege ile ;
yağış alan yerlerde 
yağış anında |
kuvvetli olarak (30- 
50 km/saat) esecek

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

Ç "" ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

IjıUı ııı

elm& «sekeri
—— KREŞLERİ ™

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

«RK€N KAYIT AVANTAJI
31 MfiYIS 2011 TARİHİNE KADRR GEÇfRÜDİn
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imli laiuıa geçerli olmayacak İIBMI Mil, lİltiB Milli
Bundan sonra 
satılan mala ait 
fatura, garanti bel
gesi yerine 
geçmeyecek. 
Azami tamir süresi 
de otomotiv sek
törü dışında 20 iş 
gününü geçmeye
cek.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat 
Ergün, 'Garanti 
Belgesi Uygulama 
Esasla rina Dair 
Yönetme lik' ile 
'Sanayi Mallarının 
Satış Sonrası 
Hizmetleri Hakkında 
Yönetme ligin' bazı 
maddelerinde, 
günün değişen 
koşullarına uyum 
sağlanması ve 
uygulamada 
karşılaşılan prob
lemlerin giderilmesi 
amacıyla değişiklik 
çalışması yaptık
larını belirtti.
Piyasada yaygın 
olarak, satış 
esnasında tüketi
cilere söylenen 
"satılan mala ait fat
uranın garanti bel
gesi yerine geçe
bileceği" şeklindeki 
yanlış uygulamanın 
ortadan kaldırılması 
amacıyla yeni 
yönetmelikte 'fatu
raların garanti bel
gesi yerine 
geçmeyeceği'nin 
özellikle vurgu
landığını ifade eden 
Ergün, böylelikle 
mevzuattan kay
naklanan bir zorun
luluk olan garanti 
belgelerinin mutlaka 
istenilmesinin 
sağlanarak garanti 
belgesiz ürün 
satışının engellen
mesinin amaç
landığını kaydetti.

'İş günü'nün, 
Garanti Belgesi 
Uygulama 
Esaslarına Dair 
Yönetmelikte açıkça 
tanımlanmaması 
nedeniyle tüketiciler 
ile satıcılar arasında 
uyuşmazlıklar 
yaşandığını anlatan 
Ergün, bu sorunun 
giderilebilmesi için, 
yönetmeliğin tanım
lar maddesine 'iş 
günü' tanımının 
ilave edildiğini, 
böylece malın arıza
lanması halinde 
azami tamir 
Alimlerinin nasıl 
hesaplanacağına 
açıklık getirilerek 
tüketicilerin süre 
yüzünden 
yaşanacak olan hak 
kayıplarının önüne 
geçilmesinin amaç
landığını ifade etti. 
Tüm ürünler için 30 
iş günü olan azami 
tamir süresinde de 
değişiklik yaptık
larını anlatan Ergün, 
bu sürenin otomo
bil, motosiklet gibi 
kara yolu taşıtları 
dışında dışında 
diğer ürünler için 20 
iş gününe 
düşürüldüğünü 
söyledi. Bakan 
Ergün böylece, çok 

kısa sürede gider
ilmesi mümkün 
olan arızaların 30 
iş günü bek
letilmesinden kay
naklanan suiisti
mallerin önüne 
geçilmesinin 
amaçlandığını 
belirtti.
Bir ürünün arıza- 
sının 15 iş 
gününde gider
ilmemesi halinde, 
ürün tamir edilinc
eye kadar muadil 
bir ürünün tüketi

ciye verilmesine 
yönelik sürenin de 
15 iş gününden 
10 iş gününe 
indirildiğini anlatan 
Ergün, böylece çok 
kısa sürede gider
ilmesi mümkün olan 
arızaların azami 
tamir sürelerinin 
sonuna kadar bek
letilmesinden 
kaynaklanan 
suiistimallerin 
önleneceğini 
söyledi.
Bakan Ergün, 
ayrıca yapılan 
değişiklikle bundan 
böyle imalâtçı 
veya ithalatçıların 
'kullanılmamış 
mallar1 için 
Bakanlığa garanti 
belgesi onaylatmak 
zorunda olduklarını, 
böylece garanti 
belgesine konu 
olan mallardan 
neyin kast 
edildiğine açıklık 
getirilmiş olacağını 
ve özellikle kul
lanılmış mal ithalatı 
sırasında garanti 
belgesi almak 
için Bakanlığa 
yapılan hatalı 
başvuruların önüne 
geçilmesinin amaç
landığını bildirdi.

Avrupa'da yılın ilk 
çeyreğinde otomobil 
satışları geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 2 daralırken, 
Türkiye'de ise 
satışlar yüzde 82,9 
arttı.
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği . 
(ODD) verilerine 
göre, 2011 yılı Mart 
ayında Avrupa 
(AB27 EFTA) ülkeleri 
toplam otomobil 
pazarında, geçen 
yılın mart ayına göre 
yüzde 4,7 daralma 
yaşanarak, pazar 1 
milyon 602 bin 131 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
ay en sert düşüş 
yüzde 55,2 ile 
Yunanistan'da 
gerçekleşirken, bu 
ülkeyi yüzde 29,1 ile 
İspanya ve yüzde 
27,6 ile İtalya izledi. 
Portekiz, İngiltere ve 
Polonya da daralma 
yaşayan diğer ülkel
er oldu. Mart ayında 
2010'un aynı dönem
ine göre satışlarını 
en çok artıran ilk üç 
pazar yüzde 161,4 ile 
Letonya, yüzde 118,8 
ile Litvanya ve yüz 
de 86,9 ile Estonya 
olurken, Türkiye'de 
otomobil satışları 
geçen yılın mart 
ayına göre yüzde

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

59,1 oranında 
artarak 54 bin 23 
adet olarak gerçek
leşti. Türkiye bu 
satış rakamıyla 
Avrupa'da 8. sırada 
yer aldı. 
TÜRKİYE'DEKİ EN 
YÜKSEK SATIŞ 
DEĞERLERİ
2011 yılı Ocak-Mart 
dönemi toplam 
Avrupa otomobil 
satışları ise (AB27 
EFTA) bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2 dar
alarak 3 milyon 690 
bin 389 adete ulaştı. 
2010 ve 2011 yılları 
ilk 3 ayda gerçek
leşen kümülatif oto
mobil pazarı 
kıyaslandığında en 
belirgin düşüş yüzde 
57,4 ile Yunanis tan'- 
da gerçekleşirken, 
bunu yüzde 27,3 ile 
İspanya ve yüzde 
23,1 ile İtalya izledi. 
Portekiz, İngiltere 

NÖBETÇİ ECZANE
21 Nisan 2011 Perşembe 

MELİS ECZANESİ

ve Polonya daralma 
yaşayan diğer 
ülkeler oldu.
Yılın ilk çeyreğinde 
otomobil satışların
da en yüksek artış 
yüzde 131,7 
oranıyla Letonya, 
yüzde 108,5 
oranıyla Litvanya ve 
yüzde 103,1 
oranıyla Estonya'da 
gerçekleşti.
Türkiye’de ise 3 
aylık dönemde 
otomobil satışları 
geçen yılın ilk 3 
ayına göre yüzde 
82,9 artarak 122 bin 
895 adete ulaştı. 
Türkiye bu satış 
rakamıyla Avrupa 
ülkeleri arasında 8. 
sırada yer aldı.
Türkiye'deki 
otomobil satışları 
hem mart ayında 
hem de yılın ilk 
çeyreğinde en yük
sek satış değerlerine 
ulaştı.

G 
E 
M 
L 
1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.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

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

VAPDR - 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 1637
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 Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

K 
R 
E
H HASTANELER

B 
E 
R 
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
ailLİK’İN İLKtONLÛK IİYAIİ «ÂZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 ŞAYİ : 3945 

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 BasırYı Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MİSBlMİ
M

I4.l5-16.15'I9M21.OO

Rezervasyon 
(Tel:5l3JJ2l)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK

Siz de bir katkıda
I bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

NII
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 gösterileli 

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Tel: 0 224 524 74 01

Sökme + Takma+Balans

RektijrveYardımcıları 
Bilal Celik’i ziyaret etti

t/Ü Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, ile 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Müfit Parlak, 
Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Prof. Dr. İrfan 
Karagöz dün ilçemiz Kay makamı Bilal 
Çelik’i makamında ziyaret etti. Syf 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Kumsazda haçaK 
yapılar yıkılıyor
Gemlik Belediyesi İmar Müdürlüğü 
Kaçak Yapıları Denetleme Ekibi ile 
İmar Zabıtası tarafından Gençali Kum 
saz mevkiinde belirlenen kaçak yapı 
lar temel aşamasında yıkıldı. Syf 2'de

Kaymakam Bilal Çelik’in 
çağrısıyla dün toplanan 
İlçe idare Kurulu, 
yaklaşan yaz sezonu 
nedeniyle alınacak 
önlemleri görüştü.
Çelik, umuma açık olan 
işyerlerinde ruhsat 
denetimlerinin mutlaka 
yapılmasını, ruhsatsız 
işyerleri nin Belediye 
Zabıtası’nca mühürlen
mesini istedi.
Haberi sayfa 5’de

Bilgilendirme toplantısı
Gemlik Bölge Hastanesi ve 1/1000’lik 

imar planları ile ilgili bilgilendirme toplan
tısı dün yapıldı.

Gemlik’e yeni ve modern bir hastaneye 
kavuşturmak için imar planlarında yapıla
cak değişiklik için Belediye’nin yeni yöne
timi bilgilendirme toplantısı yaptı.

Eski yöneticiler döneminde başlatılan bu 
uygulamanın yararlı olduğunu düşünüyo
rum.

Bunun için meclis üyeleri, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri ve bazı vatandaşlar 
toplantıya katıldılar.
Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000’lik 

planlarını yapan, Gemlik Belediyesi’nin 
1/1000’lik planlarını yapan şehir plancıları 
da toplantıdaydı. Devamı sayfa 4’de

Giıisinıcilereinanıtalıısat

KOSGEB’in projelerinden olan “Uygu 
lamalı Girişimcilik Eğtimi” projesi kap
samında Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
arasında yapılan protokolle girişimci
lerin önü açıldı. Haberi sayfa 5’de

eleganceos.com.tr

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A

Tel : (0.224) 513 92 40 
Halkbank karşısı GEMLİK

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan 

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
eleganceos.com.tr
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Benim Doktorum İyidir...
Her işin başı sağlık... Gerçi, “Kuru 

sağlık hep hastalık” derler ama... Sağlık 
yerinde olmadan da hiçbir değerin 
anlamı kalmıyor.

Bizim doktorlarımız tüm olumsuzluklara 
karşın görevlerini sonuna dek iyi yapıy
orlar.

Kuşkusuz her meslek grubunda olduğu 
gibi doktorların arasından da “sorunlu” 
olanlar çıkıyor çıkmasına ya...

Doğaldır ki bu durum tümüne şamil 
edilemez.

Son günlerde “doktorlarla” ilgili pek 
çok şey yazılıyor, çiziliyor...

Doktorlar haklarını korumak için acil 
hastaları da ihmal etmeden “tepki” 
koyuyorlar.

Bence asıl neden doğru dürüst çalışan, 
işleyen, planlanan bir sistem olmayışı 
ağzı olanı konuşturuyor.

Oysa,
Türkiye’de ve dünyada en ağır, en 

meşakkatli, en yorucu eğitim tıp eğiti
mi...

Ekmek kadayıfı gibi kitaplar, 
Uzunca bir eğitim süresi, 
Masraf.
Üst üste konulunca “ağırlık” çok net bir 

biçimde ortaya çıkıyor.
Hastayla doktoru karşı karşıya getiren 

bir sistem var ne yazık ki...
Ülkede doğru kurgulanan, iyi biçimle

nen bir sağlık politikası olmadığı açık bir 
biçimde ortada...

Öyle olsa;
Her gelen siyasal yapı sağlık sistemiyle 

oynamaz.
Kendine göre durumu biçimlendirmez. 
Aslında oynanan insan.
Oyuncaklar da acıdır ki doktorlar.
Ne var ki;
Kolay mı olunuyor doktor.
Genel Müdür olabilirsiniz, 
Müsteşar olabilirsiniz, 
Bakan olabilirsiniz, 
Başbakan olabilirsiniz, 
Dahası Devlet Başkanı da olabilirsiniz. 
Ama doktor...
Asla olamazsınız...
Olamadığınız için de “onların “yaşam 

koşullarıyla ve meslek yaklaşımlarıyla 
oynayamazsınız.

Oynanınca neler olduğu açık... 
Görünen köy kılavuz istemiyor. 
Yine de her şeye rağmen...
Doktor doktorluğunu yapıyor...
İnsan sağlığı için elinden geleni ardına 

koymuyor.
Atatürk ne demişti;
“Beni Türk Hekimlerine emanet edi

niz...”
O bilmiyor muydu?
Dışarıdan destek almayı...
Yapamaz mıydı?
Ondaki kudret kimde vardı?
Ama gerek yoktu...
Çünkü Türkiye’de doktorlar vardı.
Ve Atatürk’ün sağlığının emanet edile

ceği kadar da birikimliydi.
Bizim Hans’lara, Bernard’lara, De 

Bakey’lere ihtiyacımız yok.
Mesleki becerileri sınırları aşan doktor

larımız var.
Bize yetiyor da artıyor doktorlarımız.
Yeter ki, onlara olanak sunalım. 
Fırsat verelim.
Çünkü onlar kendilerine sunulan 

olanakları hastalarının sağlığı için çok iyi 
değerlendiriyorlar.

Gemlik Belediyesi 
İmar Müdürlüğü 
Kaçak Yapıları 
Denetleme Ekibi ile 
İmar Zabıtası tarafın
dan Gençali Kumsaz 
mevkiinde belirlenen 
kaçak yapılar temel 
aşamasında yıkıldı. 
Yıllardır kaçak 
yapılaşmanın olduğu 
ve her yıl mevcut 
kaçak yapılara yeni
lerinin eklendiği 
Kumsaz mevkiinde, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından alınan 
önlemler sürüyor. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ın talimatıyla 
oluşturulan İmar 
Müdürlüğü Kaçak 
Yapıları Denetleme 
ekibinin başlattığı 
kontrollerde, arsa sa 
hiplerinin belirlene 
mediği 3 yerde 
kaçak yapılaşma

Beleıliye den fcutlu doğum haftası Kutlaması

Kutlu Doğum Haftası 
2011 Yılı Kültür 
Etkinliği çerçeve 
sinde Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Konferans ve 
Tasavvuf Musikisi 
Konseri ilgi gördü. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Çok Amaçlı 
Salonu’nda gerçek
leşen konferansa 
katılan konuşmacı 
Dr. M. Şerafeddin 
Kalay "Hz. Peygam 
ber ve Asr-ı Saadet" 
konulu konferans 
verdi.
Bursa Osmangazi 
Belediyesi’nin Türk 
Tasavvuf Musikisi 
Topluluğu beğeniyle 
izlendi.
Kur'an okunarak

tespit edildi. 
Sahiplerinin bulun
madığı temel aşa
masındaki kaçak 
yapılar, Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü iş 
makineleriyle parça 
lanarak kullanılamaz 
hale getirildi.
İmar İşleri Kaçak 
Yapıları Denetim 
ekibi ile İmar Zabı 
tası'nın Kurşunlu ve 
Kumsaz bölgesi 
dışında Gemlik 

açılan konferansta 
konuşmacı Dr. M. 
Şerafeddin Kalay, 
Peygamberimizin 
yaşamından 
günümüze aktarılan 
anılardan bilgiler 
vererek, izleyenleri 
aydınlattı.
Dr. Kalay, konuş
masında; "Bizler için 
mükemmel bir örnek 
olan Hz. Peygamber; 
bireyin yaşadığı 
dünyada karşılaş
ması muhtemel her 
durum için bir tavır 
geliştirmiş, her pro
grama dair uygulana 
bilir çeşitli çözüm 
yolları sunmuş, 
kişinin iyi ile kötüyü 
ayırt edebileceği, 
doğru olanı tercih 
edebileceği ve ken
disini sürekli daha

merkez ve Küçük 
Kumla bölgelerinde 
de kaçak yapılara

yönelik kontrollerin 
devam edeceği 
bildirildi.

güzel olana yön
lendirebileceği bir 
oluşumun, disiplinin 
ve düşünce sistemi
nin temellerini atmış 
tır. O, bunu yapar 
ken muhatabının ko 
numuna, eğitim 
düzeyine, toplum 
içindeki rolüne, yaşı
na ve cinsiyetine gö 
re metotlar izlemiş 
tir" dedi.
Konferansın ardın
dan sahne alan 
Osmangazi Beledi 
yesi Bursa Türk 
Tasavvuf Musikisi 
Topluluğu salonu

dolduran izleyenlere 
musiki ziyafeti verdi. 
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz, kon- İ 
feransa konuşmacı 
olarak katılan Dr. M. 
Şerafeddin Kalay ile 
Bursa Osmangazi 
Belediyesi Türk 
Tasavvuf Musiki 
Topluluğu Şefi Halil 
Çay ve Kur'an 
okuyan öğrenci 
Muhammet Furkan 
Yavuz'a Gemlik 
Belediyesi adına şilt 
ve çiçek vererek 
katılımlarından dola 
yı teşekkür etti.

‘GemlikKörfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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3 ili kapsayan operasyonda hırsızlık şeneltesi çökertildi YazıYORUM
Sakarya, İstanbul ve 
Bursa'da hırsızlık 
şebekesine yönelik 
olarak düzenlenen 
operasyonlarda 
25 hırsızlık olayı 
aydınlatıldı.
Operasyonda 
gözaltına alınan 
12 kişiden 1'i 
tutuklandı.
Serdivan, Arif iye, 
Adapazarı ve 
Sapanca İlçelerinde 
çeşitli târihlerde 
meydana gelen faili 
meçhul iş yer
lerinden ve otodan 
hırsızlık olayları ile 
ilgili soruşturma

Takla atan araçtan yaralı kurtuldular
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazâda bir 
araç takla atarken, 
4 kişi yaralandı. 
Erdinç Balaban 
idaresindeki 16 PG 
428 plakalı özel oto
mobil, Akhisar 
kavşağına 50 metre 
kala yoldan çıkıp, 
sinyalizasyon 
direğine çarparak

Teknesi su alan halikçı boğuldu
Balıkesir'in Erdek 
İlçesi Ocaklar Mevkii 
açıklarında balık 
avlarken su alan 
teknesi batınca 
yaşamını yitiren 24 
yaşındaki Mustafa 
Gül'ün cenazesi 
Erdek'te toprağa 
verilecek. Aynı olay
da boğulmaktan son 
anda kurtarılan iki 
arkadaşının tedavisi 
ise sürüyor. Gül'ün 
arkadaşları, kurtar
ma ekiplerinin yeter
ince yardımcı olma
masından yakındı.

Şehir mağandaları dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir evin 
bahçe kapısına ateş 
eden şehir magan- 
daları, silah sesini 
duyarak dışarı 
çıkan ev sahibini de 
yaraladı.
Olay, önceki gece

Dinimsi 
ms cıtıı 

yürüten ve bir ihbarı 
değerlendiren 
Sakarya Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, hırsızlık 
şebekesini çökertti. 
Sakarya, İstanbul ve 
Bursa İllerinde 
gerçekleştirilen 
operasyonlarda 
hırsızlık olaylarını 
gerçekleştirdikleri 
ileri sürülen, hırsı
zlık mallarını satan 
ve hırsızlık mallarını 
satın aldıkları iddia 
edilen İ. K (31), F. S. 
U. (35), S. S. U. (32), 
M. A. (30), H. Y. (32),

takla attı. 5 kişilik 
aileyi taşıyan özel 
otomobilin tavanı 
çökerken, sürücü

Erdinç Balaban (37), 
Arzu Balaban (67), 
Betül Balaban (11), 
Büşra Balaban (6)

Erdek'te balıkçılık 
yapan Mustafa Gül, 
dün akşam saat
lerinde kendisine ait 
8 metre boyundaki 
balıkçı teknesine 
arkadaşları Uğur 
Eriş (21) ve Ahmet 
Çimdik'i (23) de 
alarak avlanmak için 
Ocaklar sahilinde 
denize açıldı.
Yaklaşık 2 kilometre 
açılan Mustafa Gül, 
teknesinin su 
almaya başlaması 
sonucu batacak
larını anlayınca, ken

gece saat 22.30 
sularında Sinanbey 
Mahallesi Mesudiye 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Otomobilden ateş 
edildiği ihbarını alan 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri,

Bursa'da bir iş yerine 
giren hırsızlar kasayı 
deldi. Para yerine 
evraklarla 
karşılaşan hırsızlar 
kayıplara karıştı. 
Olay, Nilüfer ilçesi 

R. A. (42), E. Y. (42), 
S. B. (46), A. K. (36), 
A. D. (27), R. M. (30) 
ve M. K. (34) isimli 
şüpheliler yakalandı. 
Şüphelilerin iş 
yerlerinden çaldık
ları malzemeleri, 
internet ortamında 
ve birebir üçüncü 
şahıslara sattıkları 
tespit edildi. 
Şüphelilerden çalıntı 
oldukları belirlenen 
6 âdet televizyon, 6 
adet bilgisayar 
monitörü, 6 adet bil
gisayar kasası, 2 
adet ağaç kesme 
motoru, 50 metre ara 

disi gibi balıkçılık 
yapan arkadaşı 
Kaan Öksüz'ü aradı. 
Kaan Öksüz, hava 
nında kararması 
sonucu teknesi 
batan arkadaşlarına 
ulaşmakta zorluk 
çekince, cep tele
fonu Bandırma Sahil 
Güvenlik Komutan 
lığı'nj arayarak, tek
nenin koordinatlarını 
bildirip yardım iste
di. İddiaya göre, 
Kaan Öksüz'ün 
helikopter kaldırıl
ması teklifini kabul

16 PS 516 plakalı 
otomobili durdurdu. 
Yapılan aramada bir 
adet silah ve fişekler 
ele geçirilirken, 
İ.A.'ya (37) ait evin 
bahçe kapısında iki 
adet mermi izi tespit 
edildi. Silah sesini 

Çalık Halil Mahallesi 
161. sokakta mey
dana geldi. O.K.'ye 
(68) ait dükkana giren 
hırsızlar, kasanın orta 
bölümünü deldi. İçin
den kıymetsiz evrak

kablo, 2 adet digital 
gönye makinesi, 1 
adet matkap, 2 adet 
sunta kesme maki
nesi, 1 adet çift 
elembi, 1 adet şarjh 
vidalama aleti ve 
şarj makinesi, 2 adet 
oto teybi, 2 adet 
dizüstü bilgisayar, 2 
adet klavye, 4 adet 
hoparlör, 3 adet 
uydu alıcı cihazı ve 
3 adet uzaktan 
kumanda ele geçiril
di. Emniyetteki 
sorgularının ardın
dan adliyeye şevk 
edilen şüphelilerden 
İ. K. tutuklandı.

ile Hasibe Balaban 
(40) yaralandı. 
Yaralılar İnegöl 
Devlet Hastanesi ve 
Özel Medice 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Durumu 
ağır olan Betül 
Balaban Bursa'ya 
sevk edildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

etmeyen görevliler, 
Marmara İlçesinde 
bulunan kurtarma 
botunu belirtilen 
bölgeye yönlendirdi; 
Bölgede yapılan ara
mada Mustafa Gül 
boğulmuş, arkadaş 
lan Uğur Eriş ile 
Ahmet Çimdik ise 
denizde donmak

• üzereyken bulundu. 
Sahil Güvenlik ekip
leriyle Uğur Eriş ve 
Ahmet Çimdik'i 
motorlara çekmek 
isteyen Şafak Eker 
de yaralandı.

duyarak evinin 
önü ne çıkan E.l. 
(26) ise ayak 
bileğinden yara 
landı. Polis, olayla 
ilgili A.D. (23), E S. 
(24), İ.Y. (28) ve C.K. 
'yi (24) gözaltına 
aldı.
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İl başkanı Gürhan Akdoğan!..
CHP il başkanı Gürhan Akdoğan 

Ankara’dan gelen emirle görevden ahn- 
mış..

Daha önceki bilgilerim ve Bursa yerel 
gazetelerinden okudüklarımı bir arâya 
getirerek sizlere aktaracağım...

Gürhan Akdoğan şimdi ne kadar sızlansa 
azdır.

Çünkü... Öğrendiklerime göre;
Süreci okuyamamış, gidişatın önüne 

geçememiş,
Bursa'da işlerin arapsaçına dönmesine 

neden olmuştur..
Ani bir toplantıyla Akdoğan'ı görevden 

âlân CHP Genel Merkezi de geç kalmış bir 
kararın altına imza atmıştır.

Akdoğan, Önder Sav'ın devre dışı kaldığı 
günden bu yana Sav'ın yanında yer almış, 
gönlünü Kemal Kılıçdaroğlu'na 
kapamıştır...

12 Haziran sonrasının hesabını yapar 
hale gelmişti.

İl başkanıyla, üstelik tabanı memnun 
etmeyen bir milletvekili İîstesiyleCHP'nin 
seçimlerine aktif bir biçimde hazırlanma 
şansı yoktu.

Karar, geç olsa da bu yönüyle doğru 
duruyor.

Akdoğan'ın görevden alınmasıyla bir abi 
formülünün devreye sokularak Erhan 
Sevimli gibi deneyimli bir ismin il başkan
lığına atanması iyi oldu..

Dedik ya...
Süreci okuyamadı Gürhan Akdoğan...
Bu spzü de açmakta yarar var.
Akdoğan’ın bu süreçte eline fırsatlar 

geçti, ama ıskaladı.
Devre dışı kalan Önder Sav'ı n yanında 

yer alması....
Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği zamanın

da anlayamaması..:
Önüne çıkan fırsatları değerlendire

meyen bir il başkanının ömrü uzun olabilir 
miydi?..

Olmadı da...
Akdoğan, ilçe kongrelerinde kendisine 

dönük bir olumsuzluk olmadığı halde yeni 
bir yapı kurgulama çabası içine girdi.

Oysa kendisine duyulan sevgiyi görsey
di, geleceğinden kuşku etmeyecek, var
lığını Ankara'da Önder Sav'a Bursa'da

Onur Öymen'e bağlamayacaktı..
İleriyi, değişimi göremediği için, 
Önce milletvekilliğinden il başkanlığın

dan oldu.
Sayın okurlarım :
Ben bu işlerin uzağındayım, sizlere 

araştırmalarımı okuduklarımı aktarmaya 
çalıştım..

ların çıkması 
üzerine hayal 
kırıklığı yaşayan 
hırsızlar orayı terk 
etti. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı
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2010 vergi rekortmeni Şahap flktas

Bilgilendirme toplantısı...
Gemlik dar bir çanak içinde kurulmuş bir kent.
Osmanlı döneminde kent Gemlik Lisesi’nin bu 

lunduğu yer ile Balıkpazarı, Kayıkhane ve Yeni 
Mahalle sırtlarına yerleştirilmiş.

Yani sağlam zemine.
30 yıl öncesine kadar, bugünkü Belediye İskele- 

si’niri bulunduğu alanda, yani Çarşı Meydanı ve 
istiklal Caddesi’nde çok az yapılaşma vardı.

Ova bölümü tamamen konuttan arındırılmış, zirai 
alandı.

Gemlik’i, son 30 yıl içinde elbirliği ile içinden çıkıl
maz hale getirdik.

Bugün sorunları çözülemeyen bir kentte yaşı 
yoruz.

Belediye Yönetimi seçimler öncesi ilçenin Bölge 
Hastanesi sorununu çözmek istiyor.

Bu konuda Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nce 
başlatılan çalışmalar bir yerde tıkanmıştı.

Arsa konusunda Belediye Meclisi eski hurdalık
ların bulunduğu alanı veya Kamyon Kooperatifini 
düşünüyordu.

Ama Sağlık Bakanlığı kurulacak bir bölge has
tanesinin en az 30 dönümlük bir alanı olmasını 
zorunlu koşunca yer sorunu ortaya çıkmıştı.

Anayasada yapılan değişiklikten sonra Hâzineye 
ait Taşocakları mevkiinde 70 dönümlük arazinin 30 
dönümünün Bölge Hastanesi için tahsisi Belediye 
ce gündeme alındı.

Dün, bu konuda yapılan plan çalışmaları ile ii’gıİT ' 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gazetemiz yayına hazırlandığı sırada, yerimizin 
kalmaması üzerine, bunu bir gün sonra haber yap
maya karar verdik.

Ama, ben yine de okurlarımıza bir ön bilgi ver
meyi doğru buldum.

Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz ve Belediye 
teknik elemanları konuyla ilgili bilgi verdi.
- Sunum yapıldı.

Plancılar görüşlerini anlattı.
Ben, imarla ilgili teknik konularda fazla bilgi sa 

hibi Olmamama karşın, bu toplantı sonrası birçok 
konuda artık kendimi bilgili hissediyorum.

Bir kez toplantıya katılanların tüm Bölge Hastane 
sinin kurulması konusunda düşünce birliği içinde 
ler.

Açılan dava sonucu yargı tarafından yürütmeyi 
durdurma kararı verilen 1/25000 lik planlar bekleme 
ye alınınca, Gemlik’in kuzey planları da geri yollan
mıştı.

Plancılar 1/1000 lik planların geçerli olduğunu 
söylüyorlar.

Kuzey planlarının ise Büyükşehir imar 
Komisyonundan geri gönderilmesi konusunda ise 
planların tadilat planı olarak değiştirilerek gönderil 
diğinde sorunun çözüleceğini belirtiyorlar.

Bir önemli konu ise ilçenin ova kesimlerinde zemi 
nin 6 metrede katı halden sıvı hale döndüğünün, bu 
alanda inşaat yapmanıh çok tehlikeli olduğunun 
altının kalın harflerle çizilmesiydi.

Onun için Gemlik’in sağlam zeminli alanlara kay
dırılması gerektiği yeniden ifade edildi.

Kentin ortasından geçtiği belirlenen Gemlik fayı 
ile eski Kuzey Anadolu fayları nedeniyle, Gemlik’in 
ova alanlarında kesinlikle yapılaşmaya izin veril 
memesi gerektiğinin yeniden hatırlatılması dikkat 
çekiciydi.

Bu konuda yarın geniş haberimizi okuyabilirsiniz.
Şimdilik önemli gördüğüm bazı noktaları sizlerle 

paylaştım.
Gemlik’e bölge hastanesi yakışır.
Bunu herkes istiyor.

Gemlik Vergi Dairesi 
mükelleflerinin 2010 
yılına ait verdikleri 
beyannameler 
üzerinden yapılan 
değerlendirmede, 
sanayici Şahap 
Aktaş’ın 2 milyon 173 
bin 623 lira vergi ile 
2010 yılı Gemlik Vergi 
Rekortmeni olduğu 
belirlendi.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade, basına 
yazılı olarak gön
derdiği 2010 yılı 
en yüksek vergi 
ödeyen 100 kişinin 
listesinde Zeytin 
İmalat ve 
satışı ile uğraşan 
Dr. Kemal Mataracı 
633 bin.889 lira ile

Gemlik vergi rekort
menliğinde ikinci 
sırayı aldığını 
söyledi. Yemek 
Sanayi Sahibi Ömer 
Faruk Aslanoba ise 
505 bin 286 lira vergi 
ile üçüncülüğü elde 
etti. İlk 100 sırala
masında 100i lüğü ise 
gayrimenkül geliri ile 
68 bin 680 lira

ödeyen İsmail Sefa 
Kasapoğlu oldu. 
Yapılan açıklamada, 
Gemlik Vergi Daire 
si’ne kayıtlı 100 
mükellefin ödeyeceği 
vergi miktarı, 
18 milyon 908 bin 
455 lira olduğu 
görüldü. Bunun 5 
milyon 996 bin 903 
lirası tahsil edildi.

|2Öjd VERGİLENDİRMEDÖNEMİYILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100

Dünden devam 
ADI SOYADI FAALİYET BEYAN EDİLEN 

VERGİYE TABİ ĞELİR
51- G. Derviş Gürsoy Belirli Bir Mal Ths. 116.908,39
52- Hasan Kumru Motorlu Kara Taş. 116.577,43
53- Yadigar Akın Sigorta Acen. 114.614,74
54- Nur Araydın Bina proje 113.256,29
55- H.Ayşem Anafarta Loto sayısal san. 112.318,20
56- İsmet Kali Başka yerde sınıflan. 111.482,50
57- Salih Kaya İkamet Amç. Bina 110.888,19
58- Nurcan Şanlı Dış Giyim 109.622,51
59- L.Neveser Bayer Belirli bir mala tahs. 107.972,04
60- İslam Kurtiş Hayat Sigortası Dış. 107.610,70
61- Erkan Efendioğlu Kendi adına menk. 106.622,57
62- Kazım Demircioğlu Motorlu Kara Taşıtlar 106.346,12
63- Erol Efendioğlu Kendi adına menkul 105.913,57
64- Nazım Bayrak Zeytin 104.889,62
65- Davut Kızılarmut Belirli bir mala tahs. 104.393,41
66- Ergün Efendioğlu Kendi adına menkul 104.292,74
67- Ayhan Sayın İkamet amaçlı binalar 103.843,37
68- Emir Şahin Belirli bir mala tahs. 102.626,04
69- Galip Gür Muhasebe ve Def. 102.267,46
70- Cavit Mirasyedi İkamet amaçlı olmayan 100.614,44
71- Hüseyin Değirmencioğlu Evde kull. tekst. 99.343,12
72- Gamze Dolaşkan Motorlu Kara Taşıt, 98.100,77
73- D. Cansever Solak Belirli bir mala tah. 96.859,39
74- Bahar Denizli Belirli bir mala tah. 94.675,32
75- Yeşim Yeşildağ Gümrük Kom. 93.391,52
76- Neşe Kaya Belirli bir mala tahs. 93.156,12
77- Refik Yılmaz Hukuk Danış. 91.857,22
78- Koray Güneş Belirli bir mala tahs. 91.575,30
79- Hasan Yıldırım Belirli bir mala tahs. 91.120,12
80- Mahmut Kökbıyık Bina projeleri 90.494,74
81- M. Kemal Naci Doğal Bilimler 87.500,00
82- Gökhan Taylan Hukuk Danış. 83.217,51
83- Aslan Aydın Kara yolu yolcu taş. 80.973,28
84- Emine Hardal İkamet amaçlı binalar 79.454,31
85- Cemal Kardaş Belirli bir mala tahs. 78.179,65
86- Azmi Geçili Atık ve hurda 78.114,95
87- M. Kamil Solaksubaşı Belirli bir mala tahs. 75.029,99
88- Ahmet Yıldız İkameet amaçlı binalar 73.540,48
89- Hatice Öğüt
90- Adı açıklanmadı

Belirli bir mala tahs. 73.516,51
73.373,08

91- Halil Bilgiç Lokanta ve Rest. 73.358,63
92- Nuray Balkana Belirli bir mala tahs. 72.306,64
93- Mehmet Taşar Zeytin 72.083,52
94- Mürvet Urunlu Belirli bir mala tahs. 71.827,04
95- Zehra Gülşeni Belirli bir mala tahs. 71.583,56
96- Zeynep Ömercioğlu Mağaza tezgah, pazar 71.009,15
97- Erdoğan Arslan Karayolu ile taş. 70.458,31
98- Saim Mutlu Zeytin 69.094,20
99- Nurettin Kardeştuncer İkamet amaçlı bina 68.971,50
100-1. Sefa Kasapoğlu Kendine ait gayrimen. 68.680/00

HESAPLANAN 
VERGİ 

34.937,94 
32.726,10 
34.135,16 
33.659,70 
33.331,37 
33.038,88 
32.830,87 
32.387,88 
31.810,21 
31.683,75 
29.241,90 
31.241,14 
28.993,75 
30.731,37 
30.557,69 
28.426,46 
30.365,18 
29.939,11 
29.813,61 
29.234,00 
28.790,09 
28.355,27 
27.920,79 
27.156,36 
26.707,03 
26.624,64 
26.170,03 
26.071,35 
25.912,04 
25.693,16 
22.549,00 
23.146,13 
22.360,65 
21.829,01 
21.382,88 
21.360,23 
20.280,50 
19.759,17 
19.750,78 
19.700,58 
19.695,52 
19.327,32 
19.249,23 
19.159,46 
19.074,25 
18.873,30 
18.680,41 
18.202,97 
18.160,03 
18.058,00

m Adıma bastırmış olduğum A 259001-259050 seri nolu fatura cildimi 
, kaybettim. Hükümsüzdür. ERTUĞRUL GİRENAY
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Sirisimcilere inanılmaz hrsat
KOSGEB’in projelerinden olan “Uygulamalı 

Girişimcilik Eğtimi” projesi kapsamında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan protokolle 

girişimcilerin önü açıldı.
KOSGEB’in yürüt
tüğü Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
projesi Gemlik’te de 
hayata geçiyor.
KOSGEB’in 60 saat
lik eğitimine katılan 
girişimci adaylarına 
27 bin lira hibe ver
ilecek iiş kurmak 
isteyen girişimcilere 
70 bin lira faizsiz 
kredi olanağandan 
yararlanabilecekleri 
açıklandı.
KOSGEB Bursa 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet 
AKDAĞ ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkam 
Kemal AKIT tarafın
dan imzalanan 
“Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
İşbirliği Protokolü” 
ile iş kurmak 
isteyenlere fırsat 
doğdu.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından yürütüle

cek olan 60 saatlik 
“Uygulamalı Girişim 
ciiik Eğitimi”ne, iş 
fikri olan tüm gir
işimci adayların 
ücretsiz olarak 
katılabileceklerini 
söyleyen Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkam 
Kemal Akıt, 
"Bu eğitimi tamam
layan ve sertifika 
alan girişimciler, 
KOSGEB’in yeni iş 

kuranlara verdiği 
27.000 TL’lik hibe ve 
70.000 TL’lik faizsiz 
kredi imkânından 
yararlanacabilecek- 
lerdir.”dedi.
Başvuruların 4 
Mayıs 2011 tarihine 
kadar Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
şahsen yapılması 
ıstendL Eğitim kon
tenjanının 30 kişiyle 
sınırlı olacağı 
bildirildi.

Kaymakam Bilal 
Çelik’in çağrısıyla 
dün toplanan İlçe 
İdare Kurulu, yak
laşan yaz sezonu 
nedeniyle alınacak 
önlemleri görüştü. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen toplan
tıya Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Emniyet 
Amiri, İlçe Jandarma 
Komutanı, Mal 
Müdürü, Tarım 
Müdürü, İlçe Sağlık 
Kurulu Başkanı, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü, 
Ticaret Borsası 
temsilcisi,

Belediye ruhsat 
sorumlusu, Zabıta 
görevlisi, 
Büyükşehir Zabıta 
yetkilileri vatandaşın 
yaz aylarında rahat 
bir tatil geçirmesi 
için nelere dikkat edi 
leceğini konuştular. 
Kaymakam Çelik, 
umuma açık plan 
işyerlerinde ruhsat 
denetimlerinin mut
laka yapılmasını, 
ruhsatsız işyerleri 
nin Belediye 
Zabıtası’nca mühür
lenmesini istedi. 
Bu gibi yerlerin 
bakkal, kasap, terzi 
gibi mesleki kuru
luşlarla bir tutulma- 
masını isteyen

Kaymakam 
Çelik, görevlilerin 
sorumlulukları 
dahilinde “Bu 
benim görevim” 
diyerek işi sahiplen
mesini istedi. 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal ise 
kurumlar arasında 
koordinasyon eksik
liğine dikkat çeke 
rek, her kurumun < 
görevini yapması 
gerektiğini söyledi. 
Yazlıklarda önümüz 
deki aylarda sorun
lar yaşanabileceğine 
dikkat çekti. Daire 
Müdürlerinin görüş 
bildirmesiyle toplan
tı sona erdi.

ilelılör »e Yardımcıları Kaymahın Celik'i ziyaret etli
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, ile 
Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Prof. Dr. A. 
Saim Kılavuz, Prof. 
Dr. İrfan Karagöz 
dün ilçemiz 
Kaymakamı Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret eti.
Göreve geldikten, 
sonra ilk kez Bursa 
dışındaki Üniversite 
ye bağlı yüksek okul 
ve fakülteleri ziya 
rete Gemlik’ten 
başladıklarını 
söyleyen Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Kamil Dilek, “Gemlik 
Yerleşkesini gezdik. 
Gemlikli bir Rektör

yardımcım olması 
Gemlik için bir avan
taj. Daha önce " 
Yerleşke’de açılması 
düşünülen Uludağ 
Üniversitesi’ne bağlı 
Poliklinikler binasını 
gezeceğiz, "dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise, konuş

masında Gemlik’te 
çok güzel bir Yerleş 
ke bulunduğunu, 
bunu Borusan Hol 
dingin kurucuşu 
Asım Kocabıyık’a 
borçlu olduklarını, 
Gemlik’te bağımsız 
bir üniversite kurul
ması halinde, 10 

milyon lira daha 
yardımda bulunacağı 
sözü verdiğini hatır
latarak, “Gemlik Yer 
leşkesindeki fakülte 
ve yüksek okulların 
Rektörlüğün desteği 
ile daha iyi duruma 
geleceğine inanı - 
yoruz.” dedi.

Kerılige'nin kolluğuna olurılıı

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle, Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu 8 A sınıfı 
öğrencisi İlknur 
Şeker, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige’yi ziyaret 
ederek, koltuğuna 
oturdu. Okul 
Müdürü Mustafa 
Pusmaz, Okul 
Müdür Yardımcısı 

Kamil Beki, 
Türkçe Öğretmeni 
Emine Bardakçı, 
öğrenciler 
Fatmanur Şengül 
ve Fatih Öztüre’nin 
de bulunduğu 
ziyarette, İlknur 
Şeker, Kerdige’nin 
koltuğuna otur
duğunda anons 
yaparak, okul 
çevrelerindeki kont 
rollerin sıklaştırıl
masını istedi.

YENİ BİR DÜNYA YI p[| IVADIII 
KURMAK İÇİN UELllUDUl

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr


22 Nisan 2011 Cuma Gemlik KMrfez Sayfa 6

Türkiye şeffaf sandıklarla tanışacak

20B bin şeffat şandık için 
20 milyon lira ödenecek

12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel 
seçiminde kullanılacak olan şeffaf sandıklar 

Yalova’da bir fabrikada üretildi. 200 bin adet seçim 
sandığı yurt genelinde dağıtılmaya başlandı.

Gemlik’ten Mudanya’ya uzanan
sahil projesi hayata geçiriliyor

İlk kez 12 
Haziran'da yapıla
cak milletvekili 
genel seçiminde 
kullanılacak şeffaf 
seçim sandıkları, 
illere dağıtılmaya 
başlandı.
İlk kez 12 '
Haziran'da yapıla
cak milletvekili 
genel seçiminde 
halkın önüne 
konulacak olan 
“şeffaf” seçim 
sandıklarının^urt 
genelinde dağıtımı
na başlanıldı. 
Yalova'daki bir 
fabrikada üretilen 
200 bin adet seçim 
sandığının dağıtımı, 
karton koliler içinde 
PTT’ye ait fırlarla 
gerçekleştiriliyor. 
II ve ilçe merkez
lerindeki teslimatlar 
PTT yetkilileri ve 
seçim kurulu

YSK, oy sandık listelerini açıkladı
Yüksek Seçim 
Kurulu, 12 Haziran 
da yapılacak olan 
Milletvekilliği Genel 
seçiminde oy kul
lanılacak yerleri 
açıkladı.Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK), 
12 Haziran 2011 tari
hinde yapilacak 
olan Milletvekilliği

görevlilerinin göze
timinde yapılıyor. 
Eni 40, boyu 55, 
yüksekliği 50 
santimetre olan 
sandıklar, ısıya 
ve kırılmaya 
dayanıklı sert plas
tikten üretilirken, 
seçim kurullarına 
teslim edilmeden x 
önce laboratuvarlar- 
da dayanıklılık 
testlerinden

Genel seçiminde 
oy kullanılacak 
yerleri açıkladı. 
Seçmenlerin, oy kul
lanacakları sandık
lar belli oldu.
YSK'nın internet 
sitesinden açıklanan 
seçmen sorgula
masındaki adres bil
gilerine, oy verile

geçirildi.
Dışarıdan görülebi 
lecek şekilde şeffaf 
malzemeden 
üretilen sandıkların 
üzerinde Yüksek 
Seçim Kurulu'nun 
(YSK) amblemi 
yer alıyor.
YSK'nın 200 bin 
şeffaf sandık için 
yaklaşık 20 milyon 
lira harcadığı 
öğrenildi.

cek yer, sandık ve 
sıra numarası gibi 
yeni bilgiler eklendi. 
Vatandaşlar, nerede 
oy kullanacağını 
YSK'nın internet 
sitesindeki bölüm
den TC kimlik 
numaralarını 
yazarak 
öğrenebilecek

ElEİMNLflB ARfiNIYOB
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA 
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Büyükşehir Beledi 
yesi'nin, Bursa'yı 
deniz kenti kimliğine 
kavuşturacak sahil 
projesi, Karacaali 
den başlayıp, 
Kumla, Gemlik, 
Gemsaz, Kumsaz ve 
Kurşunlu'dan 
Mudanya'ya uzanan 
bölgeyi kapsıyor. 
Bursa'nın Marmara 
Denizi'yle kucak
laştığı sahil şeridi, 
sosyal donatı alan
ları ve plajlarıyla 
halkın kullanımına 
açılacak.
Büyükşehir Beledi 
yesi, geniş bir alanı 
kapsayan 'sahil pro- 
jesi'nin çalışmaları
na başladı.
Yaz aylarında 
'Körfez Turu' düzen
leyip, Bursahlar'ı 
denizle buluşturan 
Büyükşehir Beledi 
yeşi, şimdi de 
Gemlik'ten Mudan 
ya'ya uzanan sahil 
projesini hayata 
geçiriyor.
Bursa'nın sahiller 
deki değerini ortaya 
çıkarmayı amaçla 
dıklarını belirten 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, "Var olup da 
kullanamadığımız 
sahillerimizi, herke 
sin yararlanabile
ceği hatta rahatlıkla 
denize girebileceği 
plajlarla donata
cağız. Amacımız, 
Bursa'nın denizden 
ibaret olduğunu 
göstermektir” dedi. 
Altepe ayrıca, Bur 
sa'nın bu yönünün 
ortaya çıkarılması 
durumunda projenin 
kente önemli bir 
uizyon katacağını 
belirtti.
2013 yılında tamam
lanması hedeflenen 
ve Gemlik Karaca 
ali'den başlayıp 
Mudanya sahiline

kadar uzanan proje, 
aynı zamanda deniz 
sahilindeki tarihi, 
yeşil alan ve orman 
gibi değerlerin 
korunması açısın
dan da büyük önem 
taşıyor. Bu kapsam
da Mudanya ve 
Gemlik sahil ban 
dındaki tüm yer
leşim birimleri ayrı 
ayrı ele alınıyor. 
Bakımsızlık 
nedeniyle çürüyen, 
yer yer kırılan iske 
leler yeniden onan 
larak halkın kul
lanımına açılacak. 
Sahil projesini kap
sayan ilçeler arasın
da Mudanya dikkati 
çekiyor. Projede yer 
alan'Güzelyah Feri 
bot İskelesi-Mudan

. ya balıkçı barı
nakları arası'Sahil 
Bandı Kentsel 
Tasarım Projesi’ bök 
genin çehresini 
tamamen değiştire
cek. Ayrıca Güzel 
yalı'dan başlayarak 
Mudanya Armutköy 
Balıkçı Barınağı'na 
kadar olan 8 kilome
trelik sahil şeridin
deki bölgeye farklı 
özelliklere sahip 11 
ayrı meydan oluştu
rulacak. Bunlar, ken 
tin ana odak noktası 
ve kent meydanı 
olan Mudanya Mey 
dam, Mütareke Mey 
dam, kentin denize 
açılım noktalarında
ki günlük ihtiyaçla 
rın karşılanacağı 
toplanma alanların
dan oluşan meydan
lar. Bu arada 
bürokratik engel
lerin ortadan kaldırıl 
masıyla proje kap- 
şamına dahil edilen 
İmralı Adası ile 
ulaşımın sağlandığı 
askeri iskele de bu 
lunduğu bölgeden 
kaldırılarak sahil 
bütünlüğü sağlan
ması amaçlanıyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

T Mİ ■ • “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KURŞUNLU'YA 
PARK
Gençali ve Kurşunlu 
yerleşimleri arasın
da kalan yaklaşık 
525 bin metrekare 
alan üzerinde proje
lendirilen 'Bölge 
Parkı'nda karavan 
kamp ve çadırlı 
kamp, piknik, spor, 
konser ve balık ,r 
tutma alanları, açık 
hava sineması, çim 
anfi, kafeler, fotoâ 
raf çekme cebi gibi 
mekanlar yer ala
cak. Çalışmalar kap
samında bazı 
bölümleri yıkık ve 
kullanılamaz olan 
sahil güzergahında
ki Karacaali, Narh ve 
Kurşunlu iskeleleri 
yenilenecek.

GÜZELYALI'YA 
MEYDAN
Uzun yıllar ĞüzelyaÎA 
Belediye Binası ve 2 
yil da Mudanya Bele 
diyesi ek hizmet 
binası olarak kul
lanılan binanın yıkıl
masıyla sahil proje
si de start almış 
oldu. Sahille bütün
leşik olarak proje
lendi r i I e n ç a 11 ş m a I a r 
k a psa m ı n d a Güzel X 
yalı modern bir kent 
meydanına kavuşa
cak. Bunun yanı sıra 
Beyaz Kayalar 
Mevkii'nden bölge 
halkının daha etkin 
yararlanması çalış- < 
maları sürüyor.

NARLI'YA 
SOSYAL TESİS 
Bu arada, yıllarca 
resmi kurumlar 
tarafından kullanılan 
ancak sön 10 yıldır 
metruk şekliyle böl 
ge halkını rahatsız 
eden Narlı Karacaali 
Tesisleri, Büyükşe 
hir Belediyesi tara 
fından proje kap
samında modernize 
edilerek halkın kul
lanımına açılıyor.
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Sağlık Köşesi
Gürcan VURAL 
sitonet@superonline.com

Kanser’de bilinenler ....
Herkesin vücudunda kanser hücreleri 

vardır.
Bu kanser hücreleri birkaç milyara 

kadar çoğalmadıkça standart testlerde 
görülmezler.

Doktorlar kanser hastalarına tedaviden 
sonra vücutlarında artık kanser hücresi 
kalmadığını söyledikleri zaman, bu yal
nızca kanser hücrelerinin testlerle sap- 
tanamayacak düzeyde olduğu anlamına 
gelir.

Bir kişinin hayatı boyunca 6 ile 10 kez 
kanser hücreleri oluşabilir.

Kişinin bağışıklık sistemi güçlü olduğu 
zaman kanser hücreleri yok edilir ve 
çoğalarak tümör oluşturmalarına engel 
olunur.

Bir kişide kanser olması, o kişide 
çoklu beslenme eksikliği olduğuna işaret 
eder.

Bunlar genetik, çevresel, beslenme ve 
yaşam tarzı faktörlerine bağlı olabilir.

Çoklu beslenme eksiklini yenebilmek 
için diyeti değiştirmek ve ek takviye 
almak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemoterapi hem hızlı çoğalan kanser 
hücrelerini, hem de kemik iliğinde, 
sindirim sisteminde v.s.'deki hızlı 
büyüyen sağlıklı hücreleri yok eder ve 
karaciğer, böbrekler, kalp, akciğerler 
v.s/de organ tahribatına yol açar. .

i Radyasyon kanser hücrelerini yok 
ederken; sağlıklı hücre, doku ve organları 
da yakar, yaralar zarar verir.

Kemoterapi ve radyasyon başlangıçta 
L tümörün küçülmesine yol açar.

Kemoterapi ve radyasyon tedavisinin 
uzaması tümörün daha fazla yok olması
na yol açmaz.

Kemoterapi ve radyasyondan dolayı 
vücut çok fazla toksin yüklenmesine 
maruz kalınca, bağışıklık sistemi ya 
tehlikeye düşer, ya da yıkılır; dolayısıyla 
kişi çeşitli enfeksiyonlara ve komplikas 
yonlara yenik düşer.

Kemoterapi ve radyasyon kanser 
hücrelerinde mutasyona neden olabilir ve 
dirençlerinin artarak yok edilmelerini zor
laştırabilir.

Cerrahi işlem de kanser hücrelerinin 
başka taraflara atlamasına neden olabilir.

Kanser hücreleri ile savaşmakta etkili 
bir yöntem ise onları çoğalmak için 
ihtiyaçları olan gıdalardan yoksun ve aç 
bırakmaktır. (John Hopkins kanser merkezi notları)

“Türkiye’nin harcı milli görüştür”
Saadet Partisi 
Milletvekili adayları 
Bahkpazarı 
kahvelerini ziyaret 
ettiler.
Bursa Milletvekili 
Aday larr Recep 
Aygün, İbrahim 
Akbıyık, Serkan 
Demir ve ilçe yöne
tim kurulu üyeleriyle 
beraber Bahkpazarı 
Mahallesi’nde bulu
nan kahveleri 
ziyaret ettiler.
Ziyarette söz alan 
milletvekili aday
larından İbrahim
Akbıyık, 12 Haziran 
seçimlerinin önem
ine değinerek şun
ları kaydetti: 
"Türkiye'nin harcını, 
çimentosunu, 
tutkalını, özünü Milli 
Görüş temsil etmek
tedir. Eğer Milli 
Görüş dışlanırsa bu 
ülkede huzuru sağla 
mak, problemleri 
çözmek mümkün

değildir. Çünkü Milli 
Görüş barışçıdır, 
Türkiye'yi geniş bir 
aile olarak görmek
te, asla gerginlik 
istememektedir" 
İktidar ve ana- 
muhalefet partilerine 
"sürekli kavga ettik
leri" eleştirisinde 
bulunan Akbıyık, 
benzer bir durumun 
1970'te yaşandığını, 
ülkenin ikiye bölün
müş gibi bir kavga

içinde olduğunu 
anlattı. Akbıyık, Milli 
Görüş'ün o dönem 
de "uzlaşmaz 
denilen kutupları bir 
araya getirerek akan 
kanı durdurduğu 
nu", Kıbrıs'ta da 
aynı şeyi yaptığını 
ifade etti. "40 yıldır 
Kıbrıs'ta kan akmı 
yorsa bu Milli Görüş 
sayesindedir" dedi. 
Kurtuluş Savaşı'nda 
10 bin 885 şehit

verilmişken, 1984- 
2009 yılları arasında 
Güneydoğu'da 11 
bin 735 şehit veril 
diğini belirten 
Akbıyık, "Bu dönem 
de, terörist ifadesini 
tırnak içinde kul
lanıyorum, 40 bin de 
terörist öldü. Buna 
kim dur diyecek? Bu 
yöneticiler mi? Bu 
zamana kadar niye 
durduramadılar" 
diye sordu.

