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Gemlik Lisesi 
Mezunları

Derneği kuruldu
Gemlik Lisesi’nden mezun 
olanlar biraraya gelerek “Gem 
lik Lisesi Mezunları Derneği ”ni 
kurdular. Derneğin kurucu 
başkanlığına Uludağ Üniver
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Müfit Parlak getirildi. 2’de
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Marmarabirlik'in 
yeni genel müdürü 
İbrahim Minareci

Kısa adı Marmarabiriik olan Mar 
mara Zeytin Tarım Satış Koope 
rafitleri Birliği Genel Müdürlüğü 
ne İbrahim Minareci getirildi. 2’de

imek ve Dayanışma 
aıiramına aörkem li kutl ama

|ay/s Emek ve 
tanışma Bayramı 
I tüm dünyada 
inlerle kutlandı, 
nlikli emekçiler, 
ay/s Emek ve 
tanışma Gününü 
sa Sendikaları nın 
enlediği tö renlere 
/arak kut ladı. En 
tok tören ise Istan- 
'Taksim Meydanı’n 

Çapıldı. Sayfa 7’de

SP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili adayı Şevket Kazan

"Ilı inanç Mm mliıııtf
Saadet Partisi 4. Gemlik 
İlçe kongresi dün Pazar 
Caddesi’ndeki SP Mer 
kez Seçim Bürosunda 
yapıldı. Kongrede konu 
şan SP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
birinci sıra milletvekili 
adayı Şevket Kazan, 
“Bir inanç kökünden ge 
liyoruz. Bu inançın 
kökünü sulamaya de 
vam edin.” dedi.
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

35 yıl önce 1 Mayıs
skiden, 1 Mayıs dendiğinde, akıllara hep 
det, kavga ve komünizm gelirdi.
ünkü, o günlerin siyasi konjoktürü anti 
TTün/st bir zemin üzerine kurulmuştu. 
\ato’nun ve ABD’nin Sovyet rejimini yık- 
Ik için oluşturduğu psikolojik ortam 
ileniyle, merkez sağ partiler ile milliyetçi 

C » 'ler ve İslamcı partilerin tümü, 1 Mayıs’ı 
T lünlstlerin Bayramı ilan etmişlerdi.

Jm o yıllarda sarı sendika dediğimiz mil- 
K içi ve İslamcı sendikalar İse, 1 Mayıs 

ıek ve özgürlük Bayramı yerine alternatif 
/ Bayramı kutluyorlardı.
er/n Devletin, provakatörleri tarafından 
nh bir hale dönüştürülen 1 Mayıs 1977 
•enlerinden bir yıl önceki tönenleri Taksim 
ydanı’nda izlemiştim. Devamı sayfa 4’de
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IMMMHMİbİ
Pazar bayram neyime !

01 Mayıs Pazar günü... Saat 08.00 
Dışarıdan "tak tak tak" sesleri...
Ama sürekli...
Direk beyini etkileyerek sinir bozacak 

türden.
Bu nedir diye perdeyi aralayıp dışarı . 

bakıyorum.
Yan köşede devam eden apartman 

inşaatından gelen demir çekiç sesleri...
Allah Allah ...
Bugün günlerden 1 Mayıs değil mi? 
İşçi Bayramı.
Hadi ondan geçtik Bahar Bayramı...
Hadi ondan da geçtik Pazar bugün 

yahu...
Bu işçilerin ne işi var bu gün bu saatte 

ourada.
Gidin bayramınıza...
Ya da alın çoluğunuzu çocuğunuzu 

çıkın kırlara...
Hiçbir şey yapmayacaksınız da oturun 

evde bedeninizi dinlendirin.
Haftanın 6 günü bedeninizle durmadan 

çalışıyorsunuz zaten.