'Türkiye ttiresel güç dengelerinin 
değişmesinden avantaj sağlamalı'
Halkın Sesi Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Emir Kantur, ülke 
nin global siyasi 
anlayışına yön 
verebilecek açıkla
malarda bulundu. 
Türkiye'nin çok 
güçlü, dinamik bir 
ülke olduğuna 
değinen Kantur, 
"Yerinde ve akıllıca 
yapılacak olan 
hamlelerle Türkiye 
gelecek yıllarda, 
dünya litaretürüne 
ambargo koyabilir" 
dedi. Kantur, "Batı 
Avrupa'daki 
ülkelerin büyüme 
süreci yavaşlamış 
durumda, bu 
durum ülkemizi 
çekici kılıyor. 
Ancak öncelikle

coğrafya itibariyle 
içinde bulunduğu
muz Ortadoğuda 
çıkabilecek krizleri 
hem iyi idare edip, 
hem de avantajlı 
konuma geçirecek 
politikalar üret
memiz gerekiyor. 
Çünkü tehdit altın
daki bir bölgedeyiz. 
Küresel ekonomi 
lerde en büyük risk 
yanlış yönetim 
stratejileridir” dedi.

Polis Meslek Yüksek 
Okulları Giriş Sınavı 

takvimi değişti
Polis Meslek 
Yüksek Okulları 
Giriş sınavına gire
cek olanlar için 
uyarıda bulunuldu. 
Yapılan açıklama
da, 2011-2012 
eğitim-öğretim yılı 
Polis Meslek 
Yüksek Okulu 
öğrenci adaylığına 
başvuruda bulu
nacak adayların 
internet üzerinden 
ön başvuru, şahsen 
başvuru ve mülakat 
sınav tarihlerinin

değiştiği belirtildi. 
Buna göre, 
internet üzerinden 
ön başvuruların 
25 Nisan -11 Mayıs 
2011 tarihleri 
arasında, şahsen 
başvuru ve evrak 
tesliminin 29 Nisan 
-11 Mayıs 2011 
tarihleri arasında, 
mülakat sınav 
tarihlerinin ise 16 
Mayıs - 9 Haziran 
2011 tarihleri 
arasında yapılabile
cek.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Ol

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

mailto:sitonet@superonline.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ziibevde Hanım 
miniklerinden 

Belediyeye ziyaret

SBS için ek başvuru 
süresi de bitiyor!

Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri Belediyeyi 
ziyaret etti.
Okul Müdürü Şenel 
Çağlayan, Okul 
Aile Birliğinde 
görevli öğretmen 
Merve Çakıcı ve 
öğrencilerden 
Gamze Sönmez ve 
Umut Macuncu 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz”a ziyarette 
bulundular. 
Çocukların okul 
adına isteklerini 

dinleyen Belediye 
Başkanımıza Okul 
Müdürü Şenel 
Çağlayan, okulun 
dış çevresinde 
bulunan kaldırım
ların, park alanın
daki hasarlı bazı 
oyuncak gru
plarının ve çocuk
ların güvenliği için 
trafik yönlendirme 
levhalarına acilen 
ihtiyaç olduğunu, 
gezilerde araç tah
sisinde de yardım 
beklediklerini 
belirttiler.

Seviye Belirleme 
Sınavı ile Polis 
Koleji Sınavı için 
tanınan ek başvuru 
süresi 22 Nisan 
2011 Cuma günü 
sona erecek.
SBS, ilköğretim 7. 
sınıflar için 5 
Haziran 2011 Pazar 
günü, 8. sınıflar 
için 4 Haziran 2011 
Cumartesi günü 
yapılacak. Sınav, 
yurt içinde 81 ilde, 
yurt dışında Lefko 
şa, Riyad, Medine, 
Cidde, Tebük, 
Kuveyt, Aşkabat, 
Taşkent, Bakü ve 
Bişkek'te Türkiye 
saatiyle 10.00'da 
yapılacak.
Sınavlarla ilgili 
ayrıntılı bilgiye 
MEB'in internet 
sitesinden yayım
lanan sınav kılavu 
zundan ulaşılabile
cek. Sınava katıla
cak öğrencilerin 10 
TL sınav ücretini 
bankadan yatırması 
sınava başvurması 
için yeterli olacak. 
Bunun için aday
ların, T.C. Ziraat 
Bankası, Türkiye 
Vakıflar Bankası 

ya da Türkiye 
Halk Bankası 
şubelerinden veya 
bu bankaların 
internet şubele 
rinden birine 
"Kurumsal Tahsilat 
Programı" 
aracılığıyla, T.C 
kimlik numaraları 
ile başvurmaları 
gerekiyor. 
Öğrenciler, sınav 
ücretini yatırırken 
bankaya herhangi 
bir havale ücreti ve 
benzeri gider öde
meyecek. Banka 
dekontunda 
öğrencinin TX. 
kimlik numarası, 
adı-soyadı ve katıl 
dığı sınavın açık 
adı bulunacak. 
Para yatırma işle
minden sonra 
dekont üzerinde 
bulunan bilgilerin 
öğrenciye ait oldu 
ğu kontrol edile
cek, bilgilerde yan
lışlık varsa aynı 
gün ödeme iptal 
ettirilerek, öğrenci 
nin e-okul siste
mindeki bilgileri 
düzeltildikten son 
ra ödeme yeniden 
yapılacak.

Uludağ'da Kar Kalınlığı 
50 Santimetreye ulaştı

Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden olan 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 50 san
timetreye çıktı. 
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonundan alı
nan bilgiye göre, 
Uludağ Oteller 
Bölgesi'nde dün

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞSL-ER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

etkili olan yağışla 
kar kalınlığı 10 san
timetre artışla 50 
santimetreye ulaştı. 
Havanın açık 
olduğu Uludağ'da 
gündüz sıcaklığın 
eksi 4, gece sıcak
lığın ise eksi 3-4 
derece civarında 
bekleniyor.

■NBBaMnNMHanHaBMISHaBIBBHBSBMHMMKaBrS?'

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

<■!- ■, • .______ 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 

■ _ _ _ _ _ . 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

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

Tel : (0.224) S13 96 83 Fax :513 35 95
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ıınıı mimi 1*11 itin m
Uluslararası piyasa
da altının ons fiyatı 
yeni bir rekor kırdı. 
Uluslararası 
piyasalarda önceki 
gün ilk kez 1.500 
doları aşarak rekor 
kıran altının ons 
fiyatı dün de rekorla 
Uluslararası piyasa
da altının ons fiyatı 
1.509,01 dolara 
ulaşarak yeni bir 
rekor kırdı.
Uluslararası 
piyasalarda ilk kez 
1.500 doları aşarak 
rekor kıran altının 
ons fiyatı güne 
rekorla başladı. 
Geçen yıl sonunda 
1.421,40 dolar 
seviyelerinde bulu

llBIl'ıle ıclrol livatlan arttı
ABD'de petrol 
fiyatları arttı 
Uluslararası 
piyasalarda ABD 
ham petrolünün 
fiyatı 109 doların, 
Londra Brent tipi 
ham petrolün varil 
fiyatı 122 doların 
üzerine çıktı. 
ABD ham 
petrolünün varil 
fiyatı haziran ayı 
teslimi düne göre 
1,32 dolar artarak 
109,60 dolara çıktı. 
ABD ham 
petrolünün varil 
fiyatı haziran ayı 
teslimi dün 59 sent 
yükselişle 108,28 
dolardan kapan
mıştı.
Londra Brent tipi 
ham petrolün varil 
fiyatı haziran ayı 
teslimi de 1,42 dolar 
değer kazanarak 
122,75 dolar oldu.

nan altının ons 
fiyatı, geçen mart 
ayını 1.432!,07 dolar
dan, geçen haftayı 
da 1.486,90 dolar
dan kapattı.
Hafta başından 
itibaren hızlı bir 
yükseliş eğilimi

Petrol fiyatlarının 
artmasında, ABD'de 
benzin stoklarının 
iki haftadır ger
ilemesi, ABD 
dolarının değerinin 
düşük olması ve 
Asya ile Avrupa'da 
borsaların değer 
kazanması etkili 
oldu.
Amerikan Petrol 
Enstitüsü (API), 

gösteren altının ons 
fiyatı, dün sabah 
saatlerinde 1.509,01 
dolara ulaştıktan 
sonra 2,19 dolar 
geriledi. Altının ons 
fiyatı saat 10.30 
itibariyle 1.506,82 
dolar seviyesinde 
bulunuyor. Bu fiyat 
dikkate alındığında 
altının geçen hafta 
sonuna göre artış 
oranı yüzde 1,34, 
geçen yıl sonuna 
göre artış oranı ise 
yüzde 6,01 oldu.
İstanbul Kapalı 
çarşı'da 24 ayar 
külçe altın 73.500 
liradan, Cumhuriyet 
altını 493 liradan 
satılıyor.

ABD'de önceki 
hafta 7 milyon varil 
gerileyen benzin 
stoklarının geçen 
hafta da 1,8 milyon 
varil düştüğünü 
açıkladı.
API'nın açıklaması, 
benzin fiyatlarının 
yüksek olmasına 
rağmen talebin 
henüz düşmediğini 
gösteriyor.

Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan ekonomik 
alanda önümüzdeki 
döneme yönelik 
Türkiye'ye özgü 
adımlar attıklarını 
belirtirken sonuçla 
ilgili öngürüsü hayli; 
ilginç oldu.
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, "Attığımız 
adımlar bizim 
önümüzdeki dönem
le ilgili atmış 
olduğumuz özgün 
adımlardır çünkü 
dünyada ilk ve 
herkes merakla takip 
ediyor. İşe yaraya
cak mı, yaramayacak 
mı noktasında da 
hala izleniyor. Biz de 
bakıyoruz.
Sonuçlarından biz 
de bugün itibarıyla 
açıkçası çok emin 
değiliz. Trendlere, 
bugüne kadarki 
gelişmelere bak
tığımızda doğru 
adımlar attığımızı 
düşünüyoruz. Bu 
adımların belki doza

jı yeterıTol'maz, 
dozajına tekrar 
ileridö bakılabilir" 
dedi.
Babacan, Mövenpick 
Otelde düzenlenen 
"Türkiye’nin Güncel 
Ekonomik

ABONE 
QLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Göstergeleri Işığında 
Yakın Dönem > 
Beklentileri" konulu 
"Bab-ı Ali 
Toplantıları"nda yap
tığı konuşmada, 
küresel ekonomideki 
gelişmelere 
değinerek, 2008- 
2009 yıllarında en 
derin şekilde etkisini 
gösteren, sürekli 
pazar değiştirerek 
devam eden, hala 
süren küresel krizin, 
finans sektörü ile 
başladığını hatırlattı. 
Babacan, finans sek? 
töründeki krizin pek 
çok ülkede 
ekonomik krizi ve 
ekonomik yavaşla
mayı beraberinde 
getirdiğini, bugün 
itibarıyla bakıldığın
da finans sektörün
deki kırılganlıkların 
hala devam ettiğini

NÖBETÇİ ECZANE
22 Nisan 20İl Cuma 
FATİH ECZANESİ

anlattı.
Pek çok ülkede 
bütçe açığı ve kamu 
borç stoğunun yük
seldiğini ifade eden 
Babacan, "Bu tablo
nun sürdürülemez 
olduğu ortada. G-20 
toplantılarında 
acilen tedbir alın- 
ması gerektiğini vur
guluyoruz. Pek çok 
ülke, önümüzdeki 
dönemde acı reçetel
er uygulamak zorun
da kalacak. Kamu 
dengelerinin pek çok 
ülkenin başına uzun
ca bir süre dert ola
cağını görmek 
mümkün. Bazı ülke 
lerde yıllarca, bazı 
ülkelerde on yıllarca 
süre gerekiyor ki bu 
rakamlar makul 
seviyelere çe 
ki leb i İsin" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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)

DAĞITICI LAB

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 Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tunö.ay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 Q3

Gemlik Körfez
' GEILİK’İN İLK BÜKLÜK SİYASİ •AZITI8İ J

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3946

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 Basim Yeri :

GÜLER AJANS
Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamçılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nd:3/B GEMLİK.

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Rezervasyon 
(Tel: 515 55 21)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 

"Ekmeğinizi 
paylaşın”

Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

M
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri I 

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme _ Servis eleman j 
Çşpgz Nikah Masası ve ekipmanlar 1
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanıl

TEL: 51310 71 - GSM: 0.531560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


El
Z^=xx j r„ Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.

■ Z f Fl l I' I i \ f 30 Nisan tarihine kadar1^^ S \ -J I Kİ * \’ Goodyear bayilerinden yapılan
"---- J> U\_J--- J1 VJ atımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN. YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

Sökme + Takma+Balans
_________ \ V

T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

ÜCRETSİZ S

akıt; “Nükleer 
enerji son 

çözüm olmalı" 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Türki 
ye’nin nükleer enerji yerine gü 
neş ve rüzgar enerjisini kulfân- 
ması gerektiğini söyledi. Akıt, 
"Enerji medeniyetin anahtarı 
dır. Nükleer enerji Türkiye için 
en son başvurulacak çözüm 
olmalıdır. ” dedi. Haberi 4 ’de

CHP liler Başbakan ve flKP’yi 
ıslıkla protesto edecekler

CHP Gemlik Gençlik Kolu, sınav sistemindeki 
belirsizlikleri eleştirmek, ustalık döneminde 
olduğunu söyleyen Başbakanı ve AKP iktidarını 
protesto etmek için 24 Nisan 2011 Pazar günü 
"Bir Islık da Sen Çal Gemlik" yürüyüşü düzenle
di. Kayıkhane'den başlayacak ve kadın kolu üye 
leri ile partililerin destek vereceği saat 17.00'de 
başlayacak etkinliğe tüm Gemlik halkını davet 
eden gençler "Öyle bir ıslık olacak ki sesimizi 
Türkiye'nin diğer ucundan duyacaklar" dedi.

HİNMIMIIIİHİIIIIII
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay ramı’nın 
91. yıldönümü bugün tüm yurtta ve dış temsilcilik
lerimizde törenlerle kutlanıyor. Törenler, bugün 
saat O9.oo’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak. 
İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşundan 
sonra saat 10.oo da Atatürk Stadyumunda gösteri 
ler ve kutlama töreni düzenlenecek. Kutlama prog 
ramının uygulanacağı stadyumda günün anlamını 
belirten konuşmalardan sonra şiirler okunacak, 
yarışmaya katılanlara ödüllerinin verilmesinin 
ardından geçit töreni düzenlenecek.
Öğrencilerin gösterileri ile törenler sona erecek. 
Gece ise saat 20.oo de fener alayı düzenlenecek.

Bölge Hastanesi
için ilk adım atıldı

Gemlik İmar Planlarında Hazine Arazisi görülen 
Çakaldere mevkiindeki 70 dönümlük sağlam zeminli 
arazinin 30 dönümü nün Gemlik Bölge Hastanesi için 
ayırmayı düşündüklerini söyleyen Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, önceki gün Belediye Meclis 
Salonu’nda meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarına 
bilgilendirme toplantısı yaptı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
bugün ulusça kutluyoruz.

Dünyanın tek Çocuk Bayramını kutlama 
nın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz.

Bundan 91 yıl önce, 23 Nisan 1920’da 
toprakları düşman tarafından işgal edilmiş 
olan yurdumda, Mustafa Kemal önder
liğinde kurtuluş için yolu çıkıldı.

Ankara da TBMM toplanarak, yurttan 
düşmanı atmanın kararı alındı.

600 yıllık köhneleşmiş OsmanlI İmpara
torluğunun yerine, yeni bir devlet kurulu 
yordu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
Bu yeni devlet halk egemenliğine dayanı 

yordu. Devamı sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

r ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan 

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : (0.224) 513 92 40 
Halkbank karşısı GEMLİK

eleganceos.com.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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DOSABSİAD

Çakaldere mevkimdeki 70 dönümlük sağlam zeminli arazinin 30 dönümünün 
Gemlik Bölge Hastanesi için ayrılması kararlaştırıldı.

Waısi itin ili aflım alıldıGürhan ÇETİNKAYA

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin ve 
Bursa’nın sanayi ve ekonomiye yön veren önemli bir 
yapılanması...

Yanı sıra DOSAB doğalgaz kullanımında Türkiye’nin 
1. OSB’si, elektrik tüketiminde de 3. OSB’si...

Gerçi bu durum her ne kadar övünç kaynağı ise de 
sanayicinin sırtına bindirdiği yükün ağırlığı da çok net.

Onun için;
Ülke yöneticilerinin sanayiciye “gerçek” anlamda 

destek vermesi zorunluluk.
Çünkü; Bu durum dünya ölçeğinde rekabet etmeyi 

zorlaştırıyor.
İşte üretim, ana ve ara girdi maliyetleri, teknoloji, 

pazarlama, istihdam ana ekse ninde toplanan sorun
lara ortak çözüm aramak ve bulmak amacıyla bölge 
sanayici ve işadamlarının bir araya gelerek kurdukları 
DOSABSİAD ise;

Bölge üyeleri arasındaki dayanışmanın yanı sıra;
Hem üyelerine, hem de sosyo-ekonomik gelişmeye 

katkılar yapıyor.
Eğitim ve bilgilendirme vazgeçilmez ödevleri arasın

da.
Bu işlevi sadece sanayicilerle sınırlı değil sanayi 

kuruluşlarında çalışanları da kapsıyor.
Anlaşılan tamamı sanayici ve işadamlarından 

oluşan, istihdam yaratan, ihracat gerçekleştirerek ülke 
ekonomisine katma değer yaratma çabası içindeki 
kişilerden oluşan dernek “ahbap çavuş ilişkilerinin” 
tümüyle dışına çıkmış.

Düşünce, emek ve olanaklarını daha nitelikli üretim, 
daha çok istihdam ve ülke ekonomisine daha çok 
katkı sağlamak üzerinde yoğunlaştıran DOSABSİAD’ın

Vizyonu var... Misyonu var...
öyle “süslü çerçeveler” içinde olanından da değil. 
Yaşama geçirilen... Uygulanan nitelikte.
Her ay içinde gerçekleşen en az 4 ya da 5 etkinlik 

de;
Öncelikler dikkate alınarak;
Dış ticaret alanında ki mevzuat değişiklikleri, 
Dış pazarlardaki hareketler, 
Maliyet analizleri, 
SGK uygulamaları, 
Vergi düzenlemeleri, 
Yönetim teknikleri, 
Bilişim yöntemleri bölge sanayicilerine ve yöneti

cilere anlatılıyor.
Yanı sıra;
Spor, kültür ve sanata verilen desteklerle hem 

“toplumsal gelişim” hedefleniyor hem de “dayanışma” 
yönünde kalıcı adımlar atılıyor.

Kısa adı DOSABSİAD olan Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Selim 
Yedikardeş başkanlığında, Orhan Tezyaparlar, Vedat 
Kantar, İbrahim öztürk, Recep Solak oğulları, Ayhan 
Yılmaz, Hasan Moral, Fatih Pehlivan, Raşit Ceylan, 
Adnan Şarmen, Özer Boyalıklı, Adnan Kar, Emre 
Engin, İbrahim Erdemir ve Erkan Çeçener’den oluşan 
yeni yönetim kurulu dün basınla buluştu.

DOSAB Sosyal tesisleri’nde gerçekleşen basın 
buluşmasında;

önce sine vizyonla bölge tanıtıldı sonra da başkan 
Yedikardeş yaptıklarını anlattı. Yapacaklarını ise;

“Sınırlarımız içerisinde, sosyal faaliyetler, iş 
geliştirme imkânları, dünya standartlarında işçi ve 
enerji verimliliğinin sağlanması, tasarım, geliştirme ve 
yapılacak tüm çalışmalarda daha iyi noktalara 
gelebilmek, sanayicimizin sesi olabilmek için bu 
göreve talip olduk. Amacımız DOSAB’ın adını, 
DOSAB’daki sanayicilerin ve işadamlarının faaliyetleri
ni ve DOSABSİAD’ın çalışmalarını bütün ülkede duyur
mak olacaktır” biçiminde açıklıyor.

Selim Yedikardeş Bursa’daki OSB derneklerinin güç 
birliğine gitmesi ve bir federasyon çatısı altında 
toplanması gerektiğini vurguluyor ve gerekçelerini de 
şöyle açıklıyor;

“Sanayi platformu kurulsun istiyoruz. Bu derneklerin 
tek çatı altında toplanacağı bir federasyonun oluştu
rulmasına ihtiyaç var. Maalesef bu derneklerin bağlı 
oldukları bir üst kurum yok. Bu federasyon oluşturul
duğu takdirde, sanayicilerin taleplerini ilgili kurum ve 
temsilcilerine daha etkili bir şekilde götürebileceklerini 
ve sorunlarına daha rahat çözüm arayacakları 
aşikardır”

Gemlik Bölge 
Hastanesi’nin yer 
belirlenmesi için 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
başlattığı çalışmalar 
sona erdi.
Gemlik İmar 
Planlarında Hazine 
Arazisi görülen 
Çakaldere mevkiin- 
deki 70 dönümlük 
sağlam zeminli 
arazinin 30 dönümü 
nün Gemlik Bölge 
Hastanesi için ayır
mayı düşündüklerini 
söyleyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, önceki gün 
Belediye Meclis 
Salonu’nda meclis 
üyeleri, sivil toplum 
kuruluşlarına 
bilgilendirme 
toplantısı yaptı. 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Dr. Meh 
met Küçükkeçe ve 
Hastane Müdürü 
Abdullah Savaş ile 
Gemlik imar plan
larını çizen şehir 
Planlamacısı ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 lik 
planlarınım çizen 
şehir plancısının da 
katıldığı toplantıda 
konuşan Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Sağlık 
Bakanhğı’mn Bölge 
Hastanesi için en az 
25 dönüm arsa iste
diğini, bu arsanın 
ise Gemlik’te bir tek 
Çakaldere Mevkiinde 
Hâzineye ait yerde 
bulunduğunu söyle
di. Gemlik’in ova 
bölgesinin tamamen 
balçık kaplı 
olduğunu söyleyen 
Yılmaz, yapılan 
kanalizasyon 
kazılarında, 6 metre 
de kum tabakasının 
sıvıya dönüştüğünü 
belirlediklerini söyle
di. “Ovada yaşayan 
Gemlikliler bu balçık 
yığının üzerinde 
yaşıyorlar. Bunu 
gözümüzle görünce 
hayrete düştük, bu 
bizi etkiledi.
Gemlik’i sağlam 
zeminli yerlere 
götürmek zorun
dayız. Bunun için 
önce resmi kuru
luşları buralara 
götürürsek, şehir bu 
bölgelere taşınır. ”

dedi.
Yılmaz, plancıların 
ve sivil toplum 
kuruluşlarının bu 
sürece katkı koy
masını istedi. 
Sinevizyon gösterisi 
ile Gemlik hakkında 
bilgi verildi. 
Sunumda Gemlik’in 
nüfus yapısı, jeolojik 
durumu, ekonomisi, 
eğitim ve sağılk 
tesisleri anlatılırken, 
ilçe içinden iki adet 
fay hattı geçtiği 
belirtildi. 
Eski bilinen fay hat
tının Kuzey Anadolu 
fayı olduğunu 
söyleyen ilgili, 2002 
yılında Çarşı 
Meydam’ndan Çevre 
Yoluna doğru 
uzanan 2. Gemlik 
fayının bulunduğuna 
dikkat çekerek, 
Gemlik’in ova kesi
minin mutlaka 
sağlam zeminlere 
taşınması gerektiğini 
söyledi.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr. 
Mehmet Küçükkeçe 
ise konuşmasında, 
ilçeler arasında tek 
Bölge Hastanesi 
projesi olmayan 
ilçenin Gemlik 
olduğuna dikkat 
çekerek, “Bakanlık 
bizden 25-30 dönüm 
lük yer istiyor. 
Hurdacıların bulun
duğu alan var ama 
burası kamulaştırma 
bedeli gerektiriyor. 
Bir çalışma grubu 
yer de bulunursa 
Sağlık Bakanlığına 
gönderip programa 
aldıracağız’’ dedi. 
Mevcut hastanenin 
birkaç yıl sonra 
yetersiz kalacağını 
da söyleyen 
Küçükkeçe, AB 
ülkelerindeki yeni ve 
modern hastaneler

den örnekler 
gösterdi. Mimarlar 
Odası Başkanı 
Kenan Çakır, plan
ların bir bütün 
olarak ele alınmasını 
düşündüğünü söyle
di.
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Hasan Hamaloğlu 
ise yer seçiminin 
isabetli olduğunu, 
Gemlik’te bu kadar 
büyük başka arsanın 
olmadığına dikkat 
çekti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ise konuşmasında, 
Gemlik’in birinci 
dereceden deprem 
bölgesinde bulun
duğunu, kentin ova 
kesiminin balçık 
olduğunu hatırla 
tarak, “Yeni Gemlik 
mutlaka sağlam 
zeminli arazilerde 
kurulmalıdır. Bölge 
Hastanesi için bulu
nan yer en uygun 
alandır. Gemlik 1999 
depremini yaşadı. 
Bu fırsatı seçim ön 
cesi değerlendirelim. 
Yoksa, Orhangazi de 
2 milletvekili adayı 
seçilecek yerlerde, 
Gemlik bunu da 
kaçırır.” dedi.
Daha sonra 1/5000 
lik planlar hakkında 
bilgi veren plancı, 
iptal edilen 25 binlik 
planlarının 1/5000 lik 
planları etkilemediği

ni, yürürlükte oldu 
ğunu söyledi. 
1/1000 planların bu 
planlara sadık kala 
rak hazırlanması 
halinde sorun 
yaşanmayacağını 
belirtti.
Gemlik 1/1000 lik 
planları yapan firma 
yetkilisi ise yaptığı 
açıklamada, 1/5000 
lik planların global 
olduğunu, planları 
yeniden gözden 
geçireceklerini, 
bölge bölge tadilat
ların yapılacağını, 
revizyon planları 
yerine tadilat 
yapıldığında soru
nun Büyükşehirde 
çözüleceğine 
inandığını söyledi. 
Plancı “Elimizdeki 
kumaşı kullanıyoruz. 
Kuzey planları ile 
Gemlik’i sağlam 
zemine taşınmasını 
amaçlıyoruz. Bu 
alanlar, zeytinlikleri 
Koruma Yasasına 
karşın imara açıldı, 
Bu yasa değişmeli. ” 
dedi.
Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ise, Türkiye’de 
değişik yerlerde 150 
milyon zeytin ağacı 
dikildiğini hatırla 
tarak, “İnsanın 
hayatı mı önemli, 
yoksa zeytin ağacı 
mı? Bu bölgede 
çarpık yapılaşmaya 
fırsat verilmemeli” 
dedi.



23 Nisan 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Hastane faresi güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da girdiği 
hastanelerde 
hemşirelerin para, 
cüzdan ve cep tele
fonunu çalan zanlı 
güvenlik kamerasına 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nin 
hemşire odasından

İnternetten halik siparişi ile dolandırıldı
Orhangazi’de inter
netten balık siparişi 
veren bir şahıs 
dolandırıldı.
Olay, Orhangazi ilçe 
si Camiikebir

liisılııııılfflMt^Miiilalai
Bursa'da kiraladık
ları hızlı ve lüks oto
mobillerle 7 ayn evi 
soydukları iddia ' 
edilen 5 kişi, polis 
operasyonuyla 
yakalandı.
Zanlıların şüphe 
uyandırmamak için 
lüks otomobiller 
kullandığı ortaya 
çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'da 
oturan T.Ç., arkadaşı 
O.U. ile birlikte 
merkez Yıldırım 
ilçesinde ikamet

Servis Midilıüsii ile Motosiklet Çarpıştı: 10lü
Bursa'hın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, servis 
midibüsü ile 
çarpışan motosik
letin sürücüsü öldü 
Alınan bilgiye göre, 
Harun Aydın'ın (53) 
yönetimindeki 16 S

Korkuluklara Çarpan Otomobil Hurdaya Dönılü
Bursa'nın Karacabey 
İlçesi'ndeki Canbolu 
Köprüsü'nde korku
luklara çarparak hur
daya dönen otomo
bilin sürücüsü 28 
yaşındaki Ali Rıza 
Ulusoy ağır yara
landı.
Geçen şubat ayında 
meydana gelen 
kazada 5 kişinin 

hırsızlık yapıldığı 
ihbarını al^n 
yankesicilik dedek 
tifleri, hastanenin 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceledi. 
Koridor boşaldıktan 
sonra hemşire 
odasına girdiği 
görülen kişinin 
hırsızlık suçundan 
sabıkası bulunan

Mahallesi'nde mey
dana geldi.
İddiaya göre, 
internette reklamı 
bulunan Metin Ç. 
isimli şahıs ile 

eden âSKer ârkadaşr 
İ.U.'nun yanına 
geldi. İddiaya göre 
üç arkadaş, kiral
adıkları lüks otomo
bille Nilüfer ilçesin
deki 7 ayrı evden 
ziynet eşyası ve 
elektronik eşya 
çaldı. Polisten kaça-

8866 plakalı öğrenci 
servis midibüsü ile 
kuaförlük yaptığı 
öğrenilen Sezai 
Askoldamca'nın (50) 
kullandığı plakasız 
motosiklet, Sanayi 
Sitesi kavşağında 
çarpıştı.

yaşamını yitirdiği 
Karacabey İlçesi 
girişindeki 
Canbolu 
Köprüsü'nde yine 
bir kaza meydana 
geldi. Karacabey 
yönüne giden Ali 
Rıza Ulusoy yöneti
mindeki 06 M 9225 
plakalı otomobili, 
sürücüsünün aşırı 

S.Y. olduğunu tespit 
eden ekipler, şahsı 
yakalamak için 
araştırma başlattı. 
Gemlik’te ir evde 
kaldığı öğrenilen 
S.Y., polis tarafından 
gözaltına alındı.
Yaklaşık 2 ay önce 
de 2’si özel olmak 
üzere 3 farklı has
tanedeki hemşire 

irtibata geçen Ö.S. 
(28), balık siparişi 
verdi. Verilen hesa
ba 200 TL yatıran 
Metin Ç, balıkların 
gelmemesi üzerine 

dfıİTfek fçın öze ı'ı’ık ı e 
hızlı, hırsız olduk
larının anlaşılma
ması için de lüks 
araçları kiraladıkları 
belirlenen 
şüphelilerin yakalan
ması için ekipler 
alarma geçti. 
Asayiş Şube

Kazada, çarpış
manın etkisiyle 
savrulan ve kask 
takmayan 
Askoldamca başını 
yere çarparak ağır 
yaralandı.
112 Acil ekipleri 
tarafından ’ 

hız ve dikkatsizlik 
yüzündendireksiy- 
on kontrolünü 
yitirmesi sonucu 
korkuluklara çarptı. 
Kazada hurdaya 
dönen araçta sıkışan 
sürücü Ulusoy ağır 
yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 
çalışmâsı sonucu 
araçtan çıkarılan Ali 

odalarına girerek 
dolaplardaki kredi 
kartları ile paraları 
çalan zanlının / 
mahkeme tarafından 
serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Emniyette 
ifadesi tamamlanan 
S.Y., mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

ozc a n vura 11933@hotma i I. c o m 

www. milliye XJb I o g / ö z c a n v u r a I

Diş Hçkimi
Özcan VURAL

dolandırıldığını 
anladı. Şahis polise 
giderek şikayetçi 
olurken, olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, T.Ç, İ.U. Ve 
O.U.'yu Yıldırım 
ilçesindeki evlerine 
yapılan baskınla 
yakaladı. Polis 
I.U.’nun evinde yap
tığı aramada 2 kişiyi 
daha gözaltına aldı. 
Ayrıca evde ele 
geçirilen 40 gram 
kokain ve çalıntı 
mallara da el konul
du. ’’Hırsızlık" ; 
suçundan adliyeye 
sevk edilen 3 şüphe
li tutuklandı.

Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan 
Askoldamca, 
kurtarılamadı.
Kaza haberini alınca 
hastaneye gelen 
Askoldamca'nın aile'- 
si, sinir krizi geçirdi.

Bir insanlık ayıbı!...
Başbakandın “ucube” olarak tanımla

masından sonra yıkımına karar verilen 
“İnsanlık Anıtı”na ilk dozer darbelerinin 
vurulduğu saatlerde, bu yıkıma tepki 
gösteren ressam Bedri Baykam bıçaklı 
saldırıya uğradı.

Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren! ve plan
layanları şiddetle kınıyorum...

Ama sadece onları değil; bıçaklandıktan 
sonra bağırarak yardım isteyen ,Bedri 
Baykam’ı görmezden gelen, araçlarının 
kapısını kilitleyip hızla olay yerinden 
kaçan “çağdaş” görünümlü ilkel ve korkak 
vatandaşları da kınıyorum!

Çünkü; tiplerine baktığınızda adam 
sandığınız bu yaratıklar da dün, hem de 
İstanbul’un göbeğinde başka bir “inşanlık 
anıtı”nı yıktılar!
“Bıçaklandım, beni hastaneye götürün” 

diye bağıran yaralı bir insana yardım 
etmediler.

Kimi durup seyretti, kimi o görüntüleri 
bir televizyon kanalına satıp “voliyi vur
mak” için eline telefonunu alıp çekim 
yaptı!

Türkiye’nin ve dünyanın tanıdığı o “yaralı 
adam”, yardım için kendilerine 
yöneldiğinde ise arabalarına atlayıp kaç
mayı yeğlediler!

Başları belaya girmesin diye “tanık”hk 
yapmaktan korktular!

Taş kadar duyarsız, ot kadar bilinçsiz 
hepsi...

Eğer; onların dışında kalanlarımız, o 
alçaklar kadar yürekli olabilseydik, kimse 
kılımıza bile doku namazdı!

Ama tablo ortada:
Saldırıya uğrayan değerlerimize sahip 

Çıkacağımıza sadece öküzün trene baktığı 
gibi bakmayı tercih ediyoruz!

Ama beni asıl bu canavarlığa tepkisiz 
kalan, arabalarının kapısını kilitleyip kendi 
kıçlarını kurtarmaya çalışan sözürn ona 
“aydın, çağdaş, okumuş-yazmış” o “seyir
ci sürücüsü” kahretti!

Bir kez daha anladım ki; bizim için asıl 
tehlike, sıradan insanların korkması, tırs- 
ması, sinmesi...

Ve sadece “seyirci” olarak kalmayı 
^eğlemesi!

Kusura bakmayın; size bugün “umut” 
pompalayamayacağım.

Çünkü insanlığın gereklerini unutmuş 
milyonlarca “sevgisiz taş”rn yaşadığı bir 
ülkede...

Umutlu olmak için en küçük bir neden 
göremiyorum!

Rıza Ulusoy, 
Karacabey Devlet 
Ha’stânesi'ne 
kaldırıldı;
Ulusoy, buradaki 
müdahalenin ardım 
dan Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, rüzgar ve güneş 

enerjisinden yararlanılmasını istedi

M "Hiiileer enerji sbo toziim mmalfKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Birinci Dünya Savaşı öncesi OsmanlI İmparatorluğu 

nu tarihin çöplüğüne gömmek isteyen ittifak kuvvetleri, 
Çanakkale’den geçemediler.

Çanakkale’yi kendilerine mezar yapan kumandan 
Mustafa Kemal’in başarısına karşın, itilaf devletlerinin 
diğer hatlarda mağlubiyeti, OsmanlInın da sonunu 
getirdi.

Anadolu ilk kez işgal edildi.
Pahidat saltanatını korumak için işgale sessiz kaldı.
Padişah, acz ve korku içinde yurdun paylaşımına 

göz yumdu.
Amerikan mandası mı, yoksa Ingiliz mandasına mı 

girelim diyen aydınlara karşın, Çanakkale Zaferin 
komutanı Mustafa Kemal, halkın kendi iradesi ile düş
manın yuttan atılacağına inanıyordu.

Bunun için 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıktı.
Amasya’da yayınlanan bildiride, ilk kez ulusal ege

menlikten söz edildi.
Bu bir ihtilal bildirgesiydi. Bildirge, İstanbul hüküme

tini hiçe ve düşman devletlerinin esiri saymaktadır.
Ulusu, milletin kendisinin azmi ve kararlığının kur

taracağını belirtmektedir.
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığının tehlikede 

olduğunu açıklamıştır.
Yeni bir devletin kuruluşunu bildirmektedir.
Sivas’ta bir milli kongre toplanması istemektedir.
Buradan yola çıkan Mustafa Kemal, sırtındaki Osman 

lı Üniformasını çıkarıp, kurtuluş hareketini başlatmıştır.
Erzurum kongresinden sonra, Anadolu’nun ortasın

da, Ankara’da, milletin temsilcileriyle toplanarak, topye 
kün kurtuluş için mücadele başlatılacaktır.

Bunun için, 23 Nisan 1920 de Ankara da ilk kez 
ulusun temsilcileri biraraya gelerek Büyük Millet 
Meclisi açılmıştır.

Amaç, ulusun düşmandan kurtarılması, bağımsız 
yeni bir devlet kurulmasıdır.

Dünyanın en güçlü ordularının işgal ettiği OsmanlI 
yurdu, bu meclisin aldığı kararlar doğrultusunda 
başlatılan Kurtuluş Savaşı sonrası, çetin mücadele 
lerle kurtuldu.

Zor anlar yaşandı. Yunan orduları Adapazarı’nı aşıp, 
İnönü’ye kadar ilerledi.

Ama daha ilerilere gidemedi.
Zafer, Mustafa Kemal ve Türk ordusunun oldu.
Türk halkının oldu.
“Bağımsızlık bizim karakterimizde vardır" diyen

Mustafa Kemal, daha sonra yeni devletin yönetim şek
linin Cumhuriyet olduğunu ilan etti.

Saltanatı, hilafeti kaldırdı.
Türkiye Büyük Millet Meclis’ini toplanıp, açıldığı günü 

daha sonra “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ilan 
etti.

Cumhuriyet, halk egemenliğine dayanan, halkın ken
dini yöneteceği kişileri, kendisinin belirlediği bir sis
temdi.

Cumhuriyet, Atatürk’ün bilim ve çağdaşlık yolunda 
çizdiği devrimleri ile taçlandırdı.

Geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklar, o gün 
den beri, her yıl 23 Nisanı, “Ulusal Egemenlik ve Ço 
cuk Bayramı" olarak kutluyor.

Bu unutulmamalı ve yaşadığımız bu topraklarda 
bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza değin 
yaşatmak için bilmin, aklın yolunda, özgürlükten, 
demokrasiden yana mücadele etmeliyiz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
odanın yayınladığı 
aylık haber bül
teninde yaptığı açık
lamada, Türkiye’nin 
alternatif enerji kay
naklarından yarar
lanmasını isterken, , 
bunlar içinde insana 
ve doğaya zarar ver
meyen güneş ve 
rüzgar enerjisinden 
yararlanılmasını 
istedi.
Kemal Akıt, 
Türkiye’nin nükleer 
enerji yerine güneş 
ve rüzgar enerjisini 
kullanması gerek
tiğini belirtirken, 
şunları söyledi: 
“Türkiye sürekli 
büyüyen ve gelişen 
bir çizgisi ile hızla 
ilerlemektedir. Bu 
gelişim ile beraber 
bir çok kaynak 
ihtiyacı doğmak
tadır. Bunların

Türkiye Emekliler Derneği’nin başkanlık sonuç bildirgesi açıklandı

Türkiye Emekliler 
Derneği’nin şube 
başkanlannın 
katılımıyla 
Ankara’da yapılan 
toplantıda alınan 
kararlar yapılan 
yazılı açıklamayla 
kamuoyuna 
duyuruldu.
95 şube başkanının 
katıldığı ve derneğin 
genel merkezi 
toplantı salonunda 
yapılan toplantıda, 
emekliler ve ülke 
sorunlarını kapsamlı 
bir şekilde ele 
alındığı bildirildi.

başında hiç şüphe
siz enerji gelmekte
dir. Enerji medeniye 
tin anahtarıdır.
Enerji ihtiyacını 
hidroelektrik ve 
termik santraller 
karşılamakta ama 
yetersiz kalmaktadır. 
Ülkemiz alternatif 
enerji kaynakları kul
lanımında son

Yapılan açıklamada, 
gelir ve aylık alanlar 
araşında var olan 
eşitsizlikler yanında 
ödenmekte olan 
aylıkların yüzde 
90’ının açlık sınırının 
genelinin ise 
yoksulluk sınırının 
altında kaldığını 
belirtilerek, 
“Emeklilerin aylık
larını iyileştirecek 
çözümler getirilme
lidir. Sosyal güven
likte oluşturulan 
tek çatı sistemine 
emeklilerin 
durumları değer

derece elverişlidir. 
Bunların başında 
güneş ve rüzgar 
enerjisi gelmektedir. 
Ülkemiz coğrafi 
konumu nedeniyle 
sahip olduğu güneş 
enerjisi potansiyeli 
açısından şanslı 
durumdadır. Ancak, 
bu kaynak kullanıl
mamaktadır.

lendirilmeli, alt 
sınır aylıklarda 
eşitsiz sağlan
malıdır" denildi. 
Açıklamada, 
emeklilerin intibak 
sorunlarının gideril 
mediğine dikkat çe 
herek, emeklilerin 
gecikmiş olan hak
larının bir an önce 
verilmesi istendi. 
Emeklilerin gelir ve 
aylıklarının sağlıklı 
bir kritere göre belir
lenmesi istenirken, 
yüzdeli artışlar yeri 
ne seçmeli olarak 
seyyanen ve yüzdeli 

Devletimiz güneş 
enerjisi ve rüzgar 
enerjisinin kullanımı 
başta olmak üzere, 
yeni politikalar 
geliştirmeli ve bu 
konuda ARGE birim
leri oluşturarak 
destek vermelidir. 
Bu kadar doğa 
dostu enerji kay
nağımız varken nük
leer enerjiden fay
dalanmanın yersiz 
olduğunu düşünü 
yorum. Yakın 
zamanda yaşanan 
Japonya depremi 
nükleer enerjinin 
kullanımını dünya 
üzerinde yeniden 
kullanımı tartışmaya 
yol açtı.
Japonya’da yaşanan 
bir nükleer sorunun 
bize yansıdığına 
tanık olduk.
Nükleer enerji 
Türkiye için en son 
başvurulacak çözüm 
olmalıdır. ” 

zam uygulamasına 
devam edilmesinin 
daha adil olacağı 
belirtildi. Verilen 
zamların çok yeter
siz kaldığı belirtilen 
açıklamada, emekli 
lerin temel gıda mad 
delerine yüzde 8 di 
ğer harcamalarda 
yüzde 18 kdv öde 
diği bunun yapılan 
zamlarda geri alın 
dığı belirtildi. Haksız 
lığın giderilmesi için 
ek ödeme oran
larının yüzde 8 ve 10 
arasın da yük
seltilmesi istendi.

w
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23 Nisan resim yarışmasına 
katılan çalışmalar sergilendi

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün 
açtığı kursta 26 kursiyer belge aldı 

tolttiilHlftMSMIllti

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
düzenlenen resim 
yarışmasına katılan 
öğrencilerin resim
leri, Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’n 
de sergilendi.
Bu yıl da ilköğretim 
okulları arasında 
yapılan resim yarış
masında seçici kurul 
tarafından seçilen 
resimler belir
lenirken, birinci 
gelen eser 
Bursa’daki il bazın
da yapılacak yarış
maya gönderildi.

SERGİ AÇILDI 
Elemelerde 23 Nisan 
Resim Yarışması’na 
katılan resimler, dün

Müdür olarak atandılar

Ercan Yılmaz Çelil Kesler Necmettin Özgürsoy
Torba yasası’na 
Yönetici Atama 
Yönetmenliğinde 
puan değer
lendirmesinde ek 
puan verilen ödüller 
kaldırılması sonu
cunda İl Milli Eğitim 
Milli Eğitim 
Bursa’daki yapılan 
atamaları iptal edip 
yeniden yasada

Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’n 
de düzenlenen 
törenle sergilendi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
okul müdürleri ile 
dereceye giren 

belirtilen şartları 
taşıyan ve 
Bakanlığın yazısı 
doğrultusun da 
yapılan müracaat 
sonucunda yapılan 
değerlendirme sonu
cunda 22/04/2011 
tarihinde 56 kuruma 
müdür ataması 
yaptı. Ercan Yılmaz, 
İnegöl Mesleki ı 

öğrencilerin katımı 
ile gösterime açıldı 
Kaymakam Bilal 
Çelik, dereceye 
giren öğrencilerin 
ödüllerinin bugün 
23 Nisan tören
lerinde verileceğini 
belirterek, öğrenci
leri kutladı.

Eğitim Merkezi’ne, 
Hüseyin Er Gemlik t 
Endüstri Meslek 
Lisesi’ne, Çelil Kes 
ler Bursa Kırcılar 
Turizm Meslek 
Lisesine, Necmettin 
Özgürsoy Orhangazi 
Gürle Osman Güray 
İlköğretim Okuluna 
müdür olarak 
atandığı bildirildi

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nün açtığı 
Eczacı Teknisyenliği 
kursu sona erdi. 
Dün, kursa katılanlar 
için düzenlenen 
belge dağıtım 
törenine Kaymakam 
Bilal Çelik, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ve Akif Alanlar 
ile Halk Eğitimi

Tanmsal toisiwhi İMİ 
alanlara 500 lira deulet desiegı
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
tarımsal yayın ve 
danışmanlık siste 
minin çoğulcu, etkin 
ve verimli bir yapıya 
kavuşmasını sağla
mak için tarımsal 
danışmanlık hizmeti 
alan tarımsal işlet
melerin desteklen
mesi amacıyla 
devletin 500 
lira destekleme 
ödemesi yapacağını 
açıkladı.
Yapılan açıklamada, 
26 Mart 2011 gün ve 
27866 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan 

Merkezi Müdüresi 
Rüveyde 
Kılıçlar, Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ömer Çelik, 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran ve 
26 kursiyer katıldı. 
Kursu başarı ile 
bitiren 26 kursiyerin 
belgelerinin dağıtı 
mında konuşan 

tebligö göre, tarım
sal yayın ve danış
manlık hizmetlerini 
destekleme 
ödemesinin yapıl
masına dair tebliğin 
yürürlüğe girdiği 
hatırlatılarak, 500 
liralık destekleme
den yararlanılacak 
tarımsal işletmelerin 
24 Mayıs 2011 günü 
mesai saati biti
minde tamam
lanacağı hatırlatıldı. 
Açıklamada, başvu
ruların son müra
caat tarihinden 15 
gün öncesine kadar 
yapılması gerektiği 
belirtilerek, bu

Kaymakam Bilal 
Çelik, kursiyerleri 
başarılarından 
dolayı kutlayarak, 
“Artık her biriniz 
birer meslek 
sahibi oldunuz. 
Bu belge sizin gele
ceğiniz ve iş bul
manıza büyük katkı 
sağlayacaktır” dedi. 
Daha sonra 
kursiyerleri 
belgeleri verildi 

desteklemeden 
tarımsal işletme 
sahipleri hala 
hazırda tarımsal 
danışmanlık hizmeti 
veren veya potan
siyeli olan üretici 
örgütleri, ziraat 
odaları, tarımsal 
danışmanlık şirket
leri, tarımsal vakıf 
ve dernekleri ile 
serbest tarım danış
manlarının yarar
lanacağı bildirildi. 
Bu yardımdan 
yararlanmak 
isteyenlerin İl ve ilçe 
Tarım Müdürlükle 
rine başvurmaları 
istendi.

YENİ BİR DÜNYAYI p[| İVADENİ 
KURMAK İÇİN WUWlWI

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Marmarabîrlik kapasite arttı nw r
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ner yıl 
yükselen satış grafi 
ginin gereği olarak 
kapasite artırımına 
gittiklerini söyledi. 
Asa, yurt dışında 
etnik pazarlar dışın
da ürün satabilmek 
için ciddi bir 
açılımın hazırlığını 
yaptıklarını belirtti. 
Marmarabirlik'in 
olağan mali genel 
kurulunda konuşan 
Başkan Hidamet 
Asa, 8 kooperatifin 
delegelerine son bir 
yıllık çalışmalarla 
ilgili bilgi verdi. 25 
Ekim 2010-4 Ocak 
2011 tarihleri arasın
daki kampanya 
döneminde toplam 
29 bin 357 ton ürün 
alındığını, bedeli 
olan 104 milyon 
liranın tamamının 19 
Ocak 2011 tarihinde 
ödendiğini söyledi. 
Rekolte düşüklüğü 
nedeniyle, 
ortakların mağdur 
olmaması için avans 
fiyat yeri ne, nihai 
fiyat uygulandığını 
belirten Asa, kota 
uygulanmadığını, 
rekolte beyan
namelerinin esas 

alındığını hatırlattı. 
Doğal afetten ürünü 
zarar gören ortak
lara destek olmak 
amacıyla yardımlaş
ma fonundan kilo 
başına 35 kuruş ek 
ödeme yapıldığını 
anlatan Hidamet 
Asa, ürün kalitesini 
artırmak için iyi 
tarım uygulamaları 
konusunda üreticiyi 
desteklemek 
amacıyla koo perati- 
flerin mühen dis 
kadrolarına atamalar 
yapıldığını, Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Birliği ve Ziraat 
Bankası ile pro
tokoller yapılarak 
üreticiye ek

ELEMAN
Firmamızda

vasıfsız olarak
çalışacak 30 yaş altı 

Bay Elemanlar
aranıyor.

0.224 524 73 54

olanaklar 
yaratıldığını söyledi. 
Ayrıca, ortakların 
kooperatiflere olan 
kredi borçlarının 
faizsiz olarak bir yıl 
süreyle ertelendiğini 
bildiren Hidamet 
Asa, şunları söyledi:

TUZ ORANI
YÜZDE 1.5’E 
DÜŞÜRÜLDÜ 
"Bir dünya markası 
haline gelen Marma 
rabirlik, her yıl 
artırdığı satışlarını 
karşılayabilmek için 
kapasite artırımına 
gitmektedir.

Oluşturduğumuz 
AR-GE birimimiz, 
bölgemizin kendine 
has özellikleri bulu
nan sofralık zeytini, 
dünya pazarlarında 
İspanyol, İtalyan ve 
Yunanistan zey
tiniyle rekabet ede
bilecek duruma 
getirmek için büyük 
çaba harcamaktadır. 
Etnik pazarlar dışın
da zeytinimizin 
tüketilmesi ciddi bir 
açılım olacaktır. Bu 
kapsamda entegre 
tesislerimizde 
yapılan çalışmalarla 
tuz oranı yüzde 1,5 
seviyelerine indiril 
miş ve ambalaj çalış 
malarının sonuçlan

masıyla yeni ürünü 
müz piyasaya 
sunulacaktır." 
Hidamet Asa, hem 
yurt içi hem de yurt 
dışındaki bayilerin 
yeniden yapılan 
dirildiğini ifade etti 
ve ürün çeşitliliğine 
de değindi. İhracat 
rakamlarını da veren 
Asa, "2010'da 5 bin 
374 ton satış 
yaparak önceki yıla 
göre yüzde 13.22 
artış sağlanmıştır. 
Döviz getirisi açısın
dan baktığımızda da 
21 milyon 355 bin 
dolar elde edilmiş 

ve önceki yıla göre 
yüzde 17.76 artış 
sağlanmıştır. 24 bin 
ton olan toplam 
satış miktarımız 29 
bin tona çıkmıştır" 
dedi.
Marmarabirlik ola 
ğan mali genel kuru
luna sunulan yöne
tim ve denetim kuru 
lu raporları onayla . 
nırken, 2010-11 büt 
çesi de kabul edildi. 
Genel kurul ayrıca 
yönetim kuruluna, 
vergi borçlarının 
yapılandırılması 
için, "Torba Kanun" 
olarak bilinen 6111 
sayılı yasadan 
yararlanmak için 
yetki verdi.

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

TT

Karateci Omer Badoğlu, itinci olan
Dojo Karate Do 
Spor Kulübü ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Ömer Badoğlu 
ilköğretim okulları 
arasında yapılan 
karate müsabaka 
larında Bursa İkin
cisi oldu.
Gürsu Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılan ve Bursa 
merkez ve 
ilçelerindeki karate
cilerin katıldığı 
müşabakalarda 
Ömer Badoğlu, yak
laşık 20 kişilik 
grubu arkasında 
bırakarak finalde

IrtıHHi
Gemlik Toplum 
Sağlığı Merkezi 
eğitim birimi 
tarafından halka 
kanserle ilgili 
eğitim verdi. 
Gemlik’te yeni 
açılan Saypa 
Allışveriş Merkezin 
de toplum sağlığı 
merkezine baglT 
eğitim biriminden 
hemşire Songül 
Gökdoğan ve Ebe 
Hatice Kudal 
tarafından halka 
kansersiz yaşam 
ve kanserden

MW
«tıılrl■ li( coalOi ıluıl cizeteiI

ABONE 
•OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUNOKUTUN

Badoğlu’nun final 
müsabakalarında 
büyük performans 
göstererek, ikinci 
olduğunu söyledi.

mücadele etti. 
Dojo Karate Do 
Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, Ömer

kprunma yollarıyla broşürler
ilgili eğitim verildi dağıtıldı

Kullu Doğom Haftasını Mili

Doğum Haftası 
nedeniyle etkinlik 
düzenledi.
Dernek binasında 
yapılan etkinlikte 
kuranı kerim okun
du, ebru sanatı 
ustası ressam Yasin 
Elmas’m sergisi 
izlendi, sinevizyon 
gösterisini yapıldı. 
Etkinliğe İslamköy 

dernek yöneticileri 
ile gençler de 
katıldı. Dernek 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Altunkaynak 
ve Genel sekreter 
M. Nezih Topyük, 
dernek etkinlik
lerinin süreceğini 
belirterek, etkinliğe 
katı lanlara 
teşekkür etti.
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AYRINTI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.Dünya Savaşı 

insanlığı kan ve 
gözyaşına boğdu. 
Çöküş dönemini 
yaşayan OsmanlI 
da bundan payını 
aldı. 1914-1918 yıl
ları insanlık için bir 
yıkım oldu. OsmanlI 
bu savaşa fiilen 
katılmadığı halde 
yenik sayılarak 
Mondros ateşkes 
antlaşmasını imza 
ladı. İtilaf devlet
lerinin asıl amacı 
yeni bir antlaşmay
la Osmanlı toprak
larını paylaşmak ve 
Türkleri 
Anadolu'dan söküp 
atmaktı. Bunun için 
de Sevr 
Antlaşmasını İstan
bul Hükümetine 
dayatarak imzalat
tılar. (10 Ağustos 
1920.)

İstanbul'da bunlar 
olurken Mustafa 
Kemal 19 Mayıs 
1919 da Samsun'a 
çıkar ve oradan da 
Anadolu'ya geçer. 
Amasya 
Genelgesini, 
Erzurum ve Sivas 
Kongrelerini 
gerçekleştirir. 
Öncelikle ve ivedi
likle alınan karar 
uygulamaya konur: 

"Vatanın bütün
lüğü ve milletin 
bağımsızlığı 
tehlikededir."

"Milletin bağımsız 
lığını yine milletin 
azim ve kararı kur-, 
taracaktır." 
Anadolu'da halkla 
yapılan görüşmeler 
olumlu sonuçlar 
verir. Kurulacak 
meclisin temsilcileri 
İstanbul'dan ve 
Anadolu'dan

Ankara'ya gelmeye 
başlar.

23 Nisan 1920 
çalışmalar tamam
lanıp Dünya'ya 
Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tinin kurulduğu 
duyurulur. Artık 
Ankara Hükümeti 
Türk Ulusunun 
yasal temsilcisidir. 
İstanbul Hükümeti 
ve İtilaf devletleri 
şaşkınlık içinde, 
gelişmeleri izler. 
Geçen zaman 
Mustafa Kemal'in 
gücünü artırır. 
İstanbul Hükümeti 
ve Padişah son
larının geldiğinin 
farkındadır, Ankara 
Hükümetiyle ortak 
hareket etmek iste
diklerini dile getirir
ler; fakat artık çok 
geçtir.
Anadolu'da Savaş 

sürüp giderken 
TBMM de çalış
malarına devam 
eder.

Büyük önder, 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'nı 
sürdürürken ulus 
egemenliğine 
dayanan yeni bir 
devletin de plan
larını yapar.
Yıllardan beri değer 
görmeyen halkı bir 
güç konumuna 
getirmeye çalışır, 
onun yönetimde de 
egemen olmasını 
ister.

Ona göre: "Milli 
egemenlik öyle bir 
ışıktır ki onun 
karşısında zincirler 
erir, taç ve tahtlar 
yanar, yok olur. 
Milletin tutsaklığı 
üzerine kurulmuş 
kurumlar, her 
tarafta yıkılmaya 
mahkumdurlar."

Bir konuşmasın
da: "Arkadaşlar ! 
Türkiye devleti'nde 
ve Türkiye 
Devleti'ni kuran 
Türkiye halkında 
hükümdar yoktur, 
diktatör yoktur! 
Yalnız bir kuvvet 
vardır o da milli 

egemenliktir. Yalnız 
bir makam vardır, o 
da milletin kalbi, 
vicdanı ve var
lığıdır."

"Yeni Türkiye 
Devleti'nde saltanat 
, milletindir."Bu 
nedenle de ulusunu 
cahillikten kurtar
maya çalışır.

Mustafa Kemal, 
içinden çıktığı 
halkını yüceltmek 
onu onurlandırmak 
sevdasındadır.
Biliyordu ki Türk 
halkı cefakardı, 
vefakardı, yurt
severdi. Kurulacak 
cumhuriyet yöneti
minde bu halk söz 
sahibi olmalıydı.

Bu nedenle 
"Egemenlik kayıt
sız, koşulsuz mil
letindir." sözünü 
beyinlere bir oya 
gibi işledi. Büyük 
önder: "Egemenlik 
kesinlikle milletin 
elinde olmalıdır! 
Egemenliğe sahip 
olmayan bir insan 
veya bir toplum, 
hiçbir zaman 
iradesini kullana
maz." diyerek ege
menliğin önemini 
en çarpıcı biçimde

vurgular.

23 Nisan 1920 
Türk tarihinde Çil- J 
gın Türklerin 
Dünya'ya karşı 
şanlı direnişlerinin 
başlangıcıdır, 
Cumhuriyetimizin 
temelinin atıldığı 
gündür.
Ordumuzun ve 
halkımızın birlikte 
kazanacağı zafer
lerin habercisidir.

İşte böylesi önem
li bir günü Atatürk, 
çocuklara bayram 
olarak armağan 
eder. Hangi 
devletin, hangi 
ulusun böyle bir 
bayramı var? 
Bayramlar bir 
sevincin paylaşımı 
değil midir?

Bu günleri özüne 
uygun, çocuk
larımıza sıkıntı ver
meden, onları 
bunaltmadan kut
layalım. Birtakım 
kuralları yerine 
getirmeye 
çalışırken küçükleri 
saatlerce ayakta, aç 
susuz bekletmeye
lim. Unutmayalım ki 
bayram çocukların, 
biz büyüklerin 
değil!Kutlu olsun!*!

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 Aiım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

:■ . / 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

sekeri
EŞLERİ

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

€RK€N KAYIT AVANTAJI
31 MAYIS 2011TARİHİNS KRDAR G€Ç€RÜDİfi

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan 

detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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III MUnlt mükellefe illlllll 'Hali al için süre uzatımı yokr
Maliye Bakanlığının 
konuyla ilgili 115 
seri numaralı "Kat 
ma Değer Vergisi 
Genel Tebliği" 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. 
Sahte veya muhte
viyatı itibariyle 
yanıltıcı belge kul
lanımı, defter ve bel
gelerini istenildiği 
anda ibraz etmeme 
gibi nedenlerle KDV 
iadelerinde ağır
laştırıcı "özel 
esaslara" göre takip 
edilen mükelleflere, 
bir defaya mahsus 
olmak üzere bu kap
samdan çıkma hakkı 
getirildi.
Tebliğde, sahte veya 
muhteviyatı itiba 
riyle yanıltıcı belge 
(SMİYB) düzenleme 
ve kullanma fiili ile 
doğrudan veya 
dolaylı olarak ilişkisi 
bulunan mükellef 
lerin iade talep
lerinin "özel 
esaslar"a göre ye 
rine getirildiği hatır
latıldı.
Tebliğe göre, Aralık-

f tirol fiııaıları »iilısellşe [etti
Haziran vadeli ham 
petrolün varili 
Nymex'te 84 sentlik 
yükselişle 112.29 
dolardan işlem gör
erek 8 Nisan'dan 
beri en yüksek 
seviyeye çıktı. 
Fiyatlar geçtiğimiz 
yıl yüzde 34 art
mıştı. Haziran kon
tratı ise bu hafta 
yüzde 1.9 değer 
kazandı.

2009 ve öncesi ver 
gilendirme dönem
lerine ilişkin olarak 
haklarında sahte ve 
muhteviyatı itiba 
riyle yanıltıcı belge 
kullanma, beyan
name vermeme, 
adresinde buluna- 
mama, defter ve 
belge ibraz etmeme 
şeklinde olumsuz 
tespitler bulunan ve 
bu nedenle özel 
esaslara tabi olan 
mükelleflerden 
2006, 2007, 2008 ve 
2009 takvim yılların
da faaliyette bulun
dukları dönemlerin 
tamamına ilişkin 
olarak KDV 
artırımında bulunan
lar, artırım tutar
larının tamamını

Beklenenden iyi 
gelen şirket kar
larının ekonomik 
toparlanmanın hız 
kazandığına dair 
güven aşılaması ve 
bu durumun yakıt 
talebini artıracağı 
spekülasyonuyla 
petrol fiyatları New 
York'ta dün yüksel
di. Apple'ın ikinci 
çeyrekte karını 
neredeyse iki katına 

ödedikleri ya da 
teminat gösterdik
leri tarihten itibaren 
özel esaslar kap
samından çıkarıla
cak. Haklarında 
olumsuz rapor 
veya tespit bulun
mamakla birlikte 
alım yaptıkları 
veya daha alt 
safhalarla ilgili 
olumsuz rapor veya 
tespit bulunması 
nedeniyle özel 
esaslar uygulanan 
mükellefler de, alım 
yaptıkları dönemleri 
içeren takvim yılı 
itibariyle KDV 
artırımında bulun
muş olmaları 
halinde genel 
esaslara 
dönebilecek 

çıkardığını açıkla
masıyla vadeliler 
yüzde 0.8 yükseldi. 
Dolar ise euro 
karşısında 16 ayın 
en düşük seviyesine 
geriledi. ABD'de 
ham petrol stok
larının Şubat'tan 
beri ilk kez 
azaldığını gösteren 
veriler de petroldeki 
yükselişte etkili 
oldu.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
masında süre uza
tımıyla ilgili verilmiş 
bir karar bulun
madığını açıkladı. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
masında süre uza
tımıyla ilgili verilmiş 
bir karar bulun
madığını, bu konu 
daki nihai kararı ay 
sonuna doğru vere
ceklerini bildirdi. 
Şimşek, seçim 
kampanyasını 
sürdürdüğü 
Batman'da soruları 
yanıtladı. Yeniden 
yapılandırmaya 
mükellef ve diğer 
vatandaşların çok 
büyük ilgisi 
olduğunu kaydeden 
Şimşek, "Yeniden 
yapılandırmaya olan 
ilgi beklenenin de 
çok ötesinde devam 
ediyor. Çok yoğun 
bir başvuru var. 
Gerçekten çok 
başarılı bir yapı
landırma gerçek
leştiriliyor. 
Vatandaş, bu tarihi 
fırsatı çok iyi şek
ilde kullanıyor" 
dedi.
Şu ana kadar 2 mil 
yon 675 bin 40 
kişinin yeniden yapı

GemlikKErfez
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landırma için başvur 
duğunu belirten 
Maliye Bakanı, baş 
vuru sahiplerinin 3 
milyon 35 bin dos 
yada yapılandırma 
ya gittiklerini vurgu
ladı.
Başvuru sahipleri 
nin faiz ve gecikme 
zammıyla birlikte 
yarı yarıya olduğu 
düşünülürse 34-35 
milyar liralık borcu 
yeniden yapılandır
maya tabi tuttuğunu 
kaydeden Şimşek, 
bu kişilerin yapı
landırma sonrası 
ödeme taahhüt
lerinin de 17 milyar 
684 milyon 537 bin 
36 lira olduğunu 
ifade etti. Bakan 
Şimşek, bu şekilde 
şimdiden yaklaşık 
18 milyar liralık bir 
gelirin taahhüt 
edildiğine dikkati 
çekti.

SÜRE UZATIMINA 
GİDİLECEK Mİ? 
Maliye Bakanı 
Şimşek, başvuru 
tarihi 2 Mayıs'ta 
sona erecek olan 
yeniden yapılandır
mada süre uzatımı
na gidileceği yolun
daki haberlerle ilgili 
olarak da şunları 
söyledi:
"Yeniden yapılandır
mada süre uzatımıy
la ilgili verilmiş bir 

NÖBETÇİ ECZANE
23 Nisan 2011 Cumartesi 

BAYER ECZANESİ

karar yok. Başvuru 
süresinin uzatılıp 
uzatılmamasını ay 
sonuna doğru 
değerlendireceğiz. 
Zaman yetersizliği 
nedeniyle başvuru
ların eksik kaldığını 
görürsek gereğini 
de yapacağız. İlgi 
çok yoğun.
Biz, vergi dairelerin 
deki iş yükünü ve 
son dönemdeki 
yığılmaları yakından 
takip ediyoruz. Bu 
ayın son haftası 
sürenin uzatılıp, 
uzatılmayacağı 
konusunda nihai 
karar verilecek. 
Ancak şunu da 
hatırlatmakta yarar 
var. Süre Mayıs 
sonuna kadar uzatıl- 
sa dahi bu sadece 
başvuru dönemini 
kapsayacak. Yani. 
sadece başvuru 
süresi uzamış ola
cak. Taksitlerin 
ödeme takvimi 
kesinlikle değiş 
meyecek.
Bu işin bir süre 
uzatılması, 
mükellef açısından 
ödemelerin ertelen
mesi anlamına 
gelmez. Sadece 
mükellef başvuruları 
açısından bir avan
taj sağlar. Yine de 
şunu yineleyeyim. 
Şu an uzatma kararı 
verilmedi.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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
A^lcerlilc c-ıo

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 - FERİBOTKAYMAKAMLIK nartcı ıır\ 013 İÜ 57
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

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oca&ı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

RELEDİYE

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

E 
R ■

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET । 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GENLİK'İM İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3947 

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)

«UtllMI
.msmsı

II>I5.50-15.30-1L50'19.50
MREÇELİ

ÇMAMCI
18.30-2I.00

Rezervasyon
(Tel: 513 33 21)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

»mnı
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri J 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman ! 
Ç®P€Z Nikah ^asası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır_^^^^| |

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Sökme + Takma+Balans

Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin. 
30 Nisan tarihine kadar 

Goodyear bayilerinden yapılan' 
alımlarda KDV bizdön. 

GOODYEAR'A GELİN. YOLA HEM KARU HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01
GOODfWAIl

~~ Birlikte güvenle

Mehmet Gedike 
hüzünlü veda

zesi dün düzenle
nen hüzünlü bir

Mudanya’da 
tartıştığı şahıs 
tarafından ta 
banca ile vuru
larak öldürü 
len eski ANAP 
Bursa Milletve 
kili Mehmet 
Gedik’in cena

tören de toprağa 
verildi. Syf3‘de

25 Nisan 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

1İIISİIİIİI III İli" MİMİ
CHP Gençlik Kolları’nca düzenlenen, "Bir 
ıslık da sen çal” yürüyüşü ertelendi. CHP 
Gençlik Kollan’ndan yapılan açıklamada, 
pazar günü saat 17.oo de, Kayıkhaneden 
başlayarak, Atatürk Anıtı’na kadar sürecek 
olan yürüyüş sırasında ıslık çalarak, YGS 
sınavlarında yaşananlar protesto edilecekti. 
CHP Gençlik Kollan’ndan yapılan açıklama
da, Bursa’da yapılan başka bir etkinlik 
nedeniyle "Bir Islıkta Sen Çal" yürüyüşünün 
başka bir tarihe ertelendiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemen 
lik ve Çocuk Bayramı 
nın 91. yıldönümü tüm 
yurtta ve dış temsilcilik
lerimizde görkemli bir 
törenle kutlandı.
İlçemizde yapılan tören
lerde günün anlam ve 
önemini belirten konuş
maların ardından çeşitli 
yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödül
leri verildi. Bin 100 
öğrencinin katıldığı gös
teriler ilgi ile izlendi. 
Haberi sayfa 5’de

Kira gelirleri 
rekortmeni 
Kemal akıt

Kira kazançları 
nedeniyle verdikleri 
beyanlar sonucu, 
Gemlik 2010 yılı 
kira gelirleri rekort
meni 352 bin 048 
lira kazancıyla, 117 
bin 236 lira vergi 
ödeyecek olan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt oldu. 
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 

aşama k nefes almaktır 
Televizyonun en beğenilen dizisi “Muhteşem 

Yüzyıl”ın muhteşem padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman’ın ünlü sözünü herkes bilir.

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi’’ der Kanuni Sultan Süleyman.

Kanuni, sağlığın dünyada en değerli varlık 
olduğunu anlatır bu sözcük ile.

Yaşamak nefes almaktır.
Nefes alamadığınız an yaşamla bağlarınız 

kopmuş demektir.
İnsan, sağlığın değerini, sağlığını kaybettiği 

zaman anlıyor.
Onun dışında yaşamı hafife alıyor...
Hiç sağlığı bozulmayacakmış gibi yaşıyor.
Sağlık bozulduğunda, ne işin, ne paranın, ne 

de dünyanın güzelliklerinin önemi kalmıyor.
Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

ULUSAL EGEMENLİĞE 
GİDEN YOL

Atatürk, “ulusal egemenlik ilkesini 
kimseyle bölüşülmeyen, kimseye 
devredilemez” olarak düşünmüştür. Bir 
yandan dış güçlere karşı, bir yandan iç 
güçlerle savaşırken gücü TBMM’den ve 
kurduğu hükümetinden almıştır.

Daha Samsun’a hareket etmeden 
önce mücadelesinin başında 
dayanacağı düşünceleri beyninde 
bütünleştirmiş, 19 Mayıs 1919’dan 
itibaren de bu düşüncelerini uygula
maya koymuştur.

22 Mayıs 1919 da Samsun’dan İstan
bul’a gönderdiği ileti de “Millet tek 
vücut olup egemenlik esasını, Türklük 
duygusunu hedef kabul etmiştir” 
demiştir. Bu iletisinde tam bağımsızlık 
olan Egemenlik, milli birlik ve ulusal 
egemenliği ana hedef olarak belirlen
miştir.

22 Haziran 1919’daki Amasya 
Genelgesinde “Milletin bağımsızlığını 
yine milletin azim ve kararı kurtaracak
tır” cümlesiyle padişah saltanatının 
yerini, millet egemenliğine bırakacağı 
mesajını vermiştir. Bunun üzerine 9. 
Ordu Müfettişliğinden alınmıştır.

Erzurum ve Sivas kongrelerine 
kadar, padişaha ümit bağlayan, ulusal 
mücadelenin içindeki yer alan kişileri 
incitmeyecek şekilde “milli irade” 
sözünü kongre kararlarını da aldır
mıştır.

28 Aralık 1919’da Ankara’da yaptığı 
konuşmada, “Bir ulus kendi gücüne 
dayanarak varlık ve bağımsızlığını 
sağlamazsa, şunun bunun oyuncağı 
olmaktan kurtulamaz. Bugün, bütün 
dünya ulusları yalnız bir egemenlik 
tanırlar, Ulusal Egemenlik” diyerek 
düşüncesini iyice belirtmiştir

Atatürk, bütün Kurtuluş Savaşı 
süresince milli egemenliğe kendisine 
yol gösterici kabul etmiştir. Bu ilkenin 
hem dış düşmanları yenebilmekte, hem 
içteki işbirliği ve ihanet çevrelerini 
meşruluk temelinden yoksun bırakmak, 
hem de içerde gerçekleştirmeyi 
düşündüğü devrimlere sağlam bir 
temel oluşturmak amacını gütmüştür.

23 Nisan 1920, Türk Kurtuluş 
Hareketinin kendi devletini kurduğu 
tarihtir. Bu tarihte artık ulusal kurtuluş 
hareketi, bir halk hareketi olmaktan 
çıkmış, bir halk devletinin ekseni 
çevresinde sürdürülmeye başlamıştır.

Bu eksen TBMM’si hükümetidir. 29 
Ekim’de kurulacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti bu halkın kurduğu 
devletin, hükümetin temeline oturtul
muştur.

23 Nisan, ulusal Mücadelenin artık 
kendine olan güveninin göstergesidir.

Yarınlarımızın büyükleri olan çocuk
larımız, bu bayrağı alıp daha ileriye 
götüreceklerdir.

Onlara olan inancımız tamdır...

Emekli Öğretmen Tdhcay Bulut adına öğrencisinin katkısı ile Çocuk Parkı yeniden düzenlendi

Yunus Emre Çocuk parkı Yenilendi
Emekli öğretmen 
Tuncay Bulut adına 
öğrencisi Müjdat 
Ergen'in katkılarıyla 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yenilenen 
Yunus Emre Çocuk 
Parkı açıldı. 
Hamidiye Mahallesi 
Hürriyet 
Caddesi’nde bulu
nan Yunus Emre 
Çocuk Parkı’ndaki 
oyun aletleri kaldın 
larak yenilendi. 
Park içine çocuk
ların ve ailelerinin 
oturacağı 2 kamelya 
kondu.
Cumartesi günü 
düzenlenen törenle 
yeniden hizmete 
açılan Yunus Emre 
Çocuk Parkı’nın 
açılış törenine 
AK Parti Bursa 
Milletvekili adayı 
İsmail Aydın, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Emekli öğretmen 
Tuncay Bulut katıldı. 
Törende ilk konuş
mayı yapan 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Unlu, 
parkın yeniden 
düzenlenmesinde

Bardakta makarna 7 sıcak, 4 de soğuk soslu olarak satışa sunuldu.

Makkarnacı'ılan bardakta maluma
İstiklal Caddesi’nde 
açılan ‘Makkarnacı’ 
bardakta makarna 
satışıyla bir ilk 
başlatıldı.
Büyük kentlerde 
giderek yaygınlaşan 
Bardakta Makarna 
satışlarını Gemlikli 
lerle ‘Makkarnacı’ 
firması tanıştırdı. 
Geçtiğimiz günlerde 
İstiklal Caddesi’nde 
Çiçek Kasabı 
bitişiğinde hizmete 
giren ‘Makkarnacı’ 
değişik soslarla

emeği geçenlere 
teşekkür etti.
Adına çocuk parkı 
düzenlenen emekli 
öğretmen Tuncay 
Bulut'ta yaptığı 
konuşmada, 23 
Nisan ile beraber 
ikinci bayramı 
kutladığını 
belirterek, 
adının çocuk 
parkında yaşatıl- 
masından sevinç 
duyduğunu söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Vılmaz'da yaptığı 
konuşmada, özel 
sektör belediye 
işbirliğinin en güzel 

müşterilerine makar
na sunuluyor.
Fastfood tarzı ayak 
üstü makarna yeme 
nin değişik zevki ile 
tanışmak isteyenler, 
İstiklal Caddesi’nde 
ki ‘Makkarnacı’ya 
uğrayarak açlıklarını 
giderebilirler.
İşyeri sahipleri, bar
dakta makarnanın 
üç değişik boyu 
olduğunu belirterek, 
sıcak ve soğuk 
soslu makarnanın 
tadını bir de ‘Makkar

örneğini gösterdik
lerini belirterek 
"Kaldırılan oyun 
aletlerini yeniledik, 
zemini kauçuk olan 
park yaptık, 2 adet 
ailelerin oturacakları 
kamelya koyduk. 
Gem İlk’in tüm 

nacı’ da tatmalarını 
istediler. Domatesli, 
kremalı, eritme 
peynirli, şakşukah, 
bolonez soslu, kurili 
ve sosisli sıcak 
soslu makarnanın 
yanında, rende 
kaşar, sade yoğurt 
lu, naneli yoğurtlu, 
tavuk soslu 
çeşitlerinin bulun

yeşil alanlarını 
değerlendiriyoruz. 
Spor sahalarımız 
yetersiz olduğundan 
yeniden düzenli 
yoruz, bulduğumuz 
her alanı gençlerimiz 
için kullanacağız.
dedi.

duğunu söyleyen 
‘Makkarnacı’ 
ilgilileri, 
fiyatlarında cep 
yakmadığını 
belirttiler.
Büyük boy bardak 
soslu makarna 3.5 
lira, orta bardak 2.5 
lira, küçük bardak 
makarnanın fiyatı 
ise 1.5 lira.

MM ABONE OLDUNUZ MU!
■«»■■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gedik’e hüzünlü «eda YazıYORUM
Mudanya’da tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurularak öldürülen eski ANAP Bursa 
Milletvekili Mehmet Gedik’in cenazesi dün düzenlenen hüzünlü bir törende toprağa verildi
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir resto 
randa maç izlerken 
silahla vurularak 
öldürülen Anavatan 
Partisi eski Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Gedik, Mustafa 
kemalpaşa'da kılı
nan cenaze namazı 
nın ardından 
toprağa verildi. 
Mudanya sahilindeki 
bir balık restoranın
da arkadaşlarıyla 
Eskişehirspor- 
Trabzonspor maçını 
izlerken M.A.Ş. adlı 
şahıs tarafından 
silahla vurularak 
öldürülen eski Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Gedik için Mustafa 
kemalpaşa ilçesinde 
cenaze töreni düzen
lendi. Cenazeye, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcı 
sı Bülent Arınç'ın 
yanı sıra çok sayıda 
yerel yönetici de

Bursa »a »ine şehit ateşi düştü
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesinde nöbet 
kulübesine yıldırım 
düşmesi sonucu 
şehit olan 21 yaşın
daki Metehan 
Alpkaya, memleketi 
Bursa'da toprağa 
verildi.
Ulucami'de öğle 
namazına mütea 
kiben kılınan cenaze 
namazına şehidin 
yakınları, silah 
arkadaşları ve

Şakalaşırken bıçakla »aralandı
Bursa'da, arkada 
şıyla şakalaşırken 
bıçağın üzerine 
düşen bir kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

katıldı. Merkez 
Camii'nde öğle 
namazına müteakip 
kılınan cenaze nama 
zı sonrası Gedik'in 
cenazesi aile mezarlı 
ğına defnedildi.

KATİL ZANLISI 
100 PROMİL 
ALKOLLÜ ÇIKTI 
Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde akşam fut
bol maçı sebebiyle 
çıkan tartışmada 
eski ANAP 
Milletvekili Mehmet 
Gedik’i vuran katil 
zanlısının 100 promil 
alkollü olduğu belir

Bursah vatan
daşların yanı sıra 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz, 2.

Yıldırım ilçesi 
Duaçınarı Mahallesi 
Kırlangıç Sokağı'nda 
Z.T. (42) ile T.G. (41) 
şakalaşmaya 
başladı.
Tam bu esnada 

lendi. Zanlının 
üzerinde bulunan iki 
tabancanın ise ruh
satsız olduğu açık
landı. Mudanya’da 
içkili bir restoranda 
Eskişehirspor- 
Trabzonspor maçını 
seyreden eski vekil 
Gedik ile M.A.Ş. 
arasındaki tartış
manın ardından kul
lanılan tabanca ruh
satsız çıktı.
Polis saldırının 
ardından kaçarken 
restorana yaklaşık 
700 metre mesafede
ki Şehit Hakan 
Tamaç Caddesi'nde

Jandarma Eğitim 
Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Şafak 
Karakoç, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Tunçak

T.G.'nin ayağı 
takılarak Z.T.'nin 
üzerine düştü. 
Ancak Z.T.'nin 
elinde bulunan 
meyve bıçağı 
T.G.'nin 

gözaltına aldığı 
M.A.Ş.’nin üzerinde 
iki tabanca buldu. 
Biri olayda kul
lanılan iki taban
canın da ruhsatının 
olmadığı tespit edil
di. Zanlının yaka
landığında önce 
Gedik'in ölüp 
ölmediğini sorduğu 
ardından da 
“Ölmediyse bilekle 
rimr keserim.
Ölmediğini hisset- 
seydim diğer silahı 
da boşaltırdım.” 
dediği iddia edildi. 
Yakalandıktan sonra 
sağlık kontrolünden 
geçirilen katil zan
lısının olay sırasında 
100 promil alkollü 
öğrenildi.
Müteahhitlik yapan 
M.A.Ş.’nin 2007 
yılında Osmangazi 
ilçesinde bir kişiyi 
silahla yaralamaktan 
sabıkasının bulun
duğu da ortaya çıktı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmaii.com 
www.rnilliyet/blog/özcan vlıral

katıldı. Şehit babası 
Hasan Alpkaya ve 
annesi Gülhan 
Alpkaya zorlukla 
ayakta dururken, 
akrabaları acılı ai 
leye moral vermek 
için destek oldu. 
Kılınan cenaze 
namazının ardından 
şehidin naaşı top 
arabası ile Pınarbaşı 
Şehitliği'ne 
götürülerek, törenle 
toprağa verildi.

karnını kesti. 
Hafif yaralanan 
T.G. 112 ekipleri 
tarafından tedavi 
edilirken, Z.T. 
gözaltına 
alındı.

öt taşıtçılar sue üstü »ahlandı

Milliyet - Vatan satıldı....
Sayın okurlarım; Milliyet ve Vatan 

gazeteleri satıldı.
Demirören - Karacan ortaklığına..
AKP Hükümet ile Doğan Grubu 

arasında çok ilginç bir satranç 
oynanıyordu epeydir.
Ankara'dan Doğan Grubu'na açıkça . 

'Satın', yoksa başınızı ağrıtırız diye 
talimat veriliyordu...

Vergi memurları oraya gönderilmiş, 
milyarlık cezalar konuyor, işler 
mahkemelere düşmüştü.
Durum kötü idi..
Bunun üzerine Doğan Grubu da 

zaman kazanmaya çalışıyordu,
Bu satış gösterdi ki Aydın Doğan 

medya da satışa ve küçülmeye kork
tuğu için devam edecektir.
Zaten, Vatan, bağımsız gazetecilerin 

kont rolünden çıkıp da resmen 
Doğan Grubu yönetimine geçince içi 
boşalan, etkisi yok olan bir gazeteye 
dönüşmüştü.

Necati Doğru, Mine G. Kırıkkanat 
gibi önemli yazarları çeşitli sebepler
den gönderilmişti.
Yukardan verilen emirle..
Tirajı da epey düşmüş, üvey evlat 

muamelesi yapılan, grubun Sırtında 
neredeyse yük olan bir gazeteydi.
'Bir gazete alana diğeri beğava' 

kampanyasında gitti.
Sayın okurlarım; Bu satışın asıl , 

sebebi Milliyetin de Vatan'ın da 
Doğan Grubu'nun muhalif sesleri 
oluşudur...

Muhalefet yapan gazeteler Doğan 
Grubu'nun başına büyük iş açmıştı, 
bu yüzden de ince ayar yapıldı grup 
içinde.
Şimdi Doğan Grübu'nda muhalif 

gazete kalmadı.
Doğan Grubu aslında keridi başını 

en fazla baş ağrıtan yazarlardan kur
tuldu bu satışla:

Melih Aşık, Güngör.-Ruhat Mengi, 
Mehmet Tezkan, Zülfü Livaneli,

Kadri Gürsel, Nuray Mert, Can 
Dündar, Mustafa Mutlu,
Fikret Bila, Can Ataklı ve Ruşen 

Çakır gibi kimi başından beri, kimi 
son zamanlarda muhalif olan 
yazarlar artık Doğan Grubu çalışanı 
değil.

Doğan Grubu'nun parça parça 
satışı sürecektir.

Bu küçülme Hürriyet ve Kanal D'ye 
kadar devam edebilir.
Sırada Star TV olacak.
.Star TV Uğur Dündar ve Yılmaz 

Özdil demektir.
Ve bu ikili bir an önce susturul- 

malıdır!..
Ne güzel değil mi ?..
Ülkemizde demokrasi var..
Birileri öyle söylüyor..
İnanıyor musunuz ?....

Bursa'da, 
üçkağıtçılık suretiyle 
dolandırıcılık yapan 
5 kişi polis tarafın
dan kıskıvrak yaka

landı. Edinilen bil
giye göre, merkez 
Osmangazi ilçesinde 
Ulu Mahalle Ulubatiı 
Hasan Caddesi

üzerinde 
dolandırıcılık yaptık
ları iddia edilen Y. T. 
(65), E.Ç. (46), N.Y. 
(47), S.D. (41) ve

M.K. (47) polis 
tarafından suç üstü 
yakalandı. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

BM ABONE OLDUNUZ MU?
ctaıti'la İti conoı tınıl tim» »i ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

frCömflFez9 www-gem I ikkorfezgazetesi.com

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

Yaşamak nefes almaktır
Bunları neden yazdım.
Yaşadığım sağlık sorunlarıyla ilgisi yok. 
Bursa eski Anavatan Partisi Milletvekili Mehmet

Gedik’in ölümü bu dizeleri yazmama neden oldu.
Rahmetli Gedik, sıcak kanlı, girişken, sevecen biriydi.
Döneminin Bursa milletvekilleri arasında tabanla 

ilişkilerini iyi kuran biriydi.
Gemlik’te de ayrı bir yeri vardı.
1980’li yıllarda milletvekili seçimlerinde, Gemlik ilçe 

Başkanı Nurettin Avcı idi.
Avcı ve ekibi o günlerde eski İlçe Başkanı Esat 

Coşkun da milletvekili adayı olmasına karşın, köy köy 
gezip, Mehmet Gedik’e oy istemişti.

Esat Coşkun ise 2. bölgeden sanırım 5. sıradan 
önüne rahmetli Mümin Gençoğlu’nu Genel merkez 
getirdiği için seçilememişti.

Gençoğlu milletvekili oldu o seçimlerde..
Gedik, hoş sohbet etmek ve maç izlemek için bir 

arkadaşı ile gittiği restaurantta çıkan anlamsız bir 
tartışma sonucu silahla vurularak öldü.

ölümün ne kadar kolay olduğunun bir gösterglsi 
değil mi bu. Bir varsın bir yoksun.

Nefesin, soluğun kesildiği an, yoksun demektir. 
İnanılır gibi değil.
Basit bir olay sonucu yaşamın sona erebiliyor.
Hastalanıp Ölsen, gam yemez insan.
Âmâ, bir trafik kazasında, kullandığın araca, karşıdan 

gelen bir densiz, kafadan vurup veya yemek yediğin bir 
lokantada, alkolün de etkisiyle üzerindeki tabancasını 
çekip, üzerinize boşalttığında yaşama veda edebiliyor
sunuz.

Nefesinizi alabildikçe yaşıyor, soluk kesildiğinde ise 
yaşama veda ediyorsunuz.

Ne kötü değil mi.
Arkada kalan eş, çocuklar, yakınlar, arkadaşlar duy

duklarında inanamıyorlar.
İnanmak gerçekten zor.
Bu iş bu kadar basit mi, diyorsunuz.
Bu kadar basit mi?
Maalesef basit.
Yaşamak güzel ama nerede yaşadığınız önemli.
Burası Türkiye, askere giderken gençlerin düzenle 

diği eğlencede, bir köy düğününde, kafayı çekip aracın 
içinden başını dışarı çıkarıp, aşka gelip silahını gelişi 
güzel ateşleyenlerin öldürdüğü masum insanların 
sayısı az değil. ...

Restauranta neden gider insan.
Bir iki kadeh içmek, hoş sohbet etmek, güzel bir 

geçe geçirmek için.
Ölmek için değil.
Onun için nefes almak çok önemli.
Koltukta oturmaktan, devlet yönetmekten, kent yönet

mekten, servet sahibi olmaktan, holding patronu 
olmaktan, han haman sahibi olmaktan, ulusun vekili 
olmaktan daha önemlidir nefes almak.

Nefes alamazsan tüm bunlar neye yarar ki?
Sağlıklı, oksijeni bol nefesli günler diliyorum sîzlere...

GELlW

Kir a ae li rl eri rekor tmeni Kemal Akıt
Kira kazançları 
nedeniyle verdikleri 
beyanlar sonucu, 
2010 yılı kira gelirleri 
rekortmeni 352 bin 
048 lira kazancıyla, 
117 bin 236 lira vergi

ödeyecek olan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt oldu.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nce kira 
gelirlerinden dolayı

en yüksek vergi 
ödeyen ilk 100 kişinin 
ödeyeceği vergileri 
açıkladı.
284 bin 013 lira 
kazanç bildiren Süer 
Akman 93 bin 424 lira

ile ikinci, 143 bin 265 
lira gelir bildiren 
Nimet Onur ise 44 bin 
162 lira ile üçüncü 
oldu. Diğer kira geliri 
vergi sıralaması 
şöyle:

2010 YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100’E GİRENLER

ADI SOYADI FAALİYET BEYAN EDİLEN 
VERGİYE TABİ GELİR

HESAPLANAN 
VERGİ

1- Kemal Akıt G.M.S.İ. 352.048,50 117.236,98
2- Süer Akman G.M.S.İ. 284.013,79 93.424,83
3- Nimet Onur G.M.S.İ. 143.265,24 44.162,83
4- Meral Ertür G.M.S.İ. 136.875,00 41.926,25
5- Gülşen Akman G.M.S.İ. 117.434,17 35.121,96
6- Ali Osman Bektaş G.M.S.İ. 110.320,31 32.632,11
7- Dursun Kuşkaya G.M.S.İ. 106.519,05 31.301,67
8- Yakup Yaşar Bektaş G.M.S.İ. 104.245,31 30.505,86
9- Miral Kıran G.M.S.İ. 97.978,41 28.312,44
10- Hüsnü Aydoğmuş G.M.S.İ. 93.125,25 26.613,84
11-Aydın Bayraktar G.M.S.İ. 90.000,00 25.520,00
12- Hüseyin Çelik G.M.S.İ. 81.225,00 22.448,75
13- İbrahim Şirin G.M.S.İ. 80.343,75 22.140,31
14- Ali İhsan Anar G.M.S.İ. 73.012,92 19.574,52
15- Hürrem Peker G.M.S.İ. 71.842,50 19.164,88
16- Nimet Ataoğuz G.M.S.İ. 71.175,00 18.931,25
17- M. Tahir Kınay G.M.S.İ. 68.394,37 17.958,03
18- Celal Çeçener G.M.S.İ. 67.488,75 17.641,06
19- Necati Demir G.M.S.İ. 67.475,74 17.636,51
20- Ferhunde Ertunç G.M.S.İ. 65.550,00 16.962,50
21- Selahattin Ulaş G.M.S.İ. 65.250,00 16.857,50
22- Hüseyin Ozan G.M.S.İ. 61.875,00 15.676,25
23- Mübeccel Yavuz G.M.S.İ. 60.543,75 15.21 D,31
24- A.Yavuz NalbantoğluG.M.S.I. 60.073,12 15.045,59
25- O. Salim MalatyalI G.M.S.İ. 59.498,44 14.844,45
26- Mehmet Anar G.M.S.İ. 55.522,50 13.452,88
27- Emel Demirozman G.M.S.İ. 55.007,50 13.272,63
28- Altan Karapaşaoğlu G.M.S.İ. 54.069,84 12.944,44
29- Fikret Güneş G.M.S.İ. 51.547,50 12.061,63
30- Bahattin Çavdar G.M.S.İ. 50.582,40 11.723,84
31- İsmail Adatepe G.M.S.İ. 50.579,37 11.722,78
32- Cevat Aydın G.M.S.İ. 47.124,04 10.743,49
33- Yüksel Yıldırım G.M.S.İ. 45.918,75 10.418,06
34- Sedat Aydın G.M.S.İ. 45.511,54 10.308,12
35- Erol Çelikiz G.M.S.İ. 44.062,50 9.916,88
36- Emrullah Özaydın G.M.S.İ. 41.489,06 9.222,05
37- Abdullah Güler G.M.S.İ. 41.340,00 9.181,80
38- Özcan Türüdü G.M.S.İ. 40.422,60 8.934,10
39- Seyhan AYdın G.M.S.İ. 39.768,89 8.757,60
40- Yılmaz Tilki G.M.S.İ. 39.124,90 8.583,72
41- Mehmet Turgut G.M.S.İ. 39.115,50 8.581,19
42- F. Nigar Ecer G.M.S.İ. 38.254,69 8.348,77
43- Hatice Türkgil G.M.S.İ. 37.556,25 8.160,19
44- Erdoğan Barutçuoğlu G.M.S.İ. 37.143,75 8.048,81 z
45- Fâruk Demir G.M.S.İ. 35.591,36 7.629,67 2
46- Muhterem Yolal G.M.S.İ. 34.586,25 7.358,29 ?
47- Hikmet Hadimli G.M.S.I. 34.237,50 7.264,13 5
48- Mükerrem Göksel G.M.S.İ. 33.750,00 7.132,50 <
49- S. Ertan Özkardeş G.M.S.İ. 33.307,50 7.013,03 2
50- Fahrettin Ünal G.M.S.İ. 33.262, 50 7.008,88 O

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bin 100 öğrencinin katıldığı sportif gösteriler büyük beğeni ile izlendi

f-

ÇocuK Bayramına görkemli kullama

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 91. 
yıldönümü görkemli- 
bir törenle kutlandı. 
Cumartesi günü tüm 
yurtta ve dış temsil
ciliklerimizde yapılan 
törenlerle yarının 
büyükleri olan 
bugünün küçükleri, 
Gemlik Atatürk 
stadını dolduran bin
lerce kişinin izlediği 

tönenlerde yaptıkları 
müzikli gösterilerle 
alkış topladılar.

TÖRENLER 
BAŞLIYOR 
Cumartesi günü ilk 
tören Atatürk Anıtı 
önünde düzenlendi. 
Atatürk Anıtı’na 
çelenklerin kon
masından sonra 
saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal 
Marşımız okundu. 
Daha sonra, Atatürk 
Stadındaki ikinci 
tören yerine gidildi. 
Buradaki tören saat 
10.oo da başladı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Kıd. Albay 
Mehmet Ali Toroslu, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in halkın ve 
öğrencilerin bayra
mını kutlamasından 
sonra İstiklal 
Marşı okundu, 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen günün 
anlamını belirten bir

konuşma yaptı.
Daha sonra 
23 Nisan nedeniyle 
düzenlenen yarış
malarda dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri verildi. 
Öğrencilerin Andı’nın 
seslendir meşinden 
sonra öğrenciler, 
günün anlamını 
belirten 
şiirler okudu.
Şiirlerin okunmasın

dan sonra ise tören 
resmi geçidi yapıldı. 
Geçit töreninden 
sonra İlköğretim 
Okullarının Beden 
eğitimi öğretmen
lerinin hazırladığı 
kız ve erkek öğrenci
lerin katıldığı sportif 
gösteriler başladı. 
Gösteriler büyük 
beğeni ile izlendi. 
Gösterilere bin 100 
öğrenci katıldı.
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Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa mil
letvekili adayı Yavuz 
Koca, gazetemizi 
ziyaret etti.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Gençlik 
Kolu Başkanı ile 
Ülkü Ocakları 
Derneği Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz ile birlikte 
gazetemizi ziyaret 
eden Koca, 
gazetemiz sahibi ve 
başyazarı Kadri

Kızılay’dan teşeklıiir alaketi
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi’nin 
Orhangazi 
Caddesi’nde bir 
hayırsever vatanda 
şın bağışladığı arsa 
ya yaptırılan dernek 
inşaatına ve derneğe 
maddi katkıda bulu
nanlara teşekkür 
plaketi verildi. 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube Başka 
nı Gökhan Özler, 
derneğe maddi 
destek sağlayan 
Nusret.Mutman, 
Cavit Mirasyedi, 
Tamer Kaplan, Tarık 
Kaplan, Mustafa 
Semiz, Zeynep Akış, 
Belgin Gölcük,

Güler ile Gemlik ve 
ülke sorunlarını 
görüştüler.
12 Haziran günü 
yapılacak olan mil
letvekili seçimlerinin 
Türkiye için büyük 
önem taşıdığını 
söyleyen Yavuz 
Koca, “Türkiye AKP 
iktidarından kurtul
malıdır” dedi. 
Gemlik’teki olayları 
da yakınen takip 
ettiklerini söyleyen 
Koca, iktidarı 
eleştirdi.
Başbakan

Cengiz Harita, Öz 
Ufuk İnşaat, Mimak 
Yapı Denetim’i 
ziyaret ederek, 
teşekkür plaketi 
verdiklerini söyledi. 
Özler, derneğin 
inşaatının son aşa

Erdoğan’ın 
Türkiye’yi başkanlık 
rejimine götürmeyi 
planladığını 
söyleyen Koca, 
Güney Doğu 
Anadolu’da bir 
çok ilde devletin 
bulunmadığını, 
devlete karsı 
büyük illerde 
ayaklanmanın 
yaşandığını söyle 
yerek, Gemliklilerin 
AKP’yi iktidardan 
indirmek için 
MHP’ye güç ver
melerini istedi.

maya yaklaştığını, 
ancak mali imkansız 
lıklar nedeniyle 
inşaatı bitiremedik
lerini, yardımsever 
Gemliklilerden 
destek beklediklerini 
belirtti.

MHP Gemlik Kadın 
Kolları Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
şehit ailelerini 
ziyaret ettiler. 
Kadın Kolları 
Yöneticileri, yaptık
larını açıklamada, 
“Askerlik bizlerin 
inancına göre 
Peygamber Ocağı 
olarak anılır, 
Peygamber 
efendimizin doğu
munun kutlandığı 
bu hafta vesilesi ile 
canlarını bu toprak
lar için feda etmiş, 
şehitlik mertebesine 
ulaşmış ve Hz.
Peygamber safların
da yerlerini almış 
tüm şehitlerimizi 
şükran ve minnetle 
anıyoruz. Kutlu 
Doğum HaftâsTnın 
hayırlara vesile 
olmasını dileriz. ” 
dediler.

Birey Oershanesi öğlencileri hiraraw geldi

kutladılar.
Öğrenciler, kendi hazırladıkları yiye

cekleri yiyerek,
hem sohbet ettiler, 
hem eğlendiler.

Birey Dershanesi 
öğrencileri, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 

•Milton’da kendi 
aralarında düzen
ledikleri eğlencede

MİMİM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No.: 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Tax : 513 35 95
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Ozdîlek'te 23 lisan Senliği MWIMI

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
Özdiiek’te çocuk 
şenliği düzenlendi. 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi ve 
diğer Özdilek 
mağazalarında da 
geleneksel hale 
gelen çocuk şen
liğinde Nadide 
Atamer Anaokulu ile 
Sevgi Bahçesi 
anaokulunun minik 
öğrencileri gösteri 
ler düzenlediler. 
Birbirinden değişik 
kıyafetler ile minik 
öğrencilerin yaptığı 

gösteriler, 
Ozdilek’e gelenler 
ile veliler tarafından 
ilgi ile izlendi. 
Özdilek Gemlik 
İşletme Müdürü
Erkan Ubay, 
23 Nisan çocuk 
şenliklerini her yıl 
mağazalarında 
minik öğrenciler 

ile birlikte 
kutlamaktan mutlu
luk duyduklarını 
söyledi.
Özdilek Halkla İlişki 
ler Sorumlusu
Ayfer Aksu, minikle 
rin 23, Nisan çocuk 
şenliğinde tüm 
hünerlerini göster
diklerini belirtti.

TEMA Gemlik 
Şubesi’nin iki 
öğrencisi 
Kocaeli’nde yapılan 
7. Ulusal TEMA 
Şenliği’ne katıldı. 
20-21 Nisan gen
lerinde Kocaeli 
Sabancı Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen 7. Ulusal 
Yavru TEMA 
Şenliği’ne ilçemiz
den Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Öğretmeni Eşref 
Turan gözetiminde 
aynı okuldan İrem 
Nalbant ile Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan Eray 
Turan temsilci 
olarak katıldılar. 
Toplantıya Genel 
Müdürü Prof. Orhan 
Doğan, TEMA 
Teşkilatlandırma 
Bölge Başkanı 
Temel Uras, Yavru 
TEMA Koordinatörü 
Deniz Akçay da 
katıldı. 41 ilden 
gelen 82 öğrenci 
H’leri ile ilgili ‘Çevre 
sorunları ve Çözüm’ 
önerilerini oplantıda 
sundular. Toplantı sonunda katılım cılara belge verildi.

Gemlik dertlisinden gol sesi çıkmadı

Çotanakspor ile 
Körfezspor arasında 
oynanan maçta gol 
sesi çıkmazken, ikin
ci yarıda Orhan'ın 
atılmasıyla 10 kişi 
kalan Körfezspor 
son dakikalarda 
galibiyeti kaçıran 
taraf oldu. 
İkinci Amatör Küme 
l.nci grupta 
oynanan Gemlik der- 
bisinde mücadele 
nefesleri kesti. 
Maça iyi başlayan ve 
rakibini baskı altına 
alan Körfezspor, 5* 
ci dakikada Orhan'la 
yakaladığı öne 
geçme şansını 

değerlendiremedi. 
İlerleyen dakikalarda 
oyunda dengeyi 
kuran Çotanakspor 
28. ve 35. dakikalar
da yakaladığı fırsat
ları gole çevireme 
yince ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıda 
baskısını sürdüren 
Körfezspor rakip 
kalede daha etkili 
olurken 50. dakikada 
rakibiyle girdiği 
ikili mücadelede 
yerde kalan Orhan, 
küfür edince kırmızı 
kart gördü ve 
Körfezspor sahada 
10 kişi kaldı.

10 kişi kalmasına 
rağmen daha atak 
oynayan ve rakibine 
gol şansı vermeyen 
Körfezspor 55'te 
Alparslan'la şans 
bulurken 66. dakika

da Eren'in 25 metre
den köşeye giden 
şutunu kaleci Ömer 
aynı güzellikle dışarı 
tokatladı. İki takımın
da gol için rakip 
kaleye yüklendiği 

maçın son anlarında 
87. dakikada 
Çotanakspor’dan 
Orhan'ın gol denilen 
vuruşunda kaleci 
Serkan son anda 
topu tokatlayarak 
gole izin vermedi. 
89'da ise Emrah'ın 
çaprazdan şutu 
dışarı çıkarken maç 
başladığı gibi golsüz 
kapandı.

SAHA : Gemlik 
HAKEMLER : 
Olcayto Kaymak 7 
Saim Yaprak 7, 
Onur Tanrıverdi 7, 
ÇOTANAKSPOR : 
Omer 6, Fatih 5, 

Yadigar 4, (Murat 3) 
Göktuğ 5, Erkan 6, 
Kenan 6, Mustâfa 4, 
(Turgut 2) Orhan 5, 
Taha 5, Necati 5, 
(Alparslan 3) 
Burhanettin 5,

KÖRFEZSPOR : 
Serkan 6, Cihangir 6, 
Serkan İnceoğlu 6, 
Serkan Tahtalı 6, 
Anıl 6, Sekan 
Ayyıldız 4, Emrah 6, 
Eren 6, Ahmet 5, Or 
hân 4, (Onur 5) Ser 
can 5, (Alpaslan 3)

KIRMIZI KART : Dk. 
50. Serkan Ayyıldız 
(Körfezspor)
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BartMıfaıılıiîtoffiiıııısıMi
Karate federasyo 
nunun bu yıl İkin
cisini düzenlediği 
"Dünya çocukları 
Karate Turnu vasi" 
22-24 Nisan tarihleri 
arasında yaklaşık 
2500 sporcunun 
katılımıyla İstanbul 
Ahmet Cömert spor 
Salonunda yapıldı 
2.Uluslararası 23 
Nisan Dünya çocuk
ları karate turnuvası-^ 
na Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
kulübü minik karate 
takımı sporcuları 
dünya çocuklarıyla 
Minderde buluştu. 
Aktif spor kulübü 
başkanı ve Antre 
nörü Murat Yaşar 
Önal, “karate 
takımımız böyle 
büyük bir organizas 
yona ilk kez katılmış 
uluslararası arenada 
ilimizi ve ilçemizi 
temsil etti.
Müsabakaya karate 
takım kata kate
gorisinde katılarak 
sporcularımızın 
dünya çocuklarıyla 
kaynaşarak hem 
sportif hem de 
sosyal anlamda 
tecrübe kazanması

başarıya giden 
yoldur. Minik karate 
takımımızın göster
miş olduğu perfor
mans dan memnun 
kaldık. Eğitimleri 
mizde verdiğimiz 
teknik ve taktik bilgi
lerimizi bol bol tur
nuvalara katılarak 

pekiştirmiş ve maç 
heyecanını yenmiş 
oluyoruz. Karate ta 
kimimiz kata da be 
şinci olarak ilçemize 
döndü. ” dedi.
Kazandığımız bu 
tecrübe sayesinde 
önümüzdeki yıl 
hedefimiz 

şampiyonluktur 
diyen Önal, 
“Kulübümüzün 
böyle ulusal ve ulus
lar arası müsabaka 
la ra katılmasını sağ 
layan Borusan Lojis 
tik firmasına ve Gem 
port A. Ş'ne teşek 
kür ediyoruz” dedi

Ehliyetsiz elefctriMi 
hisiklei kullananlara 

290 lira ceza kesilecek
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Tescil Denetleme 
Büro Amiri Komiser 
Yardımcısı Ömer 
Meşe, elektrikli 
bisikletleri kullan
ma yaşının 15 ola 
rak belirlendiğini, 
artık sürücülerden 
A1 ehliyeti istene 
ceğini söyledi 
Gücü 0.25 kilovat
tan az ve hızı saatte 
25 kilometreden az 
olan elektrikli bisik
letlerin, karayolları 
trafik yönet
meliğinde bildirilen, 
silindir hacmi 50 
santimetre küpü 
geçmeyen içten 
patlamalı veya elek
trik motoru ile 
donatılmış ve imal 
hızı saatte 45 kilo
metreden az olan 
bisikletler sınıfına 
girdiğini bildiren 
Meşe, "Elektrikli 
bisikletlerin 15 
Nisan 2011 tarihli 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 
emriyle A-1 sınıfı 

sürücü belgesi ile 
kullanılması gere 
kiyor. Söz konusu 
araçlara, motorlu 
araçlar tip yönet
meliği (MOTOY) kap 
samı dışında olma 
lan sebebiyle 
uygunluk belgesi 
düzenlenemeyecek. 
Tescil işlemleri için 
uygunluk belgesi 
dışında ne tür bir 
belge gerektiği ko 
nusunda AB uygu
lamaları da dikkate 
alınarak, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'n 
ca çalışma yapıl
masının uygun ola
cağı kararlaştırıldı" 
dedi.
Elektrikli bisiklet 
sürücülerinden A1 
sınıfı sürücü belge
si isteneceğini, 
ehliyetsiz olanlara 
290 TL ceza kesile
ceğini açıklayan 
Meşe, sürücünün 
yanı sıra araç 
sahibi hakkında da 
cezai müeyyide 
uygulanacağını 
bildirdi.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Mac ide 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 

MORTGRGG BROK6Rİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

■_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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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Fiyatyükselıli Kaçan et arttı
Geçen yıl et fiyat
larının yükselme
siyle birlikte bu 
ürüne yönelik 
kaçakçılık da rekor 
seviyede artış gös
terdi. Emniyet Genel 
Müdürlüğü rapor
larına göre, 2008 
yılında ele geçirilen 
kaçak kırmızı et 710 
kilo, 2009’da 4,5 ton 
iken geçen yıl 74 
ton 947 kiloya yük
seldi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı tarafın
dan 2010 yılında 
gerçekleşen mali 
suçlarla ilgili rapor 
yayınlandı. 
Türkiye’de gerçek
leşen emtia 
kaçakçılığı arasında 
geçen yıl kırmızı et 
ve canlı hayvan 
önemli yer tuttuğu 
gözlenen raporda, 
canlı hayvan 
sayısındaki azal
maya bağlı olarak 
kırmızı et fiyatlarının 
önceki yıla oranla 
arttığına dikkat çek
ildi. Özellikle, 2010 
yılı Haziran ayı 
itibariyle söz 
konusu ürünün pe 
rakende satış fiyat
larında belirgin bir 
artış meydana 
gelirken, aynı 
dönemde gerçek
leştirilen operasy
onlarda Hatay, Van, 
Malatya, Kilis, Rize 
ve Antalya illerinde 
yüksek miktarlarda 
kırmızı et ele geçiril
di. Kaçak kırmızı 
etlerin ağırlıklı 
olarak İran ve 
Suriye’den temin 
edildiği bununla bir
likte, Gürcistan, 
Bulgaristan ve Ege 
adalarından da

Türkiye’ye kaçak et 
girişinin olduğu 
belirlendi.
Raporda, 2008 yılın
da 19 bin 724 adet, 
2009 yılında 19 bin 
55 adet gerçekleşen 
kaçak canlı hayvan 
girişinin, geçen yıl 
ise 52 bin 652 adet 
olduğu vurgulandı. 
Yapılan operasyon
lar sonucu 2008 
yılında 710 kilo, 
2009 yılında ise 4 
ton 585 kilo kaçak 
kırmızı et ele geçir
ilirken, bu sayının 
geçen yıl 74 ton 947 
kiloya yükseldiği 
bildirildi.
Türkiye Kasaplar, 
Besiciler ve Et 
Ürünleri Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Federasyonu 
Başkanı Fazli 
Yalçındağ, 2010 
yılının sektör açısın
dan sıkıntılı geçtiği
ni, 2008-2009 yıl
larında et fiyatların
da aşağıya doğru 
hareketlilik gözlem
lenirken, geçen yıl 
bunun tam tersinin 
yaşandığını ifade 
etti. Süt ürünlerinin 
piyasada yeterince 
değerlendirilmemesi 
ve para etmemesi 
sonucu üreticinin 
2008-2009 yıllarında 
hayvanını kesime 
verdiğini bunun da 
geçen yıl et fiyatları
na yansıdığını vur
gulayan Yalçındağ, 

şunları kaydetti: 
"2010 yılında etin 
bulunmaması 
nedeniyle fiyat artışı 
yaşandı. Devlet kes
imlik canlı hayvan 
ithalatına izin 
çıkardı. Giderek 
karkasın ithalatına 
da destek verdi ve 
bu işin özel sektöre 
devredilmesini 
sağladı. 2010 yılı 
sektörün geçirdiği 
en kötü yıldı. Ancak, 
canlı hayvan ve 
karkas et ithalatı 
nedeniyle bu yıl 
aynı sıkıntı yaşan
maz. Ülkemizde etin 
temininde herhangi 
bir sıkıntı olmaya
cağını öngörüyoruz. 
Piyasalarda yavaş 
yavaş normal 
seyrine döndü. Bu 
yıl fiyatlarda düşüş 
bile yaşanıyor. 
Geçtiğimiz yıl, et 
bulamıyorum, 
dükkanımı aça
madım, kiramı 
ödeyemedim şek
linde çok sayıda 
telefon alıyordum. 
Tedbirler alındıktan 
sonra bu tür sıkın
tılar azaldı. İthalatla 
bu sıkıntıların 
önüne geçilebildi. 
İthalat mecburiyet
ten kaynaklandı, 
olması gereken bir 
şeydi. Ama bizim 
gönlümüzden 
geçen, ülkemizin 
üretimde yeterli hale 
gelmesi."

II

Mlt'llllllIlBİMliliiMlI
Türkiye kentsel 
nüfusunu temsilen 
17 ilde gerçekleştir
ilen "Meslekler 
Araştırması" 
şonuçları belli oldu. 
İşte ebeveynlerin ve 
çocukların en çök 
tercih ettikleri 
meslekler...
Visa Europe ve.23 
üye bankası ile 
Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı 
(TEGV) işbirliğiyle 
hayata geçirilen 
“Renkli .Ufuklar” 
projesi kapsamında, 
İnfakto Research 
Workshop’un 814 
kişiyle yaptığı 
araştırma çocuklar 
ve ebeveynler 
tarafından en çok 
tercih edilen 
mesleklerin öğret
menlik, doktorluk, 
polislik ve avukatiık 
olduğunu ortaya 
koydu.
Araştırma sonuçları
na göre, Türkiye’de 
çocukların yanı sıra 
ebeveynler de 
meslek seçimi 
konusunda yeterli 
bilgiye sahip değil. 
Renkli Ufuklar kap
samında hayata 
geçirilen Kariyer 
Yolculuğuma 
Başlıyorum pro

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

gramı çocukların 
farklı meslek alter
natifleri ve bunların 
gerektirdiği beceril
er hakkında 
bilinçlenmesini 
hedefliyor.
Meslekler Araştırma 
sı’na göre Türkiye 
genelinde çocuklar 
ve ebeveynler 
tarafından en çok 
tercih edilen meslek 
öğretmenlik: çocuk
ların yüzde 25’i 
öğretmen olmak 
I’&fenxeiT, eüeveyn- 
lerin yüzde 30’u 
çocuklarının öğret
men olmasını 
istiyor.
Araştırma 
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sonuçlarına göre, 
çocukların en çok 
tercih ettikleri 
mesleklerin başında 
öğretmen (yüzde 
25), doktor 
(yüzde 17), polis 
(yüzde 13) ve 
avukat (yüzde 5) 
olmak var.
Ebeveynlerin tercih
leri de çocukların 
seçimi ile paralellik 
gösteriyor.
Ebeveynlerin yüzde 
30’u çocuklarının 
öğretmen olmasını 
isterken; yüzde 21’i 
doktor, yüzde 6’sı 
polis ve yüzde 5’i 
avukat olmasını 
istiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 ço 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
•ERLİK'İN İLK «ONLOK SİYASİ «AZITISİ ^

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI3948 

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)

lllIlMlil
TOM

ILW115.JW1IW 
MREÇELİ 

İİİ'tt'IÜi'M
ÇM AĞACI 
İ8.Î0-21.00

Rezervasyon 
|Ttl;5l5J52l)
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tiim fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

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 gösterilmeli 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlamr^argMİ

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


□ 4
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Nükleer Santraller
nrotesto edildi

Çernobil Nükleer Santralinin sızıntı yap
masının 25. yıldönümünde Gemlikli nük
leer karşıtları, İskele Meydanı'nda yaptık
ları basın toplantısıyla nükleer santral 
yapımlarını protesto ettiler. Haberi 2’de
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Masa Tenisi 
Senlini ödülleri 

dağıtıldı
Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor 
Salo nu’nda yapılan Gemlik Lig 
Heyeti tarafından organize edilen 
Küçükler ve Yıldızlar kategorisi Ma 
sa Tesini Şenliği, 11 ilköğretim oku
lunun katılımı ile gerçekleşti. 5'de

Kızgın pazarcı Belediyede kurşun yandırın
Gemlik Belediyesi’n 
de dün Başkanvekili 
Refik Yılmaz ile 
görüşmek isteyen 
Sinan Yıldırım adlı 
pazarcı esnafı, Baş 
kanvekiliyle görüştü 
dilmeyince, yanında 
getirdiği tabancayla 
havaya 4 el ateş etti. 
Olay dün saat 
17.10 sıralarında 
meydana geldi.
Hürriyet Caddesi 
Taşköprü civarında 
seyyar tezgah açtığı 
öğrenilen Sinan 
Yıldırım, Belediye

Zabıta görevlilerinin 
kendisine rahat 
vermediğini iddia 
ederek, Belediyeye 
giderek Baş kan ve 
kili Refik Yılmaz ile 
görüşmek istedi. 
Belediye görevlileri 
nin mesai bitimi 
olduğu için belediye 
den ayrıldığı sırada 
Başkanvekili Yılmaz 
odasında çalışıyor
du. Görevlilerin Yıldı 
rım’a “Toplantı var 
şimdi görüşemez 
siniz” dediği öğre
nildi. Buna kızan

Sinan Yıldırım 
yanında getirdiği 
tabancayı çıkarıp 
havaya 4 el ateş etti. 
Yıldırım daha sonra 
salınarak Belediye 
den çıkıp gitti.
Silah sesleri üzerine 
odasından çıkan 
Başkanvekili ne 
olduğunu sordu.
Durumun Emniyete 
bildirilmesi üzerine, 
olay yeri ekibi 
Belediye’ye gelerek 
inceleme yaptı.
Bulunan 4 tabanca 
kovanının kuru sıkı

tabancaya ait 
olduğu anlaşıldı. 
Olaydan sonra 
Yıldırım’ın babasının 
Belediye’ye gelerek 
Başkanvekili Refik

Yılmaz ile görüştü 
ğü öğrenildi.
Sinan Yıldırım, 
daha sonra İskele 
Meydam’na giderek 
orada havaya

bir iki el ateş 
ettikten sonra, 
geçen bir ekip 
otosunu 
durdurarak 
teslim oldu

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ükleer Santraller sorunu
Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nin pat

lamasından bu yana 25 yıl geçti.
Eğer, Çernobil olayı yaşanmasaydı, dünyanın 

dikkati nükleer santrallere çevrilmeyecekti.
Nükleer Santraller pahalı bir yatırım.
Genellikle ucuz elektrik enerjisi üretmek ama 

cıyla kurulur.
Santraller, zenginleştirilmiş uranyumun işlen 

mesiyle elde edilen enerji ile çalışır.
Enerji elde edilirken, insan sağlığına ve çevre 

ye zararlı radyasyon ortaya çıkar.
Bunu kontrol altına alamazsanız, insanlar ve 

diğer canlılar ölür, rüzgar veya su ile başka yer 
lere taşınan radyasyon, canlıların sakat kalma 
sına, kalıtımsal bozukluklara ve kansere neden 
olur.

Japonya’da yaşanan son depremden sonra 
Fukuşima faciası daha geçmediği için nükleer 
enerjiye tepkiler büyüyor. Devamı syf 4’de
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Gürhan ÇETİNKAYA
Demokrasi....

CHP bine yakın partilinin izlediği toplan
tıyla adaylarını tanıttı...

Toplantıya damgasını çiçeği burnunda, 
rozeti yakasında CHP'li Turhan Tayan'ın 
konuşması vurdu demek çok da abartı 
olmaz.

Eee ne de olsa 50 yıldır Adalet 
Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde ,Doğru 
Yol Partisi'nde siyaset yapıyor.

O kadarcık da "farkı" olsun...
Verilen alkışlı desteğe bakılırsa CHP'liler 

Tayan'ı içselleştirmiş.
Tayan da konuşmasında verdiği ince 

mesajlarla, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve 
Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntıladığı söz 
ve pasajlarla son olarak da "mevzubahis 
vatansa gerisi teferruattır "diyerek ayrın
tıya takılmanın çok da gerekli olmadığını 
vurguladı.

nükleer Santraller pımesie edilii
CHP gerçekten de adaylarını saptarken 

sağ-sol, bölge, etnik köken ayrımı yap
mamış.

Trakya'dan Ardahan'a kadar Türkiye 
Coğrafyasını aynen yansıtmış.

Zaten;
Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

olanaksızlıkların neden olduğu göçün de 
etkisiyle "kentlerde" doğal buluşmalar 
gerçekleşmiş.

İş alanlarının ve iklimsel özelliklerin 
ziyadesiyle sunulduğu Bursa'da ise böl
gelerin buluşması neredeyse en üst nok
tada. *****

Genel Başkan Yardımcısı ve 12
Haziran'da gerçekleşecek milletvekilliği 
genel seçimlerinde CHP'nin Bursa birinci 
sıra adayı Sena Kaleli;

Partilileri selamlarken yaptığı konuş
masında CHP'nin seçim bildirgesine "ara 
başlıklarla" değindi.

Eşitlikten,
Ekonomiden,
Tarımdan,
Hayvancılıktan , 
Özgürlüklerden, 
Örgütlü toplumdan, 
Çocuk ve kadın hakkından, 
İşsizlikten,
Yoksulluktan söz etti...
Çözüm önerilerini sundu...
Hepsi de yüreklere su serpen, insanlara 

derin ve rahat nefes aldıracak türden.
Kaleli konuşmasında "siyasal yapı" daki 

eşitsizliklere ve haksızlıklara da yer 
verdi...

"Dokunulmazlıkları kürsü dokunulma
zlığı ile sınırlayacağız" dedi.

"Parti içi demokrasi "dedi. 
"Siyasal Ahlak Yasası" dedi. 
Güzel ve hoş söylemler...*****
Dileğimiz o ki;
Söylenenlerin eskilerin deyimiyle kuvve

den fiile geçirilmesi...
Çünkü biz de siyasetçiler genellikle, 
Muhalefette doğru söyler de, 
İktidar koltuğuna oturunca şaşar.*****
Sapmayacağına dair izlenim uyandırmak 

için örneğin...
CHP yürürlükte olan Siyasal Partiler 

Yasasrna karşın,
’ «Kendi öz yapısında tüm Türkiye'de ön
: kİ m yapabilir ve aday adaylarıyla 

aplumu kucaklaştırabılirdi...
Ve çıkan ortak akıla değer vererek 

örgütte yükselmesi olası çatlak sesleri 
kaynakta kesebilirdi...

Gerçek anlamda birlik ve beraberliğin 
oluşmasına da "katkı" yapabilirdi...

Çernobil Nükleer 
Santralinin sızıntı 
yapmasının 25. 
yıldönümünde 
Gemlikli nükleer 
karşıtları, İskele 
Meydam’nda yaptık
ları basın toplan
tısıyla nükleer 
santral yapımlarını 
protesto ettiler. 
CHP İlçe Yönetimi, 
Kadın ve Gençlik 
Kolan ile DSP yöneti 
çilerin de destek 
verdiği protesto 
açıklamasında 
Japonya’nın 
Fukişima kentinde 
yaşanan nükleer 
sızıntının Türkiye’de 
yaşanmaması için 
Türkiye’de nükleer 
santral yapılması 
gerekiyor diyenlere; 
"O halde Fukuşi 
m a'ya tatile gidip 
buram buram 
radyoaktif hava 
soluyun” dediler. 
Dün, saat 12.30 da 
İskele Meydanı 
Festival Alam’nda 
toplanan sivil 
insiyatif üyeleri 
basın toplantısı 
düzenlediler.
Sivil insiyatif adına 
basın bildirisini 
okuyan Arca Atay, 
nükleer santrallerde 
elektrik üretiminin 
çok ucuz olduğunu 
söyleyenlere ses 
lenirken, “Bu abiler 
güçlü ülke olmak 
için nükleer santral- 
lar yapılmalıdır 
diyorlar. Çünkü 
bizim de atom bom
bamız olmalıymış. 
Bazıları da termik 
santraller çevreyi 
kömürle çalıştığı için 
çevreyi çok kiri eti 

yor, canlıları zehirli 
yor ama nükleer 
santraller çok 
temizdir, sağlıklıdır, 
ucuzdur.” 
Amerika’nın 
Japonya’ya nükleer
den elde ettiği 2 
bomba attığını 
yüzlerce insan 
öldüğünü, ölmeyen
lerin sakat kaldığını, 
kalan ömürlerini 
sakat olarak 
geçirdiğini anlattı. 
Bazı büyük devlet
lerin atom bombası 
denemelerinde 
toprak altında, 
okyanusları kirlet
tiğini, canlıları yok 
ettiklerini ve her 
yere radyasyon 
zehir yaydıklarını 
belirterek, 
Ukrayna’da 25 yıl 
önce nükleer 
santraiin patladığını 
binlerce insanın 
öldüğü anımsatıla 
rak, buradan yayılan 
radyasyon yüklü 
ölüm bulutlarının 
etkilediği insanların 
sakat çocuklar 
doğurduğunu, 
kansere yakalandık
larını söyleyen Arca 
Atay, Japonya’da 
yaşanan depremden 
sonra meydana 
gelen dev dalgaların 
nükleer santrallar- 
dan birini patlat
tığını, yüzlerce 
kişinin öldüğünü ve 
ölüm bulutlarının her 
yere yayıldığına 
dikkat çekti. 
Atay, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Japonya gibi bir 
gelişmiş ülkede 
nükleer santraller 
patlayabiliyor. O

santralleri yapanlar 
bu felaketi önlemeyi 
başaramıyorlar. Bu 
yapılar bazı ahilerin 
dediği gibi tehlike
siz, ucuz, temiz ve 
sağlıklı değiller. ” 
Atay, daha sonra bu 
santrallerle ilgili 
bilgiler verirken, 
santrallerin yapımı 
sırasında zengin
leştirilmiş uranyum 
kullanıldığını, bu 
süreçte dışarıya 
sürekli bağımlılık 
yaratıldığını, ithal 
elektrik için para 
ödenmediğini ama o 
elektriği üretmek 
için gereken 
uranyum için 
dışarıya trilyonların 
ödendiğini söyledi. 
Santrallerin işletme 
ömürlerinin 40 yıl 
olduğunu da hatırla
tan Atay, santralleri
ni çalışma sırasında 
sızıntıların radyoak
tif kirlilik yarattığını, 
atıkların dünyanın 
başının belası 
olduğunu hatırlattı. 
Türkiye gibi deprem 
riski yüksek ülkeler

de bu santrallerin 
nasıl bir felakete yol 
açtığının en son 
Japonya’daki 
Fukuşima kentinde 
nükleer felaketlere 
yol açtığına dikkat 
çekilerek, 
Türkiye’de kurulmak 
istenen Mersin, 
Sinop Samsun’da 
kurulması 
düşünülen nükleer 
santraller konusun
da şu görüşlere 
yer verildi: 
“Bu santraller 
Türkiye’nin 10 ihtiya 
cinin ancak yüzde 
5’ini karşılayabile
cekler. Bilim insan
larının hesaplarına 
göre, yüzde 5 lik bir 
elektrik için bu 
kadar riske girilmez. 
Türkiye’yi bir fela 
kete sürüklemenin 
anlamı yoktur.” 
Sık sık sloganlarla 
kesilen basın açıkla
masında “Nükleer 
Santrallere Hayır” 
pankartları açıldı. 
Basın açıklamasın
dan sonra protesto 
cular dağıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çantaları jiletle kesen yankesici yakalandı
Bursa'da, elindeki 
jiletle kadınların çan
talarını kesip içinde
ki cüzdanları çaldığı 
iddia edilen sabıkalı 
hırsız yakalandı.
Merkez Yıldırım 
ilçesinde kurulan 
pazarda alışveriş

Kıınılafclanaıı araç lnırdaya döndü
Bursa'da kimliği 
belirsiz kişiler 
tarafından kundak
lanan otomobil hur
daya döndü.
Yıldırım ilçesine 
bağlı 152 Evler 
Mahallesi Doğu

Mudanya'da facianın eşlmndeB döniiMii
Mudanya’da mey
dana gelen zincir
leme kazada 
facianın eşiğinden 
dönüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldıztepe 
mevkiinden Bursa 
istikametine giden 
Ertuğrul D'nin kul
landığı 34 VJ 4129

Kestiği ağacın altında kaldı
Bursa'da, kestiği 
ağacın altına kalan 
şahıs hayatını 
kaybetti. Olay, 
merkez Osmangazi

lİMlIMİtilliltillI İllidir İ1MMİ1I1IİI
Orhangazi’de nişan 
töreni sırasında 
içinde 5 bin TL'lik 
ziynet eşyası bulu
nan takı çantası, 11 
ve 12 yaşındaki iki 
çocuk tarafından 
çalındı, Güvenlik 
kameralarınca 
görüntülenen 
hırsızlık olayı 
şüphelilerinin 
kimliklerini 
belirleyen polis, 
çocukları arıyor. 
Olay, geçen hafta 
gündüz saatlerinde 
Orhangazi'deki 
bir düğün salonunda 
meydana geldi.

yapan 34 yaşındaki 
Nebahat B.'yi takip 
eden H.M., sokak 
timleri tarafından 
fark edildi. Nebahat 
B.'ye gizlice yak
laşan H.M, kadının 
omzunda asılı çan
tayı jiletle kesip için

Sokak'ta, E.K’ye (28) 
ait 16 ABS 83 plakalı 
park halindeki araç, 
sabaha karşı saat 
04.30 sıralarında 
aniden alev aldı.
Olay yerine gelen 
itfaiye ekiplerinin 

plakalı araç, Yılmaz 
Ç. idaresindeki 34 
ZM 2235 plakalı 
araca çarptıktan 
sonra Mudanya ya 
doğru kaçmaya 
başladı. Aynı araç, 
cadde üzerinden 
sokağa dönen 
Osman Ö'nün kul
landığı 16 BUR 74 

ilçesi Çukurca 
Mahallesi Ayok 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Yol 
kenarında bulunan

Turgay Cabaş ile 
Vildan Mercan'ın 
nişan töreni 
sonrasında takı 
törenine geçildi. 
Takı töreninin 
sonunda ise evliliğe 
ilk adımı atan çifte 
takılan para ve altın
lar gelinin yen
gesinin çantasına 

deki cüzdanı çaldık
tan sonra kaçmak 
isterken suçüstü 
yakalandı. İçinde 
kredi kartları, nüfus 
cüzdanı ve bir mik
tar para bulunan 
cüzdan Nebahat 
B.'ye teslim edildi.

müdahalesine rağ
men aracın motor 
kısmı yanarak tama
men kullanılamaz 
hale geldi. Araç 
sahibi, alakm siste
minde arıza olduğu 
için aracın kapılarını 

plakalı aracın sağ 
tarafına süratle çar 
parak, aracı kaldırım 
daki elektrik direği 
ne doğru savurdu.
Ertuğrul K. idaresin
deki likit gaz yüklü 
34 FG 4505 plakalı 
kamyonet de kazaya 
karıştı. Tüplerin pat
lamaması büyük bir 

kavak ağacını kesen 
Şaban U.'nun üzer
ine kestiği ağaç 
düştü. Ağacın altına 
kalan 57 yaşındaki 

konuldu. Eğlenmeye 
devam eden konuk
lar, nişan töreni 
sonunda çantanın 
çalındığını anlayınca 
durumu polise 
bildirdi.
Polis tarafından 
salondaki güvenlik 
kameralarının ince
lenmesi sonucu

8 ayrı hırsızlık 
suçundan kaydı 
bulunan H.M.'nin 
geçen ay aynı suç
tan girdiği cezaevin
den çıktığı öğrenildi. 
Zanlı, ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

dzcanvural1933@hotmaiicom 
www.rnilliyeVblog/özcan vural

Badem bıyıklı prof!

açık bırakarak evinin 
önüne park ettiğini 
söyledi. Olay yerin . 
de yanmış benzin 
bidonu bulunurken, 
aracın lastiklerinin 
de kesildiği tespit 
edildi.

faciayı önledi. 
Kazada hafif 
yaralanan Ertuğrul 
D., diğer araçlarda 
bulunan Serkan S. 
ve Taner A. Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı. Kazayla 
alakalı soruşturma 
devam ediyor.

Şaban U. ağır yara
landı. Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan şahıs kur
tarılamadı.

şüphelilerin 11 
yaşındaki A. D. ile 
kendisinden bir yaş 
büyük ağabeyi Ş. D. 
olduğu belirlendi. 
Görüntülerde, hırsız 
kardeşlerin yüzlerini 
gizleyerek girdikleri 
salonda 3 saate 
yakın gözlem yaptık
tan sonra aileler 
fotoğraf çektirmek 
için masadan kalk
tıklarında takıların 
bulunduğu çantayı 
çaldıkları saptandı. 
Polis, küçük hırsı
zları yakalamak için 
soruşturmayı 
sürdürüyor.

ÖSYM Başkanı Ali Demir ve onun 
açıklamalarından tatmin olanlar, 
şifreleme iddialarına günlerce karşı 
çıktılar.

En tepedekiler, tatmin olmuşlar 
açıklamalarında.!.
Ama bir çıkın bakın sokağa, milyon

larca tatminsiz genç^ kötü kötü bak
makta suratınıza.
Ama gelinen son nokta, itirafın ve 

ikrarın da ötesinde tam anlamıyla 
“beceriksizliğin” daniskası.

ÖSYM Başkanı Demir, adaylara 
gönderdiği mektupta bir şifreleme 
olduğunu açıkça kabul ediyor.
Ama “sehven” yani yanlışlıkla oldu 

diyor.
Yok ya!..
Bu kadar basit ha!.
E, vallahi bravo!..
Gençlik direnişte, isyanla sahip 

çıkıyor onuruna.
Çocuklarımızın emeklerini çalmaya 

kalkanlar ise, karşımızda pişkin 
pişkin sırıtmakta.

1 milyon 700 bin aile, yıllarca hazır
landılar bu sınava.
Bir kaç soru değiştiriyor çocuk

larımızın kaderini.
Başkan Demir ya olayın vahametini 

görmek istemiyor, ya da kamuoyunu 
“enayi” yerine koyuyor..

ÖSYM Başkanı Demir’in üniversite 
adaylarına gönderdiği mektup, aday
ları sakinleştireceğine daha da 
kızdırdı.
Velilerin mektuba yönelik tepkileri 

de dinmek bilmiyor.
Hukukçular ise Demir’in mek

tubunun “ikrar” yani “hata”yı kabul 
etme anlamına geldiğine dikkati çe 
kerek, yargının işini kolaylaştırdığını 
söylüyorlar.

Beylerimizde işi küçümsetip, 
doğruları yazanlara kızıp, bir anlam
da aba altından sopa gösteriliyor.

Demir keşke bu enerjisini ve boşa 
geçen 10 günlük süreci, medyaya 
kızma yerine, sorüları sehven 
şifreleyenleri bulmak için harcasaydı

Bak işte o zaman çok daha 
inandırıcı olurdu.
Cumhurbaşkam’na, Başbakan’a 

neden yanlış ya da eksik bilgiler veri 
liyor?..

Bazı bilgiler neden kamuoyundan 
saklanıyor?..
Yeni düzenlemelere gidilecek” 

deniliyor.
YGS üzerindeki şaibeler kalkmadan 

vicdanlar rahatlamadan, sadece 
bazılarının değil, herkesin tatmin 
olduğu bir noktaya gelmeden,sınav 
sonuçlarının alelacele açıklanması; 
ek sorunları da beraberinde getirir.

Bizden söylemesi, uyarmadı 
denilmesin..

mlîlr Körf&zy www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Nükleer santraller 
sorunu

Gemlikli doğaseverler ve nükleer enerji 
karşıtları dün bir basın toplantısı düzen 
leyerek, Türkiye’ye kurulacak nükleer 
santrallerin kurutmamasını istediler.

İskele Meydam’ndaki Festival Alam’nda 
bir avuç nükleer karşıtı, beyaz önlükler 
giyerek, Nükleer Santrallere “Hayır” de 
diler.

CHP yönetimi ve kadın kolları ile genç
lik kolları ile DSP den Ali Altuntaş da 
nükleer santralleri karşıtlarına destek 
verdiler.

100 bin nüfuslu koca bir ilçede doğaya, 
çevreye, insan sağlığına duyarlı insanla 
rın sayısının neden bu kadar az olmasına 
anlam vermek zor.

İktidar, Nükleer Santral kurmak istiyor.
Başbakan bu konuyu o kadar hafife ah 

yor ve evlerimizdeki tüp gazların nükleer 
santrallerden daha tehlikeli olduğunu 
söylemesinden korktukları için mi?

Yoksa “bana sokmayan yılan bin yaşa 
sın” mantığından mıdır bilmem ama du 
yarsız bir. toplumuz.

Hatırlayanlarınız vardır.
Çernobil faciasından sonra, radyasyon 

yüklü bulutların Karadeniz kıyılarına gel 
diğini yazan gazetecilere zamanın Çevre 
Bakanı ateş püskürmüş, çay bitkisinin 
radyasyondan etkilendiğini yazan çizen
leri fırçalamıştı.

Çaylarda radyasyonun olmadığını inan 
dırma için çay içerek, “bak ben bile çayı 
içiyorum” demişti.
Ama, yıllar sonra Karadeniz çevresinde 
birçok çocuk sakat doğmaya başlamış, 
depolardaki çayların radyasyonlu oldu 
ğu ortaya çıkmıştı.

Japonya’daki Fukuşima Santrali’nin tsu 
nam iden zarar görmesi nedeniyle kent 
boşaltıldı.

Santralin radyasyon sızması tüm çaba 
lara karşın önlenemiyor.

Bu facia üzerine başta Almanya, İsviçre 
1980 öncesi yapılan santralleri durdurma 
kararı aldı. Çin hükümeti nükleer santral 
yapımı onayını askıya aldı. Avusturya hü 
kümeti halk oylaması sonucu ülkedeki 
tek nükleer santralini işletmeme kararı 
aldı. İtalya hükümeti Çernobil olayından 
sonra ülkesindeki tüm nükleer santralleri 
kapattı, yenisini de yapmadı. Danimarka 
1970’den sonra nükleer santraller kurma
ma kararı almıştı.

4 Tüm bunlara karşın, biz de Mersin, 
Sinop ve Samsun da, nükleer santral kur 
ma heveslisi bir iktidar var.

Ne demeli, allah akıl ihsan etsin.
Türkiye birinci derecede deprem bölge 
sinde olmasını bile bile bu karar alınıyor.

Kira gelirleri rekorimeni Kemal Mil
Kira kazançları 
nedeniyle verdikleri 
beyanlar sonucu, 
2010 yılı kira gelirleri 
rekortmeni 352 bin 
048 lira kazancıyla, 
117 bin 236 lira vergi

ödeyecek olan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt oldu.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nce kira 
gelirlerinden dolayı

en yüksek vergi 
ödeyen ilk 100 kişinin, 
ödeyeceği vergileri 
açıkladı.
284 bin 013 lira 
kazanç bildiren Süer 
Akman 93 bin 424 lira

ile ikinci, 143 bin 265 
lira gelir bildiren 
Nimet Onur ise 44 bin 
162 lira ile üçüncü 
oldu. Diğer kira geliri 
vergi sıralaması 
şöyle:

2010 YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100’E GİRENLER

DÜNDEN DEVAM 
ADI SOYADI FAALİYET BEYAN EDİLEN HESAPLANAN

51- Fatih Demir G.M.Sİ
VERGİYE TABİ GELİR

32.891,36
VERGİ 
6.900,67

52- Haşan Türüdü G.M.S.I. 32.400,00 6.768,00
53- Vecihe Daraklı G.M.S.I. 31.143,75 6.428,81
54- Nazire Demir G.M.S.I. 30.380,17 6.222,65
55- Mehmet Bostancı G.M.S.I. 30.375,00 6.221,25
56- Tülin Gelişken G.M.S.I. 30.268,76 6.192,57
57- Haşan Kızıltan G.M.S.I. 29.456,25 5.973,19
58-H.AIi Özkardeş G.M.S.I. 29.257,50 5.919,53
59- H.Aydın Erenoğlu G.M.S.I. 28.687,00 5.765,49
60- Nurten Aşçı G.M.S.I. 28.125,00 5.613,75
61- Ali Demir G.M.S.I. 27.772,61 5.518,60
62- Emine Ayran G.M.S.I. 26.517,64 5.179,76
63- Cüneyt Ataoğuz G.M.S.I. 25.775,50 4.979,39
64- Muammer Peker G.M.S.I. 25.312,50 4.854,38
65- İbrahim Kaya G.M.S.I. 25.050,00 4.783,50
66- Ertan Doğru G.M.S.I. 24.862,50 4.732,88
67- I. Hulki Okan G.M.S.I. 24.041,25 4.511,14
68- Behiç Öner G.M.S.I. 23.969,25 4.491,70
69- Necla Çil G.M.S.I. 23.625,00 4.398,75
70- Şaban Öğütür G.M.S.I. 22.949,89 4.216,47
71- Günnas Anar G.M.S.I. 22.875,00 4.196,25
72- Hüseyin Yiğit G.M.S.I. 22.830,48 4.184,23
73- Ersan Ozan G.M.S.I. 22.500,00 4.095,00
74- Güler Tokuç G.M.S.I. 22.500,00 4.095,00
75- Ferda Özengen G.M.S.I. 22.050,98 3.973,76
76- Hasan İşçen G.M.S.I. 21.768,75 3.913,75
77- Cahit Durmaz G.M.S.I. 21.652,50 3.890,50
78- T. Turgay Özkardeş G.M.S.I. 21.000,00 3.760,00
79- Savaş Yavuz G.M.S.I. 20.812,50 3.722,50
80- Yünüs Peker G.M.S.I. 20.775,00 3.715,00
81- Ülker Ecer G.M.S.I. 20.250,00 3.610,00
82- Mehmet Ali Tokuç G.M.S.I. 20.250,00 3.610,00
83- Sami Eren G.M.S.I. 20.100,00 3.580,00
84- İsmet Dağ G.M.S.I. 20.081,25 3.576,25
85- Leyla Yalazı G.M.S.I. 19.539,37 3.467,87
86- Erkun İlgaz G.M.S.I. 19.050,00 3.370,00
87- Engül Mutlu G.M.S.I. 18.075,00 3.175,00
88- Emel Ertür G.M.S.I. 18.000,00 3.160,00
89- Güner Kiremitçi G.M.S.I. 17.250,00 3.010,00
90- Mehmet Pir G.M.S.I. 17.156,25 2.991,25
91- Emel Kurt G.M.S.I. 16.950,00 2.950,00
92- Berkay Uygun G.M.S.I. 16.218,75 2.803,75
93- Gülser Akman G.M.S.I. 15.900,00 2.740,00
94- Lale özdemir G.M.S.I. 15.236,25 2.607,25
95- Esamettin yolcu G.M.S.I. 14.475,00 2.455,00
96-Yüksel Biçer G.M.S.I. 14.250,00 2.410,00
97- Abdullah Kavlak G.M.S.I. 13.875,00 2.335,00
98- Mustafa Elmas G.M.S.I. 13.856,25 2.331,25
99- Hacer Sözer G.M.S.I. 13.800,00 2.320,00
100- Murat Yılmaz G.M.S.I. 13.800,00 2.320,00

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İlçe Liğ Heyetinin düzenlediği şenliğe katılanların tamamı madalya kazandı

Masa Tenisi Senliği ödülleri dağıtıldı
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Spor Salo 
nu’nda yapılan 
Gemlik Lig Heyeti 
tarafından organize 
edilen Küçükler ve 
Yıldızlar kategorisi 
Masa Tesini Şenliği, 
11 ilköğretim okulu
nun katılımı ile 
gerçekleşti. Şenlik 
karnaval havasında 
devam etti.
Şenliğe katılan tüm 
sporcular birincilik 
madalyası aldı.
Gemlik İlköğretim 
Okullarının Beden 
Eğitimi Öğretmen
lerinin tümünün 
katılımıyla gerçek
leşen karşılaşmala 
rın ödül törenine, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
‘ilçe Milli 'tğîtım 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Akif Alanlar, İmam 
Hatip Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen ve 
Beden Eğitimi Öğret
meni Bekir Gülırmak 
ve ilköğretim okulu 
beden eğitimi

öğretmenleri katıldı. 
Tüm Öğrencilere 
madalyaları Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ve Akif Alanlar 
ile diğer katılımcılar 
verdi.
Kategorilerine göre 
dikkat çeken öğen- 
ciler Masa Tenisinin 

geleceği için umut 
verdiler.

YILDIZ KIZ 
KATEĞÖKİSİ 
YILDIZ ERKEK 
KATEGORİSİ 
1-UMURBEY İ.Ö.O 
1-ÖZEL AYKENT 
İ.Ö.O.
2-ÇINAR
2- UMURBEY İ.Ö.O. 
3-NAMIK KEMAL 
İ.Ö.O.

3- LALE KEMAL 
KILIÇ İ.Ö.O. 
KÜÇÜKLER 
Kategorisi KIZ

1-Çınar İ.Ö.O
2-Lale Kemal İ.Ö.O
3-Atatürk İ.Ö.O
Küçükler kategorisi

Erkek
1-Özel Aykent İ.Ö.O 
2-11 Eylül İ.Ö.O.
3- Çınar İ.Ö.O

S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN 

TEŞEKKÜR
21.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 

toplantısının birlik ve beraberlik içinde 
geçmesini sağlayan Gemlik Kooperatifi Başkanı 

Sayın HÜSEYİN PEKER, Erdek Kooperatifi 
Başkanı Sayın MUSTAFA GÜMÜŞTAŞ, Orhangazi 
Kooperatifi Başkanı Sayın REMZİ BAYRAM, İznik 

Kooperatifi Başkanı Sayın ERGÜN SÜRÜCÜ, 
Edincik Kooperatifi Başkanı Sayın YUSUF 

ALAK, Mü reft e Kooperatifi Başkanı 
Sayın KAHRAMAN KOÇER ve Marmaraadası 
Kooperatifi Başkanı Sayın HASAN ORGAN ile 

Genel Kurulumuza katılan 
saygıdeğer Delegelerimize ve 

değerli basınımıza teşekkür ederiz.

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU

.................II...... ..... I —

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk - 
Korosu 23 Nisan 
programı büyük 
beğeni ile izlendi. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Çocuk 
Korosu konseri 24 
Nisan 2011 günü 
akşamı yapıldı. 
Şef ve çalıştırıcı 
Emekli Müzük 
Öğretmeni 
Mehmet Taşpınar’ın 
yönettiği Çocuk 
Korosu birbirinden 
güzel eserler 
seslendirdi.

Belediye Teknik 
Başkanveki Muhar 
rem Sarı’nın da 
izlediği koro büyük 
beğeni topladı. 
Koroda bulunan 
öğrencilerin 21 inin 
enstrümanlarıyla 
katıldığı koronun 
birinci bölümünde 
veliler, öğrencilerin 
okuduğu türkülere 
eşlik ettiler. 
Konser bitiminde 
söz alan şef Mehmet 
Taşpınar, şunları 
söyledi: 
"Ben, bir köy ens
titüsünde yetiştim. 
Burada aldıâım 

müzik eğitimi ile 
müzik öğretmeni 
oldum. Bugüne 
kadar binlerce 
öğrenci yetiştirdim. 
Yetiştirdiğim 
öğrencilerimin tüm 
Atatürk ilke ve 
devrimlerinin yılmaz 
savunucularıdır. 
Çağdaş Türkiye 
Atatürk’ün eğitime 
ve bilime verdiği 
önem ile kurulacak
tır."
Taşpınar’ın konuş
ması salonda bulu
nanlar tarafından 
dakikalarca alkış
landı.
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Uludağ Üniversite Rektörü ve yardımcıları Belediyeyi de ziyaret ettiler

IIlMIllİlSİMntlIllBr

CHP kadın kolu 
üyeleri, gençlik kolu 
üyeleriyle birlikte 
12 Hazıran’da 
yapılacak genel 
seçim çalışmalarına 
kahvehanelerde 
emekliler başta 
olmak üzere tüm 
vatandaşlara bire 
bir anlatıyorlar. 
Kendi iktidarlarında 
toplumumuzun 
korunma hizmetle 
rine en çok ihtiyaç

Ak Parti Kadın 
Kollan seçim çalış
maları için start ver
meden önce tüm 
teşkilatı bir araya 
toplamak için 
Umurbey’de bir 

duyan emeklilere 
onurlu ve kailteli bir 
yaşam sağlanması 
gelir seviyesinin 
yükseltilmesi için 
CHP’nin seçim 
programını anlata 
rak birebir bilgilen 
diriyorlar.
Geçtiğimiz hafta 
içerisinde Bahkpaza 
rı kahvelerinin 
tamamını dolaşan 
CHP Kadın Kolu 
yöneticileri, kamu 

kahvaltı düzenledi. 
Kahvaltıda Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti 
Gemlik İlçe

. Başkanı Necdet 
Yılmaz, ilçe meclis 

kaynaklı sağlık 
hizmetlerinin 
emeklilerden katkı 
payı alınmadan 
sunulacağını, 
muayene ve ilaç 
alımlarında yapılan 
kesintilerin Kaldırıla
cağını, emekli 
maaşlarından 
kesilen sosyal 
destek priminin de 
kademeli olarak 
kaldırılacağını 
anlattılar.

üyeleri, ilçe teşkilatı 
yönetim kurulu 
üyeleri ve gençlik 
kolları, kadın
kolları mahalle ve 

köy temsilcileri de 
bulundular.

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, ile 
Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. A. Saim 
Kılavuz, Prof. Dr. 
İrfan Karagöz Bele 
diye Başkan Vekili 
Refik Yılmaz'ı maka 
mında ziyaret etti. 
Göreve geldikten 
sonra ilk kez Bursa 
dışındaki Üniver- 
site'ye bağlı yüksök 
okul ve fakülteleri 
ziyarete Gemlik'ten 
başladıklarını söyle 
yen Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Kamil 
Dilek, "Gemlik 
Yerleşkesini gezdik. 
Daha önce Yerleş 
ke'de açılması düşü 
nülen Uludağ Üni 
versitesi'ne bağlı 
Poliklinikler binasını 
gezeceğiz." dedi.

MHP'li aday Gemlik esnafını gezdi
MHP Bursa 
Milletvekili adayı 
Yavüz Koca Gemlik 
esnafını ziyaret etti. 
MHP Seçim 
Beyannamesinde 
bulunan esnaf ile 
ilgili maddeleri 
anlattılar. Muhtaç 
durumdaki ailelere 
aylık temel ihtiyaç 
larını karşılayabile
cekleri Hilal Kart 
ismiyle harcama 
kartları verileceğini 
söyleyen Koca, 
“Çeşitli adlar altında 
yapılması öngörülen 
destek ödeme tutar
ları bu kartlara yük
lenecektir. Küçük 
esnafın desteklen
mesi amacıyla bu 
kartlar sadece ika 
met edilen mahalde- 
ki (ilçe ve belde)

Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile 
getirirken Hukuk . 
Fakültesi'nin Gem 
lik'te kalması gerek
tiğini savunarak 
"Gemlik Marmara 
Bölgesi'nin ikinci 
bir Boğaziçi Üniver
sitesi konumunda 
dır. Özellikle Hukuk
Fakültesi'nin Gem 
lik'te kalmasını isti 
yoruz. Biz, Gemlik 
Belediyesi olarak 

esnaftan yapılacak 
alışverişte geçerli 
olacaktır, Esnaf ve 
sanatlardan, emekli; 
lik döneminde 
faaliyetlerine devam 
edenlerden yapılah 
sosyal güvenlik 
destek primi kesin
tisi tümüyle 

üniversite içinin 
güzelleş mesi ve 
daha iyi yapılan
masında elimizden 
geleni yapmaya 
çalışacağız " şek- 
linde konuştu.
Başkan Vekili 
Yılmaz, sanayisiyle 
her geçen gün daha 
da büyüyen ve 
gelişen, Bursa'nın 
en uzun deniz sahi- 
line sahip olan 
Gemlik'in ühiVer- 
siteyi hak ettiğinin 
de belirtti.

kaldırılacaktır.’’ dedi. 
Ziyaretlerinin son
rasında; “Gemlik’te I 
büyük ilgi ve olumlu 
hava İle karşılaştık 
bu seçimlerde 
Bursa’da 1. Parti 
olacağımıza 
inancımız artmış 1 
oldu.” dediler.

ELEMAN
Firmamızda 

vasıfsız olarak 
çalışacak 30 yaş altı 

Bay Elemanlar 
aranıyor.

0.224 524 73 54

ElEMflNLflR 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

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU, 

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNE 
UYUM SAĞLAYABİLECEK 
KARGO DAĞITIM VE ALIM 

İŞLERİNDE ÇALIŞABİLECEK 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
BAY PERSONEL ALINACAKTIR.

YURT İÇİ KARGO 
GEMLİK SERVİSİ 

513 20 71-513 55 05
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Yellen Yarışlarında Gemlilt farkı «asandı
Marmara Bölgesi 
Kupası Yelken 
Yarışlarında Laser 
4.7 sınıfında Milli 
Sporcumuz 
Hasan Sal 
Marmara Bölge 
birincisi, 
Laser 4.7 Kızlar 
sınıfında Tuğba 
Öksüz Marmara 
Bölge Kızlar Birin 
cisi, Laser 4.7 
Genel İkincisi 
Laser 4.7 Sınıfın 
da Enes Topkaç 
Marmara Bölge 
junior İkincisi 
oldu

Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2011 yılı faaliyet 
programında yer 
alan "Bölge 
Kupası 1. Ayak” 
Yelken Yarışları, 
Gemlik Yelken 
Kulübü ev 
sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 
Bölge Kupası 1. 
Ayak Yelken 
Yarışmaları 
Samsun, İstanbul, 
Gemlik / Bursa, 
Foça, İzmir ve 
Mersin olmak üzere 
toplam 5 bölgede 
optimist, laser 
radial ve laser 4.7 
sıhıflarına açık 
olarak yapıldı. 
Yarışmaya, Bursa 
dan, Gemlik ve 
Burgaz Yelken 
Kulübü, Tekirdağ 
İlinden Tekirdağ 
Yelken Kulübü, 
Çanakkale den, 
Çanakkale Gençlik 
ve Spor Kulübü ve 
İçtaş Yelken 
Kulübü, Balıkesir, 
Bandırma Ayvalık, 
Burhaniye Yelken 
Kulüplerin den 
toplam 65 sporcu 
katılmıştı.
Yarışlar sonunda,

Gemlik Yelken 
Kulübü Marmara 
Bölgesinde 
başarısını bir kez 
daha göstererek 
optimist sınıfında 
Hürcan Büberci 
Marmara Bölge 
Üçüncüsü, 
Hikmet Mert Çetin 
Marmara Bölge 
Beşincisi, Optimist 
Junior Birincisi 
Atacan Coşkun 
Marmara Bölge 
Optimist junior 
üçüncüsü
Laser 4.7 sınıfında 
Milli Sporcumuz 
Hasan Sal Marmara 

Bölge birincisi, 
Laser 4.7 Kızlar 
sınıfında Tuğba 
Öksüz Marmara 
Bölge Kızlar 
Birincisi, Laser 4.7 
Genel İkincisi 
Laser 4.7 Sınıfında 
Enes Topkaç 
Marmara Bölge 
junior İkincisi, 
Genel beşincisi, 
Cengiz Baydar 
Laser 4.7 genel 
altıncısı.
Laser Radial 
Sınıfında Cengiz 
Beliç Marmara 
Bölge Laser 
Radial dördüncüsü 

oldular. Üç gün 
üzerinden yapılan 
yarışmalarda 
sporcular Optimist 
Sınıfında beş yarış, 
Laser sınıfında 
altı yarış yaparak 
şampiyonayı 
tamamladılar. 
İlk gün eşen sert 
poyrazla sporcular 
keyifli anlar yaşatır 
ken, üçüncü gün 
beklenen rüzgar 
esmeyince, yarış 
yapılmadan geçildi. 
Aynı gün Gemlik 
Yelken Kulübü 
tesislerinde yapılan 
ödül töreniyle 

dereceye giren 
sporculara 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercüment 
Gemlik Yelken 
Kulübü Onursal 
Başkanı Mehmet 
Turgutve/ Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
tarafından 
ödüllerini aldılar. 
Bu şampiyonada 
başarı gösteren 
sporcularımız

Türkiye Yelken 
Federasyonu 
tarafından Marma 
ris'de gerçekleştin 
lecek olan Federas 
yon Kupası Yelken 
Yarışlarına katıla
caklar. Aynı zaman
da Yarışmaları 
izleyen Laser Milli 
Takım Antrenörü 
Burçin Yılmaz 
Sporcularımızdan 
Hasan Sal ile 
birlikte Tuğba 
Öksüz ve Enes 
Topkaç'ın Milli 
takım kampına 
da vet edileceği 
müjdesini verdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
BimmBlB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 
almış olduğu Kantincilik Kalfalık Belgemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. VAROL YILDIRAN

YENİ BİR DÜNYA YI ft[| |VftD||1 
KURMAK İÇİN UtUlUliÜA

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.0rg.tr

http://www.saadet.0rg.tr
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23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını okul- 
bahçesinde kut
layan Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu, 
okul ihtitiyaçları 
için kermes de 
düzenledi.
Okul Aile Birliği 
tarafından düzenle
nen gıda kermesi- 
büyük ilgi görürken, 
öğrenciler de okul 
içinde 23 Nisan 
Bayramı’m hazır
ladıkları programla 
kutladılar.
Kutlamalara öğren
ciler, öğretmenler 
ve veliler katıldı.
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
kutlamaların şenlik 
içinde geçtiğini 
söyledi.

GEMLİK BELEDİYESİ 
SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, olağan genel 
kurul toplantısı 15 Mayıs 2011 Pazar günü saat H.oo’de, 
Gemlik Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Toplantı çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, bir hafta sonra 
aynı yer, saat ve gündemle, tekrar toplantı yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin seçilmesi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu raporunun okunması
5- Bilanço ve kar zarar raporlarının okunması
6- Denetleme Kurulu raporlarının okunması
7- Yönetim kurulu ile denetleme kurullarının ayrı ayrı oyla

narak ibra edilmesi
8-Yönetim kurulu ile denetleme kurulunun seçilmesi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

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 Ah m, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

■ ■ / ■ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa) 1

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

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 4 4
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM • - * <

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

elm& sekeri
KREŞLERİ —. . . . .

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

ERKEN K fi YİT AVANTAJI
31MAVIS2011TRRİHİNC KADRR G€Ç€RUDİR

rnfo@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan 

detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:rnfo@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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MjlMilM
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 250 
maddelik Torba 
Yasa'nın 17 mad
desinin iptali için 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvurdu.
CHP, kamuoyunda 
Torba Yasa olarak 
bilinen 6111 sayılı 
yasanın bazı mad
delerinin iptali için 
Anayasa 
Mahkemesi'ne gitti. 
Meclis'te 
görüşmeleri aylarca 
devam eden 
yasanın, bazı mad
deleri sivil toplum 
örgütleri tarafından 
protesto edilmişti. 
CHP, yasanın 17 
maddesi için iptal 
ve yürütmeyi dur
durma talebinde 
bulundu. CHP kur
mayları yaklaşık 80

Tarihi afta hasınım seresi ımıjır
Vergi ve sigorta 
prim borçları başta 
olmak üzere yakla 
şık 300 kalemde 
kamu kurumlarmın 
alacaklarını kapsa 
yan tarihin en 
büyük borç affında 
başvuru süresi 2 
Mayıs'ta doluyor. 
Ancak hâlâ vergi 
daireleri ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) il müdürlük
lerinde yoğunluk 
yaşanıyor. Kamu 
kurumlan hafta so 
nu da mesai yapa 
rak başvurulara 
cevap vermeye 
çalışıyor. Hükümet, 
bu durumu dikkate 
alarak başvuru

sayfalık itiraz 
dilekçesi hazırladı. 
O maddeler arasın
da öne çıkanlar ise, 
kamuoyunda 
"Erbakan affı" 
olarak bilinen geçici 
madde. Geçici 
madde son anda bir 
önerge ile düzenle
menin içine eklen
mişti.

süresini bir ay uzata 
cak. Böylece son 
başvuru süresi 2 
Haziran'a kadar uza
yacak. Başvuruları 
olumsuz etkileme 
mesi için erteleme 
ye ilişkin duyuru ise 
süre bitimine bir ya 
da iki gün kala 
yapılacak. Ancak 
hükümet, süre uza
tımının süren başvu 
ruları olumsuz etki 
leyeceğini değer
lendirerek bu kararı 
ay sonuna kadar 
duyurmayacak. 
Ertelemeye ilişkin 
duyuru, süre bitimi 
ne 1 ya da iki gün 
kala yapılacak.
Yeniden yapılandır

O madde ile vefat 
eden Necmettin 
Erbakan'ın "kayıp 
trilyon" davasından 
olan yaklaşık 12,5 
milyon liralık borcu 
onda bire düşecekti. 
Bundan sonra 
gözler Anayasa 
Mahkemesi'nin 
vereceği kararda 
olacak.

maya ilişkin 
süre uzatımı, 
başvurular için 
geçerli olacak. 
Taksit ödeme 
süresi uzamayacak. 
Vergi ve SGK 
primleri başta 
olmak üzere 300 
kalemdeki kamu 
alacağının 
faizlerinin silinerek 
enflasyon oranında 
yeniden hesaplan 
dığı af başvuruları 2 
Mayıs'ta sona ere
cek. Ancak torba 
yasa ile Bakanlar 
Kurulu'na başvuru 
süresini ve ilk taksit 
ödeme süresini bir 
ay uzatma yetkisi 
verildi.

2011 yılının ilk 
çeyreğinde tüketim 
eğiliminin önemli 
göstergesi olan 
dolaylı vergilerin 
tahsilatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 20.7 artışla 38 
milyar 160 milyon 
TL’ye ulaştı.
2011 yılının ilk 
çeyreğinde tüketim 
eğiliminin önemli 
göstergesi olan 
dolaylı vergilerin 
tahsilatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 20.7 artışla 38 
milyar 160 milyon 
TL’ye ulaştı. Bu 
dönemde gelir, 
kurumlar ve servet 
vergilerinden 
oluşan doğrudan 
vergiler ise yüzde 
18.5 artışla 19 mil
yar 290 milyon TL 
oldu. Tüketim eğili
minin başlıca 
göstergesi olan 
dahilde alınan KDV 
(Katma Değer 
Vergisi) gelirleri 
2011 yılının ilk 3 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 26.3 artarken, 
ÖTV gelirlerinde 
yüzde 14 artış 
yaşandı.
Maliye Bakanlığı 
verilerine dayanarak 
yapılan hesapla
maya göre tüketim
den alınan dolaylı 
vergiler yılın ilk 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine

(Ellil'll İLİ CÛILİI EİT1Iİ C1EETEIİ

ABONE 
.OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

göre yüzde 20.7 
artışla 38 milyar 160 
milyon TL’ye ulaştı. 
Dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelir
leri içindeki payı 
geçen yılın aym 
dönemine göre 0.4 
puanlık artışla 
yüzde 66.4’e yüksel
di. Gelir, kurumlar 
ve servet vergi
lerinden oluşan 
doğrudan vergiler 
ise yılın ilk 3 aylık 
döneminde yüzde 
18.5 oranında artışla 
19 milyar 290 mily
on TL düzeyine 
ulaştı. Yüzde 3.99 
olarak gerçekleşen 
yıllık enflasyon 
indirgendiğinde, 
yılın 3 aylık döne
minde dolaylı vergi 
geı'ırien geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yaklaşık yüzde 15.8 
artışla 36 milyar 638 
milyon TL olurken, 
doğrudan vergi 
gelirleri ise yüzde 
13.8 oranında 
artışla 18 milyar 520 

NÖBETÇİ ECZANE
26 Nisan 2011 Salı 

ÖZLEM ECZANESİ

milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşti.

GELİR VERGİSİ 
TAHSİLATI 
YÜZDE 8.6 ARTTI 
Kriz döneminde en 
hızlı tepkinin 
hissedildiği vergi 
kalemi olan gelir 
vergisi tahsilatı, 
2011 yılının ilk 
çeyreğinde, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8.6 
oranında artarak 10 
milyar 412.7 milyon 
TL’ye yükseldi. Reel 
bazda gelir vergisi 
tahsilatında yüzde 
4.2 artış oldu. 
Ekonomideki can
lanmaya ve iş hac
mindeki artışa işaret 
eden kalemlerden 
biri olan gelir geçici 
vergisi ise yılın, ilk 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3.5 
oranındaki artışla 
367.9 milyon 
TL’yi aştı.

j
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 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
Anitur 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 51459 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E

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

RELEDİYE

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

TAKSİLER

d 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 5*13 10 79
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 2S
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3949

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)

inllllltllliii
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Rezervasyon

(Tel! 51353211



İGemlik KErfezl

GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ 
fimizi PayiQ 1 Kupon 2 EKMEK 

S’z d® bir katkıda
v bulunup ihtiyaç sahibi

vatandaşlarımızla

“Ekmeğinizi 
paylaşın”

Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA IÇI GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır ,̂ J|
TEL: 51310 71 - GSM: 0.53156018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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UHSHf ~ x . Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin,

f n ] I Fİ 30 Nisan tarihine kadar
I U I \\l LI V/ Goodyear bayilerinden yapılan 
1----- ) (_J\J------) VJ atımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

“Gönül Köprüsü 
Projesi” öğrencileri 
Gemlik te ağırlandı

Sökme + Takma+Balans ÜCRETSİZ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell işbirliği 
ile "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında 
Yozgat'tan 160 öğrenci 8 öğretmeni ile bir
likte ilçemize geldi. Haberi sayfa Tde

T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
lyfcgn Çgrygmhg www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

WWillUBMl
Merhum İşadamı hayırsever 
Ziver Karataş'ın çocukları 
tarafından yaptırılmakta olan 
Ayşe Ziver Kara taş İlköğretim 
Okulu'nun kaba inşaatı tamam
landı. Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu Eylül ayına 
yetişecek. Haberi sayfa 2’de

Emekliler Derneği Gemlik Şube Başkanı Hüseyin Yener;

Emeklileri uyardı: “Simsarlara 
aldanıp paranızı kaptırmayın”
Türkiye Emekliler Derneği, tarafından 
2002-2006 yıllarına yönelik emeklilerin 
zam farkları alacakları için dava açıldığını 
söyleyen Emekliler Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin Yener, emeklileri uya 
rak, dilekçe satan “Simsarlara aldanma 
yın, paranızı kaptırmayın” dedi. Emeklile 
rin kimlik bilgilerini simsarlara vermeme 
sini de isteyen Yener, “Sakın kimlik bilgile 
rinizi simsarlara vermeyin. Dilekçe ile bu 
hakkın alınabileceğine söyleyenlere inan
mayın” şeklinde konuştu. Haberi syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Belediye Bandosu
Gemlik Belediye Bandosu’nun sesi ikici kez 

kesildi.
Gemlik Belediye Bandosu’nun elimizde bulu

nan ilk fotoğrafı 1914 yılına ait.
Gemlik’in o günkü ahalisinin çoğunluğu hırıs 

tiyan rumlarıdır.
OsmanlI vatandaşı olan Kioslu (Gemlikli) rum- 

lar, müziği çok seviyorlarmış.
Rahmetli Ahmet Çeterez, çocukluğunda Gem 

lik Eczanesi’nde çıraklık yaptığını, Gemlik’in ilk 
Cumhuriyet dönemi Belediye Başkanı Dr. Ziya 
Kaya’nın karşılarında olan muayenehanesinden 
gelip, patronları ile sohbet ettiğini, Rumların 
Gemlik’ten kaçarlarken en az 50 tane kuyruklu 
piyanoyu götüremeyerek bırakıp gittiğini söy 
lemişti bana. Devamı sayfa 4’de

Demirdöküm Vaillant Genel Müdürü 
Christoph M. Grosser ve yardımcıları, 
yaptıkları denetleme sonrası Gemlik 
Yetkili Bayiileri Altan Ticaret’e kurum
sal bayilik ünvanı verildi. Haberi 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ayşe Ziver Karataş İlköğretim Okulu Eylül ayına yetişecek

Kaba İnşaatı tamamlanılı
Gürhan ÇETİNKAYA
Namus...

Namus kavramı bireyden bireye 
değişkenlik gösteriyor günümüzde...
Özellikle kültürel yapının tutarsızlık 

kazanması ile hakkında türlü yorum* 
lar geliştirilen bir sözcük...

İnsan namusuyla yaşar...
Ardında da bırakır...
Namus insanın yaşamsal gereklil

iği...
Olmak zorunda...
Olmadığı zaman tehlike vardır.
Namus demek...
Temizlik...
Onurluluk...
İffetlilik...
Saygınlık...
Yalınlık...
Dürüstlük demek...
İnsan önce kendisi için namuslu 

olmalı...
Dürüst olmalı...
Onurlu olmalı...
Karakterli olmalı...
Bireysel yapıdaki zenginlik toplumu 

da etkiler.
Genel düzeyi yükseltir.
Ne var ki?
Ve ne acı ki...
Bizim ülkemizde namus çok 

sadeleştiril miş ve basitleştirilmiş bir 
biçimde algılanıyor..

Bu algılama toplumsal karakteri de 
olumsuz etkiliyor.

Töre cinayetleri biçiminde uç veriy
or ve ulusu ciddi anlamda meşgul 
ediyor.
Ayrıca...
Rengârenk medyanın da “namus” 

kavramının ayaklar altına ser
ilmesinde önemli ölçüde katkısı oluy
or.

Oysa;
Namus, beyinlere akıtılan kara 

yasaklar değildir.
Namus, laf cambazlığı değildir.
Namus, oyunu kuralına göre oyna

mak demek değildir.
Namus, pislikleri örtmek için 

biçilmiş giysi değildir.
Namus, pisliklerin kendi aralarında 

değerlerini korumak için çıkmış bir 
yargı değildir.

Namus;
Temiz ahlaktır.
Dürüstlüktür.
İyiyi ve kötüyü görebilme yetisidir.
Bilinçli yaşama halidir, 
Ait olduğun topluma ve değerlerine 

sadakattir.

Medium İşadamı 
hayırsever Ziver 
Karataş'ın çocukları 
tarafından yaptırıl
makta olan Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu'nun kaba 
inşaatı tamamlandı. 
Eski Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
arsasında temeli 26 
Şubat 2011 tarihinde 
atılan okul inşaatını 
gezen Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
çalışmalar 
hakkında bilgi 
aldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran ile Okul Aile 
Birliği yönetimiyle 
birlikte inşaatı gezen 
Başkan Vekili 
Yılmaz, okulun 
Eylül ayı öğrenim 
dönemine yetiştir
ilmesi için ne 
gerekiyorsa yapa 
caklarını söyledi. 
Önümüzdeki hafta 
sonunda tahta 
kalıplarının söküle 
rek tuğla örme 
işlemine geçileceği 
binanın çevresinde 
düzenleme yapıl

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Belediye Bandosu yeniden ialdırıldı
1914 yılından önce Rumlar tarafından kurulan Gemlik Bandosu ödenek yok
luğundan kaldırıldı. Tarihi Gemlik Bandosu 23 Nisan törenlerine katılmadı
Gemlik Belediye 
Bandosu, ikinci kez 
sustu.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı törenlerine 
maaşlarını alamadık
ları için çıkmayan 
Gemlik Bandosu, 
çalışmalarına ara 
verdi.
1914 yılından önce 
Rumlar tarafından 
kurulan asırlık Gemlik 
Bandosu geçmiş 
dönem Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
müfettiş raporlarında 
eleştirildiği için 
kaldırılmıştı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Gülerin göreve 
gelmesinden sonra 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği bünyesine

ması için talimat 
veren Yılmaz, şu 
anda eski Kız 
Lisesi’nde öğrenim 
gören öğrencilerin 
önümüzdeki dönem 

bağlanan ve sponsor 
desteği ile yeniden 
görevine dönen ban
domuz, iki yıllık çalış
madan sonra 
geçtiğimiz günlerde 
kutlanan 23 Nisan 
Ulusal Eğemenlik 
Çocuk Bayramı’na 
maaşlarını alamadık
ları için çıkmadılar. 
Belediye Sanat ve 
Kültür Derneği 
Başkanı Edip özer, 
belediyenin yeni 

eğitimlerini bu 
okulda yapacaklarını 
söyledi.
Yaklaşık 2 milyon 
TL'ye mal olacak 
okul 687 metrekare 

yönetimine bandonun 
durumunu bildirdik
lerini, geçtiğimiz yıl 
özdilek’in desteği ile 
bando da görevli 
olanların maaşlarının 
Dernekleri tarafından 
ödendiğini söyledi. 
Yeni dönemde ban
doya sponsorluk 
yapacak firma bula
madıkları için 
müzisyenlerin bir 
süredir maaş ala
madıklarını belirten 

atan üzerinde 20 
derslik, 10 idari 
birim, laboratuar, 
kantin, spor salonu 
ve 2 çok amaçlı 
salondan oluşacak.

özer, “Başkan Refik 
Yılmaz’ın bu koşullar^ 
da bandonun faaliyet
lerine ara verilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Biz de enstrümanları 
teslim alarak beledi 
yeye devredeceğiz. 
Dernek olarak spon
sor bulmakta biz de 
zorlanıyoruz.
Belediyenin desteği 
olmadan bandomu 
zun görev yapması 
mümkün değil” dedi.
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Wisinto anılınca inin Ma YazıYORUM

Bursa’da bir ilaç 
mümessili, ayrıldığı 
nişanlısının evinin 
önünde boğazını ve 
vücudunu falçata 
ile kesti. Polis, 
telefonla ulaştığı 
babaya oğlunun 
boğazını kestiğini 
söyleyemedi.
Olay, dün sabah 
saatlerinde ihsaniye 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
İddiaya göre bir ilaç 
firmasında çalışan 
B.İ. (37), 35 AV 3372 
plakalı otomobilini 
bir hafta önce 
ayrıldığı nişanlısının 
evinin önüne park 
etti. Araçta bir süre 
telefonla konuşan 
B.İ., daha sonra 
çıkardığı falçatayla 
önce boğazını,

Polisten Vatandaşlara Uyarı: 
Eve Gelen Cörevlive Kimlik Sorun
Yankesicilik, 
dolandırıcılık ve kâp- 
kaç olaylarına karşı 
alınacak tedbirleri 
sıralayan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
vatandaşlardan, 
evlerine gelen 
kamu görevlilerine 
mutlaka kimlik sor
malarını istedi. 
Sanal âlemden 
vatandaşları uyaran 
Emniyet Müdürlüğü, 
kişinin toplu 
taşıma araçlarına 
binişlerde, pazar 
yerlerinde ve 
maçlarda başkaları 
tarafından itildiği 
anlarda cep ve 
çantasını kontrol 
etmesi gerektiğini 
belirtti.
Emniyetten yapılan 
açıklamada yankesi
cilik, dolandırıcılık 
ve kapkaç olaylarına 
karşı şu tavsiyelerde 
bulunuldu: 
"Cüzdanınızda fazla

İşyerinden 8 hin metre kaftlo çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
bahçe tel 
örgülerini keserek 
girdikleri işyerinden 
8 bin metre kablo

ardından da vücu 
dunun çeşitli yerleri
ni kesti. Vatandaşlar 
tarafından fark

edilen şahıs, olay 
yerine çağrılan 112 
ambulansıyla özel 
bir hastaneye

para bulundur
mayınız. Para yerine 
kredi kartı, çek gibi 
ödeme araçlarını 
kullanmayı tercih 
ediniz. Alışveriş 
esnasında çanta
larınızı ve değerli 
eşyalarınızı alışveriş 
arabalarında ve 
tezgâhlarda bırak
mayınız. Yankesicile 
rin özellikle yaşlı ve 
bayanları tercih 
ettiğini unutmayınız.

çalan hırsızlar 
kayıplara karıştı. 
Alaaddinbey 
Mahallesi Ahıska 
Caddesi'ndeki 
İsmail D. 'ye ait

Oto ile kapkaç olay
larına maruz kalma
mak için yaya 
kaldırımının yola 
yakın kısımlarında 
yürümeyiniz ve çan
tanızı yola bakan 
kolunuzda taşı
mayınız. Cami veya 
şadırvanlarda 
abdest alırken ceket 
ve palto gibi giysi
lerinizin ceplerinde 
para, cüzdan vb. 
eşyalarınızı bırak

işyerine giren kişi 
yada kişiler, 
değişik ebatlardaki 
8 bin metre kablo, 
200 kilo hurda ile 
600 kilo kablo hur

kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Olay yerinde 
incelemelerde 
bulunan polis, 
mümessilin cep tele
fonundan babasına 
ulaştı. Kalp rahatsı
zlığı bulunduğu 
öğrenilen babaya 
oğlunun intihar 
ettiğini söyleye- 
meyen polis, 
"Trafik kazası 
geçirdi. Başını hafif 
direksiyona çarp
mış, korkulacak 
bir şey yok.
Yanınıza birilerini 
alıp hastaneye 
gidin" diyebildi. 
Şahsın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenilirken, polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

mayınız. " 
Yolda yürürken 
kavga eden kişilere 
karşı dikkatli 
davranılması gerek
tiğinin vurgulandığı 
açıklamada, 
hastane ve bankalar
da görevlilerin dışın
da yardımcı olmak 
isteyen kişilere de 
itibar edilmemesi .. 
istenildi. Eve 
gelen kişinin 
resmi kurumdan 
emniyet, elektrik 
veya su işlerinden 
geldiğini iddia 
etmesi durumunda 
vatandaşın mutlaka 
görevlinin kimliğini 
kontrol etmesi 
gerektiği vurgulanan 
açıklamada;
"Sadece kimliği 
kontrol etmekle 
kalmayıp polis 
merkezi veya şirket 
merkezine telefon 
ederek kimliğini teyit 
edin." denildi.

dasını çaldı. İşyeri 
sahibi İsmail D. 'nin 
şikayeti üzerine 
polis hırsızlık olayı 
ile ilgili inceleme 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanyural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Bir sonuçta benden!....
Sayın okurlarım:
Bence bir önceki seçim neticelerine 

bakarak, akli bir sonuca gidilebilir.. 
Araştırma şirketleri bin-2 bin kişiyle 
görüşüp TV’lere çıkıp büyük iş yapı 
yormuşcasına sonuç açıklıyorlar.

Her partinin yalaka şirketi onların 
hoşuna gitsin diye rakamlarla oynu 
yor, % hesabını yüksek gösteriyor.

Buyurun ben size yaptığım hesabı 
aktarayım.

Bu bence yalakasız, dürüst tah
mindir.

12 Haziran gecesi Bursa’da mil
letvekili dağılımı şöyle olursa şaşır
mayın!

CHP 5, MHP 3.
Tamam .. Bu işlerin acemisiyim. 

Ama seçimde alınan oyların mil
letvekillerine nasıl tahvil edildiğini 
biliyorum
Son seçimdeki oyları baz aldım- 

2009 yerel seçimini yani.
Belediye başkanlarına verilen 

oyların farklı sebeplerle verildiğini 
bildiğim için, bu hesabımda il genel 
meclisi oylarına baktım.

Bu kez farklı olur diyorsanız ortaya 
çıkan şu sebepleri de hesaba kata
bilirsiniz.
Mesela..
2009 seçiminde Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adayıydı.

CHP genel başkanı olup rüzgar 
falan estirmemişti henüz..

Oysa şimdilerde oyları yüzde 23’ler- 
den alıp yüzde 30-35 ’lere taşıdığı 
söyleniyor.

Bu bir...
Tayan faktörü... CHP 2. sıra adayı 

Turhan Tayan’ın ne getireceği- ne 
götüreceği de mutlaka hesaba katıl
malı..

DP’nin yüzde 6 civarında (5.69) bir 
oyu vardı 2009’da yüzde 6 ‘nın hepsi 
CHP’ye gelir mi?.. Gelmez..
Tartışılır. Yarısı bile gelse, Turan 

Tayan listede ki yerinin karşılığını 
verdiği söylenebilir..! Bu iki...

Bu da CHP için büyük olay olur...
Bursa’da ki gazeteciler tarafından 

dillendirilen ‘CHP listesi tepki çekti, 
bu iş MHP’nin ekmeğine yağ sürdü’ 
yaklaşımı da dikkate değer. Bazı 
yerel Bursa gazeteleri, göçmenlerin 
MHP’ye kayacağını da ileri sürüyor
lar.

Bunlar da ele almaya değer konu
lar.- Bu da üç...
Bülent Arınç faktörü. Faruk Çelik’in 

Urfa’dan, Bülent Arınç’ın Bursa’dan 
aday gösterilmesine de tepki vere
bilir seçmen diyorlar..
Tepki olumlu da olabilir diyende 

var, olumsuz da olur diyende.
Bence bu da her ikisi de sonuca 

etki eder diyorum..
Yine de Ülkemde geçmişte olduğu 

gibi, sandıkta ne olacağı belli olmaz 
Bu da dörd...

‘Gem/ift Körfewww. g em I i k korfezgazetesi.com

mailto:ozcanyural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
korfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Emekliler Derneği Gemlik Şube Başkanı Hüseyin Yener;

Emeklileri uyardı: "Simsarlara 
Gemlik Belediye Bandosu

Gemlik Bandosunun kuruluşu 1914 den 
önceye dayandığını sanıyorum.

Yani Gemlik Belediye Bandosu asırlık bir 
bando.

İlk kez belki Rumlar gidince susmuştur.
Yıllar sonra yine sustu bando.
Mehmet Turgut’un Belediye Başkanlığı 

dönemiydi bu.
Gemlik, Büyükşehir Belediyesi’ne bağ 

lanmış, bir Ucube Büyükşehir Yasası, ilçe 
belediyelerinin bandosunu bile el atmıştı.

Söylenene göre müfettişler, bando per
soneline ödenen küçük maaşların ödene
meyeceği hükmünü varmışlar.

Bunu raporlarında belirtmişler.
Sibel Can, Ebru Gündeş’in konserlerine 

50-60 milyon lira bulan belediye, bir yıllık 
gideri o kadar olan bandomuza bir sponsor 
bulamadı o günlerde..
; Sonra yerel seçimler yapıldı.

M. Fatih Güler, bandoyu geri getireceğine 
söz verdi seçimlerde..

Ve getirdi.
Buna formül olarak da Belediye Bando 

su’nu Belediye Sanat ve Kültür Derneği’ne 
bağladı.
Sanat ve Kültür Derneği müzik ile uğra 

şan bir kuruluştu.
Bandoda müzik üretiyordu.
Derneğe yapılacak yardımlar ve buluna 

cak sponsorlar ile bando tam iki yıl görevi 
ni yürüttü.

Son zamanlarda sponsor sıkıntısı yaşa 
nıyordu.

Gemlik Özdilek, önce Sanat Kültür 
Derneği’ne yılda 75 bin lira ile destek olur 
ken, geçtiğimiz yıl bu rakkam 25 bin liraya 
düştü.

Belediye arayışlarına sürdürdü.
Kurtul çevresindeki üç kereste firması 

15’er bin lira destek sözü verdi.
Ama bunlardan iki tanesi ödemeden 

vazgeçti.
Bir tanesinden gelen destek ile birkaç ay 

önce bandonun maaşları ödendi.
Sonra maaş ödenemedi bando persone

line.
Şimdi maaş derken acaba Gemlik Bele 

diye Bandosu müzisyenleri kaç lira aylık 
alıyor diye sorarsanız söyleyeyim.

Bildiğim kadarıyla 250 lira aylık alıyor
lardı.

Yanlış anlamadınız, sadece 250 lira ma 
aşları vardı bu insanların.

Mudanya Belediyesi’nin, İnegöl Beledi 
yesi’nin bandoları görevlerini yaparken, 
bizim asırlık bandomuz yine sustu.

Ne kadar duyarlı bir kent olduğumuzu 
görünüz.

40 milyon liralık bütçesi olan Gemlik 
Belediyesi buna bir çare bulamıyor.

Belediyeler, Derneklere mali yardım yapa
bilirler.

İsteseler Mudanya ve İnegöl gibi bando
sunu ulusal günlerde çaldırabilirler.

O koltuklara çözüm üretmek için oturmak 
gerek.

100 yıllık bandoyu susturmak için değil.

aldanıp paranızı kamırmayın”
Türkiye Emekliler 
Derneği, tarafından 
2002-2006 yıllarına 
yönelik emeklilerin 
zam farkları alacak
ları için dava 
açıldığını söyleyen 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şube 
Başkam Hüseyin 
Yener, emeklileri 
uyarak, dilekçe 
satan “Simsarlara 
aldanmayın, paranızı 
kaptırmayın” dedi. 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Genel Başkanlık 
tarafından açılan 
davanın emsal bir 
dava olduğunu 
belirterek, 
emeklilerin ayrıca

dava açmamalarını. 
istedi.
Bu konunun 
kamuoyuna birçok 
kez duyurulmasına 
karşın bazı simsar
ların emeklilere, bu 
hakkın dilekçe ile 
alınabileceğini teklif 
ettiğini söyledi.
Yener, “SGK birim
lerinin önlerinde 
bedeli 10-15 lirayı

bulan dilekçeler 
satıyorlar.
Simsarlara aldan
mayın, paranızı kap
tırmayın. Bu sorun 
dilekçeyle çözümü 
mümkün olmayan 
bir sorundur. Yargı 
karar vermeden bu 
hakkın verilmesi 
sözkonusu 
değildir. ” dedi. 
Emeklilerin

kimlik bilgilerini 
simsarlara ver
memesini de 
isteyen Yener, 
“Sakın kimlik bilgi
lerinizi simsarlara 
vermeyin. Sakın 
dilekçe ile bu 
hakkın alınabile
ceğine söyleyenlere 
inanmayın” 
şeklinde konuştu. 
Türkiye Emekliler 
Derneği Genel 
Başkanlığı yönetim 
kurulu üyelerinden 
Nadir ÜşekçioğlU 
Ankara 17. İş 
Mahkemesinde 
2007/245 esas 
numarasıyla dava 
açılarak kazanıldığı 
hatırlatıldı.
Dava karşı taraf 
tarafından Yargıtaya 
itiraz edildi.

Marmara Belediyeler Birliği nde secim heyecanı var
Marmara Belediyeler 
Birliği Meclisinin 
2011 yılı birinci 
toplantısı, 28 Nisan 
tarihinde Silivri'de 
yapılacak.
Marmara Bölgesi'n 
deki 230 başkanın 
katılacağı meclis 
toplantısında seçim 
heyecanı da

yaşanacak. Marmara 
Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ikinci 
kez başkanlığa 
aday olacak.
Marmara Belediyeler 
Birliği 2011 yılı 1. 
olağan genel kurulu 
için 27-28 Nisan

2011 tarihlerinde 
Silivri'de toplamlı 
yor. Büyükşehir, il 
ve ilçe belediye 
başkanlarının katıla
cağı toplantıda 
başkanlık, encümen 
ve komisyon üyeleri 
seçimi de yapılacak. 
27 Nisan Çarşamba 
sabahı Silivri

Klassis Resort 
Otel'de toplanacak 
olan birlik üyesi 
belediyelerin 
başkanlârı ve temsil
cileri, 17.00 -18.00 
saatleri arasında 
Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği 
Ortak Kurulu ile 
toplantıya girecek.

S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Kooperatifimizin olağan genel kurulu 04/06/2011 tarihinde saat 14.oo’de aşağıdaki 

gündem maddeleri ile kooperatifimizin idari binası toplantı salonunda yapılacaktır.
Şayet yeterli çoğunluk sağlanmaz ise bir hafta sonra 11/06/2011 tarihinde aynı yer ve 

saatte tekrar yapılacaktır. Duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış, divan heyeti seçimi ve saygı duruşu

. 2- Divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
3- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmaları, müzakereleri ve ayrı 

ayrı oylanması
4- Bilanço ve gelir gider fark cetvelinin okunması müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması
5- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
6- 2011 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülmesi
7- Dilek, temenniler ve kapanış.

KAYIP Adıma bastırmış olduğum Seri A139301-139350 numaralı bir cilt 
faturamı kaybettim. Hükümsüzdür. YASEMİN ATILGAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Altan Ticaret kurumsallaşıyor
Demirdöküm Vaillant Genel Müdürü Christoph M. Grosser ve yardımcıları, yaptıkları 
denetleme sonrası Gemlik Yetkili Bayiileri Altan Ticaret’e kurumsal bayilik ünvanı verildi.

İlçemizde 40. hizmet 
yılını dolduran Altan 
Ticaret, Demirdöküm 
Vaillant Genel 
Müdürü Chistoph M. 
Grosser tarafından 
denetlenerek, 
kurumsal bayilik 
ünvanı aldı.
Önceki gün ilçemize 
gelen Demirdöküm 
Vaillant Genel 
Müdürü Grosser ile 
daire müdürleri, 
İstiklal Caddesi’n 
deki Altan Ticaret 
Mağazası’nda 
incelemeler yaptı. 

Mağaza Müdürü 
Osman Tufan’dan 
bilgi alan Demirdö 
küm Vaillant Genel

Müdürü Chistoph M. 
Grosser, Altan 
Ticaretin 
Demirdöküm’ün çok 
eski bir bayii olduğu 
nu, ancak Vaillant’ın 
Demirdökümü 
bünyesine katıldık
tan sonra yapılan
mada yeni esaslar 
getirdiklerini, tüm 
bayilerin buna 
uymaları gerektiğini 
söyledi.
Altan Ticaretin 
Demirdöküm Vaillant 
kurallarına uyumlu 
çalışan bir bayii 

olduğunu tesbit 
ettiklerini ve çalış
malardan memnun 
olduklarını

söyleyen Grosser, 
Mağaza Müdürü 
Osman Tufan’a 
teşekkür etti.

GELİŞİMLERE 
AÇIĞIZ
Altan Ticaret Mağaza 
Müdürü Osman 
Tufan, Vaillant gibi 
sektöründe dev bir 
firma ile çalışmaktan 
memnun olduklarını, 
daha ileri teknolojini 
kullanarak Demirdö 
küm Vaillant olarak 
sektörde liderliğini 
sürdüreceğine olan 

inancını sürdürdü 
ğünü belirterek, 
"Biz, Gemlik’te 40. 
yılını dolduran ender

firmalardan biriyiz. 
Firma olarak, çok 
ürün yerine, daha az 
ürünle çalışarak, 
müşterimize daha 
kaliteli hizmet ver
meyi amaçlıyoruz. 
Kurumsallaşmanın 
yararlarına da inanı 
yoruz. Kaliteli ürün 
satmak ve müşteri 
memnuniyetini 
esas alıyoruz.
Sizlerle çalışmaktan 
memnunuz” dedi.
Osman Tufan, Demir 
döküm Vaillant 
yöneticilerine ayrılış 

farında Gemlik 
zeytini, zeytinyağı 
ve yerli sabun 
armağan etti.

Altan Ticaret Mağaza Müdürü Osman Tufan 
ve Demirdöküm Vaillant Genel Müdürü 
Chistoph M. Grosser birlikte görülüyor

Gerıçali Mahallesi’ndeki kadınlar, ulaşım için Belediyeden destek istediler.

t eııçalllller kiiylerine ıiohiis seleri Honmasını isiedilet
Köy statüsünden 
mahalleye dönüşen 
ancak bir türlü 
ulaşım sorunu gide 
rilemeyen Gemlik 
Gençali Mahallesine 
umut ışığı doğdu. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Gençali 
Mahallesi’nde yap
tığı inceleme son
rasında yolun 
Gemlik ve mezarlık 
tarafındaki kısım
larının genişletile
ceğini ve otobüs
lerin rahatça geçme 
lerini sağlanacağığnı 
söyledi.
Belediyeyi ziyarete 
gelen ve yıllardır 
otobüs mağduru 
olduklarını 
belirterek, yardım 
talebinde bulunan 
Gençali 
Mahallesi’nde oturan 
bir grup bayan, 
"Yıllardır 
sorunumuza kimse

sahip çıkıp çözüm 
üretmedi" diye 
yakındılar.
Başkan Vekili ’ 
Yılmaz, Belediye 
Meclis Üyesi 
Abdullah Özden ve 
Halk Otobüsleri 
Kooperatif Başkanı 
Fatih Keke ile 
birlikte Gençali 
Mahallesine 
giderek, yolda 
incelemelerde '■ 
bulundu.

OTOBÜS 
MAĞDURUYUZ 
Gemlik'in pazarı 
olan Sah günleri oto
büsten indikten 
sonra yaklaşık bir 
kilometrelik dik yolu 
karda kışta, soğukta 
yağmurda yürüyerek 
çıktıklarını dile 
getiren yaşlı kadın
lar, otobüs mağduru 
olduklarını söyleye 
rek yolun genişle 
tilip otobüs sefer

lerinin başlatılmasını 
istediler.
Kahve önünde 
kadınlarla oturup 
çay içen ve onların 
isteklerini dinlyen 
Yılmaz, Fen işleri 
Md. Vekili Ahmet 
Turan'a talimat vere 
rek iş makinelerinin 
en kısa zamanda 
yolda genişletme 
çalışmasına başla
malarını istedi.
Yol üzerinde bulu

nan arazi sahiple 
rinin de hazır bulun
duğu incelemede, 
arazi sahiplerinden 
de yol genişletme 
izinlerini aldı. 
GENÇALİ'YE 
ULAŞIM BİR DERT 
"Başkanım bizi 

mahçup etme” söz
leriyle yaşadıkları 
sıkıntıları ve zorluk
ları dile getiren 
kadınlar, "Çocuk
larımız bir kilometre
lik yolu sabahın 
karanlığında yaya 
olarak yürüyüp 
Kurşunlu'dan gelen 
otobüse binip 
okula gidiyorlar. 
Dönüşleri ise ayrı bir 
dert. Biz kadınlar ise 
Gemlik’e gidecek 
araç bulamıyoruz. 
Bizim otobüs 
hakkımız yok mu? 
Bizim oturduğumuz 
yer mahalle değil 
mi? Son çare olarak 
size geldik " dediler.

Gençali'ye 
Gemlik'ten ve 
Kurşunlu yönünden 
ulaşan iki yolunda 
genişletile rek sert 
malzeme ile doldu
rulacağını söy leyen 
Başkanve kili 
Yılmaz, "Yolun 
kenarlarını vermek 
size ait, yolu yap
mak bize ait. 
Sizin yolunuzu 
en kısa zamanda 
genişletip soru
nunuzu çözüp 
otobüslerin 
ulaşımına açacağız. 
Yol genişletildikten 
sonra Büyükşehir'e 
de asfalt yaptırırız 
sıkıntınız kalmaz" 
şeklinde konuştu. 
Sıkıntılarını ve istek
lerini dinleyerek 
yapma sözünü aldık
larını söyleyen 
Gençali mahalleli 
kadınlar Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'a 
teşekkür ettiler.
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Vali Harput, Oriianuazill
üreticilerle görüştü Doktorlara soruşturma

Vali Şahabettin 
Harput, Orhanga 
zi'deki zeytin ve 
turşu üreticileri ile 
görüştü. 
Gedelek'te turşu 
imalathanesi gezen 
ve köy meydanında 
vatandaşlarla soh
bet eden Vali 
Harput, özellikle 
Gedelek Köyü'ndeki 
turşu imalathaneleri 
ile Marzim ve Orzim 
tesislerini çok 
beğendi. İl Emniyet 
Müdürü Halil Yıl 
maz'ın da katıldığı 
ziyarette Vali 
Harput, turşuculuk 
ve zeytin tesis
lerinin Orhangazi 
ekonomisine büyük 
katkı sağladığını 
ifade etti. AK Parti 
Miletvekilleri Canan 
Candemir Çelik, mik 
letvekili adayları 
Bedrettin Yıldırım ve 
Tülin Kara ile birlik
te Pınar Alabalık 
tesislerinde öğlen 
yemeği yiyen Vali 
Şebabettin Harput, 
buradan Zeytur-San 
Tesısrnı gezoi*. 
Berrak Turşuları 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgay 
Tüfekçioğlu tarafın

Bağımsız aılayların sıralaması helli omu
12 Haziran Pazar 
günü yapılacak olan 
milletvekili genel 
seçiminde, birleşik 
oy pusulasında yer 
alacak olan bağım
sız milletvekili aday
larının sıralaması 
belli oldu. 
İstanbul İl Seçim 
Kurulu'nda dün

dan misafir edilen 
Harput'a, burada 
Berrak Turşuları 
hakkında bilgi 
aktarıldı. Ardından 
Gedelek Köyü mey
danına geçerek 
burada vatandaşlar
la sohbet eden Vali 
Harput, vatandaşla 
ra yönelik yaptığı 
konuşmada ise 
Gedelek köyünün 
turşuculuk konusun 
da bir marka olduğu 
nu belirterek, 
"Doğru ve dürüst 
çalışmanızın karşılı 
ğını ülke ve dünya 
çapında yaptığınız 
ünle alıyorsunuz. 
Ankara'ya gittiğimde 
bana Gedelek turşu
larını soruyorlar" 
dedi.

saat 11.00'de 
bağımsız milletvekili 
adayları kura 
çekerek oy pusu
lasındaki yerlerini 
belirledi. 
Katılmayan bağım
sız adayların 
yerine ise İl Seçim 
Kurulunca kura 
çekimi yapıldı.

Gedelek Köyü 
Muhtarı Osman 
Trak ise köylerinde 
yarım asırdan fazla 
bir süredir turşucu
luk yapıldığını kay
detti. Vali Harput ve 
beraberindekiler 
daha sonra Marzim 
Tesisi'ne geçti. 
Burada Marzim 
Koordinatör 
Müdürü Yüksel Sert 
tarafından Vali 
Harput'a bir brifing 
verildi. Harput, 
buradan\Göl Spor 
Tesisi'ne geçti. 
Orhangazisporlu 
yöneticiler tarafın
dan ağırlanan 
Harput, son olarak 
Orhangazi Zeytin 
İşleme Merkezi'ni 
(ORZİM) ziyaret etti.

Balyoz Davasının 
tutuklu sanığı 1. 
Ordu eski Komutanı 
emekli Orgeneral 
Çetin Doğan'ın 
yerine kurayı eşi 
Nilgün Doğan çekti. 
Çetin Doğan oy 
pusulasında İstan
bul 2. Bölge 3. 
sırada yer alacak.

ELEMftNLftR flBftHIYOB
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Bakanlık müfettiş
leri, Türk Tabipler 
Birliği'nin demok 
ratik hak arayışı için 
düzenlediği eyleme 
katılanların 
ifadelerini alıyor 
Çalışma koşulları 
nın iyileştirilmesi 
için 19-20 Nisan'da 
yurt genelinde 
yapılan 'beyaz 
greve* Bursa'daki 
doktorlar da destek 
verirken, bakanlık 
müfettişleri başlatı 
lan soruşturma kap
samında eyleme 
katılan hekimlerin 
ifadesini almaya 
başladı.
Türk Tabipleri 
Birliği'nin 'demokra 
tik bir hak arayışı' 
olarak nitelendir 
diği, 19-20 Nisan 
tarihlerinde gerçek
leştirdiği beyaz 
greve Bursa'da jet 
soruşturma geldi.

45 gün için 1 yıllık kira istiyorlar
Haziran Genel Se 
çimleri öncesinde 
siyasi partileri se 
çim bürosu heye
canı sardı.
Ancak artan talep 
nedeniyle büro 
olarak kullanılabile
cek yerlerin kiraları 
yükseltmeye 
başladı. Hatta bazı 
işyeri sahipleri 45 
gün için 1 yıllık kira 
bedeli talep ediyor. 
AKP Malatya İl 
Başkanı Bülent 
Tüfenkçi, şimdiye 
kadar 4 adet seçim 

• bürosu açtıklarını, 2 
seçim bürosu daha 
açmayı planladık
larını söyledi. 
Tüfenkçi, “Seçim

Türk Tabipleri Birli 
ği'nin (TTB) çağrısı 
üzerine 19-20 
Nisan'da, doktorlar 
ve sağlık çalışanları 
gerek sağlıkta 
dönüşüm, gerekse 
performansa dayalı 
ücretlendirmeye 
tepki amacıyla 2 
gün iş bırakma eyle
mi yaptı. 
Hastanelerde acil 
servisler dışında 
hizmet verilmezken, 
yut genelinde ger 
çekleşirilen 'beyaz 
grev' Bursa'da da 
yüzde 80 dolayında 
katılımla destek 
buldu. Eylemin 
hemen ardından 
harekete geçen 
Sağlık Bakanlığı, 
başlattığı soruş 
turma kapsamında 
Bursa'da müfettiş 
görevlendirip 'beyaz 
greve' katılan 
hekimlerin ifadesini 

bürolarının çay oca 
ğı olarak kullanıl
masını istemiyoruz. 
Partimizin misyo 
nunu anlatacak, 
seçim beyanname 
sini halkımıza ilete
cek, AKP'nin 9 yılda 
yaptıklarını anlata
cak bürolarımız 
olmasını istiyoruz. 
Seçim bürosundaki 
görevli arkadaşları 
mızı da buna uygun 
olarak seçmeye 
çalışıyoruz. Hizmet 
etmeyen, çok fonk 
siyonel olmayan 
kişileri seçmiyoruz” 
dedi.
Bütün adaylar için 
ortak büro açtıkları
na dikkati çeken 
Tüfenkçi, “Vatan 
daşlar da ö konuda 
biraz sıkıntı yaratı 
yor. İki ay için nere 
de ise bir senelik 
kira talep ediyorlar. 
Bütçemizi aşan yer
leri tercih etmiyo 
ruz. İş yeri sahipleri 
en az 10 bin lira 
istiyor” ifadesini 
kullandı.

almaya başladı.
4 İLDE 
SORUŞTURMA 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, TTB 
tarafından yapılan 
çağrıya o günlerde 
sert çıkarak, 'bir tek 
vatandaş bile mağ
dur olursa, ben 
TTB'yi savcılığa 
şikayet edeceğim' 
demişti. Bakanlık, 
iki gün süren beyaz 
grevin ardından 
harekete geçerek 4 
ilde soruşturma 
başlattı.
Bursa Tabip Odası 
Başkanı Kayıhan 
Pala, Türkiye'de 
İstanbul, Ankara, 
Bursa ve Van'da 
soruşturma 
açıldığını belirterek, 
bunun da bu illerde 
greve katılımın 
yoğun olmasından 
kaynaklandığını 
söyledi

MHP Malatya İl 
Başkanı Arif Yıldız 
ise bu seçimde 
sadece bir seçim 
bürosu açacaklarını 
kaydetti. Yıldız, şu 
bilgiyi verdi: 
“Parti üyelerimizin 
seçim bürosunda 
oturmasını istemi 
yoruz. Dışarıda 
gezsin. Seçim büro
ları şimdiye kadar 
aktif kullanılmamış. 
Yaklaşık 20 seçim 
bürosu açsak bir 
seçim bürosunda 
en az 3 kişi çalışa
cak. 60 kişiyi 
bağlamış oluyor
sunuz. Seçim büro
sunda çalışanlar 
aktif çalışmıyor. 
Seçimde çalışacak 
kişi sayısını azalt
mış oluyoruz. Onun 
için sadece bir 
seçim bürosu tuta
cağız. Adaylar da 
ayrı ayrı seçim 
bürosu açamaya-- 
cak. Her aday 
dışarıda programını 
tamamlayıp akşam 
rapor verecek.”
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AYRINTI
Erhan IZGI

Televizyon Dizilerindeki Şiddet
Halkımız oldum 

olası şiddeti 
sevmiştir. Bunu 
nereden çıkarıyo
rum: Televizyon 
dizilerinde en çok 
kavga, yaralama, 
adam öldürme ve 
şiddet hangi dizide 
varsa o dizi izlenme 
rekorları kırıyor.
Yılarca Amerikan 

dizilerinin hastası 
olduk. Çeşitli 
entrikalar, hileler ve 
tuzakların sergilen 
diği Ceyar'h, kültü 
rümüze yabancı, 
bin bir gece masal
larını aratmayan 
diziler...
Şimdi onların 

yerini alan yerli, 
yoz kültürün örnek
leri. Hiçbir iletisi 

olmayan, izleyene 
bir şey kazandır* 
mayan sadece 
vatândaşın zamanı 
nı çalan lümpen 
kültürün örnekleri 
sunuluyor.

"Öyle Bir Geçer 
Zaman Ki " haftada 
bir kez izleniyor. 
Bazı tarihsel 
gerçekleri yansıta
cağını umuyorduk, 
bölük pörçük bir 
şeyler anlatılmaya 
başlandı; ama 
arkası bir türlü 
gelmedi.

Bu diziyi baştan 
bir iki hafta izledim 
şimdi izlemş gereği 
duymuyorum. Eşim 
izlediği için ben de 
kitap okurken 
yarım yamalak Ses

lerini istemeyerek 
de olsa duymak 
zorunda kalıyorum. 
Son haftada 
sergilenenler pes 
dedirtecek boyut
taydı.

Bu dizi izlenme 
rekorları kırıyor- 
muş, gazetelerde 
okudum. Her hafta 
bu dizide ya adam 
dövme ya yaralama 
ya bıçaklama ya 
kadına şiddet vb. 
ipe sapa gelmez 
aptalca numaralar...

Sürekli bir gerilim 
ve heyecan! Bir de 
beklenmedik 
durumlar, ama man
tık dışı, gerçekliği 
olmayan...

Olsun halkımız 
bunları seviyor, 

böylelikle tele viz 
yon kaaah-^klam- 
lardan mâlı götürü 
yor. Yetkili kişilere 
sorulduğu zaman: 
Halk böyle istiyor, 
diyorlar.

Halkımız bu aptal
ca numaralarrne 
güzel yutuyor. Bu 
yoksul halkın başı
na ne acıdır ki bu 
dizide yaşananların 
çok daha fazlası 
gelmektedir. Sanat 
yol göstermek 
zorunda değildir; 
ama topluma bir 
ileti sunmak 
sanatın görevidir. 
Bu da yapıimıyorsa 
bu ve benzeri 
dizilerin topluma, 
halka katkısı nedir? 
Sadece zamanı 
öldürmek mi ?

Yine gazetelerden 
öğreniyoruz, çok 
güzel olacağını 
düşündüğünüz bir 
dizi "Türkân" fazla
ca izlenmediği için 
yayından kaldırıl) 
yor. Televizyon 
kanalları artık her 

şeye ticarî gözle 
bakıyor. Para 
kazandırmayan pro
gramlar yararlı da 
olsa gösterilmiyor; 
ama kalitesiz de 
olsa izlenen, para 
kazandıran prog 
ramlar baş tacı 
ediliyor.

Edebiyatımızın 
önemli eserleri dizi 
olarak sunuluyor. 
İzleyenler.tarafın
dan tutulmaya 
görsün

Üç ay sürecek dizi 
sulandırılarak üç 
yıla taşınıyor. 
Eserin sanat değeri 
de böyiece yok 
edilmiş oluyor.

Reşat Nuri'nin 
"Yaprak Dökümü " 
adlı tezli romanı ne 
hallere düşürüldü. 
Gerekçe olarak da 
neymiş efendim, bu 
bir uyarlamaymış. 
Reşat Nuri sağ olup 
eserinin bu hallere 
düşürüldüğünü 
görseydi kalpten 
giderdi.

Bu dizileri RTÜK 

hiç mi izlemiyor? 
Bu şiddeti, bir 
kadının aşağılan
masını hiç mi gör
müyor?

Ülkemizde her gün 
kadının dövüldüğü 
hatta öldürüldüğü 
bir ortamda bu 
dizilere nasıl göz 
yumulur?
İzleyicinin heyecanı 
körüklenerek izleme 
rekorlarımı kırmayı 
düşünüyor diziyi 
yapanlar? Bu 
başarılarından 
dolayı bu türlü dizi 
yapımcılarını kutla
mak ve birer de 
madalya vermek 
gerekli. Bu görev 
de kültür bakanına 
düşer herhalde!

Çünkü halkımızın 
bu dizilere çok 
ihtiyacı var! Günün 
sıkıntılarından, stre 
sinden bu diziler sa 
yesine kurtuluyor
lar.

Hiç sesleri çık
madığına göre 
siyasi iktidar da bu 
durumdan memnun 
anlaşılanb

Gönül Köprüsü Projesi" öğrencileri Gemlik te ağırlandı
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Turkcell işbirliği ile 
2008 yılından bu 
yana uygulanmakta 
olan "Gönül 
Köprüsü Projesi" 
kapsamında 
Yozgat’tan öğrenci 
ve öğretmenler 
ilçemize geldiler. 
Yozgat’tan Içemize 
gelen 160 öğrenci, 
8 öğretmen ve 
yöneticiden oluşan 
grup çiçeklerle 
karşılandı.
Karşılamada, İl Milli 
Eğitim Müdür 
Yardımcısı Recai 
Albay, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Burhan İnan, Namık 
Kemal ilköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran ile 
Şehit Etem Yaşar 
ilköğretim Okulu 
Müdürü Mustafa 
Pusmaz’da hazır 
bulundular.

Gemlik Karacaali 
Spor ve İzcilik 
Kampına götürülen 
öğrenci ve öğret
menler kampa yer
leştirildikten sonra 
burada bir konuşma 
yapan Gemlik İlçe

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen;
"Gönül Köprüsü 
Projesinin, birbiri 
mizle tanışmayı, 
kaynaşmayı, birlik 
ve beraberlik içinde 
olmayı, güzellikleri 

bir arada yaşamayı, 
farklı kültürlerle 
etkileşimi sağlayan 
mükemmel bir orga
nizasyon olduğunu 
vurgulayarak, gelen 
misafirlere "hoş 
geldiniz, güzellikler 

getirdiniz." dedi, 
25 Nisan Pazartesi 
günü sabah kah
valtısından sonra 
misafir kafileyi tem- 
silen bir grup Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput ye İl Milli 
Eğitim Müdür Vekili 
Necmettin Esen'i 
makamlarında 
ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Recai 
Albay, Vali 
Şahabettin Harput’a 
proje ve ziyaret 
hakkında bilgiler 
verdi. Vali 
Şahabettin Harput 
ziyarette, yiğidin 
harman olduğu 
Yozgat'tan gelen 
misafirlere "Hoş 
Geldiniz" dedi. 
Gönül Köprüsü 
Projesinin 
Türkiye'nin her 
beldesindeki öğren
cilerin, ülkenin 
diğer şehirlerini 
ziyaret edip, gittik
leri yerlerdeki 
öğrencilerle gönül 

köprüleri kurmayı 
ve diğer yerlerdeki 
güzellikleri de 
bizzat giderek 
görmelerini 
hedeflediğini 
söyledi.
Bursa'yı ziyaret 
eden öğrencilerin 
bundan böyle 
Yozgat'ta Bursa'nın 
elçileri olacağını 
söyleyerek, Öğrenci 
ve öğretmenlere 
çeşitli hediyeler 
verildi. YozgatlI 
öğrencilere nezaret 
eden öğretmenler 
ise, Bursa'nın gele 
neksel konuksever
liği ile karşılandık
larını, Bursa'nın tar
ihi ve turistik yer
lerinin kendilerine 
gezdirildiğini, 
öğrencilerin yan
larında bir gece 
kalacakları aileler 
ve çocuklarla 
tanışacaklarını 
söylediler.
Yozgat’lı konuklar, 
ilçemizde memnun 
ayrıldılar.

YAŞANABİJ_İR BİR TÜRKİYE,
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE,
YENİ BİR DÜNYA! GELİYORUZ

SAADET 
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www. saadet, org. tr
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Umıırsiioılular g ecede tul uslu IHuabai turizme acılıyor

Gemlik’in köklü 
kulüplerinden 
Umurspor tarafın
dan Umurbey 
Aytepe Restoranda 
birlik ve dayanışma 
gecesi düzenlendi. 
Gecenin açılış 
konuşmasını yapan 
Umurspor Kulübü 
Başkanı Erkan Çipli; 
Umurbey Belediye 
si’nin kapanmasın
dan sonra pek çok 
belde kulübü gibi 
kendilerinin de 
sıkıntı yaşadığını, 
ancak sporun için
den gelen ve tüm 
spor kulüplerine 
şimdiye dek yapıl

madığı ölçüde 
destek veren Fatih 
Mehmet Güler'in 
destek ve katkılarıy
la kulübün yaşamını 
sürdürdüğünü, 
Arcelormittal olarak 
da kulübe sponsor 
desteği vererek 
1951 yılında kurul
muş köklü bir kulüp 
olan Umurspor'u 
yaşatmak için 
yönetici ve gönüllü 
antrenör kadrosuyla 
özveriyle çalıştık
larını söyledi.
2010 - 2011 yılında 
futbol branşında 7 
yaş grubunda 
faaliyet gösterdik

lerini hatırlatan 
Erkan Çipli 
amaçlarının bölge 
gençliğine spor 
yaptırarak gençleri 
kötü koşullardan ve 
alışkanlıklardan 
uzaklaştırmak 
olduğunu söyledi. 
Görevden uzak
laştırılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in de katıldığı 
geceye 150 davetli 
katıldı. Gece, fasıl 
grubunun 
seslendirdiği 
şarkılarla ilerleyen 
saatlere kadar 
sürdü.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Uluabat'ı Karaca 
bey'e bağlayan 38 
kilometre uzun
luğundaki Kocade 
re'nin temizlenerek 
turizme açılacağını 
bildirdi.
Başkan Röcep 
Altepe, Uiuabat 
Gölü'nün Kocadere 
ile Karacabey 
Boğazı'na bağla
narak doğal bir 
marinaya dönüş 
türülmesi için yapıla 
cak çalışmaları 
değerlendirdi.
Altepe ve 
beraberindeki heyet, 
Uiuabat ve Karaca 
bey bölgesinde 
tekneyle ve havadan 
incelemelerde 
bulundu. Altepe, 
yaklaşık 38 kilome
tre uzunluğundaki 
ırmağın temizlenip 
turizm bölgesi 
haline getirileceğini 
söyledi.
Başkan Recep 
Altepe, Bursa'nın 
turizm şehri olması

için çalışmalarının 
devam ettiğini kay
detti. Kocadere'nin 
temizlenerek tur
izme açılmasıyla 
bölgedeki güzellik
lerin dünya ile pay
laşılabileceğinin 
altını çizen Başkan 
Altepe, "Bu büyük 
proje Karacabey 
sınırları ile birlikte 
Bursa'nın sahil şeri 
di olan Mudanya'yı 
da ilgilendiriyor. 
Tüm bu sınırları tur
izme açacak proje 
ile ilgili alt yapı 
çalışmalarının 
başlatılması için 
Mudanya ve

Karacabey belediye 
başkanlar), BUSKI 
ve DSİ yetkilileri ve 
uzmanlarla çalış
malarımızı 
sürdürüyoruz. 
Hedefimiz öncelikle 
bir yol haritası belir
lemek. Bunun için 
Karacabey 
Boğazı'ndan 
Kocadere ve 
Uiuabat Gölü'ne 
kadar tüm güzer
gahı inceliyoruz. 
Bursa'nın marka bir 
dünya kenti olması 
yolunda Uiuabat 
Gölü ve civarı 
önemli bir değer" 
diye konuştu.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M acide ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm/Şatırn ye .Kiralama ?

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCR'İ 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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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Karaoarada kara liste tehlikesi CMnlnHincinWmi
Karapara aklama ve 
terörün finansman
ıyla mücadelede 
Türkiye'yi "kara 
liste" ya da " 
sıklaştırılmış takip 
süreci" tehlikesi 
bekliyor.
OECD'de karapara 
aklama ve terörün 
finansmanıyla 
mücadeleyi yürüten 
Mali Eylem Görev 
Gücü'nün (FATF) 
Türkiye'den istediği, 
Terörün 
Finansmanıyla 
Mücadele 
Kanununun 
2010 yılı içerisinde 
çıkarılamaması, 
FATF ile ilişkilerde 
sıkıntıya 
neden oldu. 
Türkiye'yi OECD'de 
yaptırım riski ile 
karşı karşıya 
bırakan olayda

Karttan eı lazla nertfle cektiıiik?
Vatandaşın yılın ilk 
iki ayında benzin, 
giyim ve market için 
kredi kartından yap
tığı harcama geçen 
yıla göre yüzde 53 
artarak 252 milyon 
TL’den 385 milyon 
TL’ye yükseldi.
Vatandaşın elini 
paraya değdirme
den yaptığı harca
maların içinde en 
büyüğünü 180 
milyon TL ile market 
harcaması 
oluşturdu.
Vatandaşın kredi 
kartıyla yaptığı har
camalar her geçen 
yıl daha da artıyor. 
ANKA’nın 
Bankalararası Kart 
Merkezi verilerinden

süreç şöyle gelişti: 
FATF'ın 2007'de 
gerçekleştirdiği 
3. tur ülke 
incelemeleri 
sonrasında hazır
lanan raporda, 
"Türkiye'nin meri 
mevzuatındaki 
terörün finansmanı 
suçunun kapsamı 
ve unsurlarına 

yaptığı belirlemelere 
göre vatandaşın 
yılın ilk iki ayında 
benzin, giyim ve 
market için kredi 
kartından yaptığı 
harcama geçen yıla 
göre yüzde 53 
artarak 252 milyon 
TL’den 385 milyon 
TL’ye yükseldi.
Vatandaşın elini 
paraya değdirme
den yaptığı harca
maların içinde en 
büyüğünü 180 mily
on TL ile market 
harcaması oluştur
du. Market harca
ması bu yılın ilk iki 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 50.4 artış 
gösterdi. 

ilişkin düzen
lemelerin FATF 
standartlarına 
göre eksik ve 
yetersiz olduğu, 
ayrıca terörist mal 
varlıkları ile ilgili 
dondurma 
prosedürü 
konusunda düzen
lemelerin bulun
madığı" belirtildi.

-GİYİM VE 
AKSESUAR HAR
CAMASI YÜZDE 
53.5 ARTTI- 
Vatandaşın 
harcama kalemleri 
içinde ikinci sırayı 
ise giyim ve 
aksesuar harcaması 
yer aldı. Tüketici 
2011 yılının Ocak- 
Şubat aylarında 
kredi kartından 
giyim ve aksesuar 
için 113 milyon TL 
harcama yaptı. 2010 
yılının aynı döne
minde ise kredi 
kartından 73 milyon 
TL harcama yapan 
tüketicinin harca
ması böyleci 1 yılda 
yüzde 53.5 artış 
göstermiş oldu.

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
kayıtlı tarımsal kredi 
işlemlerinden doğan 
alacaklar için Ziraat 
Bankası mevzuatın
da Torba Yasa’ya 
paralel bir düzen
leme yapıldığını 
belirtti.
CHP Mersin Millet 
vekili Ali Rıza Öz 
türk’ün soru öner
gesini yanıtlayan 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
Tasfiye Olunacak 
Alacaklar Hesap 
larırida kayıtlı tarım
sal kredi işlemlerin 
den doğan alacaklar 
için Ziraat Bankası 
mevzuatında Torba 
Yasa’ya paralel bir 
düzenleme yapıldı 
ğım belirterek, 
“Tespit edilen 
tutarın, borçluların 
talebine göre defat
en veya 2015 yılı 
Eylül ayı sonuna 
kadar taksitler 
halinde ödenmesi 
imkanı sağlan
mıştır” dedi.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
Ziraat Bankası 
oeıivı' ıvfü’üurıuğû n 
den gelen bilgi 
notuyla CHP Mersin 
Milletvekili Ali Rıza 
Öztürk’ün soru 
önergesini yanıtladı. 
Öztürk, Tarım Baka 
nı’na, “Çiftçilerimi 
zin tamamen yitirdik 
leri üretim güç

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

lerinin tekrar kazan 
dırılması için Ziraat 
Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri, 
Bağ-Kur, vergi 
daireleri gibi kamu 
kurum ve kuruluş 
larına olan kredi ve 
vergi borçlarını erte 
lemeyi düşünüyor 
musunuz” diye sor 
du. Soru önergesini 
yanıtlayan Bakan 
Eker, Ziraat Bankası 
kaynaklarından kul
landırılan ve 31 
Aralık 2010 tarihi 
itibarıyla Tasfiye 
Olunacak Alacaklar 
Hesaplarında kayıtlı 
tarımsal kredi işlem
lerinden doğan ala
caklar için de Ziraat 
Bankası mevzuatın
da 6111 sayılı 
Kanun’a paralel bir 
düzenleme yapıldı 
ğını bildirdi.
Söz konusu banka 
alacaklarının Tasfiye 
Olunacak Alacaklar 
Hesaplarına 
aktarıldığı tarihteki 
anapara tutarına, 

NÖBETÇİ ECZANE
27 Nisan 20ll Çarşamba 

AHSEN ECZANESİ

yeniden yapılandır
ma işleminin 
yapıldığı tarihe 
kadar tarımsal 
aylık cari faiz ile 
TEFE/ÜFE aylık 
değişim oranından 
düşük olanı esas 
alınarak basit 
usulde faiz hesap
landığını belirten 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı, şöyle dedi: 
“Ve yapılan tahsilat
lar da dikkate alın
mak suretiyle 
bulunan faiz tutarı 
ilave edilmektedir. 
Tespit edilen 
tutarın, borçluların 
talebine göre 
defaten veya (2 eşit 
taksit için 1,10; 3 
eşit taksit için 1,15: 
4 eşit taksit için 
1,20 ve 5 eşit taksit 
için 1,25 katsayı 
uygulanmak 
suretiyle) 2015 yılı 
eylül ayı sonuna 
kadar taksitler 
halinde ödenmesi 
imkanı sağlan
mıştır.”
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GEREKLİ TELEFONLAR

itfaiye 
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

_________ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

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

HASTANELER

Sahil Dav. Hast. 
Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

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

BELEDİYE

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md.
Su Arıza ___

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR - FERİROT_______
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

(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
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Patrol

Gemlik KSrfez
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3950 

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

SorumluYazı 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)

taıiııiBiMii
asimsi 
mum

kİRREÇELİ 
iimmos 

çımacı 
i8.sa21.00

Rezervasyon 
(Td :513 33 2i)
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkı<la
v bulunup ihtiyaç sahibi

vatandaşlarımızla
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
Pasta Kamera çekirçi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
^?P€Z. Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yaymlamr^g^f

MU
GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


.— r^- r - r Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin,
f r~| l P/l n \ w 30 Nisan tarihle kadarI LJ I L\| U \* ' Goodyear bayilerinden yapılan

' J-l VJ------ J V7 alımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN, YOLA HEM KARLI HEM GÜVENLİ ÇIKIN!

Sökme + Takma+Balans ÜCRETSİZ 5
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

Gönül Köprüsü 
öğrencileri final 

gecesinde buluştu

Gönül köprüsü Projesi kapsamında 
Yozgat ilinden 160 öğrenci öğretmen
ler Karacaali Eğitimi Kamp Tesisleri’n 
de Final gecesinde buluştu. Sayfa 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Nisan 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

52.7 milyon seçmen 
ov lıullanacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
Ali Em, "Yurt içi seçmen sayısı 
50 milyon 189 bin 930, yurtdışı 
seçmen sayısı ise 2 milyon 568 
bin 977" dedi. Haberi syf 6’da

Muammer Ağım Devlet Hastanesi Manastır’a kestirme bağlanacak

Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'nin 
kuzeyinden geçecek olan 
12 metrelik yol için mal 
sahipleriyle anlaşmaya 
varıldı. Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ın 
girişimleriyle bir araya 
gelen hak sahipleri yolu 
açacak olan Gemlik 
Belediyesi’nce rızaları 
alınarak muvafakat verip, 
protokol imzaladılar. 
Haberi sayfa 2’de

AK Parti seçim propagandalarına Ticaret 
ve Sanayi Odası’ndan başladı.

flkıt, “Çevreyi kirleten
sanayiye karşıyız”

Adalet ve Kalkınma Partisi seçim stardım 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyareti ile verdi. 
Ziyarette, Ak Partililer ve Ticaret ve Sanayi 
Odası tam kadro hazır bulundu. Sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

astane yolu ve 
seçim çalışmaları

Dün, yine basın trafiği yoğun bir gün yaşadık.
Bazı haberlere yetişmek mümkün olmadı.
Allahtan, şu bilgisayarlar çıktı.
Elektronik posta yoluyla bize gelen haberleri say

famıza koyuyoruz.
Artık her kurum, kendinin haber muhabirliğini

yapıyor.
Teknoloji bunu bize sağladı.
Bunun kötü tarafı ise, gazeteci çalıştırma 

sayısının azalmasına neden olması.
Belediyede kurulan Basın Bürosu’ndaki tecrübeli 

gazeteci arkadaşımız, Seyfettin Şekersöz, Beledi 
ye haberlerini günü gününe gazetelere ulaştırıyor.

Dün sitemize gelen Hastaneden Manastır’a yol 
açılması haberi büyük bir kitleyi ilgilendiriyor.

Devamı sayfa 4’de eleganceos.com.tr

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

r ve Türkiye'nin tecrübeli optik kuramlarını 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan 

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI 
ailesine biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : (0.224) 513 92 40 
Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Buluşma
Muammer Ağım Devlet Hastanesi Manastır’a kestirme bağlanacak

Hastaneye M» yeni yol acil wGürhan ÇETİNKAYA
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 

bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamadık. Okuyucularımızdan özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Halk Bankası na 
yeni Müdür atanflı

Halk Bankası eski Müdürü 
Seydigazi İbili Orhangazi Halk 
Bankası Şube Müdürlüğü’ne 
verilirken, Çan Şube Müdürü 
Murat Kos ilçemize atandı.

Gemlik Halk Banka 
sı Şube Müdürlü 
ğü’ne Murat 
Kos getirildi. 
Halk Bankası Şube 
Müdürleri arasında 
yapılan yer değişik
liği sonucu, Çan 
Halk Bankası 
Müdürü Murat Kos, 
Gemlik Halk 
Bankası Şube 
Müdürlüğü’ne 
atanırken, Gemlik 
Halk Bankası Şube 
Müdürü Seydigazi 
İbili, Orhangazi Halk 
Bankası Şubesi’ne 
Müdür olarak 
verildi.
Hafta başında 
Gemlik Şube 
Müdürlüğümdeki 

görevine başlayan 
Murat Kos, Tunceli 
doğumlu evli ve 2 
çocuk babası. 
Gazi Üniversitesi 
Kamu Yönetimi 
bitirdikten sonra 
Selçuk Üniversite- 
si’nde mastır yapan 
Murat Kos, 11 yıllık 
bankacı.
Kos, 2 yıl Sermaye 
Piyasalarında, 
7 yıl da Halk 
Bankası’nda kont 
rolörlük yaptı.
3 yıldır Çan 
Şubesi’nde Müdür 
lük yaptıktan sonra 
itemize atandı.
Murat Kos, 
Gemlik’teki yeni 
görevine başladı.

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastânesi'nin 
kuzeyinden geçecek 
olan 12 metrelik yol 
için mal sahipleriyle 
anlaşmaya varıldı. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ın 
girişimleriyle bir 
araya gelen hak 
sahipleri yolu aça
cak olan Gemlik 
Belediyesi’nce 
rızaları alınarak 
muvafakat verip, 
protokol imzaladılar. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 
üst kısmı olan Çam
lık Piknik alanı ile 
Kökçamlar Sitesi’nin 
bulunduğu yere 
kadar açılacak 12 
metre genişliğinde 
yaklaşık 600 metre 
uzunluğundaki yol, 
için zeytinlik alanlar
da inceleme yapıldı. 
Manastır bölgesini 
hastane üstünden 
geçerek, çevre yolu
na bağlayacak olan 
alternatif yol için 
gerekli çalışmalar 
başlatılacak. 
Açılacak güzergah 
belirleme çalışmala 
rina başlanırken 
Eyüp Kökçam, İs 
mail Sefa Kasap 
oğlu, Mesut Murat 
Yıldız, İsmail Biten 
ve hissedarları, 
Mehmet Oral, Halit 
Tura, Fikret Yoca,

Taytüydii Yolu genişletiliyor

Emre Akça, Sami 
Sadettin Civan 
hissedarları, Esat 
Nurettin Akay 
hissedarlarının 
aralarında bulun
duğu mal sahip
lerinden imzası 
olmayanlarında 
belediyeye gelerek 
imza verecekleri 
öğrenildi.
Yol üzerinde bulu
nan mal sahiplerinin 

rızaları alınarak 
açılacak yol için, 
hak sahipleriyle 
zeytinlik alanlarda 
inceleme yapan 
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz, 
"Manastır bölgemizi 
çevre yoluna daha 
kolay ulaştıracak 
olan bu yolun açıl
ması için vatan
daşlarımızın büyük 
istekleri vardı.

Önümüzdeki 
günlerde İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne 
yazı ile müracaat 
edilerek yol 
güzergahında 
kesilecek olan 
ağaçların tespitini 
isteyeceğiz.
Gerekli çalışmaların 
ardından dozerleri 
sokarak yolu aça
cağız" dedi.
(Bel. Haber Bürosu)

ELEMAN MANIYOR
VASIFLI CNC 

OPERATÖRÜ ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

MİKROSUN METAL
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 

7. Cadde No : 6 ORHANGAZİ
Tel: 0 541 454 95 59

Manastır bölgesini 
Kumla yoluna 
bağlayan Taytüydü 
yokuşunda genişlet 
me çalışmaları 
başladı. 
Kumla yolunun 
Manastır üzerinden 
alternatif güzergahı 
olan Taytüydü yolu 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
iş makineleri ile 
genişletiliyor.
Yolun dar ve bozuk 
olması nedeniyle 
yolcu taşıyan oto
büslerin geçişlerin 
de sıkıntı yaşamaları 
nedeniyle başlatılan 
çalışmalarda ayrıca 
yolun üst kısmında 
bulunan tepe

düzlenerek yol iki 
taraflı olarak gidiş 
gelişli ulaşıma hazır
lanıyor. Ağır tonajlı

araçların geçmesi 
sonucu yol üzerinde 
çökmeler oluşurken 
kaymayı önlemek

için de Kumla yolu 
kısmına istinat 
duvarı yapılıyor.
(Bel. Haber Bürosu)
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ttıiiMtıtinırtıilalîsıi
Bursa'da, alkolün 
etkisiyle evde 
sızan arkadaşının 
kapıyı açmaması 
üzerine, anten 
kablosuna tutunarak 
balkondan eve 
girmek isteyen bir

landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
Mahallesi Barutluk 
Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda, A.K. (24), 
sigara almak için

alkolün etkisiyle 
arkadaşının kapıyı 
açmaması üzerine 
4. katta bulunan 
terasa çıktı.
Anten kablosuna 
tutunan genç 
balkondan içeri

kopması üzerine 
A.K. yere düştü. 
Ağır yaralanan 
genç Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
hayati tehlikesinin 
olduğu öğrenildi.

genç 3. kattan evden ayrıldı. Tekrar girmek istedi. Olayla alakalı
düşerek ağır yara- eve gelen A.K, Ancak kablonun tahkikat sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yapılanlar iyi oldu...

fieri geri gelen kamüoneiin alımda kalılı
Bursa'nın 
Büyükorhan 
ilçesinde, geri 
manevra yapan 
kamyonetin altında 
kalan yaşlı adam

hayatını kaybetti. 
Kaza, Orhan 
Mahallesi Aşıklar 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, E.O. (34)

idaresindeki 16 N 
8063 plakalı kamyo
net, geri manevra 
yaptığı sırada Recep 
Çekiç'e (80) çarptı. 
Ağır yaralanan

şahıs, sevk edildiği 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde hay
atını kaybetti.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor

Bursa'da kaza: 6 varalı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 6 kişi 
yaralandı.
İnegöl'den Yenişehir 
istikametine giden 
Murat Altın (30) 
idaresindeki 26 KF 
861 plakalı özel oto
mobil, Boğazköy 
kavşağından dön
erken, arkasından 
gelen Suat Demir'in 
(56) kullandığı 08 HA 
199 plakalı kamyo
netin çarpmasıyla 
şarampoie yuvar landı. Kamyonet şoförü Suat Demir

ile otomobil 
sürücüsü Murat 
Altın yaralanırken, 
otomobilde bulunan 
Gülhan Altın (31), 
Hatice Turan 
Urgun (59), Mustafa 
Urgun (59) ve 
Emzade Altın (87) 
kazayı hafif sıyrıklar
la atlattı. Yaralılar 
Yenişehir ve 
İnegöl'deki has
tanelere 
kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Dinlenmek için oturduğu kaldırımda öldü
Bursa'da 2 ay önce 
annesi vefat eden ve 
sokaklarda yaşayan 
51 yaşındaki şahıs, 
dinlenmek için otur
duğu kaldırımdan bir 
daha kalkamadı.
Mahallelinin 
cenazesinin başında 
dua ettiği şahıstan

geriye, bastonu ve 
yapamadığı kah- 
vaitışı kaldı.
Olay, dün sabah 
07.00 sıralarında 
Vatan Mahallesi 
Gümüş Sokak'ta 
meydana geldi. 
İddiaya göre annesi 
2 ay önce vefat

eden, biri engelli 2 
kardeşi de hasta 
olan Mehmet 
Berber (51) sokak
larda yaşamaya 
başladı. Bu sabah 
vatandaşların 
verdiği kahvaltıyı 
yapmak için kahve
haneye yürüyen

Berber, dinlenmek 
için kaldırıma 
oturdu.
Ancak bir anda 
yığılan şahıs bir 
daha kalkamadı. 
Olay yerinde yapılan 
kontrolde, Mehmet 
Berber'in hayatını 
kaybettiği belirlendi.

Dondurma almaya aitti araba çarptı
Bursa'da, kardeşine 
marketten dondur
ma alan 12 yaşında
ki kıza otomobil 
parptı. Vatandaşların 
ilk müdahaleyi yap
tığı küçük kıza anne 
si moral vermeye 
çalıştı. Edinilen bil
giye göre kaza, 
dün saat 15.00 
sıralarında Erikli

Mahallesi Erikli 
Caddesi'nde mey
dana geldi. 
Esenevler 
Mahallesi'nde oturan 
12 yaşındaki Ayşe 
Taşkesen, annesi 
Latife Taşkesen ile 
gezmeye gitti. Bu 
sırada kardeşinin 
istediği dondurmayı 
marketten alarak

geri dönen Ayşe 
Taşkesen'e, Osman 
H.'nin (33) kullandığı 
25 EK 077 plakalı 
otomobil çarptı. Yere 
düşerek başına 
darbe alan küçük 
kıza ilk müdahaleyi 
çevrede bulunan 
vatandaşlar yaptı. 
Kızını yerde gören 
anne Latife Taşke

sen ise, "Korkma 
kızım" diyerek moral 
vermeye çalıştı. 
Yaralı çocuk, olay 
yerine gelen 112 
ambulansı tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

CHP'de listeye giremeyen dinozor
lardan, Mustafa Ozyürek televizyon
larda ağlamaklı veryansın ediyordu..

Kimlere mi ?...
Tabiidir ki onu listeye almayanlara.
Yok, o kadar hizmet etmişler de...

Kırgınmış da...
Kılıçdaroğlu kendisine “Üstadım” 

dermiş de...
İstanbul'dan belediye başkan adayı 

olmasını da genel başkan olmasını 
da o sağlamış da...
Yenilenmeye karşı değilmiş ama 

böylesini de beklemiyormuş da...da. 
da...

Saydırıp, döktürüyordu!.
Mümkün olsa küfür de edecek..

Sayın okurlarım;
CHP’nin listesini beğenenler de 

olur, beğenmeyenler de...
Ben olaya başka açıdan bakıyorum, 

listeye değil, liste dışı kalanlara çok 
daha fazla önem veriyorum..

Bursa CHP milletvekilleri ne yaptılar 
ortada.

Gemlik'e bir hayırları dokundu 
mu?...

Ben bir vatandaş ve sosyal 
demokrat olarak Mehmet Sevigen 
liste dışı kaldı kötü mü oldu diyo
rum?..
Canan Arıtman bu dönem vekillik 

yapamayacak diye karalar mı bağla- 
mahyım?..
Yeter artık bıktık..
Partiyi .kilitleyen ve nefes bile aldır

mayan Önder Sav ve ekibi tasfiye 
edildi diye üzülmeli miyim?..

Neymiş; yeni gelenlerin birçoğu 
CHP'ye oy bile vermeyen isimler-M 

miş...
CHP; bu yeni adaylarla CHP olmak

tan çıkacakmış!..
Onlar sayesinde CHP seçimlerde 

nerelerde kaldı, barajı dahi 
geçemediği seçimler oldu.

Ne haber ?...
Listeyi doğru dürüst incelemeden 

yazıyorum bu yazıyı...
O yüzden bazı adayların “rahatsız 

olma hakkına”, saygı gösteririm ama 
siyaset böyle..

Susmak erdemdir..
Ama tek bir şeyden eminim:

Gelenler ne kadar kötü olursa olsun; 
giden bazılarından daha kötü ola
maz...

O yüzden koltuk düşkünü şamat
acılara kulak asmayın.

Çünkü CHP gibi bir partide;onca 
dinozoru liste dışı bırakmak bilebaşh 
başına bir devrimdir!..

Ben yaşlıyım ama karşımda genç, 
eğitimli, yabancı dil bilen insanları 
görmek istiyorum...

KM aboneolduhuzmu?
■iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mHlc www. gem I ikkorfezgazetes i .com

mailto:933@hotmail.com
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İl Ziraat Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik eski Başkandan görevi devraldı

Hastane yolu ve 
seçim çalışmaları

Yeni Belediye yönetimi, son günlerde yol 
genişletme çalışmalarını arttırdı.

Önce Hisartepe Mahallesi’nde bir yolu ge 
nişlettiler, sonra Mezarlık ile Çevre yolu ara 
sındaki yol genişletildi.

Bunları bir yana koyuyorum.
Çünkü son gelen haberdeki yol kadar ben 

ce önemli değil.
Bu yollardan günde kaç kişi, kaç araç ge 

çer ki!..
Ama, Manastır’ı Muammer Ağım Devlet 

Hastanesi’ne bağlayacak yol önemli.
Iniar Planlarında bulunan, ama bugüne ka 

dar ele alınmayan bu yol konusunda Bele 
diye yönetimi cesur davranıp, sorunu çözme 
yoluna gitmiş.

Tamamen zeytinlik olan bu alanda, yolun 
geçeceği güzergahtaki mal sahipleri sapta 
nıp, görüşülerek, rıza ile terk sağlanıp 
Manastır ile Devlet Hastanesi arasında yeni 
ve kısa bir yol açılacak.

Yolun sıkıntılı yanı, bir boğazın bulunma 
sı,7.

Devlet Hastanesi’nin hemen üst kısmından, 
Kökçam Sitesi’nin ilk blokunun üzerine bağ 
lanacak 600 metre uzunluğunda, 12 metre 
genişliğindeki bu yol, bir çileyi hafifletecek.

Manastır’daki vatandaşlar, Devlet Hasta 
nesine, genellikle kente dönen kavşaktan 
sonra yürüyordu.

Ya dik kestirme rampayı tırmanıyor, ya da 
asfalt yol kenarından, olmayan yaya kaldı 
rımından yürüyerek Hastaneye tehlike içinde 
varıyordu.

Şimdi alternatif bir yola kavuşuyorlar.
Dileriz, bir problem çıkmadan, büyük bir 

kitlenin kullanacağı yol, Gemliklilerin hizme
tine biran Önce açılır.

Ali Çelik göreve başladı

AKP’LİLER TİCERET 
VE SANAYİ ODASINDA 
Dün, AKP ilçe yönetimi tam kadro Gemlik 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, seçim 

startını verdiklerini ve daha önce de ziyaret 
ettikleri Ticaret ve Sanayi Odası’nı yeniden 
ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Oda Başkanı Kemal Akıt, 
siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez
lerinden olduğuna dikkat çekerken, bilhassa 
seçim döneminde liderlerin birbirlerine hitap 
larında dikkatli olmalarını, kavgacı uslüp yeri 
ne daha yumuşak ve bütünleştirici dil kullan
malarını istedi.

Bunun önemini Oda bülteninde daha önce 
ki aylarda yazdığı başyazısı ile dikkat çekti 
ğini söyledi.

AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, partisinin 
ekonomik, sosyal alanda yaptığı çalışmaları 
anlatırken, KemalAkıt’da, Bölge Hastanesi, 
Gemlik kanalizasyon şebekesi, geçen yıl 
zarar gören zeytin üreticisinin desteklemesi 
temiz sanayi, Oda binası konusunu ve 
Serbest Bölge yolunun 40 metre yerine, 30 
metreye inmesi konusunun seçim öncesi 
tamamlanmasını istedi.

Dün, adeta Gemlik’in sorunları, Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda bir kez daha masaya ya 
tırıldı.

Güzel bir toplantı izledik.

Bursa İl Ziraat 
Koordinasyon Kurul 
Başkanlığına getire- 
len Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, yeni görevini 
düzenlenen törenle 
devraldı.
Dün, Paşa Cafe 
Restaurant’ta düzen
lenen devir teslim 
törenine, Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayezıd, İl eski Zirai 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı 
Fevzi Fırtına, ikinci 
Başkan Nilüfer 
Ziraat Odası Başkanı 
Şaban Yurttaş, 
Genel Sekreter 
Gürsu Ziraat Odası 
Başkanı Kamil 
Dönmez, CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, 72 Nolu 
M'armarabirlik Zeytin 
Tarım Kredi 
Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Peker, S.S. 
Katırlı Köyü Kalkın 
ma Kooperatifi 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, İşçi 
Emeklileri Derneği 
temsilcisi, 
AKP eski İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci katıldılar.
4 yıl süreyle Bursa 
ilinin ziraat ile ilgili 
Koordinasyonu 
sağlayacak kurulun 
başkanlığını 
yapacak olan Ali 
Çelik, toplantıya

katılanlara teşekkür 
etti. Eski Başkan 
Fevzi Fırtına’ya yap
tığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür eden 
Çelik, Fırtına’ya 
teşekkür plaketi

armağan etti. 
Ali Çelik, 
BursalI üreticinin 
sorunlarını her 
makama iletmede 
üzerlerine 
düşen görevi

yerine getirecekleri
ni söyledi.
Kaymakam Bilal 
Çelik de Ali Çelik’e 
başarılar diledi. 
Toplantı yemek ve 
sohbetle devam etti.

train EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı «*■■■£■> mime 
görmeden karar vermeyin... ilULtti AJAN O 

lsak,al CadNoBo^kEMAÖbKank Arallğl MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AK Parti seçim propagandalarına Ticaret ve Sanayi Odası’ndan başladı.

Akıt, "Çevreyi kirleten sanayiye karsıyır"
~~ ................ .. ... . _ ... . ...... ............. ......... ...... .......... ..... ............ .

Adalet ve Kalkınma 
Partisi seçim 
stardım Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyareti ile verdi. 
AKP İlçe Başkam 
Necdet Yılmaz, 
yönetim Kurulu 
üyeleri, Kadın ve 
Gençlik Kolları 
üyeleriyle birlikte 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyaret etti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Oda 
Meclis üyeleri 
tarafından 
karşılanan AKP’lilere 
karşı bir konuşma 
yapan Akıt, siyasi 
partilerin demokra 
sinin olmazsa olmaz 
larından olduğunu, 
her partinin ülkeye 
hizmet için kurul
duğunu hatırlatarak, 
“B/z, tüm partileri 
saygı ile karşıhyo 
ruz. Millet için 
hizmet eden üyeleri
ni takdir ediyoruz. ” 
dedi.
Türkiye’nin bir 
seçim ortamına 
girdiğini söyleyen 
Kemal Akıt, siyasi 
partilerin ülkenin 
güven ve istikrarını 
korumalarım, bunun 
çok önemli oldu 
ğunu, ayrıca liderle 
rin birbirlerine karşı 
kırıcı ve incitici 
sözler söylememe 

terini, insanları bir
birine düşürecek 
noktaya getirmeme 
leri gerektiğini hatır
lattı.
AK Parti İlçe Başka 
m Necdet Yılmaz da 
seçim stardım yeni 
verdiklerini, tüm sivil 
toplum kuruluşlarını 
gezeceklerini, ilk 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan 
ziyaretlere başladık
larını belirterek, 
"Her yerde yaptık
larımızı anlatacağız, 
yapacaklarımızdan 
söz edeceğiz. 
Bunları yaparken de 
nezaket kurallarına 
uyacağız. Beşeri 
ilişkileri koruya
cağız. Siyasi Partileri 
ve milletvekillerini 
kötüleyerek demok 
rasiyi yaşatamayız. 
Siyasi partiler olmaz 
sa o zaman bizi baş 
kalan bizi yönetir” 
dedi.
Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve iş adamla 
rımn ticaretin 
dinamosu olduğunu 
söyleyen Yılmaz, Ak 
Parti’nin 8.5 yılda 
ekonomide başarılı 
bir sınav verdiğini 
söylpdi.
AK Parti’nin iktidara 
geldiği 2002 yılında 
milli gelirin fert başı
na 2 bin 500 dolar
dan, bugün 11 bin 
dolara yükseldiğini 
hatırlatan Yılmaz, 
birçok ülkenin 

global krizden et 
kilenirken, 
Türkiye’nin bunu 
çok hafif atlattığını 
söyledi.
Yılmaz, "İstikrarın 
yolu, tek başına ikti
dardır. ” dedi. 
Necdet Yılmaz, daha 
sonra AK Parti’nin 
yaptığı hizmetleri 
anlattı.
Gemlik’te bölge has
tanesi kurulması için 
2012 programın da 
yer sorununun 
çözülmesi ile bu 
sorunun da çözüle
ceğini ifade eden 
Yılmaz, "Çakaldere 
mevkiinde hâzineye 
ait 30 dönümlük 
yerin plan değişikliği 
ile sağlık alanı 
olması ile Bölge 
Hastanesi sorunu da 
çözülecek. Buraya 
300 yataklı, her çeşit 
ameliyatın yapıldığı, 
yoğun bakımın 
bulunduğu bir has
tane kurulacak.” 
dedi.
Kemal Akıt ise 
“Kim, Bölge has
tanesini kurdurursa 
Gemlik’te hayırla 
anılır. Bu işin 
üzerinde seçimlere 
kadar durunuz. 
Gemlik’in en güzel 
en iyi projesi bu.” 
şeklinde konuştu. 
İlçenin ikinci soru
nunun kanalizasyon 
olduğunu vurgu
layan Kemal Akıt, 
Orhangazi sanayi

sinin atıklarının 
Gemlik Körfezi’ni 
kirlettiğini dikkat 
çekti.
"Çevreyi kirleten 
sanayi istemiyoruz. 
Çocuklarımıza bira 
kaçağımız temiz bir 
çevre ve dünya 
olmalı. Biz, sanayiye 
karşı değiliz ama 
temiz sanayi isti 
yoruz. Gemlik tarım
da da zeytini ile 
önemli bir kent.
Dünyanın en iyi zey
tini Gemlik’te yetişi 
yor ama, devlet 
Gemlik zeytincisini 
değil, Gemlik 
fidanını destekliyor. 
Gemlik zeytini elle 
toplanır, bir ağaçtan

15 kilo zeytin alınır. 
Ama başka yörede 
yetişen zeytinden 60 
kilo ürün alınmakta 
dır. Kalitesi Gemlik 
zeytinini tutmaz.
15 milyondan çok 
fidan başka böl
gelere dikildi. Bu 
fidanlar ileride Gem 
lik zeytinine rakip 
olacak. Geçen yıl 
yaşanan çiçek yan
ması olayı sonucu 
Gemlikli üretici 
desteklenmedi.
Bu konunun seçime 
kadar çözülmesi 
gerekir. Gemlikli 
zeytin üreticisi mağ
dur edildi” dedi. 
Toplantıda Sanayi 
Bölgesi’nin yol 

sorunu 
bulunduğuna 
dikkat çeken Tevfik 
Solaksubaşı, 
"Türkiye’nin 3. 
büyük liman tesisi 
Gemlik’te kurulum 
Serbest Bölge 
civarındaki yollar 
yetersiz. Çok acil yol 
genişletilmelidir” 
dedi.
Necdet Yılmaz, plan
larda bu bölgeye 40 
metre yol işlendi 
ğine dikkat çeker 
ken, Kemal Akıt, bu 
bölgede arazinin çok 
değerli ve yetersiz 
olduğunu, 40 metre 
yolun 30 metreye 
indirilmesi gerektiği
ni söyledi.

geliyoruz
SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Seçimin maliııeti 246,2 milyon lira 52.1 milyın seçmen
YSK Başkanı Ali 
Em, 12 Haziran'da 
yapılacak milletve 
kili genel seçiminin 
maliyetinin 246 mil 
yon 298 bin 170 lira 
olduğunu bildirdi. 
Em, Kurulda YSK 
üyeleri ile düzen
lediği basın toplan
tısında, yurt dışında
ki vatandaşların 
yirmi beş gümrük 
kapısında kurulan 
sandıklarda oy kul
lanmalarına imkan 
sağlandığını belirtti. 
10 Mayıs 2011 günü 
itibarıyla oy verme 
işlemine başlanaca 
ğını ifade eden Em, 
sekiz karayolu, on 
dört havayolu ve üç 
deniz limanı gümrük 
kapılarında yurt dışı 
seçmen kütüğüne 
kayıtlı vatandaşların 
oy kullanabileceğini 
söyledi. Em, yurt 
dışındaki vatan
daşların yurda giriş 
çıkışlarda gümrük 
kapılarında oy kul
lanabilmeleri için 
Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportuna sahip

lik ve yurt dışı 
seçmen kütüğüne 
kayıtlı olma koşulu 
arandığını vurguladı. 
Başkan Em, radyo 
ve televizyonların 
uyması gereken 
yayın ilkeleri 
konusunda da bil
giler vererek radyo 
ve televizyonların 
seçimin başlangıç 
tarihi olan 14 
Marttan oy verme 
gününü bitimine 
kadar "tek yöhlü ve 
taraf tutan yayın 
yapmamaya" dikkat 
etmeleri gerektiğine 
dikkati çekti. Bu 
kuruluşların, yayın
larında siyasi parti 
ler arasında fırsat 
eşitliğini sağlamak 

zorunda olduklarını 
kaydeden Em, diğer 
iletişim araçları ve 
internet üzerinden 
yapılan yayınlarda 
da eşitlik, serbestlik, 
dürüstlük ilkelerine 
uygun hareket 
edilmesi gerektiğini 
söyledi. Em, yayın 
ilkelerine aykırılık
ların RTÜK tarafın
dan YŞK'ya sunul
duğunu anımsa
tarak, bugüne kadar 
RTÜK'ten beş yayın 
kuruluşunun yayın 
ihlali yaptığına 
ilişkin raporun 
kendilerine geldiğini 
anlattı. Em, seçmen
lerin oy kullanma 
konusunda bil
gilendirilmesi için 

eğitim filmi yap
tırıldığını, filmin 
TRT ve özel kanal
larda gösterileceğini 
de söyledi.
Oy verme günü 
seçmenlerin TC 
kimlik numarasını 
taşıyan nüfus 
cüzdanı, resmi 
dairelerce verilen 
soğuk damgalı kim
lik kartı, pasaport, 
evlenme cüzdanı, 
askerlik belgesi, 
sürücü belgesi, 
avukatlık kimlik 
belgesi gibi kimliğini 
tereddütsüz ortaya 
koyan resimli, resmi 
nitelikli belgelerden 
biriyle oyunu kullan
abileceğini belirten 
Em, ancak üzerinde 
TC kimlik numarası 
olmayan bir kimlik 
belgesi ibraz eden 
.seçmenin oy kullana 
bilmesi için bu bel
gelerin yanında seç
men bilgi kağıdını 
veya TC kimliğini 
ispata elverişli bir 
belgeyi de ibraz 
etmesinin şart 
olduğunu kaydetti.

ııhimııtıt
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) Baş 
kanı Ali Em, "Yurt 
içi seçmen sayısı 
50 milyon 189 bin 
930, yurtdışı seç
men sayısı ise 2 
milyon 568 bin 977" 
dedi.
Em, Kurul'da YSK 
üyeleri ile düzen
lediği basın toplan
tısında, seçim çalış
maları hakkında 
bilgi verdi. Seçime 
15 siyasi partinin 
katılacağını, siyasi 
partilerin toplam 
aday sayısının 7 bin 
492 olduğunu söyle 
yen Em, yurt gene 
lindeki bağımsız 
milletvekili sayısı 
nın da 203 olduğu 
bildirdi.
Seçim takvimine 
göre, yurtiçi ve 
yurtdışı seçmen 
kütüklerinin 8 
Nisan'da kesin
leştirildiğini hatırla
tan Em, kesinleşen 

yurtiçi seçmen 
sayısının 50 milyon 
189 bin 930; yurt
dışı seçmen sayısı 
nın ise 2 milyon 
568 bin 977; »yurt- 
dışında adresi olan 
seçmen sayısının 
ise 680 bin 412 
olduğunu söyledi. 
Başkan Em, seçim
lerde 199 bin 207 
sandık kurula
cağını, bir sandıkta 
300 seçmenin oy 
kullanacağını ifade 
etti. Sandık Kurulu 
başkan ve üyeleri 
nin 1 milyon 394 
bin 449 kişi 
olmasının öngörül 
düğünü ifade eden 
Em, seçmenlerin 
YSK'nın internet 
sitesindeki "nerede 
oy kullanacağım" 
bölümünden oy 
kullanacakları 
sandık alanı ve 
sandık numaralarını 
öğrenebileceklerini 
kaydetti.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 10160400EX057140 
tescilli ve 23.09.2010 tarihli Gümrük Çıkış Beyannamemiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
BIEN SERAMİK SANAYİ VE TIC.A.Ş. 

Adıma bastırmış olduğum seri A 1601-1700 ‘e kadar olan 
2 cilt Perakende Satış Fişi ciltlerim kayboldu.

Hükümsüzdür. MÜFİT İPEK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. AHMET AYDIN 

KAYIP 'Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 07/07/2009 tarih ve 
09160400IM021760 sayılı GGB. zayi olmuştur. Hükümsüzdür 

A.S.U.TEKSTIL ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

20-35 YAŞLARINDA
ELEKTRİK KONUSUNDA 

DENEYİMLİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel :514 20 21

ELEMAN
Firmamızda 

vasıfsız olarak 
çalışacak 30 yaş altı 

Bay Elemanlar 
aranıyor.

0.224 524 73 54

ELEMfiHlAR aMNiyOR
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 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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aaıiiıı, Miı Mim liıam iii SP'li aılaylar kahvehaneleri geziyor
MHP Bursa 
Milletvekili adayı 
Fevzi Zırhlıoğlu, 
Gemlik esnafını 
gezerek esnaflarımız 
ve vatandaşlarla 
sohbet ederek, 
seçim programlarını 
anlattılar.
Zırhlıoğlu; "MHP 
olarak Bursa’da 
birinci parti olmak 
istiyoruz. Listemizin 
tamamının BursalI 
olması ve her kesim 
den insana hitap 
etmesi bunun yanın
da diğer partilerin 
Listeleri de bizleri 
iddialı bir konuma 
getirdi. Bizler halkın 
içerisinden insanla 
rız, Milletimizin tüm 
sorunlarına vakıf 
olan bir hareketiz, 
Mevcut iktidar yarat
mış olduğu hasarı 
onarabilecek ve 
insanlarımızın gele
ceğine güvenle bak
masını sağlayacak 
tek partiyiz. Kimse 
ye gelin MHP’li olun 
demiyoruz. Tüm 
gelişmeleri değerlen 
dırerek Ülkemizin 
bekası için oylarını 
za talibiz, İlçe teşki

latlarımız burada yıl
lardır beraber 
çalıştığımız 
arkadaşlar kimileri 
gibi tek karar merci
inden yönetilmiy
oruz Bütün teşkilat
larımızın isteklerine 
göre hareket ediyo 
ruz. Bizde bir eksik 
görürseniz İlçe 
Teşkilatımızın yaka 

sına yapışın onlar 
da bizim yakamıza 
yapışsın Siyasi 
partiler içerisinde 
ulaşılması en kolay 
parti biziz.” dediler. 
Ziyaretlere Engürü 
cük ve Kurtul’a 
kahve ziyaretleri 
gerçekleştirerek 
programlarını 
sonlandırdılar.

Saadet Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
İbrahim Akbıyık ve 
Recep Aygün İlçe 
teşkilatı ile birlikte 
Eski Pazar Caddesi 
kahvehanelerini 
ziyaret ederek, 
ülkemizin karşı 
karşıya olduğu 
sorunları ve Saadet 
Partisinin çözüm 
önerilerini Gemlik 
tilerle paylaştılar. 
İbrahim Akbıyık, 
"Ülke meselelerinin 
aslında herkes 
tarafından bilindiği
ni fakat diğer parti
lerin reçete diye 
ortaya koyduklarının 
şimdiye kadar 
hiçbir sorunu 
çözememesinin 
nedeni nin ithal 

olmasından 
kaynaklandığını 
dile getirdi. İktidarı, 
muhalefeti ile hiçbiri 
nin milli bir çözüm 
ortaya koyamadığını 
söyleyen Akbıyık, 
ekonomide çözüm 
öneriniz ne denildi 
ğinde hepsi faizci- 
sömürücü kapitalist 
sistemi ortaya koy
duklarını bunun da 
çözüm olamadığını 
ve olamayacağını 
zaten işsizlik,yok
sulluk, borç batağı 
nin temelinde faiz 
varken milletin 
karşına geçip 
çözüm diye 
mevcut sistemin 
gösterilmesi fikri 
olmamaktır" dedi.
Recep Aygün ise

"Koca koca parti 
başkanlar/ çıkmış 
biri kaynak benim, 
benim adım Kemal 
diyor, diğeri çıkıp 
İstanbul'a İki uydu 
kent kuracağım 
diyor. Bu ve benzeri 
söylemlerin fikirsi
zliğin göstergesi 
olduğunu söyleyen 
Aygüıi, peki Milli 
Görüş ne diyor?
Milli,güçlü,yaygın ve 
hızlı Ağır Sanayi 
Hamlesi, yani ithala
ta değil üretime 
dayanan ekonomi 
ve Manevi Kalkınma 
hamlesi. Bunların 
hepsini biz yaptık 
yine yaparız diyen 
Aygün; "Ayinesi 
iştir kişinin lafa 
bakılmaz." dedi.

CHPli adadan tir dia ziyaret ftıtıır. 11188 iiıUftMonı
CHP Bursa Mv 
Adayı Ahmet Aydın 
Akyol, Gemlik 
Programı kapsamın
da ilçe yöneticileri, 
il genel meclis 
üyeleri, kadın ve 
gençlik kolları 
üyeleriyle birlikte 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Gemlik 
Üniversitesi'ni 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği, 
Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi, Öğret 
menevi ve Gemlik 
Lions Başkam'm 
ziyaret etti. 
Sivil Toplum örgüt
lerinin öneminden 
bahseden Akyol, 
ADD başkanlığı yap
tığını ve Atatürkçü 
lerin siyasette daha 
fazla yer alması 
gerektiğini belir
tirken, Türkiye'Ye 
karşı hissettiği 
sorumluluk sonu
cunda siyasete 
atıldığını dile getirdi.

Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur "Seçim 
takviminin yaklaş
masıyla birlikte 
siyasi yozlaşmada 
had safaya ulaştı" 
dedi. İktidar ve 
Muhalefet Partisi 
liderlerinin birbirler
ine karşı "Eşref-i 
Mahluk" ve 
"Esfeles Safilin" 
yakıştırmalarını 
kınadığını belirten 
Kantur, "Bu ve ben
zeri tartışmaları asla 
tasvip etmiyoruz. 
İnsanları sokağa

dökecek, çatışma 
ortamı oluracak 
söylemleri reddediy
oruz.
Biz yaratılanı 
severiz yaratandan 
ötürü anlayışıyla 
bütün insanların 
(eşref-i mahluk)

yani yaratılanların 
en şereflisi olduğu
na inanırız. Ancak, 
bu tür maneviyat 
unsuru imgelerin .
de politik platfor- 
m'un dışında tutul
ması taraftarıyız" 
şeklinde konuştu.

İK^DUUKVOKl^ı^â
. KALİTELİ KAŞELER UYGUN 1

FİYATLARLA GUN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Gönül köprüsü 
Projesi kapsamında 
Yozgat ilinden 
Bursa'ya gelen 160 
öğrenci ve 8 Öğret
men için Karacaali 
Eğitimi Kamp 
Tesisleri’nde Final 
gecesi eğlencesi 
yapıldı.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, 
İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Recai 
Albay, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Şefik 
Ünal, İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura, Burhan İnan, 
Akif Alanlar, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, Bursa Ticaret 
Lisesi Müdürü Sadık 
Solduk, Namık 
Kemal İlköğretim 
okulu Müdürü 
Mehmet Duran ve 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Müdür 
yardımcısı Rahmi 
Şafak'ın katıldığı 

gecede sunuculuğu 
Gemlik Lig Heyeti 
Genel Sekreteri 
Yunus Emre Ünsal 
yaptı. 2008 yılından 
itibaren 100 binlerce 
öğrencimizin doğu
dan batıya, kuzey
den güneye gelerek 
Anadolu’nun 
olağanüstü güzellik
leri ile tanışan 
öğrenciler eğlenerek 
ve mutlu anılarla 
şehirlerine dönmeye 

hazırlanıyolar. 
Yozgat ilinden Bursa 
ilimize gelen, 
Gemlik’te misafir 
edilen Gönül 
Köprüsü öğrencileri 
ve öğretmenlerine 
Geceye katılan pro
tokol tarafından 
hediyeler verildi. 
Kafile Başkanı 
Hakan Mete ve 
Temsilci Öğrenci 
Şefika Aktaş'a 
hediyelerini İlçe

Kaymakamımız Bilal 
Çelik verdi.
Tüm hediyelerin pro
tokol üyeleri tarafın
dan tek tek verilme 
sinin ardından, İl 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Recai 
Albay tarafından 
Yozgat İl Milli Eğitim 
Müdürüne ve 
Belediye Başkanına 
gönderilmek üzere 
hediyeler verildi. 
Ayrıca İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı 
Recai Albay; Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
İlçe Milii Eğitim 
Şube Müdürü Akif 
Alanlar'a teşekkür 
hediyeleri takdim 
etti.
Gecede TRT eski 
Sanatçılarından 
Yılmaz Işık'ın saz 
resitali ve Yetenek 

Sizsiniz 
Yarışmasının 
Finalisti Yunus 
Emre Çelik'in 
Piyano resitali 
büyük ilgi gördü. 
Final Gecesinin 
anısına yaptırılan 
dev pasta . 
Kaymakamımız 
Bilal Çelik 
beraberinde İl Milli 
Eğitim Müdür 
Yardımcısı Recai 
Albay, gönül 
köprüsü öğrencileri 
ve diğer protokol 
üyeleri tarafından 
kesildi ve ikram edil
di. Gece Yunus 
Emre Çelik'in ve 
Yılmaz Işık'ın çalıp 
söylediği müzikler 
ile çoşkulu 
devam etti.
Gönül Köprüsü 
öğrencilerilerin bir 
kız bir erkek 
öğrencinin Bursa'da 
gördükleri ilginin 
memnuniyetini 
anlatmaları ve mut
luluklarını ifade 
etmeleri ile müzik ve 
öğrencilerin eğlen 
cesi ile devam etti.

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 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

_ _ _ _ _ _ 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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Elden maaş devri kapanıyor!
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
kayıt dışı ile müca 
delede önemli bir 
adım daha atıyor. 
Artık bir işçi çalıştı 
ran bile maaşı 
bankaya yatıracak. 
Kayıt dışı ile müca 
dele kapsamında 
önemli bir düzen
leme daha hayata 
geçiyor. Maaşları 
elden verme uygula
ması tamamen bite
cek, bir işçi 
çalıştıran işveren 
bile maaşı bankaya 
yatıracak. Uygulama 
sayesinde sigor
tasız işçi çalıştırmak 
ve vergi kaçırmak 
zorlaşacak. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer 
Dinçer, yoksul 
ailelere gelir yardı 
mından, istihdam 
çalışmalarına, Sos 
yal Yardım Bakan 
lığı'ndan, kayıt dışı 
ile mücadeleye 
kadar geniş bir yel
pazede SABAH'ın 
sorularını yanıtladı. 
Mevcut uygulamada 
10 ve daha fazla 
personel çalıştıran
lar için maaşları 
bankaya yatırma 
zorunluluğu getirdik 
lerini hatırlatan 
Dinçer, "Önümüzde
ki dönemde de 
herkesin parası 
bankaya yatırılsın 
diye düşünüyoruz. 
Bu, bir kişi çalıştı 
ran için de geçerli 
olacak. Elden maaş 
verme sona erecek. 
2002'de yüzde 52 
olan kayıt dışı istih
dam oranı yüzde 
43'e düştü. Bu 
konudaki çalış
malarımız sürüyor. 
Kayıt dişilik daha da 
düşecek" dedi. 
ESNAF İZLENECEK 
Gümrükler, Maliye,

TOBB, Sanayi 
Bakanlığı ile doğru
dan iletişime geçen 
bilişim alt yapısının 
da kurulduğunu 
belirten Dinçer, 
"Tüm esnafı kayıt 
altına alan Sanayi 
Bakanlığı'nın veri 
tabanını kul
lanacağız. Bizde 
kayıtlı olmayan 
esnafı denetleme 
şansımız olacak. 
Geçen yıl 981 bin 
kişiyi kayıt altına 
aldık. Bu sistem 
sayesinda bu sayı 
daha da artacak" 
diye konuştu. 
Dinçer, yoksullukla 
mücadelenin en 
zayıf ayağı olarak 
'yardım'ı gös
terirken, hükümet
lerin sosyal yardımı 
amaç edinemeye- 
ceğini söyledi. 
Dinçer, "Hükümetle 
rin amaçları yoksul
lukla mücadele 
olmalı. Sosyal des 
tek uzmanı projemiz 
ile ailelerle birebir 
temasa geçilecek. 
Çalışabilir fertler 
mesleki eğitime 
yönlendirilecek, 
IŞKUR aracılığıyla 
istihdamları sağla 
nacak" dedi. 
TÜBİTAK'la birlikte 
yürütülen 
Bütünleşik 
Sosyal Yardım 
Hizmetleri programı 
üzerinde iki yıldır 

çalıştıklarını kayde
den Dinçer, "Yıl 
sonunda bitecek 
olan programla, 
kişinin banka 
hesapları, kredi kartı 
harcamaları takip 
edilerek, gelir ve 
giderleri analiz 
edilecek. Gelirinin 
yetip yetmediği 
tespit edilecek. 
Bunlar belir
lendiğinde yoksul 
ailelere yardım yap
mak yerine bir hak 
olarak gelir bağlaya
cağız. Sistem, 
gereğinden fazla 
yardım alanları ve 
istismarcıları 
gösterecek" dedi. 
210 bin kişiye iş 
AB Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen 
"İnsan Kaynakları 
Operasyonel 
Programı"adı altın
daki istihdam strate
jisinin önemine 
dikkat çeken Ömer 
Dinçer, "Başlangıçta 
dezavantajlı gruplar 
üzerine odaklanarak 
'bireysel danışman
lık' hizmetlerine 
doğru kayan bir 
yapılanma oluştura
cağız. Bu yolla 210 
binden fazla kişiyle 
birebir irtibat kura
cağız. Dezavantajlı 
gruplara yönelik 
uygulama Eylül 
ayında başlayacak." 
dedi.

açlık sınırı 870 lira
TÜRK-İŞ nisan ayın
da 4 kişilik bir 
ailenin açlık sınırını 
870 lira, yoksulluk 
sınırını 2 bin 833 lira 
olduğunu belirtti. 
Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfede 
rasyonu (TÜRK-İŞ) 
tarafından yapılan 
ve çalışanların 
geçim Koşullarını 
ortaya koyan îaçlık 
ve yoksulluk sınırı 
araştırmasının 2011 
Nisan ayı sonuçları 
açıklandı.
Bunagöre; 4 kişilik 
bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapılması gereken 
gıda harcaması 
tutarı (açlık sının) 
869,87 TL; Gıda har
caması ile birlikte 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapıl
ması zorunlu 
diğer harcamaların 
toplam tutarı (yok
sulluk sınırı) ise 
2bin 833,44 TL 
olarak gerçekleşti. 
12 Haziran 2011 
günü yapılacak 
genel seçimlerde, 
aileleriyle birlikte 
önemli bir oy potan
siyeline sahip olan 
yoksulların durumu
nun ön plana çık
tığının ifade edildiği 
Rapor'da, devletin 
hesaplamalarında

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

bile ülke nüfusunun 
yaklaşık beşte birini 
oluşturan yoksul 
vatandaşların yaşa
ma koşullarının 
seçim döneminde 
hatırlandığı, durum
larının iyileştirilmesi 
için vaatlerin sıra
landığı ifade edildi. 
Enflasyon hiç art
masa bile gelir 
yetersiz 
Ülkede uygulanmak
ta olan ekonomik 
politikaların olumlu 
bir sonucunun 
enflasyondaki ger
ileme süreci 
olduğunu ifade 
eden TÜRK-İŞ, gıda 
fiyatlarındaki gerile
menin etkisinin 
genel tüketici fiyat
larına yansıdığını 
belirtti. Tüketici fiy
atları endeksi ile 
endekste önemli bir 
ağırlığı bulunan 
gıda fiyatları endek
si Mart 2011'de 
yüzde 4,00'ün altın
da gerçekleşti. 
TÜRK-İŞ gıda 

NÖBETÇİ ECZANE
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endeksi ise Nisan 
2011'de son oniki ay 
itibariyle yüzde 2,04 
olarak hesaplandı. 
Kuşkusuz 
enflasyondaki ger
ilemenin yoksulların 
geçim koşullarına 
olumlu etkisinin 
bulunduğunu bel- 
rten TÜRK-İŞ, 
ancak elde edilen 
gelir ile insan onu
runa yaraşır yaşam 
için gerekli gelir 
arasındaki farkın, 
enflasyon hiç art
masa bile yetersiz 
gelir elde edenler 
açısından yoksul
luğun süreceği 
gerçeğini ortaya 
koyduğunu 
ifade etti.
Raporda, asgari 
ücretin günlük 21 
TL olarak siyasal 
iktidar tarafından 
belirlendiği bir 
ekonomik politika 
anlayışının sosyal 
açıdan sürdürüle
mez olduğu 
söylendi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5*13 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md.. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 00
uk.Co ocîtr01 ®13 1° 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay O to gaz 513 14 25
Beyza Petrol* 513 01 03
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Oeafiı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_______

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3951 

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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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tiim fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

MlLTOi

GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
ÇfP€Z Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteriler^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^^^|

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533.56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


IffiSlSSfflffll ÜCRETSİZ 
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

# ■>. F"! Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.
In I \ I n \ W / 30 Nisan tarihine kadar

^7 CQC I n | \\| Jl \"/ Goodyear bayilerinden yapılan
alımlarda KDV bizden.

GOODYEAR'A GELİN. YOLA HEM KARLI HEM GİMNIİ Çmi!

Sökme + Takma+Bali

i

Kaymakamdan 
"Bayrak asın" uyarısı
İlçemiz Kaymakamı Bilal Çelik, yaptığı 
yazılı açıklamada kamu kurum ve kuruluş 
lan ile özel şahıslara ait işletmelerde Türk 
bayrağının kirli, soluk ve yırtık bir şekilde 
asıldığı veya hiç aşılmadığının görüldü 
günü belirterek, “Devletimizin ulusumu 
zun ve bağımsızlığımızın sembolü olan 
Türk bayrağı kullanımında gereken dikka 
tin gösterilmesi, özellikle resmi bayram 
ve anma günlerinde resmi kurum, işyeri 
ve evlerde Türk bayrağı asılmasında titiz
lik gösterilmelidir" denildi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Nisan 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Win İle sorunsuz 
1 yıl yasandı"

S. S. 145 Nolu Trayler ve Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifinden yapılan 
açıklamada, Arçelik firma sı ile 5 yıl
lığına yapılan taşıma sözleşmesinin 
birinci yılının sorunsuz ve hatasız 
tamamlandığı bildirildi.

1 icaret ve Sanayi Odası, KOSGEB işbirliği ile eğitim kursu açıyor

" s iiiıim vaf genlere tırsaı Joğw
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası, işbirliği ile yeni iş 
kuranlara faizsiz ve geri 
ödemesiz krediden yarar
lanmak isteyenler için 
“Uygulamalı Eğitim Kursu” 
açıyor. Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın önceki 
gün yapılan Meclis toplan
tısında konuşan Oda 
Başkanı Kemal Akıt, yeni iş 
kurmak isteyenlere KOS 
GEB’in sağladığı kredi 
imkanının mükemmel bir 
fırsat olduğunu söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

Belediyedeki yolsuzluk soruşturmasında yeni aşama 

Belediye memurları 
yargıç karsısında

Gemlik Belediyesi’nde Cumhuriyet Baş 
savcılığı tarafından yürütülen soruşturma 
sonucu Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile Başkan Yardımcıları Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’nin görevlerinden uzaklaştırıl
ması, belediye görevlisi iki kişinin tutuklu 
olarak yargılandığı dava ile ilgili olarak dün 
olayla ilişkisi olan ve daha önce Cumhuriyet 
Savcılığına ifade veren belediye görevlileri 
yargıç karşısına çıktı.
Gemlik 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün 
başlayan dava nedeniyle, 20’ye yakın be 
lediye görevlisi yargıç karşısında ifade verdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Erdoğan’ın çılgın projesi....

12 Haziran seçimleri yaklaştıkça siyaset de 
renkleniyor.

Yola erken çıkan CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, 600 lira aile yardımı, askerliğin 
kısaltılması, çiftçiye mazotu 1.5 liradan veril 
mesi, çocuklara süt dağıtımı, milli gelirin 
adaletli dağılımı gibi seçim projelerini açıkla
masından sonra önceki gün de AKP seçim 
programını duyurdu.

Dünkü basının, “Çılgın Proje”, "Duble 
Boğaz”, “Avrupa Adası” gibi değişik başlık
larla manşette verdiği Erdoğan’ın son proje
si, gerçekten çılgın bir proje...

Siyasetçi büyük düşünmek zorundadır.
Ülkeyi 8.5 yıldır yöneten Erdoğan ve ekibi, 

açları doyurmadan, çılgın projeler peşinden 
koşuyor. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
T caret ve Sanayi Odası, KOSGEB işbirliği ile eğitim kursu açıyor

Gürhan ÇETİNKAYA 
Engelsiz” Nilüfer...

Nilüfer Belediyesi “güzel iş”ler yapı 
yor. Topluma daha çok katkı yapmak 
için harcıyor enerjisini...
“Bizim ev”i açarak engelli insanlara 

önemli bir olanak sundular.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 

Bozbey ve ekibi günlük siyasal 
kaygıların dışına çıkarak Nilüfer’i keyifle 
yaşanabilir kılmak için uğraşıyorlar.

Kentte yaşayan tüm yurttaşların dert
leri, kederleri, yaşam mücadeleleri ve 
günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar
la yakından ilgileniyorlar ve yaşamlarını 
kolaylaştırmak için olumlu adımlar atı 
yorlar.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev’i kurarak 
çok önemli bir soruna daha çözüm 
getirdi.
Bilindiği üzere ülkemizde değişik özür 

gruplarından on milyona yakın yurt
taşımız yaşıyor.

Neredeyse her 7-8 aile.den birinde 
engelli birey var.

Bugün dünyada yetersiz beslenme, 
savaşlar, kazalar, doğal afetler, hastalık
lar nedeniyle her geçen gün zihinsel, 
bedensel ve duyusal engelli kişilerin 
sayıları hızla artıyor.

Engelli yurttaşlarımızın günlük yaşama 
sınırlı ölçüde katı labildi ği bir gerçek.

Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki reha
bilitasyondan kültür ve sanata, spordan 
kent standartlarının iyileştirilmesine, 
ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe, 
bireysel ve aile danışmanlığı hizmet
lerinden gerektiğinde sürekli bakıma 
kadar çözüm bekleyen çok ciddi sorun
ları bulunuyor.
İnsanoğlu ayrımsız olarak içinde 

yaşadığı toplumun bir parçasıdır.
Bedensel ve zihinsel engellilerle 

sağlıklı insanlar arasında, sosyal hak ve 
görevler açısından hiçbir fark yoktur.

Normal kişi ile engelli kişi arasında 
meydana gelebilecek bazı ayrıcalıkları 
ortadan kaldırmak ve onları toplumla 
kaynaştırmak sosyal devletin önemli 
görevleri arasındadır.

Bu doğrultuda yerel ve merkezi yöne
timin üzerine düşen sorumluluklar 
vardır;

Onun için;
Kentler, herkesin her yerden yararlana 

bileceği biçimde tasarlanmalıdır.
Sakat ve engelli bireyler için uygu

lanacak politikalar onları toplumla 
bütünleştirmeyi amaçlamalıdır.

Engelli insanlar için kurujan dernekler 
birbirleriyle işbirliği içersiğde olmalıdır.

Evlerin, iş yerlerinin engelli ve sakat 
kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekil 
de olması sağlanmalıdır.

Yolculuk, iletişim ve toplu taşım 
olanaklarından herkes yarârlanabilme- 
lidir.

Engelliler konusunda aileler, öğret
menler, iş yerlerindeki kişiler, halk eği
tilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

Unutmayalım ki, bedensel veya zihin
sel engelli olmak bir kayıp değildir; asıl 
kayıp, bu insanlara karşı duyarsızlık ve 
bakış açısının darlığıdır ki, bu çok daha 
ciddi bir engeldir.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
işbirliği ile yeni iş 
kuranlara faizsiz ve 
geri ödemesiz kredi
den yararlanmak 
isteyenler için 
“Uygulamalı Eğitim 
Kursu” açıyor. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
önceki gün yapılan 
Meclis toplantısında 
konuşan Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
yeni iş kurmak 
isteyenlere 
KOSGEB’in sağla 
dığı kredi imkanının 
mükemmel bir fırsat 
olduğunu söyledi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis üyeleri 
ne KOSGEB kredisi 
hakkında bilgi veren 
Akıt, "Bu krediden 
yararlanmak isteyen, 
girişimcilik fikri olup 
para bulamayan 
va tandaşlarımıza 
eğitim yaptırmak 
için Oda olarak 
eğitim kursu aça
cağız. Kursa katılan 
girişimcilerin 4 
Mayıs 2011 tarihine 
kadar başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.
Krediden yararlan
mak isteyen girişim
cilere verilecek olan 
kredinin yüzde 27’si 
geri ödemesiz hibe 
olarak ödenecek. 
Kalan yüzde 70 ise 
iki yılı ödemesiz ve 
faizsiz kredi olacak. 
Krediler ele değil, 
yapılacak masraf

Hikis, yapılandırma yapanlara teşekkür etti
Gemlik Belediye 
Başkan Vekilliğine 
vekalet eden 
Belediye AKP’li 
Meclis Üyesi Turan 
Alkış, yeni çıkan 
Torba Yasası'ndan 
faydalanarak 
Belediye'ye olan 
vergi borçlarını 
ödeyen vatan
daşlara teşekkür 
etti.
Alkış, yaptığı yazılı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
"Belediyemize 
emlak, Çevre Temiz 
lik Vergisi, ilan

lann faturaları 
karşılığı banka 
hesabına yatırıla
cak" dedi.

SINAV YAPILACAK 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Akreditasyon 
Şorumlusu Gamze 
Özeldiz ise 
"Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi" 
kursuna başvuran 
katılımcıların arasın
da başvuru çok 
olduğu takdirde, 
6 Mayıs 2011 günü 

reklam, kira, işgali 
ye, hafta tatili gibi 
borçları bulunan 
mükelleflerimizin, 
Torba Yasası’ndan 
faydalanarak, 

sınav düzenlenece 
ği, kursun 11 Mayıs 
2011 tarihinde 
başlayacağını ve 6 
hafta süreceğini 
söyledi.
Özeldiz, "60 saat 
sürecek kurs sonu
cu girişimcilere 
özel katılım belgesi 
vereceğiz.
Girişimciler bu 
kurstan sonra KOS
GEB kredisinden 
nasıl yararlanacağını 
öğrenmiş olacaklar. 
Amaç, istihdam 

borçlarını yeniden 
yapılandırmaları, 
borçlarının faizlerin 
den kurtulma imka 
mm değerlendirerek 
hem borçlarından 

yaratmak ve yeni 
girişimcilere fırsat 
sağlamaktır" dedi. 
Oda Meclisi 2.
Başkanı Ahmet 
Atalar’ın Divan 
Başkanlığını yaptığı 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nde, Mart ayı 
gelir ve gider 
bütçesini de 
görüştü.
Meclis toplantısında 
Mart ayı genel gider
lerini 281 bin 553 lira 
olarak kabul etti.

kurtulmaları, hem de 
Belediyemizin 
önemli gelir kay
naklarından olan bu 
vergileri ödemeleri 
sureti ile 
Belediyemizin 
maddi imkanlarının 
iyileşmesine katkı 
sağlamaları nedeni 
ile Gemlik'e yapıla
cak hizmetlerde 
pay sahibi 
olacaklardır. 
Kendilerine has
sasiyetleri için 
Gemlik Belediyesi 
olarak teşekkür 
ederiz"
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Osmangazi, Yıldırım, Gemlik ve İznik ilçelerinde eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa'nın da 
aralarında bulun* 
duğu 5 ayrı ilde 30 
ayrı hırsızlık olayına 
karıştıkları tespit 
edilen 10 kişi, 
çaldıkları malzeme 
leri satmak isterken 
jandarma tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Zanlıların; 
teleskopik direk, 
hurda eşya, inşaat 
malzemesi, zirai alet, 
meyve ve mazot 
hırsızlıklarına 
karıştığı belirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa ili ve 
ilçeleri ile Bilecik, 
Yalova, Afyon, 
Düzce ve Karabük 
illerinde örgütlü 
olarak inşaat 
malzemesi, mazot 
hırsızlığı, bakır tel

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, yürürken 
dengesini kaybe 
dince 30 metre 
yükseklikten dere 
yatağına düşen 
genç, yaralandı. 
Alınan bilgiye

Hurda farelerine suçüstü
Bursa merkez 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
iş yerlerine girerek 
hurda hırsızlığı 
yaptıkları iddia 
edilen 4 kişi ve 
çalıntı malzemeleri 
satın alan 2 kişi 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ve Yıldırım 
ilçelerinde iş yerle 
rine girerek hırsızlık 
yaptıkları iddia 
edilen M.A., F.Ö., 
M.T. ve M.Ç. ile 
çalıntı malzemeleri 
alan hurdacı C.A. ile 
oğlu A.A. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Osmangazi İlçe 
Müdürlüğü Asayiş 
Bürosu ekipleri

hırsızlığı, bağ ve 
bahçelerden zirai 
aletler, meyve 
hırsızlığı yapan çete, 
jandarmanın tâki 
bine alındı.
Gerekli delillere 
ulaşan Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri, suç 
örgütüne karşı 
Osmangazi, Yıldırım, 
Gemlik ve İznik 
ilçelerinde eş zaman 
lı operasyon başlat* 
tı. Zanlılardan I.K., 
H.A.B. ve O.A., 

göre, Alacahırka 
Mahallesi'nde 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
bir genç, yürürken 
dengesini kaybe 
derek yaklaşık 
30 metre yükseklik
ten Cilimboz 

tarafından takibe 
alındı. Araştırmayı 
genişleten dedekti
fler, 4 kişinin hur
dacıya bol miktarda 
bakır, makine 
malzemeleri ve 
demir getirdiğini 

çaldıkları 61 adet 
teleskopik inşaat 
direğini satmak 
isterken Suçüstü 
yakalandı.
Soruşturmayı 
derinleştiren 
jandarma; A.M., E.Y., 
M.Ç., Ö.Ö., T.B., 
Y.M., H.B. isimli 
şahısları da sorgula
mak üzere gözaltına 
aldı. Evlerde yapılan 
aramalarda; silah, 
şarjör, levye, çekiç, 
kerpeten, demir 
rhurç, kazan kapak

Deresi'ne düştü. 
Çevredeki vatan
daşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 110 Arama- 
Kurtarma ve 112 
Acil ekipleri, gencin 
yaralandığını 
belirledi. Ekiplerin, 

tespit etti. Ekipler, 
zanlıları bir süre 
takip ettikten.sonra 
operasyon için 
düğmeye bastı. 
M.A., F.Ö., M.T,ve 
M.Ç., Yıldırım 
ilçesinde girdikleri 

ları ve 10 kilo 
telefon kablosu 

ele geçirildi. 
Zanlıların Bursa'da 
20, Afyon ve Dinar 
ilçesinde 2, Bilecik, 
Osmaneli ve 
Pazaryeri ilçelerinde 
4, Yalova Çınarcık 
ve Çiftlikköy 
ilçelerinde 3, Kara 
bük-Zonguldak yolu 
üzerinde 1 olmak 
üzere toplam 30 
hırsızlık olayına 
karıştıkları tespit 
edildi.
Zanlılar jandarmada
ki sorgularının 
ardın dan adliyeye 
sevk edilirken, 
bazı şüpheliler 
kendilerini görün
tüleyen basın men
suplarına saldır
maya çalıştı.

yaklaşık bir saat 
süren müda
halesinin ardından 
sedyeye bağlanan ( 
halatla dere 
yatağından çıkarılan 
genç, Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Lir dükkanda 
kıskıvrak yakalandı. 
Zanlılarının 7 ayrı 
hırsızlık olayından 
sabıkası olduğu 
ortaya çıktı. 
Gözaltına alınan 
zanlılardan M.A.'nın, 
hurdacı olan 
C.A.'nın yeğeni 
olduğu belirlendi. 
Operasyonda, hur
dacı baba-oğul da 
polis aracına 
bindirilerek adliyeye 
sevk edildi. 
Zanlıların, çeşitli iş 
yerlerinden yaklaşık 
120 bin TL 
değerinde malzeme 
çaldıkları ortaya 
çıktı. Zanlılardan 
F.Ö., M.A., M.Ç. ve 
M.T. tutuklanırken, 
C.A. ile A.A. serbest 
bırakıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gençler, görev başına....
Üniversiteye girme çağındaki 

gençler emekleri çalındığı, kendiler
ine eşit yarışma hakkı verilmediği 
için sokaktalar.

Ülke de meselelerine ilgisiz, 
dünyadaki gelişmeleri ve bunların 
Türkiye’ye yansımalarına duyarsız 
bir gençlik istenmiş ve toplum bu 
yöne kanalize edilmişti.

Halbuki Gençlik ülkenin 
dinamizmidir, en büyük gücüdür.

Bu gücü görmezden gelmek, yok 
saymak, onları polisle-biber gazıyla 
sindirmeye çalışmak, akıllı yönetici
lerin yapacakları bir eylem değildir.
Gençliğin susturulması, geleceğin 

susturulması demektir.
Ben gençlerin son zamanlardaki 

hareketlerini bu yüzden çok önem
siyor ve destekliyorum ...

Genç arkadaşlarıma seslenmek 
istiyorum; Türkiye’miz tarihinin en 
önemli seçimine gidiyor.

Bu seçimlerden ya bölünerek çıka
cağız ve Büyük Önder Atatürk’ün 
kurduğu Lâik Cumhuriyete veda ede
ceğiz, ya da Cumhuriyetimizi, 
Demokrasimizi, Birliğimizi koruyarak 
çıkaracağız.

Oy kullanma hakkı olan gençler 
mutlaka ama mutlaka sandıâa aidin 
oylarını kullansınlar...

Oy kullanma hakkı olmayan gençler 
ise, evlerinden, komşularından, 
mahalleden tanıdıklarını sandığa git
meleri için teşvik etsinler ve onlara 
oylarını mutlaka kullandırsınlar.

Bu vatan sizlerin ve sizlerden son
raki gelecek nesillerindir.
Benim yaşımdaki nesil olarak göre

vimizi tam yapamadık, ülkeye güzel 
eserler kazandırdık, demokrasi 
kültürünün yerleşmesi için gerek
tiğinde şehitler verdik ama yan
lışlarımız ve hatalarımız da oldu.
Bizler başaramadık ama gençler, 

sizler başaracaksınız.
Kendinize güvenin ve ülkenin 

kaderine el koyun.
Genç arkadaşlarım, sadece kendi

nize güvenin,
Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesini” 

okuyun ve başarın...

KflŞCDC B€KL€/\A€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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Güne Bakış WMlliiiıllillWllıi|lMiitlllll*ll
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Erdoğan'ın çılgın projesi
Geçtiğimiz günlerde Başbakanın kafa 

sındaki projelerle ilgili basında yine ha 
berler çıkmıştı.

Örneklerini Dubai'de gördüğümüz, İstan
bul kara parçasına bağlı yarımadaların ya 
pil ması gibi...

Kılıçdaroğlu’nun Aile sigortası, işsiz 
kadınlara 650 lira para yardımı gibi somut 
projelere “Hayal” diyen Başbakan, şimdi 
daha büyük bir hayali seçim öncesi kamu 
oyu ile paylaştı.

Türkiye’nin nüfusu en kalabalık kenti o 
lan İstanbul’un sorunları yine Türkiye’nin 
tüm illerinden sorunlarından daha büyük.

İstanbul’un en büyük sorunu deprem..
Trafik, kaçak yapılaşma, göç....
Ama İstanbul aynı zamanda Türkiye’nin 

en çok milletvekili çıkaran bir il...
İstanbul’u alan, Türkiye’yi yönetiyor.
Romanya’ya gittiğimizde, eski devlet 

Başkanı Çavuşesku tarafından yaptırılan 
kanalı gördüğümde şaşırmıştım.

Avrupa içlerinden gelen Ren nehri Kara 
deniz’e Köstence’den dökülür.

Çavuşesku buna paralel olarak yaptırdı 
ğı dev kanallar ile Avrupa içlerinden ge 
len gemileri Karadeniz ile buluşturmuş.

Büyük emek ve yatırım...
Kanalın geçtiği her yer sulandığı gibi 

taşımacılıktan ile büyük gelir elde ediliyor
Bunun bir başka örneği Panama Kanalı.. 
Amerika kıtasını güney ve kuzey olarak 

ikiye bölüyor Panama Kanalı...
Bir Başka büyük kanal ise Mısır daki 

Süveş Kanalıdır.
Süveş kanalı, Hint okyanusu ile doğuda

ki ülkeler ile Avrupa’nın deniz yolunu kı 
saltarak ticaretin gelişmesinde büyük kat 
kı sağlamış.

Süveş Kanalı bir çağa damgasını vur
muştu.

Aynı Fatih’in İstanbul’u alması gibi...
Fatih, İstanbul’u almak için gemilerini 

boğazdan geçiremeyince, karadan geçir
miş ve o da bir yeni çağın başlamasına 
neden olmuştu.

Erdoğan’ın ikinci boğaz(kanal) projesi 
bir yeni çağın başlangıcı olamaz.

Ülkesinde emeklisi, işçisi, köylüsü, esna 
fı, memuru yokluk sınırında yaşarken 
polülist seçim yatırımı olan böyle projeler 
yerine, bu kesimin ekonomik durumunu 
düzeltecek projelerle çıksaydı seçmen kar 
şısına Erdoğan daha iyi olurdu.

Bu tür projeler, halkın ekmeğinden keşi 
lecek bir dilimdir.

Kamuoyuyla tartışmadan, uzmanların 
görüşü alınmadan, ne getirip götüreceği 
belli olmayan bir proje.

İstanbul’u daha da büyütecek, sorunları 
daha da artıracak bir proje.

Ama gerçekten çılgın, popülist bir pro 
je...

Köylüye mazotu 4 liradan vereceksin ve 
bankalarda borç batağına sokacaksın, 
emekli 650 lira ile bir ay geçinecek, esnaf 
işsizlikten kırılacak, işsizlik oranı yüzde 
20’lere çıkacak.

Bu projeye yatırılacak para ile bu sorun
ları çözün sonra çılgın projeyi yapın diyo
rum.

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Öğrenci
leri Öğretmenleri 
Güngör Şengül 
başkanlığında 
topladıkları 
yaklaşık 2350 adet 
kitap ve kırtasiye 
malzemesini 
Diyarbakır, Bağlar 
Vehbi Koç İlköğretim 
Okulu'ndaki kardeş
lerine gönderdiler. 
Teknoloji ve Tasarım 
Öğretmeni Güngör 
Şengül; Gemlik'teki 
okulların kitap ve 
kırtasiye yönünden 
önemli bir sıkın
tılarının olmamasına 
rağmen özellikle 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde birçok 
okulun kitap ve kır
tasiye bakımından 
eksikliklerinin 
olduğunu, bu neden
le geçtiğimiz gün
lerde yapılan görüş 
meler sonucunda 
Bağlar Vehbi Koç
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İlköğretim Okuluyla 
temas kurulduğunu 
belirterek, 
bu okulumuzun 
hiç olmazsa bir 
kısım kitap ve 
kırtasiye malzemesi
ni karşılamaktan 
mutlu olduklarını 
dile getirdi.
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk yapılan 
kitap ve kırtasiye

malzemelerinin 
kardeş bir 
okuldaki ihtiyaçları 
karşılayacağından 
dolayı gururlandık
larını amaçlarının 
bu kitap ve kırtasiye 
malzemesi yardımını 
devam ettirmek 
olduğunu, bundan 
sonra da ihtiyacı 
olan başka okullara 
bu yardımları

yapacaklarını 
açıkladı.
Turgay Selçuk 
ayrıca amaçlarının 
Diyarbakır Bağlar 
Vehbi Koç İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
bir kısmını 
önümüzdeki 
günlerde Gemlik'te 
misafir etmek 
olduğunu sözlerine 
ekledi.
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Elma Seteri minikleri Pillilerle serıi acü
Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’nde eğitim 
gören 2-6 yaş 
minikleri, yıl boyun
ca yaptıkları faaliyet
lerini Özdilek’te 
sergiledi.
Elma Şekeri 
miniklerinin ser
gisinin Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Merkezi’nin 
girişinde izlenime 
açıldığını söyleyen 
Kreş Müdürü Erkan 
Akıncı, ana sınıfı 
öğrencilerinin öğret
menleri Melek 
Vardar, Zuhal Eser 
Gür, Nazlı Dülger,

Çağla Esen, Zuhal 
Şekeroğlu, Aybüke 
Toplu, Aysel Çakır 
gözetiminde yıl 
boyunca yaptıkları

birbirinden güzel 
resim, el işi faaliyet
lerini izlenime 
açtıklarını söyledi. 
Elma Şekeri

miniklerinin sergisi 
27-28-29 Nisan 
2011 tarihleri arasın
da gösterimde 
kalacak.

Günü kampanyası
Ozdilek'ten Anneler

Gemlik özdilek 
Alışveriş Merkezi, 
Anneler Günü 
nedeniyle giyim 
ve tekstil 
reyonlarında 
geçerli olmak 
üzere kampanya 
düzenledi;
Gemlik Özdilek’ten 
yapılan açıklamada, 
“28 Nisan-11 Mayıs

2011 tarihleri 
arasında giyim ve 
tekstil reyonlarından 
tek seferde yapılan 
150 TL ve katların
daki alışverişlere 
15 TL’lik giyim ve 
tekstil reyonlarda 
kullanılmak üzere 
İndirim kuponu 
hediye edilecektir." 
denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Saadet Partisi 4. olağan kongresi pazar günü yapılacak

Seııtoi Kazan Gemlih selimr
CHP Bursa 
Milletvekili adayları 
Gemlik ziyaretlerini 
sürdürüyor.
CHP’li adaylardan 
Ahmet Aydın Akyol, 
İnan Keser, İlhan 
Demiröz ve Turhan 
Tayan'ın ardından 
Ulun Havva 
Kayı da Gemlik 
programı kapsamın
da seçmenler ile 
buluştu.
Kayı'ya ziyaret 
sırasında CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey ile ilçe 
yöneticileri, kadın 
ve gençlik kolları ile 
meclis üyeleri eşlik 
ettiler.
Odun depoları 
mevkiinde seçmenle 
buluşan milletvekili 
adayı Ulun Havva 
Kayı ve partililer, 
kapı kapı dolaşarak 
Genel Başkanlarını 
Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun 
selamını ilettiler.

Kayı, ailelere anlatarak seçim*
partisinin Aile lerde destek
Sigortası Projesi'ni istediler.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
1 Mayıs Pazar günü 
Bursa milletvekili 
birinci sıra adayları 
Şevket Kazan’ın 
katılımı ile gerçek
leştirecekleri 4. 
olağan kongreye 
hazırlanırken, köy, 
kahvehane, dernek 
ve esnaf ziyaretle 
rine de aralıksız 
devam ediyor. 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, yaptığı açık
lamada 1 Mayıs 
Pazar saat 14.oo'de 
Seçim Koordinas 
yon Merkezlerinde 
gerçekleştirilecek 
olan kongreye, 
Bursa Milletvekili 
adayı Genel Başkan 
Yardımcısı Şevket 
Kazan’ın katılacağı 
nı söyledi. "Eski 
Adalet Bakanı ve 
Milli görüş duayen
lerinden Şevket

Kazan Bey'in 
kongremize katıla
cak olması bizler 
için gurur kay
nağıdır" dedi.
Milli Görüş lideri 
Necmettin Erbakan 
hocamızın her 
zaman yanında 
olmuş Şevket Kazan 
ın Bursa Milletvekili 
adayı olması Bursa 
lılar için büyük 
kazançtır diyen 
Özmen, sözlerini 
şöyle tamamladı. 
"Tüm Türkiye'de 
olduğu gibi Bursa 
ve Gemlikliler de 54. 

Erbakan dönemin 
deki hizmetleri unut
madılar. Ülkemizde 
Ağır Sanayi hamlesi 
yapan, manevi 
kalkınma sancağını 
taşıyan, Jıavuz siste
mi kurup işçi-me 
mur, emekli, Bağ- 
kurlu, esnaf ve 
çiftçinin yüzünü 
güldüren Erbakan 
Hocamıza olan vefa 
borcunu ödeyecek 
ve Milli Görüş'ün 
tek temsilcisi 
Saadet Partisi'ni 
hak ettiği yere 
taşıyacaktır"

Bursa ikinci sıra milletvekili Gökhan Gerçek seçimlerden umutlu

SP'li Gerçek gazetemizi ziııareı elti
Saadet Partisi Bursa 
ikinci sıra Gemlikli 
milletvekili adayı 
Gökhan Gerçek, 12 
Haziran milletvekili 
seçimlerinde 
Gemlik’i Ankara’da 
temsil edeceğini 
söyledi.
Gerçek, gazetemizi 
ziyaret ederek 
Gazetemiz Sahibi ve 
Başyazarımız Kadri 
Güler ile görüştü. 
Gökhan Gerçek, 
Saadet Partisi’nin 
ilkesinin “Halka 
hizmetin Hakka
Hizmet” olduğunu 
belirterek, SP’nin 
merhum Genel 
başkanları Necmet 
tin Erbâkan’ın 
başbakanlığı döne
minde yaptıklarının, 
yapacaklarının temi
natı olduğunu 
belirterek,

AKP iktidarının ülke 
yönetimini uçuruma 
götürdüğünü 
söyledi.
SP’nin baraj sorunu 
olmadığını söyleyen 
Gerçek, “SP iktı-‘ 
darında esnafın 
yüzünü güldüren 
ekonomik politikalar 

uygulanacak. 
İşçiye, memura, 
Bağ-Kurlu’ya emek
liye rekor ücret 
artışları sağlanacak. 
Tarımda kotalar 
kaldırılacak.
Tarımda buğday, 
pancara, fındığa ve 
çaya rekor taban 

fiyatları verilecek." 
dedi.
Gökhan Gerçek, 
bunların hayal 
olmadığım, iktidarda 
bulundukları 
dönemde oluşturu
lan havuz sistemi ile 
bunu ispatladıklarını 
söyledi.

Aydın, Denizli, 
Manisa, Uşak, 
Kütahya, Bilecik, 
Balıkesir, Bolu, 
Düzce, Karabük, 
Bur sa'nın doğu 
ilçeleri ile Samsun, 
Amas ya ve Tokat 
çevre lerinde kısa 
süreli kuvvetli 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğünden yapılan 
"meteorolojik 
uyan"da, Aydın, 
Denizli, Manisa, 
Uşak, Kütahya, 
Bilecik, Balıkesir, 

Bolu, Düzce, 
Karabük, 
Bursa'nın doğu 
ilçelerinde, akşam 
saatlerinde ise 
Samsun, Amasya 
ye Tokat 
çevrelerinde kısa 
süreli kuvvetli 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış beklendiği 
bildirildi.
Yetkililerin ve 
vatandaşların ani 
sel, lokal su 
baskını, yıldırım 
düşmesi ve lokal 
dolu yağışına karşı 
tedbirli olması 
istendi.

YENİ BİR DÜNYA YI
KURMAK İÇİN GELİYORUZ SAADET

PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Bakan Gönül, askerlice 
ilgili açıklamalar yaptı mİIIiİbMIisMIM'

Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül, askerlikle 
ilgili açıklamalarda 
bulundu.
Gönül, profesyonel 
ordu uygulamasının 
başladığını belirte 
rek "Profesyonel 
ordu banladı. 6 
tümenimiz şu anda 
Güneydoğu 
hududunda. Bunu 
sözleşmeli erlerle 
daha da ileri 
safhalara götüre
ceğiz. Sözleşmeli 
erler Güneydoğu'da 
şu anda uzman 
erbaş olarak görev 
yapıyorlar. Şimdi 
alacaklarımız 
sözleşmeli erdirler. 
Bu durumun 
gelişmesine göre 
hem askerlik hem 
de bedelli durumu 
ayrı ayrı değerlendi
recektir."
Vecdi Gönül açıkla
malarda, CHP’nin 

askerlikle ilgili 
şeçim vaadleri için 
de şunları söyledi: 
"CHP’nin önerisi 
gerçekçi ve uygu
lanabilir görünmü 
yor. Askerlik 
konusu son derece 
hassastır...
Tabi kaynaklar 
bakımından zengin 
bir ülke değiliz, en 
büyük zenginliğimiz 
insanımız; çok 
çalışkan bir insanı 
mız var. Çok strate
jik bir yerdeyiz ve 
binin üzerinde 
hudut karakolumuz 
var; bazıları 
3 bin metrenin 
üzerinde.
Sözleşmeli erde 
nereye geleceğimi 
ze bakıp bedelli 
askerlik ve diğer 
ihtimaller üzerinde 
duracağız. Ama staj 
şeklinde askerlik ya 
da bedelli konusu 
çok hassastır."

Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, 12 Hazi 
ran seçimlerinin 
Türk milletinin kur
tuluş tarihi ola
cağını söyledi. , 
Bursa Yeşil Çay 
Bahçesi'nde mil
letvekili adayları ve 
partililerle bir araya 
gelen MHP'nin 
Bursa ikinci sıra 
adayı Özensoy, 
seçim çalışmaları 
hakkında açıkla
malar yaptı. Her 
milletvekili adayının 
vatandaşla bir 
araya gelerek MHP 
seçim beyan
namesini anlattığını 
dile getiren Özen
soy, "Vatandaşlarla 
kucaklaşıyoruz.
Vatandaştan olumlu 
tepkiler alıyoruz. Bu 
bizim çalışmamızı 
da artırıyor. M HP'ye 
ciddi bir destek var.

Bu gayretle 12 Hazi 
ran seçimlerinin 
ardından Bursa'da 
birinci parti ola
cağız. Bu işaretleri 
görüyoruz. Bundan 
dolayı mutlu ve 
umutluyuz. Vatanda 
şa ulaşıp, Türkiye 
nin İçerisinde 
bulunduğu durumu 
anlatıyoruz" dedi. 
MHP'nin Türkiye 
için hedeflerini bir 
bir vatandaşa duyur 
duklarını söyleyen 
Özensoy, 12 Hazi 
ran seçimlerinin 
Türkiye tarihinin 
kader tarihlerinden 
birisi olacağını da 
vurguladı. Özensoy, 
"Güzel bir enerji 
depoladık. Seçime 
kadar çalışmalarımı 
za devam edeceğiz. 
Seçime de çok az 
bir zaman kaldı. 
İnşallah Türk milleti 
hasretle seçimleri 
bekliyor.” dedi.

Yargıiav seçiminde en 
fazla oyu Hasan Erbil aim

Yargıtay Cumhuriye 
Başsavcılığı için ilk 
seçim yapıldı. İlk 
turda en fazla oyu 
283 oyla Hasan Erbil 
aldı. Abdurrahman 
Yalçınkaya'dan 
boşalan Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı için 
Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu’nda 
aday belirleme 
seçimiyapıldı. Hasan 
Erbil ilk turda 283 
oyla en yüksek oyu 
aldı. Seçimde en çok 
oyu alan beş üye, 
başsavcı adayı gös
terilmiş olacak. 
Oylama sonucu, 
liste halinde
Yargıtay Birinci '

Başkanlığınca 
Cumhurbaşkanı 
Gül’e 5 üyenin ismi 
sunulacak.
Gül, 15 gün içinde 
adaylardan birini 
Yargıtay Cumhu 
riyet Başsavcısı 
seçecek.
Yeni seçilecek 
başsavcı, yaş 
haddinden emekliye 
ayrılmazsa, 4 yıl 
görev yapacak. 
Başsavcılık, için 
aday olan diğer, s 
isimler Yargıtay 3. 
Ceza Dairesi Üyeleri 
Erçlal Gökçen, Hakkı 
Manav, Yargıtay 6. 
Ceza Dairesi 
Başkanı Celal 
Aftun kaynak.

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Mİ EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGÜN FİYATLARLA...

EN ÖZEL TC GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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
MATBAACUK-YAYINaUK-REKLAMCILIK

ELEMAN flRflNIYOR
VASIFLI CNC 

OPERATÖRÜ ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

MİKROSAN METAL
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 

7. Cadde No : 6 ORHANGAZİ

Tel: 0 541 454 95 59

MM1H
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

ELEMANARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

20-35 YAŞLARINDA 
ELEKTRİK KONUSUNDA 

DENEYİMLİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21
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Gemlik’i Cumlmriyeı llkiiğfelim Okulu temsil eM

Eğitim ortamlarında 
“Şiddetin Azaltılması 
ve Önlenmesi 
Eylem Planı” 
çerçevesinde 
Gemlik'te yapılan 
ilköğretim okulları 
arası bilgi-kültür 
yarışmasında 
birinciliği 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
kazandı.
İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'irî 
yanı sıra Şube 
Müdürü Burhan İnan 
ve çok sayıda okul 
müdürü, öğretmen, 
öğrenci ve velinin 
katıldığı yarışmada 
büyük heyecan 
yaşandı.
Gemlik Atatürk > 
Kapalı Spor 
Salonu'nda Deniz 
Mert Koluaçık ve

Yunus Emre Çelik'in 
mini konserleri ile 
başlayan programda 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'mızın 
okunmasının ardın
dan, 18 ilköğretim 
okulunun katıldığı 
bilgi yarışması 
yapıldı.
Öğrencilere çoktan ... 
seçmeli 15 soru 
yöneltildi. 15. moru 
sonunda Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu

Çınar İlköğretim 
Okulu ve Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu yarışmayı 140 
ar puanla bitirince 
yedek sorulara 
geçildi
Yedek sorularda 
Çınar İlköğretim 
Okulu 3. olurken, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ve Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu arasında 
nefesleri kesen bir 

final yaşandı.
10. yedek soru 
sonunda da eşitlik 
bozulmayınca, 
birincilik için kura 
çekildi.
Kurada l.liği 
kazanan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
oldu.
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu ikinci, 
Çınar İlköğretim 
Okulu ise üçüncü 
olarak yarışmayı 

tamamladılar. 
Yarışmada birinciliği 
elde eden 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
11 Mayıs 2011 
tarihinde Bursa'da 

yapılacak yarışmada 
ilçemizi temsil etme 
onurunu kazancı. 
Dereceye giren 
okullarımız ödüllerini 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkan Yardımcısı

Mehmet Çelik ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'den 
aldılar.
Birinci olan okul 
öğrencilerinin her 
birine 50 lira 
para ödülü 
verildi.
Ayrıca yarışmaya 
katılan tüm öğren
cilere katılım 
belgesi ve kitap 
hediye edildi.

Gemlik Fenerbah 
çeliler Derneği 
Sosyal Sorumluluk 
Projesi kapsamında 
23 Nisan bayramı 
haftası nedeniyle 
ilköğretim okullarına 
Türk Bayrağı 
armağan ettiler. 
Gemlik Kaymakamı 
Sayın Bilal Çelik, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Belediye 
Meclis Üyeleri, 
Derneklerden 
Sorumlu Asbaşkanı 
Mithat Yenigün, 
Dernekler 
Sorumlusu Murat 
Boyraz, Dernekler 
Çalışma Grubu üyesi 
Yaşar Atilla, Biga

Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Şadan Doğan'ın 
katılımıyla düzenle
nen bayrak dağıtım 
töreninde 
çocuklar bayraklarını 
alınca mutlu oldular.

GEMLİK DERNEĞİNİ 
ZİYARET ETTİLER 
Fenerbahçe 
Spor Kulübü, 
Derneklerden 
Sorumlu Asbaşkanı 
Mithat Yenigün ve 
Dernekler Sorum 

lusu Murat Boyraz, 
Dernekler Çalışma 
Grubu üyesi Yaşar 
Atilla, Biga 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Şadan Doğan, 
Gemlik

Fenerbahçeliler • 
Derneğini ziyaret 
etti. İstiklal 
Caddesi’n deki . 
Fenerbahçeliler 
Derneği Lokaline 
gelen Fenerbahçe 
Spor kulübü yöneti

cileri, Fenerbahçe 
taraftarlarının yuf- 
dun her yarımda 
aynı sevgi bağı ile 
kulüplerine ve renk
lerine bağlı 
olduğunu belirterek, 
kendilerini kutladılar.

Gemlik Körfez Gazetesi : www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat 
Yaşar Önal, Yönetim 
kurulu üyesi Sedat 
Mutlu ve minik, 
sporcularla birlikte 
Yavuzlar Ticaret 
G.Y.O Ltd.Şti sahibi 
Hasan Yavuz'a 
teşekkür plaketi 
verdi
Karate, Judo, 
Aıkıdo, Güreş, 
Boks, Aerobik ve 
futbol dallarında 
faaliyet gösterdik
lerini belirten

Başkan Önal, 
Yavuzlar Ticaret 
G.Y. O Ltd;Şti 
sahibi Hasan 
Yavuz'a, Gemlik 
Aktif Gençlik ve 
Spor Kulübüne 
malzeme 
sponsorluğunda 
bulunduğu için 
teşekkür plaketi 
takdim etti.
Nezaket ziyaretin 
den duyduğu mem
nuniyeti belirten 
Yavuzlar Ticaret 
G.Y. O Ltd.Şti sahibi 
Hasan Yavuz, 
"Gemlik Aktif genç

lik ve spor kulübü 
nün ilçemizdeki 
gençlerin her 
branşta spor yap
malarını sağlaması
na, Gençlerin 
sosyal ve sportif 
faaliyetlerde etkin 
rol oynamasına, 
çocukların spora 
kazandırılmasına, 
sporun tabana 
genişlemesine 
emek vereceğinize 
inanıyorum. 
Çalışmalarınızda 
başarılar diliyor, 
tebrik ediyorum" 
dedi.

Gemlik Çotanakspor 
Klüp Başkanı Cemil 
Karataş ve Gemlik 
Giresun Derneği 
Başkanı Durmuş 
Uslu Giresun'da Vali 
Şahin ve AK Parti 
Grup Başkan V. 
Canikli'ye 
Çotanakspor’un 
formasını armağan 
ettiler.
İstanbul ve 
Bursa'da yaşayan 
Giresunlular, 
Giresun'da Topla 
Osman Ağa anma 
etkinliğine katıldık» 
tan sonra 
Giresun'da mülki 
amirleri ve siyasileri 
gezdiler. Gemlik 
Çotanakspor 
Başkanı Cemil 
Karataş ve Gemlik 
Giresunlular 
Derneği Başkanı 
Durmuş Uslu, İstan
bul Giresun 
Federasyonu 
Başkanı Sıtkı Ada, 
Bursa Espiyeliler 
Derneği yöneticisi 
Siyati Karakaya ve 
dernek yöneticileri 
Giresun Valisi

Dursun Ali Şahin'i 
ve Giresun Belediye 
Başkanı Kerim 
Aksu'yu ziyaret etti 
ler. Giresun Valisi 
Şahin'e Gemlik 
Çotanakspor for
masını hediye eden 
Çotanakpor Başkanı 
Cemil Karataş, 
Çotanakspor 
hakkında bilgi ver
erek " Giresun'a 
yeni atanan sayın 
valimiz Dursun Ali 
Şahin'e yeni görevin 
de başarılar diliyo 
ruz, Giresun için 
çok güzel şeyler 
yapacağından asla 
şüphemiz yok" 
ifadelerini kullandı.

Çotanakspor'a 
başarı dileklerini 
sunan Vali 
Şahin, Bursa'daki 
etkinliklere de 
davet edildiği 
takdirde katılabile
ceğini söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
ile Giresun 
Belediyesinin 
kardeş şehir. 
Kardeş şehrin 
belediye Başkanı 
Kerim Aksu'yu da 
makamında 
ziyaret eden 
Bursa'daki hemşeri- 
leri Başkan 
Aksu'ya Çotanak 
spor formasını 
hediye ettiler.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Mac ide ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 

_ _ _ _ _ _ _  KXumla’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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Enflasyon tahmini yiizfle 6.9'a çıktı Konut kredilerinde fren
Merkez Bankası, 
yıl sonu enflasyon 
tahminini 1 puan 
artırarak yüzde 
6.9'a yükseltti. 
Merkez Bankası'nın 
yeni Başkanı Erdem 
Başçı, yılın ikinci 
enflasyon 
raporunu açıkladı. 
Başçı şunları söyle
di: "Yeni poli
tikamızda fiyat 
İstikrarı önceliğini 
korurken finansal 
istikrar da destek
leyici bir araç. 
Alman tedbirler 
sonucu net kısa 
vadeli sermaye gir» 
işleri azaldı, kredi 
artış hızındaki ivme
lerime durdu, mevd
uatın vadesi uza
maya başladı. İlk 
çeyrekte parasal 
duruş daha temkinli 
bir duruma getirildi. 
Kredilerin hızındaki 
yavaşlama makul 
görülen seviyeye

klSaııaiitiılın1'i,WlsiilıılMi'lliw
Her 100 sanayiciden 
26'si gelecek 3 aylık 
dönemde yeni istih
dam artışı bek
lerken, her 100 
sanayiciden 6'sı ise 
istihdamında azalış 
yaşanabileceğinin 
sinyalini veriyor. 
Gelecek 3 aydaki 
üretim hacimlerine 
olumlu bakan 
sanayiciler yeni isti
hdam artışı yaşa 
nabileceğini 
söyledi.
Her 100 sanayiciden 
47'si gelecek 3 
aydaki üretim 
hacminin yüksele
ceğini, her 100 
sanayiciden 26'sı 
ise istihdam artışı 

henüz inmedi. İkinci 
çeyrekte kredi kul
lanımının ivme kay
betmeye devam 
edeceğini tahmin 
ediyoruz.

ÖMRÜMDE İLK 
KEZ İNGİLTERE'YLE 
AYNIYIZ
Ömrümde ilk kez 
İngiltere ve 
Türkiye'de enflasy
on aynı oranda. 
Orta vadeli enflasy
on beklentileri ilk 
çeyrekte sınırlı artış 
gösterdi Türkiye'de 
istihdam rekor hızda 
artıyor.
Ekonomide henüz 
aşırı ısınma olma
ması dış talebin 
zayıf seyrinden kay
naklanıyor. Dış talep 
kademeli ve yavaş 
toparlanmaya 
devam edecek.
Petrol ve diğer itha
lat fiyatlarındaki 
artış enflasyon tah

yaşanabileceğine 
dikkat çekti.
Nisan ayı Merkez 
Bankası İktisadi 
Yönelim Anketi veri» 

- lerinden yapılan 
hesaplamalara göre, 
İktisadi Yönelim 
Anketine katılan her 
100 sanayiciden 
26'si gelecek 3 aylık 
dönemde yeni istih
dam artışı yaşan
abileceğini 
söylerken, 68'i ise 
söz konusu dön
mede istihdamın 
aynı düzeyde kala
cağını, 6'sı ise 
istihdamda azalma 
yaşanacağını 
kaydetti.
ÜRETİM 

minini yarım puan 
artırıcı yönde etkile
di. Petrol fiyatı tah
minimiz 115 dolar.

ENFLASYON 
TAHMİNİ
1 PUAN ARTTI 
Enflasyon yüzde 70 
olasılıkla 2011 yılı 
sonunda orta nok
tası yüzde 6.9 
(önceki 5.9) olmak 
üzere yüzde 5.6 İle 
yüzde 8.2 aralığın
da, 2012 yılı sonun
da orta noktası 
yüzde 5.2 (önceki 
5.1) olmak üzere 
yüzde 3.4 ile yüzde 
7 aralığında olacak. 
Enflasyon orta va 
dede %5 civarında 
istikrar kazanacak. 
Süregelen parasal 
sıklaştırmanın etk
isi 2. çeyrekten 
itibaren belirgin
leşecek, gerekirse 
ilave tedbirler ala
cağız."

HACMİNDE DÜŞÜŞ- 
Sanayiciler 
gelecek üç aydaki 
üretim hacimlerine 
bakışı ise olumlu 
oldu. Bu yılın ilk 
ayında ankete 
katılan her 100 
sanayiciden 35'i 
gelecek üç aydaki 
üretim hacminde 
artış yaşadığını 
söylerken bu sayı 
Nisan itibariyle 
47'ye yükseldi. 
Aynı dönemde 
gelecek üç aydaki 
üretim hacminin 
azaldığını söyleyen
lerin sayısı ise 11 
olurken, aynı kaldı 
diyenlerin sayısı ise 
42 oldu.

Kredi hacminin 
kısıtlanmasına 
yönelik tedbirler 
etkisini göstermeye 
başlarken, konut 
kredilerinde yılın ilk 
çeyreğinde artış 
trendinde bir 
yavaşlama gözlendi. 
İş Bankası Bireysel 
Krediler Bölüm 
Müdürü Recep 
Oram, 2010 yılı 
Ekim ayından yıl 
sonuna kadar sek
törde konut kredileri 
bakiyesinde yüzde 
10 oranında artış 
kaydedilirken, 2011 
yılı ilk çeyreğinde 
yılbaşına oranla 
yüzde 7,9 oranında 
bir büyüme 
yaşandığını belirtti. 
Merkez Bankası'nın 
para politikası uygu
lamasında değişik
liğe gittiğini ve bu 
kapsamda zorunlu 
karşılık oranlarını 
artırdığını, 
BDDK'nın da kul
landırılacak konut 
finansmanı kredisi 
limitini teminata alı
nacak konutun 
değerinin yüzde 75'i 
ile sınırlandırdığını 
hatırlatan Oram, bu 
doğrultuda kredi 
maliyetlerinin art
tığını, konut kredisi 
faiz oranlarındaki 
düşüş trendinin ter
sine döndüğünü ve 
konut kredilerinde 
artış hızının 
yavaşladığını ifade

«■ill'll İLİ CÛIIÛI ll Y Ali CMETHİ^. J

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

etti.
Oram, Merkez 
Bankasi tarafından 
yapılan son düzen
lemelerin bankaların 
kredi maliyetlerini 
etkilediğini ve konut 
kredisi faiz oran
larında kademeli bir 
artışa sebep 
olduğunu, süreç 
içerisinde artan 
maliyetler sonucun
da faiz oranlarının 
ortalama 6 baz puan 
artarak 120 ay 
vadeli konut kredi
lerinde aylık yüzde 
0,79'lardan yüzde 
0,85 seviyelerine 
yükseldiğini kaydet
ti. Merkez Banka 
sı'nın munzam 
karşılıkları artırması 
nedeniyle piyasa 
dan para çekileceği 
irin piyasada kredi 
verilebilecek fon 
tutarında bir daral
ma yaşanabileceği
ni, yaşanan bu 
gelişme ve piyasa 
koşullarına bağlı 
olarak kredi faiz
lerinin 2011 yılı 
içerisinde yükse

ÖBETÇİECZANE
29 Nisan 2011 Cuma 
EALİF ECZANESİ

lebileceğini belirten 
Oram, faiz oran
larının beklentiler ile 
paralel ilerlemesi ve 
yıl sonunda 120 
ayda, aylık yüzde 
0,80'den yüzde 
0,85'e çıkması duru
munda, 100 bin lira 
tutarında bir kredi 
için yapılacak geri 
ödeme toplamında 
yaklaşık 4 bin liralık 
bir artış olabileceği
ni bildirdi. Kredi 
hacminin kısıtlan
masına yönelik ted
birlerin etkisini 
göstermeye başladı 
ğına dikkati çeken 
Oram, “Geçtiğimiz 
yılın son 3 ayında 
konut kredisi 
bakiyesi 5 milyar 
713 milyon lira 
artarken, bu yılın ilk 
3 avında artış 4 mil
yar 782 milyon lira • 
ile sınırlı kalmıştır. 
Bu durumda sert bir 
fren etkisinden bah
setmek yerine, 
yavaşlamadan söz 
etmek daha doğru 
olacaktır" yoru
munu yaptı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M

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

KAYMAKAMLIK

TEK Arıza Ç^TiO 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95

. OtftvBdl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5f3 n f.-y
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Sb. m *»7

Bursa ‘256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811.13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 313 23 94

VAPUR-FERİBOT

Kaymakamlık 513 10 51
C.Save ılığı 5,13 10 53
C Vrri 513 29 54

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 6Ö 31

V.UaVul I IVJ. ** 1
Emniyet Müd. 513 1° 28 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

OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 OÖ
Otobüs Terminali (18 Hat)METRO 513 12 12

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 76 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
AkÇagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

n 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 
E 
R

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513^3 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
Gsmlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi ,517 33 94

Akcan Petrol ___ __ __
IAR’PO, ««*3-
Tuncay O to gaz s13 14 2s
Bayza Patrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3952 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla 
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tiim fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

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



T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 13-14 Bursa Yolu üzeri GEMLİK

Tel: 0 224 524 74 01

' 1 Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.
I 30 Nisan tarihine kadar ■

10 H IL0 %" Goodyear bayilerinden yapılan ■ 
atımlarda KDV bizden.

İOflmSHlİİlU, WLAIHEWI OffiUll HHBM ®I»IÜİ ©ISIM!(11(1)11)

Sökme + Takma+Balans

Mezarlıkların 
ılevlr protokolü 

imzalandı
Gemlik Merkez ile Umurbey, 
Kurşunlu ve Kumla Mahallele 
rinde bulunan mezarlıkların 
Meclis’te görüşülerek başkana 
protokol yapma yetkisi veril 
meşinden sonra Büyükşehir'e 
devir protokolü imzalandı. 2’de¥£Afl

TralliılfcMi

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
30 Nisan 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa'da, 1 Mayıs Emek ve Daya 
nışma Günü sebebiyle yapıla
cak yürüyüş ve miting ve Kent 
Meydam'nda düzenlenecek kut
lamalar dolayısıyla 10.00-19.00 
saatleri arasında bazı caddeler 
trafiğe kapatılacak. Sayfa 6’da

ÇHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Gemlik’te sevgi seli ile karşılandı

Ib'IIİMMiiMiimiH''
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanveki 
li ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 
Gemlik’te büyük ilgi ile karşılandı. AKP’yi 

b 12 Haziran seçimlerinde mutlaka iktidar 
dan indireceklerini söyleyen Muharrem 
İnce, "Kırgınlıkları, küskünlükleri bir kena 

P ra bırakın. Bunlarla uğraşacak zamanımız 
yok. Bu seçimde tek başımıza iktidar 
olmamız lazım. 3 saat uyku adam olana 
çok bile. Seçimlerde kadınlara çok büyük 
görevler düşüyor. Kapı kapı dolaşın. Aile 
sigortasını anlatın, projelerimizi tek 
tek anlatın. Beni 2 gün önceden çağırın 
Gemlik’e her zaman gelirim." dedi. 5’de

Kadri GÜLER
kad.ri_guler@hotmail.com

Önder Matlı ve Muharrem İnce..

Dün, Gemlik siyasi hareketliliği yoğun bir 
gündü.

Bu hareketlilik bizi de etkiliyor.
önce Has Parti ilçe yöneticileri gazetemizi 

ziyaret ettiler.
öğleden sonra, AKP Bursa Milletvekili 

adayı önder Matlı ve parti yöneticileri geldi 
ziyaretimize..

Aynı saatlerde, CHP Yalova milletvekili ve 
Grup Başkanvekili Muharrem İnce Gemlik’ 
teydl.

Matlı İle bir süre sohbet ettik.
Genç bir aday.

r ' Babası bizim siyasetle uğraştığımız 1980 
öncesi, CHP milletvekili adayıydı.

Baba ve oğul, bugün farklı siyasi kulvarda 
siyaset yapıyorlar. Devamı sayfa 4’de

Merkez Avcılık ve Atıcılık 
Külünü 66. ınl onuruna atış 

müsabakaları düzenledi
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Derneği kuruluşunun 
66. yıldönümü 
nedeniyle yarın 
Atış Müsabakası 
düzenledi. Dernek 
Başkanı İsmail Hakkı 
Dursun, pazar günü 
Umurbey Atış 
Poligonu’nda yapıla
cak müsabakaların 5 
kategoride yapıla
cağı ve daha sonra

şampiyonlar şampi 
yonunun belir
leneceğini söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

F ve Türkiye'nin tecrübeli optik kurumlannı 
ortak marka değeri altında bir araya toplayan 

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI

ailesine biz de katıldık...
Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 

Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de 
yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

VİZYON OPTİK

eleganceos.com.tr

: 1/Aİstiklal Cad. Batum İş Merkezi No
Tel : (0.224) 513 92 40 

Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kad.ri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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tohtlarm İm ııotolılî imzaladı
Oy istemenin çılgıncası!

Seçimlere az kaldı ya...
Kuru sıkı atış serbest.
Kaldı ki sözümüz de yok.
Dil bu, kemiği yok ki...
Ayrıca;
Bu ülke deniz olmayan kentlere gemi 

seferleri başlatacağını ya da dere değil 
ark bile olmayan yerlere köprü getire
ceğini üfüren adaylara tanıklık etmedi 
mi?

Onun için doğal.
Biz de siyaset yıllardır "atış serbest" 

esasına göre yapılır.
Gelinen nokta ise ortada...
Ancak...
Uluslararası finans aktörlerinin iştahını 

kabartacak ve güzergah halkının duygu
larını tetikleyecek "rant vaatleri" biraz 
ayıp oluyor ama...

Ayıptan da öte boğaza tüy dikmek 
böyle bir şey işte...

Hal ve hazırda başbakan, 12 haziran 
genel seçimlerinde ise AKP'nin İstanbul 
1 Bölge l.sıra milletvekili adayı Recep 
Tayyip Erdoğan günlerdir sır gibi sak
ladığı "çılgın projesi"ni açıkladı...
Türkiye'nin soluğunu tutup merakla 

beklediği projeden "binlerine kıyak 
çekme ve kara kara paralarını aklama 
fırsatı" çıktı.

Bu durum olacak iş mi?
Söz konusu proje gerçekten de çılgın

lık...
Kentin doğal yapısını bozmak için çıl

gın olmak gerekir çünkü...
Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu, 
AKP seçim bildirgesini açıkladığında 

şöyle demişti;
"Galiba insan unutulmuş."
Bu son proje de açıklanınca 

Kılıçdaroğlu'na hak vermek gibi bir 
durum ortaya çıkıyor.

Çıkmasına da zaten AKP insanlar için 
onların yaşamlarını kolaylaştırmak için 
ne yaptı buğüne dek büyük büyük mali 
aflar dışında...

Anımsayan var mı?
Kişi başına düşen ulusal gelir artmış!
Türkiye bilmem kaç oranında 

büyümüş!
Vatandaşın cebine giren var mı?
Bu işin ekonomik yanı...
Ya hukuk...
Ya düşünce özgürlüğü...
Ya sanat...
Gazeteciler düşünceleri nedeniyle 

bilmem kaç yıldır tutuklu yargılanıyor.
Heykeller ucube yaftasıyla tekbir ses

leriyle yıkılıyor.
Adalet sistemi yeniden inşa ediliyor. 
Oysa;
İnsan odaklı yönetimde amaç ona han

lar, hamamlar, lüks otomobiller sunmak 
değildir.

Esas olan onu sosyal, kültürel, 
düşünsel anlamda geliştirmek, sağlık ve 
eğitim olanaklarının sunulduğu, 
hukukun üstün olduğu demokratik bir 
ülkede sosyal güvence içinde yaşat
maktır.

Gemlik Merkez ile 
Umurbey, Kurşunlu 
ve Kumla 
Mahallelerinde 
bulunan mezarlık
ların Meclis’te 
görüşüle rek 
başkana 
protokol yapma 
yetkisi verilmesin
den sonra 
Büyükşehir'e devir 
protokolü imzalandı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Sağlık İşleri 
Müdürü Hakan 
Uğur ve Büyükşehir 
Mezarlıklar 
Şube Müdürü 
Düşünsel Şentürk 
protokola imza 
atarak, Gemlik 
Merkez mezarlığı 
için hazırlanan 
kamulaştırma ve 
yapılacak Gasilhane 
ile Morg konusunu

Gemlik Belediye 
si'nin İlköğretim 
Okullarına yönelik 
Geri Dönüşüm 
Projesi kapsamında 
maddi desteği 
sürerken, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu'na 
5 bin liralık yardım 
yapıldı.
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
ziyarette yaptığı 
konuşmada Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
bahçesine spor 
salonu yaptırılacağı 
müjdesini verdi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis Üyesi Aslan 
Özaydın, Temizlik 
İşleri Müdürü Sami 
Beki ile Kılıçlar 
Kağıt Metal Sanayi 
yetkilileri 11 Eylül 
İlköğretim Okulu'nu 
ziyaret ederek 5 bin 
liralık maddi desteği 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş'a verdiler. 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, ilk kez aldık
ları destek için 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'a 
teşekkür etti. 
Akbaş, projenin 
çevre açısından çok 
önemli olduğu kadar 
ekonomiye de aynı

görüştüler.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Umurbey, 
Kurşunlu ve Kumla 
mezarlıklarını 
buradaki vatan
daşların faydalan
maları için 
düşündüklerini 
belirterek, merkez 
ilçe mezarlığı yanın
da bulunan alanın 
Büyükşehir 

şekilde katkısının 
olduğunu, kendi 
yağıyla kavrulmaya 
çalışan okullara da 
maddi destek 
açısından ayrı bir 
önemi olduğunu 
kaydetti.
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz'da yap
tığı konuşmada; 
özellikle öğrenci
lerin bu projeye 
sahip çıkarak 
kendilerine ve

Belediyesi tarafın
dan kamulaştırılma 
işleminin tamam
landığını söyledi. 
Hazırlanan proje 
ile plansız defin 
yapılmayacağını 
bildiren Başkan 
Vekili Yılmaz, 
kamulaştırılan alan 
içinde ihtiyaç 
duyulan 2 adet 
bayan ve 2 adet 
erkek cenazesinin 

arkadaşlarına daha 
iyi eğitim için katkı 
sağlayacaklarını 
belirterek, 
"Çocuklarımız 
doğaya atılacak geri 
dönüşüm atıklarını 
toplayarak hem 
okullarına hem de 
kendi eğitimlerine 
katkıda bulunuyor
lar. Bu nedenle 
çocuklarımızın geri 
dönüşüm projesine 
sahip çıkmalarını ve 

ayrı ayrı yerlerde 
aynı anda 
yıkanabileceği 
Gasilhane ile 
içinde Morg 
bulunan cenaze 
hizmet binasının da 
yer alacağını 
belirterek 
mezarlıkların 
periyodik zaman 
içinde bakımlarının 
da yapılacağını 
kaydetti.

ailelerine de anlat
malarını istiyoruz" 
dedi.
Başkan Vekili 
Yılmaz, ayrıca 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu bahçesine 
bitişik 2 binanın 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırıla- 
cağını, açılacak 
alana da spor 
salonu yapılacağını 
müjdeledi.
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Bursa'daki vahşetin ardından yasak aşk çıktı YazıYORUM
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bıçaklandıktan 
sonra yakılarak 
öldürülüp bahçeye 
atılan 3 çocuk 
babası Kılıç 
Kaygusuz'un katil 
zanlıları, yasak aşk 
yaşadığı sevgilisi ve 
onun oğlu çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre. Yaklaşık 10 
gün önce Millet 
Mahallesi Yıldırım 
Sokak Kovanlık 
mevkiindeki 
bahçede moloz 
yığınlarının arasında 
bulunan cesedin 
kime ait olduğunun 
tespit edilmesinin 
ardından geniş çaplı 
araştırma başlatan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet 
Bürosu ekipleri, 
olayı aydınlattı. 
Zanlılar, 
Kaygusuz'un yasak 
aşk yaşadığı kadın 
ile oğlu çıktı.

Baklava alırken silahla vuruldu
Bursa'da baklava 
almak için pasta 
neye giren şahıs, 
tanımadığı bir 
kişi tarafından 
bacağından 
vuruldu.

Uyuşturucuyu satamadan yakalandılar
Uyuşturucu madde 
ticareti yapan bir 
gruba yönelik 
operasyonda, 5 kişi 
sattıkları hap ve 
kokainle gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
getirilen uyuşturucu 
hap ve kokainin 
Bursa'da piyasaya 
sürüleceği ihbarını 
alan Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Bürosu 
dedektifleri harekete 
geçti. İstanbul'dan 
kiralanan otomobilin

İddiaya göre, 39 
yaşındaki V.K. ile 
yasak aşk yaşayan 
inşaat işçisi Kılıç 
Kaygusuz (43), 
V.K.'nin bir tekstil 
firmasında çalışan 
kocası C.K. iş gezisi 
için Kayseri'ye git
tiği sırada 
sevgilisinin evine 
gelmek istedi. Ancak 
V.K. eşinin akra
baları ile aynı apart
manda kaldığı için 
Kaygusuz'a eve 
gelmesini uygun 
bulmadığını söyledi. 
Ancak Kaygusuz, 
V.K.'nin uyarılarına 
aldırış etmedi ve 
kendi evinden, 
"Boya yapmaya 
gidiyorum" diyerek

Olay, Yıldırım 
Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, U.Y. 
(32) isimli şahıs, 
baklava almak 

plakasını belirleyen 
polis, Gemlik 
ilçesinden takibe 
aldığı aracı Bursa 
girişinde durdurdu. 
Otomobilde yapılan 
aramada, poşet 
içerisinde koltuk 
altına gizlenmiş 2 
bin 375 adet uyuştu
rucu hap ile 1 gram 
kokain ele geçirildi. 
Olayla ilgili 
Sadettin S. (29), 
Ismail K. (30), Gül E. 
(28), Gülistan K. (29) 
ve Serkan G. (31) 

çıktı. Zanlı V.K., 
kabul etmemesine 
rağmen evine 
geldiği için sinir
lendiği 
Kılıç Kaygusuz ile 
tartışmaya başladı. 
Diğer odadan yük
sek seslerin geldiği
ni duyan V.K.'nin 
oğlu M.K. de dışarı 
çıkarak tartışmaya 
katıldı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine Kaygusuz 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
2 çocuk annesi V.K. 
ile oğlu M.K. (17), 
Kaygusuz'un cesedi
ni bir battaniyeye 
sararak banyoya 
sakladı. Ertesi gün 
plan yapan anne- 

için pastaneye 
girdi. Ancak 
müşteri gibi içeri 
giren bir kişi, 
silahını çıkartarak 
U.Y.'ye ateş etti. 
Sol bacağından iki 

gözaltına alındı. 
Masörlükten 
ayakkabıcılığa kadar 
çeşitli mesleklerde 
çalışan 5 zanlı, 
ifadelerinde uyuştu
rucu hap dolu 
poşetten haber
lerinin olmadığını 
belirtti. Emniyetteki 
sorgulamaları 
tamamlanan zanlılar, 
"uyuşturucu ticareti 
yapmak için örgüt 
kurmak ve örgüt 
kapsamında uyuştu
rucu hap satmak" 

oğul, komşuları 
A.T.'den (19).de 
yerdim aldı. İki , 
arkadaş, anneleri 
yanlarında olmadığı 
sırada cesedi evin 
banyosundan alarak 
otomobille armut 
bahçesine götürüp 
ateşe verdi.
Cesedin kimliğini 
tespit eden polis 
ekipleri, 
Kaygusuz'un 
arkadaşları ile 
görüşüp son yapılan 
telefon kayıtlarını 
inceledi. Ancak 
Kaygusuz'un V.K.'ye 
kendi adına hat 
almasından dolayı 
polis ekipleri telefon 
kayıtlarından cinayet 
zanlısına ulaşmakta 
zorluk çekti. Bunun 
üzerine Kaygusuz'un 
arkadaşlarının ifade
sine başvuran polis 
ekipleri, 
Kaygusuz'un V.K. ile 
yasak aşk yaşadığı 
bilgisine ulaştı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvııral1933@hotrnâiLçom 
www.milliyeVbiog/özcan vural

Bedri Baykam....

kurşun giren 
U.Y, kendi imkanları 
ile özel bir hastan
eye gitti.
Polis, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

suçlarından adliyeye 
sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 
5 zanlıdan masör 
olduğu öğrenilen 
Gül E. (28), önce 
emniyet çıkışında 
görüntü alan kamer
alardan yüzünü 
gizledi. Ardından 
basın mensuplarına 
el hareketi yapan 
kadın, otomobilinin 
camını açarak, 
"Sizlerden Allah razı 
olsun, beni meşhur 
ediyorsunuz, görevi 
nizi yapıyorsunuz" 
dedi. Adliyeye sevk 
edilen 5 zanlı tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.

Türkiye'nin sesi en fazla çıkan 
sanatçılarından biri olan Bedri 
Baykam, Akatlar Kültür Merkezi'nin 
otoparkında bıçaklandı.

Gördünüz, hiç kimse yardımına 
yetişmedi...

Belki orada hayatını kaybedecekti, 
yaralı idi, sadece ihmalkarlık yüzün
den.
Acılar içinde kıvranırken yardım 

istediği biri arabasıyla son sürat olay 
yerinden uzaklaştı.

O arabayı süren, kaçan adam var 
ya...

Sorsanız en büyük Cumhuriyetçidir, 
sorsanız laikliğin bir numaralı bekçi
sidir, en çağdaş, en medeni, en Batılı 
od ur.

Etiler ve Levent’te oturuyordun. 
Hepsi boş...
Ama bütün bu değerlere hayatı 

pahasına sahip çıkan, bunun için 
bedel ödeyen, beğenin beğenmeyin, 
bir mücadeleye yıllardır baş koymuş 
ve bundan vazgeçmeyen sanatçısına 
sahip çıkmayı aklının ucundan bile 
geçirmedi...
Onlarca araba, insan orada bir 

yardıma koşan olmadı.
Acı hem de ülkemin insanları için 

büyük ayıp..
Çağdaşlık ölçüsü bina yapmak 

değil.
İstediğiniz kadar kültür sanat 

merkezi dikebilirsiniz, istediğiniz 
kadar heykel yerleştirip, istediğiniz 
kadar etkinlik düzenleyebilirsiniz.
Ama bütün bunlar bir duyarlılık 

olarak insana geçmiyorsa elden ne 
gelir ki?..

Ülkemizin geldiği nokta budur.
Bir ülke içinde bence en kötü ,acı 

olanda budur..
Bu kayıtsızlrk aynı zamanda kendi 

ülkesine olan bitene duyarsızlıkla bir 
arada oluşmuştur yıllar içinde.
Yıllarca oy vermeyen, kendi ülkesi 

üzerinde düşünmeyen, endişelen
meyen, sokağa dökülmeyen,
'Aman bana ne' diyen bir laik 

duyarsızlıktır asıl problem.
Bedri Baykam'ı, hepimizi asıl 

yaralayan da bu olsa gerek.
Sen kalk yıllarca dil dök, insanları 

örgütlemeye çalış, birlik bütünlük 
mesajları ver, halkın için çalış...
İlk zora düştüğünde, üstelik de 

kendi mahallende sana yardım ede
cek bir el bile çıkmasın.
Sayın okular; Söyleyin, değer 

mi?..Bu insanlar için kendinizi feda 
etmeye değer mi?..

Kınayı basma »akınca saçları döküldü
Bursa'da, aktarda 
aldığı kınayı başına 
süren genç kız, 
saçlarının dökülmesi 
üzerine soluğu 
karakolda aldı.

İlginç olay, merkez 
Nilüfer ilçesinin 
Cumhuriyet Mahalle 
si'nde meydana 
geldi. İddiaya 
göre, Sevgi Ö. (22), 

aktara giderek 
Sibel B.'den (36) 
kına aldı. Aldığı 
kınayı başına süren 
Sevgi Ö.'nün 
saçları döküldü.

Hemen karakola 
giden Sevgi Ö. 
durumu anlatarak 
şikayetçi oldu. 
Olayla alakalı soruş
turma başlatıldı.

KfiŞ€l>€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
0 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

http://www.milliyeVbiog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Merkez Avcılık ve Ahcılık Kulübü 66. yıl
Kadri GÜLER 
kadrLguler@hotmail.com

Önder Matlı ve Muharrem İnce..
Önder Matlı, 39 yaşında genç bir aday. 
Seçilebilecek bir yere yerleştirilmiş.
Yıllardır Karacabey’den milletvekili 

adayı çıkmadı.
Benim anımsadığım, 1980’lerde DYP den 

bir aday vardı, sonra geçen yıllar 
Karacabeyli bir milletvekili görmedik 
Ankara da.

Matlı, sanayici bir ailenin oğlu. Yem S a 
nayi, buna bağlı yumurta üretimi ile yıllar 
dır uğraşıyorlar.

CHP’li bir aileden, AKP li bir partiye geç 
mek zor bir iş ama, Matlı, babası gibi dü 
şünmemiş, siyasetteki yolunu değiştir
miş.

Gemlik’in 100 bin nüfusuna karşın, mil
letvekili sıralamasına bir aday koyamama 
sının üzüntüsünden söz edince, "Beni 
Gemlik’in milletvekili olarak görün. Her ko 
nunuzda yanınızda olacağım. Söz veri 
yorum" dedi.

Önder Matlı, genç, sessiz, oturaklı bir 
yapıya sahip görüntü sergiliyor.

‘Yolu açık olsun’ diyorum.

■m anı müsabakaları MUi

MUHARREM İNCE’YE
SEVGİ SELİ...
CHP’nin ateşli siyasetçisi, Grup Başkan 

vekili Muharrem İnce, Yalova CHP millet 
vekili..

Daha önce birkaç kez Gemlik’e geldi. 
Belediye Düğün Salonu’nda bir kez din
lemiştim kendisini.

Ağzı laf yapmasını bilen, güzel konuşan, 
kendini dinleten, konulara vakıf bir genç 
siyasetçi.

CHP içinde son iki yılda göze çarpan bir 
siyasetçi.

Heyecanlı, coşkulu oluşu, kitlelerin etki 
lenmesine ve coşmasına neden oluyor.

Armutlu dan, Fıstıklı Köyü’ne geçmiş, 
dönüşte ‘Gemlik’e uğrayalım’ demiş.

"Bursa’yı bilmem ama, Yalova da 2-0 
yapacağız" diyor İnce..

İnce’nin İstiklal Caddesi’nde yürümesi 
izdihama neden oldu. Trafik etkilendi..

Seçim Merkezi’nde 10-15 dakikalık kısa 
konuşması da coşkulu geçti.

Muharrem İnce, 12 Haziran da AKP’yİ 
iktidardan indireceklerini söyledi.

AKP’nin yapmak istediği hiçbir işi yapa 
madiğim belirterek, 50 milyon dolarlık dev 
let malını sattığını belirtti.

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, 
sağcı ve solcuları, 6 okun altında toplan 
maya çağırdı.

Bilhassa kadınların ev ev dolaşarak, Aile 
Sigortası’nı ve CHP projelerini anlat
malarını istedi.

Çok çalışmak gerektiğinin altını çizerek 
“3 saat uyku çok bile" dedi.
Muharrem İnce, “Ne zaman çağırsanız 

Gemlik’e gelirim" de dedi.
Konuşmasından sonra hayranları bir 

kare fotoğraf çektirebilmek için sıraya 
dizildi.

Popüler siyasetçi buna denir.
CHP’de, 20 tane Muharrem İnce olsa, 

CHP mutlaka iktidar olur.

Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Derneği kuruluşu
nun 66. yıldönümü 
nedeniyle yarın 
Atış Müsabakası 
düzenledi.
Umurbey Atış 
Poligonu’nda 1 
Mayıs 2011 Pazar 
günü saat O9.oo- 
19.oo saatleri 
arasında yapılacak 
olan Atış 
Müsabakalarına 
büyük ilgi bekledik
lerini söyleyen 
Kulüp Başkanı İsmail 
Hakkı Dursun, atış 
karşılaşmalarında 
Sabit Hedef Kurşun 
atışlarında birinciye 3 
çeyrek altın, F 
Discovery Mossy 
Oak Kaban, çanta, 
madalya, İkinciye 2 
çeyrek altın, F 
Discovery Realtree 
uzun kollu yelek, 
madalya, üçüncüye 1 
çeyrek altın F 
Discovery baskılı sık 
dokunmyş yelek, 
çanta, madalya, 
dördüncüye F 
Discovery çullu pan
talon, yelek, beşin
ciye F Discovery 
sert yelek, tişört, 
altıncıya F Discovery

iiMm,
Türkiye'de dövüş 
sporlar ve Fox TV , 
de Smackdawn ve 
Raw yayınlarının 
sunuculuğunu ve 
koordinasyonunu 
gerçekleştiren 
Bilgehan Demir 
Gemlik’e geldi. 
İlçe Lig Heyeti ve 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Deniz Korkmaz 
koordinatörlüğünde 
düzenlenen Gemlik 
gezisinde önce İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü ziyaret edildi. 
Daha sonra buradan 
Şehit Cemal İlköğre
tim okuluna giden 
Demir; 8 Mayıs tari
hinde Bursa'da 
Atatürk Spor 
Salonunda düzen
lenecek olan Turkish

ince pantalon, yedin- 
ciye F Discovery 
yelek, sekizinciye F 
Discovery askılı 
yelek, dokuzuncuya F 
Discovery fileli yelek, 
onuncuya F 
Discovery tişört ve 
şapka hediye edile
ceğini söyledi. 
Hareketli yürüyen 
domuz tek kurşun 
atışlarında ise birin
ciye 3 çeyrek altın, F 
Discovery Mossy 
Oak Kaban, çanta, 
madalya, İkinciye 2 
çeyrek altın, F 
Discovery Realtree 
uzun kollu yelet, 
madalya, üçüncüye 1 
çeyrek altın F 
Discovery baskılı sık

HIM fijıMMMİl

Power Wrestling 
organizasyonu 
öncesi Şehit Cemal 
İlköğretim Okulunda 
önemli sosyal 
mesajlar verdi. 
Çocukların büyük 
hayranlık duyduğu 
ünlü sunucu çocuk
lardan bazı sözler 
aldı. Sigaraya hayır, 
alkole hayır diyen 
Bilgehan Demir 
Amerikan Güreşi 
hareketlerinin de 

dokunmuş yeleek, 
çanta, madalya, 
dördüncüye F 
Discovery çullu pan
talon, yelek, beşin
ciye F Discovery 
sert yelek, tişört, 
altıncıya F 
Discovery ince pan
talon, yedinciye F 
Discovery 
yelek, sekizinciye F 
Discovery askılı 
yelek, dokuzuncuya 
F Discovery fileli 
yelek, onuncuya F 
Discovery tişört ve 
şapka verilecek.

Trap atışlarında birin
ciye 2 çeyrek altın, F 
Discovery Mossy 
Oak uzun kollu yelek, 
madalya, İkinciye 1 
koli trap fişeği ve 
madalya, üçüncüye 
Browning atış yeleği, 
madalya ile ilk üçe 
girenlere kupa, 
dördüncüye 
Browning güneş 
gözlüğü, beşinciye 
tablo verilecek.
Havalı tüfek atışların
da birinciye 1 çeyrek 
altın, madalya, İkin
ciye tişört, şapka, 
madalya, üçüncüye 
atış gözlüğü, 
madalya, Tabanca 
atışlarında birinciye 1 
çeyrek altın, 

asla denenmemesini 
isterken, öğrenciler 
de bunun için söz 
verdi.
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk ve Beden 
Eğitimi öğretmeni 
Deniz Korkmaz da 
çocukların bu hare 
ketleri denemedik
lerini ve Bilgehan 
Demir'in okullarını 
ziyaret etmelerinden 
dolayı büyük 
mutluluk duyduk

madalya, İkinciye 
tabanca kılıfı, 
madalya, üçüncüye 
temizleme seti ve 
madalya armağan 
edilecek.

ŞAMPİYONLAR 
ŞAMPİYONU 
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık
İhtisas Kulübü 

Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı 
Dursun, pazar günü 
yapılacak olan atış 
müsabakalarında 
final atışlarının da 
yapılacağını 
belirterek, şampiyon
lar şampiyonu 
atışına Ata Arms 
Otomatik Tüfek Neo 
12 Fonex ve kupa 
armağan 
edileceğini belirtti. 
Şampiyonlar 
şampiyonu atışı, 
sabit hedef ve 
yürüyen domuz tek 
kurşun atışlarında ilk 
üçe girenler arasında 
yapılacak müsabaka 
sonucunda belir
lenecek.
Dursun, atış müsa 
bakalarına tüm avcı 
ve atıcı bay, bayan
ların müsabakalara ' 
katılmasını ve 
izlemesini istedi.

larını dile getirdi. 
Bilgehan Demir 
3 yaşındayken 
Gemlik'te yaşamış 
ve daha sonra öğret
men olan babasının 
Bursa'ya atan
masının ardından 
Bursa'ya yer
leşmişti. Gemlik 
benim için önemli 
diyen Demir, bu 
ziyareti daha sonra 
tekrarlamak istediği
ni belirtirken, 
“Gençlere örnek 
olmak gurur verici 
bir olay onur duy
dum” dedi. Bilgehan 
Demir geçtiğimiz 
23 Nisan tören
lerinde de Bursa 
Atatürk Stadında 
minikleri yalnız 
bırakmamış ve 
kutlamalara 
katılmıştı.

mailto:kadrLguler@hotmail.com
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CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Gemlik’te sevgi seli ile karşılandı 
■ ■ IIince, "12 Haziran halkın kurtuluş günü olacak

Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup 
Başkanvekili ve 
Yalova Milletvekili 
Muharrem İnce, 
Gemlik’te büyük ilgi 
ile karşılandı. 
İnce, CHP Merkez 
Seçim Bürosu’na 
giderken vatan
daşlarla konuştu. 
Vatandaşlar İnce’ye, 
"Bizi, AKP iktidarın
dan kurtarın’’ 
dediler.
CHP seçim büro
suna alkışlarla giren 
Muharrem İnce, CHP 
İlçe Başkanı Dursun 
Özbey, yönetim 
kurulu üyeleri kadın, 
gençlik kolları ve 
çok sayıda 
partili tarafından 
karşılandı.
Burada kısa bir 
konuşma yapan 
Muharrem İnce, 
"Siz Bursa’da ne 
yaparsınız bilmem. 
Yalova’da 2 milletve- 
ki seçilecek. Biz, 
Yalova da 2-0 yapa 
cağız. ’’ dedi.
AKP’yi 12 Haziran 
seçimlerinde mutla-

ka iktidardan indire
ceklerini söyleyen 
Muharrem İnce, 
"AKP, 9 yıllık 
iktidarları döne
minde ne yaptı? 
Köylünün sorun
larını mı bitirdi, 
emeklinin derdine 
çare mi buldu. 
ABD’ye mi girdi, 
Kıbrıs sorununu mu 
çözdü, terörü mü 
bitirdi? Ne yaptı? 
Bunların hiçbirini 
gerçekleş tirmedi.

Türkiye’nin
Cumhuriyet döne

minde kazandırdığı 
tüm varlıklarını sat
tılar. 50 milyar dolar
lık milletin malını 
haraç mezat sattılar, 
Tekel’i sattılar, eti 
madeni sattılar, 
limanları sattılar, 
TÜGSAŞ’ı, arazileri 
sattılar, dereleri sat
tılar, milletin parasını 
çaldılar. Vatandaşın 
oyunu çaldılar, 
öğrencilerin sınav 
sorularını çaldılar.
12 Haziran, halkın 
kurûııüşu olacaktır. 
Kurtuluş sadece 
CHP’lilerin değil,

Atatürk Cumhuriyeti’ 
ne yürekten inanan 
aydınlık insanların, 
ANAP’lısının, 
DYP’Iisinin, 
DP’lisinin, AKP ye 
oy vermiş insanların, 
solcuların, sağcıların 
oyuna ihtiyacımız 
var. Bütün vatan 
daşlar sağcısı sol
cusunu 6 okun 
altında birleşmeye 
çağırıyorum.
Kırgınlıkları, küskün
lükleri bir kenara 
bırakın. Bunlarla 
uğraşacak 
zamanımız yok.

Bu seçimde tek 
başımıza iktidar 
olmamız lazım. 
3 saat uyku adam 
olana çok bile. 
Seçimlerde kadınlara 
çok büyük görevler 
düşüyor. Kapı 

kapı dolaşın. Aile 
sigortasını anlatın, 
projelerimizi tek 
tek anlatın.
Beni 2 gün önceden 
çağırın Gemlik’e her 
zaman gelirim. ” 
dedi.

AKP Bursa Milletvekili adayı Önder Matlı, gazetemizi ziyaret etti

teiMiwaw»ıı»' IIlMlINMUM
Ak Parti Bursa 
milletvekili adayı 
Önder Matlı, 
gazetemizi ziyaret 
ederek, "Ben 
Gemlik’in 
milletvekili ola
cağım” dedi. 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 

eski İlçe 
Oktay 
ve yöne-

urulu üyeleri
ecı

ret eden 
Onder Matlı, 
Gemlik’ten mil
letvekili adayı 
bulunmamasına 
üzülmemizi istedi. 
Gazetemiz

başyazarı ve 
sahibi Kadri 
Güler’in 
“Gemlik’in sorun
larını Ankara da 
savunacak mil
letvekilimiz 
maalesef hiçbir 
partide yok.

Bunun sıkıntısını 
yaşıyoruz” 
sözü üzerine 
konuşan Önder 
Matlı, “Ben 
Karacabeyliyim. 
Ama, şuha inanın 
bir Karacabeyli 
gibi seçildiğimde

Gemlik’in 
sorunlarıyla yakı
nan ilgilenece 
ğim. Bunun 
takipçisi olun. 
Sizin sorunlarınız 
benim sorunum 
olacak” şeklinde 
konuştu.

Has Parti İlçe Başkanı 
ve ilçe yöneticileri 
gazetemizi ziyaret 
ederek, gazetemiz 
başyazarı ve sahibi 
Kadri Güler ile görüştü. 
Dün saat 11.oo de 
Gazete büromuza gelen 
Has Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Emir Kantur, 
Başyazarımız Kadri 
Güler’e üzerinde adı ve 
soyadı yazılı bir tabak 
armağan etti.

Gemlik ve yurt sorun
larının görüşüldüğü 
ziyarette, seçimlerdeki 
baraj sisteminin 
demokratik olmadığı, 
bu nedenle 12 Haziran 
da yapılacak seçimlerde 
birçok partinin TBMM de 
temsil edilemeyeceği 
belirtildi.
Siyasi partilerin hâzine
den eşit şekilde yarar- 
landırılmaması da 
görüşmede ele alındı.

GELİYORUZ iGtlWOW

——I SAADET 
ncçk\\ \ PARTİSİ 
LACiNnW \ GEMLİK İLÇE 

BAŞKANLIĞI

I www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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liiMilllaiisw
Saadet Partisi Bursa 
Milletvekili Adayı 
Gökhan Gerçek 
Gemlik İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik'i ziyaret etti. 
Protokol ziyaretleri 
çerçevesinde İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik'i ziyaret eden 
Gerçek yaptığı açıkla
mada "Gemlikli 
olmamız vesilesiyle 
ilçemizin yöresel baz
daki problemlerini 
biliyoruz. Seçilmemiz 
halinde Gemlik'in acil 
problemlerine meclis 
kanalıyla çözümler 
üretmek için çalışa
cağız" dedi. 
Ardından Gemlik'te 
bulunan yerel medya 
kuruluşlarını ziyaret 
ederek ülke günde 
miyie ilgili görüşlerini 
paylaşan Gökhan 
Gerçek, "İktidarın kre
disi bitmiştir. Bu mil
let; 8 yılda toplam 
borcu 2 kat artırırken; 
1 litre benzinin fiyatı 
nı 1.7 TL'den 4 TL'ye 
çıkardığı, 2002 yılında 
iktidara geldiğinde 2

milyon 270 bin olan 
işsiz sayısı 8 yılda 1.5 
kat artarak 3 milyon 
260 bine yükseldiği; 
yine 2002 yılında 
göreve geldiğinde 16 
milyar dolar olan dış 
ticaret açığı, 8 yılda 
4.5 kat artarak 72 mil
yar dolar oldu için mi 
yeniden kredi 
versin!" dedi.

UMURBEY ZİYARETİ 
Saadet Partisi 
Milletvekili aday
larının Gemlik çıkart
ması sürüyor. 
İlçe teşkilatı ve İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, Burak Çelik 
ve Ertan Sütçü'yü 
ağırladı. 
Milletvekilleri ile bir

likte gerçekleştirilen 
Umurbey ziyaretinde 
Saadet Partisi Millet 
vekili Adayı Burak 
Çelik, Umurbeylilere; 
1996-1997 54.Erbakan 
Hükümeti döneminde 
yapılan hizmetleri 
aktardıktan sonra 
ülkemizde Ağır 
Sanayi hamlesini 
başlatan ve Önce 
Ahlak ve Maneviyat 
diyen bir görüşün ve 
onun liderinin hiçbir 
Zaman unutulmaya
cağını söylediği 
konuşmasında, bir 
kahvenin 40 yıl hatırı 
oluyor da Cumhuriyet 
tarihinin en başarılı 
hükümeti onun mer- 
hum-Başbakanı Prof. 
Dr Necmettin 
Erbakan'a millet 
olarak vefa borcumuz 
yok mu? diyerek sor
duğu sorusuna 
Umurbeylilerin var 
tabiiki demeleri 
karşısında Milletvekili 
adayı Burak Çelik, “O 
zaman 12 Haziran 
seçimleri fırsattır” 
dedi.

Bursa'da, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma 
Günü sebebiyle bazı 
caddeler trafiğe 
kapatılacak.
İl Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Kent Meydanı'nda 
düzenlenecek kutla
malar dolayısıyla 
10.00-19.00 saatleri 
arasında 
Gençosman 
Kavşağı'ndan Kent 
Meydanl-Uluyol 
Kavşağı-Hakimiyet 
Kavşağı-Fevzi 
Çakmak Caddesi 
çıkış istikameti 

KAYIP
Firmamıza ait T.C. Ulaştırma Bakanlığından 

almış olduğumuz 16 ZY 756 - 16 ZE 918 - 
16 ZG 311 -16 ZY 803 plakalı araçlara 

ait taşıt kartlarımız kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

EFE-EREN NAKLİYAT TURİZM GIDA 
İNŞ. TAAH. OTO. PETROL ÜRÜN. 

SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.

yürüyüş ve miting 
süresince 
kapatılacak.
Aynı güzergahın 
iniş istikameti ise 
araç trafiğine açık 
olacak
Stad Kavşağı'ndan 
Ştad Caddesi iniş- 
İpekiş Kavşağı- 
Darmstadt Caddesi 
istikameti ise 12.00- 
14.00 saatleri 
arasında sadece 
yürüyüş süresince 
olmak üzere yoğun
luk durumuna göre 
gerektiğinde araç 
trafiğine kapatıla
cak.

Will EİMıeEHHEİmi EMMİ.
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
1 GÜNDE DAVETİYE DASIUD

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
MATBAAflUK-YAYINCILIK-REKLAlKlUK

ELEMAN ARANIYOR
VASIFLI CNC

OPERATÖRÜ ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

MİKROSAN METAL
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 

7. Cadde No : 6 ORHANGAZİ 
Tel: 0|541 454 95 59

ELEMAN
Firmamızda 

vasıfsız olarak 
çalışacak 30 yaş altı 

Bay Elemanlar 
aranıyor. 

0.224 524 73'54

ELEMflNlflR 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

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

20-35 YAŞLARINDA 
ELEKTRİK KONUSUNDA

DENEYİMLİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21
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Bursa'ya önemli 
değerler kazandıran 
Yılmaz Akkıhç'ın 
adını yaşatmak için 
bu yıl ilk kez verilen 
"Bursa araştırmaları 
ödülleri" sahiplerini 
buldu.
Yılmaz Akkıhç'ın 
vefatının birinci 
yıldönümü olan 28 
Nisan'da Uğur 
Mumcu Sahnesi'nde 
düzenlenen törene 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, CHP Bursa 
İl Başkanı Erhan 
Sevimli, Yılmaz 
Akkıhç'ın eşi Yener 
Akkılıç, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı 
ile çok sayıda 
davetli katıldı.
Akkıhç'ın hayatı 
anlatılırken eşi 
gözyaşlarını 
tutamadı, 
Yılmaz Akkıhç'ın 
hayata değer kat
manın önemine 

inanmış bir insan 
olduğunun altını 
çizen Başkan 
Bozbey, "Onun 
değerlerini bir nebze 
olsun yaşatmak 
istedik. Araştırmacı 
kişiliği ile bize çok 
değerli eserler bırak
tı. Bu şehrin tarihine 
ışık tutmak için 
doğru bilgiye ulaşıp, 
o bilgiyi kalıcı kıl
mak ve gelecek 

insanlara bilgi 
bırakabilmek için 
çabaladı. Yılmaz 
abimizi kaybettikten 
sonra Bursa'da 
araştırma 
kültürünün ne 
kadar yetersiz 
olduğunu bir kez 
daha görmüş olduk. 
Onun değerlerini 
yaşatmak için 
Akkılıç Bursa 
araştırmaları ödül 

sürecini başlatmış 
olduk. Geleneksel 
hale gelecek olan bu 
organizasyona gös
terilen ilgi bizi umut
landırdı. Bu şehirde 
Yılmaz Akkıhç'ın 
izinden giden insan
lar olduğunu 
gördük. Ürettiği ve 
gün ışığına çıkarıl
mayı bekleyen 
değerler varmış.
Bu sayede araştırma 
kültürü gelişecek ve 
bilgi paylaşımı da 
artmış olacak.
Yılmaz Akkılıç 
hayatta olsaydı 
eminim ki bu 
organizasyonu 
canı gönülden 
desteklerdi" dedi.

Toplam 30 araştır
manın katıldığı 
yarışmada akademik 
alandaki başarı 
ödülü Mine* 
Akkuş'un 'Bursa 
Halkevi ve Uludağ 
Dergisi' başlıklı 
doktora tezine, 
akademi dişi alanlar
daki başarı ödülü 
Raif Kaplanoğlu'na 
ait '1844 Yılı 
Temettuat 
Defterlerine Göre 
Değişim Sürecinde 
Bursa'nın Ekonomik 
ve Sosyal Yapısı' 
başhkh araştırması
na verildi. Bu iki 
eser Akkılıç 
Yayınları tarafından 
kitaplaştırıldı.

Akademik alandaki 
teşvik ödülü ise 
Hakan Çelik'e ait 
'Bursa İli 
Topraklarının 
Alınabilir Demir 
Durumu ve Bu 
Topraklarda 
Alınabilir Demir 
Miktarının 
Belirlenmesinde 
Kullanılabilecek 
Yöntemler’ başhkh 
doktora tezine ve > 
akademi dışı alanda
ki teşvik ödülü ise 
Bursa hakimiyet 
gazetesi köşe 
yâzarı Dr.Murat 
Kuter'e ait 
'Pullardaki Bursa' 
başhkh araştırması
na verildi.

Edebiyat Günleri basiatiı

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin yılın 
son konseri 
bugün yapılacak. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde saat 
20.30’da düzen
lenecek olan 
konseri şef Erdinç 
Çelikkol yönetecek. 
İki bölümden 
oluşacak olan Türk 
Sanat Müziği 
konserinin birinci 
bölümünde sazlar 

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

eşliğinde koro 
tarafından eserler 
seslendirilecek. 
Birinci bölümün 
sonunda “Sana bin- 
bir özlemle, dönece 
ğim demiştin 
Benim sen nemsin 
ey dilber, deli gön
lüm seni ister” 
“Seni her dem anı 
yorum, sözlerine 
kanıyorum 
O beyazlar ne 
yaraşmış geline, 
Ata binmiş gidiyor 

dost eline” 
adlı eserler 
seslendirilecek 
Konserin ikinci 
bölümünde ise 
Mustafa Sevilen, 
Yalçın Benlican, 
Cengizhan Mutlu, 
Yıldırım Gürses’in 
eserlerinin 
seslendiriimesinden 
sonra konşer 
solistlerin şarkılarıyla 
devam edecek.
Koronun Yıldırım 
Gürses’ten 

seslendireceği, 
“Sana Çiçek 
diyemem, sen 
her mevsim 
açarsın”, , 
Mustafa Sevilenin 
“Yüce dağdan 
esen rüzgar, 
sazımdaki kırık 
telden” ve yine 
Yıldırım Gürses’in 
“Yıllar sonra 
rastladım, çocukluk 
sevgilime” adh 
şarkıları ile konser 
sona erecek.

Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
düzenlenen ‘14. 
Bursa Edebiyat 
Günleri’ başladı 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
“Şehir, Şiir ve İnşa” 
temasıyla düzenle
nen '14. Bursa 
Edebiyat Günleri’nin 
ana başlığı, Mehmet 
Akif’in Bursa için 
yazdığı “Bülbül” 
şirinden ilham alı
narak “Bülbülün 
Zümrüt Tahtında 
Edebiyat” şeklinde 
belirlendi.
14. Bursa Edebiyat 
Günleri, bu yıl ikinci 
kez verilecek olan 
Ahmet Paşa ve 
Lâmii Çelebi Şiir 
Ödüllerinin takdimi 
ile sona erecek.
30 Nisan Cumartesi 
Saat 10.00 - "Edebi 
yatla Neyi İmar 
Etmek İstediler?" 
Oturum Başkanı - 
Yard. Doç. Dr. Sadet 
tin Eğri 
Konuşmacılar: Metin 
Önal Mengüşoğlu 
(Bir Toplum Mimarı: 
Mehmet Akif), Arif 
Ay (Nuri Pakdil in 
Dili ve Anlatımı), 
Reşit Güngör Kal 
kan (İsmet Özel de 
Medeniyet Düşün 
cesi), Ahmet Örs

(Bugünkü Edebiya 
timiz Neyi İnşa 
Edecek?)
Saat: 12.00- 
"Bursayı İnşa Eden 
Edîbler"
Oturum Başkanı - 
Yasin Doğru 
Konuşmacılar: 
Mustafa özçelik 
(Bursa'nın Yunus u), 
A. Vahap Akbaş 
(Tanpınar'la Bur 
sa'da Kuruluş Çağı 
nın Havasını Solu 
mak), Murat Soyak 
(Metin Önal Mengüş 
oğlu nun Edebî 
Şahsiyeti ve Eserle 
rinde Şehir Algısı) 
ve Asım Öz (Muhafa 
zakârhğın Bursa 
Tahayyülü: Süheyl 
Ünver'in Bursa 
Seyahatnamesi) 
Saat 15.00 - "Bursa 
Bize Ne Söyler" 
Oturum Başkanı - 
Bilal Kot 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Nurullah 
Genç (Bursa 
Der ki), Yıldız 
Ramazanoğlu 
(Ruhun Sessizce 
Kanatlandığı Diyar: 
Bursa), Hüseyin 
Kaya (Türkülerin 
Söylediği Bursa), 
Bünyamin Yılmaz 
(Bursa Türk 
Sinemasının 
Neresinde?)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2010-2011 Öğretim 
yılında 100.YH 
İlköğretim Okulu’nun 
çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılayan 
hayırseverler bir 
araya geldiler.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik'in daveti 
ile okulda buluşan 
hayırseverler yapılan 
yenilikleri yerinde 
görmek için 3.
sınıflarda uygulamalı 
derse katıldılar.
Oldukça eğlenceli 
bir şekilde işlenen 
dersin ardından 
davetliler törenin 
yapılacağı salona 
alındılar.
Burada açılış konuş

masını yapan Okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare, okulda 
yapılan yenilikler ve 
değişiklikler hakkın
da bilgiler verdi ve 
destekçilere 
teşekkür etti.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ise yaptığı 
konuşmada, 
"Geleceğimizin daha 
aydınlık olmasını 
istiyorsak bizler için 
eğitime destek artık 
zorunlu olmalıdır. 
Herkes mutlaka bir 
ucundan tutmalıdır.
Ayrıca teknolojiyi 
sadece okulda 
bulundurmak yet
mez, burada 

gördüğümüz gibi en 
iyi şekilde kullanmak 
da gereklidir" dedi.
Ardından yıllardır 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu’na destek

veren ve bu öğretim 
yılında da müstakil 
ana sınıfı tahsis 
edip, elektrik, su 
ve ısınma gibi 
zorunlu giderlerini 

karşılayan Yıldırım 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Rıza Yıldırım adına 
Azot Gübre Sanayii 
Genel Müdürü 
Hayrettin Deriçi'ye 
teşekkür 
plaketi verildi. 
Daha sonra okulun 
sıralarının değişi
minde , sınıfların 
teknolojik ihtiyaçla 
rının giderilmesinde 
destek veren;
145 nolu Motorlu

Taşıyıcılar 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Recep Ergün,
BP Gemlik Tesisler 

Müdürü Berkan

Özkan, Akcan 
Nakliyat Şirketi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Alaattin 
Akcan ile Hayrettin 
Akcan Nakliyat 
Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hayrettin Akcan 
adına İlknur Akcan'a 
plaketleri protokold- 
ekiler tarafından ver
ildi. Daha sonra Okul 
Aile Birliğince hazır
lanan kokteyl ile 
program sona erdi. 
Kokteyl esnasında 
ise hayırseverler 
tarafından okulun 
eksik kalan 
ihtiyaçlarının tamam
lanma sözü verildi. ..

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

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
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WafiisiyoUniliiliiiiciii çalışıyor SGK'dan emeklilere uyarı
Başbakan 
Yardımcısı Babacan, 
önümüzdeki yıllarda 
vergi artırımına 
ihtiyaç olmadığını 
hatta seçici olarak 
indirim arayışında 
olduklarını açıkladı. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, Dış 
Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) 
tarafından düzenle
nen İstanbul Finans 
Merkezi 
Konferansı'nda yap
tığı konuşmada 
"İleride olabilecek 
ısınmaya karşı ted
birler alıyoruz, 2011 
yılında kontrollü 
büyüme elde etm
eye çalışıyoruz" 
dedi.

Dış ticaret açığı ikiye katladı!
Dış ticaret açığı 
Mart'ta yüzde 91.3 
artarak 9.81 milyar 
dolarla rekor kırdı. 
Üç aylık açık 24.6 
milyar dolara ulaştı. 
İç talepte devam 
eden güçlü seyir ve 
ithalatta beklenti
lerin üzerinde artış 
sonucu dış ticaret 
açığı Mart'ta beklen
tilerin üzerinde 
yüzde 91.3 artarak 
rekor seviye olan 
9.81 milyar dolara 
yükselirken, Ocak- 
Mart döneminde ise 
yüzde 96.8 artarak 
24.6 milyar dolar 
oldu. CNBC-e 
anketinde açığın 8.6 
milyar dolar olması 
bekleniyordu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre ihracat 
JVlart'ta yüzde 19.6 
artarak 11.84 milyar 
dolar, Ocak-Mart'ta

|»fsS|iSggnr—>
"Yüzde 20-25 kredi 
büyümesinin üzer
ine çıkılırsa bir mik
tar risk biriktirebili- 
riz" diyen Babacan, 
bankalardan son 
uygulamalarla ilgili 
olumsuz yaklaşım
lar olduğunu belirtti 
Babacan, "Kamu 
borç stoku düşüş 

yüzde 21 artarak 
31.47 milyar dolar 
oldu. İthalat ise 
Mart'ta yüzde 44.1 
artarak 21.65 milyar 
dolar, Ocak-Mart'ta 
yüzde 45.6 artarak 
56.06 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre Mart ayında 
ihracat, Şubat ayına 
göre yüzde 0.8, itha
lat yüzde 3 arttı.
TÜİK verilerine göre 
2010 Mart ayında 
yüzde 65.9 olan 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranı, 
2011 Mart ayında 
yüzde 54.7'ye gerile
di. JP Morgan 
Başekonomisti 
Yarkın Cebeci, dış 
ticaret açığının 
oldukça kötü 
geldiğini belirterek, 
ithalattaki artışın iç 

trendinde, 
önümüzdeki yıllarda 
da vergi artırma gibi 
bir ihtiyacımız 
olmayacak, kamu 
dengelerimiz 
sağlam; hatta seçi
ci olarak nerelerde 
indirim yapabilirizin 
arayışı içindeyiz" 
diye konuştu.

talebin gücünü yan
sıttığını söyledi.
Cebeci, "İthalatta bir 
yavaşlama yok. 
Eğer bu devam 
ederse Merkez 
Bankası'nın kredi- 
bilitesini mutlaka 
tehlikeye atacaktır" 
dedi. Verilere göre 
Mart ayında en yük
sek ithalatı olan 
fasıl 4.22 milyar 
dolar ile mineral 
.yakıtlar ve yağlar 
oldu. Bu fasih 2.57 
milyon dolar ile 
kazanlar, makina ve 
cihazlar, aletler ve 
bunların aksam- 
parçaları, 1.7 milyar 
dolar ile demir ve 
çelik, 1.67 milyar 
dolar ile motorlu 
kara taşıtları ve 1.52 
milyar dolar ile elek-, 
trikli makine ve 
cihazlar, bunların 
aksam-parçaları 
izledi.

SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerine 2002 ve 
2006'da eksik zam 
yapıldığı iddiaları 
nedeniyle emekliler 
yoğun bir şekilde 
SGK'nın kapısını 
çalıyor.
Ancak bu iddiaların 
doğru olmadığını 
söyleyen SGK 
Sigorta İşleri Genel 
Müdürü İbrahim 
Ulaş, dava açıp 
mahkeme masrafı 
ödemek durumunda 
kalan emeklilerin 
mağduriyet 
yaşadığını belirtti. 
Aylıklarını yük
seltme umuduna 
kapılan emekliler 
soluğu SGK'nın 
merkez ve taşra 
teşkilatlarında alı 
yor. Kamuoyuna 
yansıyan, “SSK ve 
Bağ-Kur emekliler
ine 2002 ve 2006'da 
eksik zam yapıldı 
ğı”na dair haberler
le birlikte, emekliler 
kurumumun değişik 
birimlerine dilekçe 
ile başvurularda 
bulunuyor.
SGK Sigorta İşleri 
Genel Müdürü 
İbrahim Ulaş, söz 
konusu haberlerin 
gerçegr yansıtma 
eliğini, haberlerde 
yer alan hesapların 
yanlış değerlendir 
melere dayandığını 
söyledi.
Ulaş, 2002 yılında 
memurlara yapılan

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

zammın yüzde 35.3, 
işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine yapılan 
zammın yüzde 31.9 
olduğunu belirtti. 
İbrahim Ulaş, 4447 
sayılı Kanunun geçi
ci 4. maddesine isti
naden çıkarılan 
2002/4847 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca 
2002 yılına ait iki 
oran arasındaki 
farkı telafi edecek 
oranda yapılacak 
olan artış (ki o tari
hte en düşük SSK 
emeklisi için 6.5 
liraya tekabül 
etmektedir) ve 2003 
yılı Ocak ayından 
itibaren bir önceki 
ayın TÜFE’si oranın
da yapılacak artışın 
çok düşük miktarda 
kalması nedeniyle, 
bu artış yerine 4784 
sayılı Kanun ve bu 
kanuna dayanılarak 
çıkarılan 2003/5146 
sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerine 75 
milyon ve 100 
milyon olarak 
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seyyanen sosyal 
destek ödemesi 
tutarında artışlar 
sağlandığını 
ifade etti.
Ulaş, ayrıca 
2003/5146 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yüzde 
2.6 oranında artışı 

öngören 2002/4847 
sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 
da yürürlükten 
kaldırıldığına 
dikkati çekti.
2006 yılında ise 
işçi ve Bağ-Kur 
emeklileri ile 
memur emekli 
zam oranları arasın
daki farkın ileri 
sürüldüğü gibi 
yüzde 3.58 değil, 
yüzde 1.41 
olduğunu savunan 
Ulaş, 2007 yılı Bütçe 
Kanununda, 
“yapılan kümülatif 
artış oranı arasında
ki farkı telafi edecek 
şekilde hesa
planacak fark tutar
larının” 
ödeneceğinin 
düzenlendiğine 
işaret etti.
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 I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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
Yehlkapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94M

VAPUR - FERİROT

1 
i 
K

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

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

1 ■

1 J 

»Mİ

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs 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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 10 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KHrfez
GEHLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3953 

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)

IIHİIÜIIHtlIllil
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Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
1 Kupon 2 EKMEK 

Siz de bir katkıda 
bulunup ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızla
“Ekmeğinizi 

paylaşın”
Gemlik’teki tüm fırınlarda geçerlidir

b Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

GEMLİK TEKİ DİIİÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA '

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 1
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri^ 

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman f 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar 1

Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yaymlanır^^g^^H İ

TEL: 51310 71 - GSM: 0.53X560 18 99 )
^e-mail: miltongazinosu@windowslive.com J

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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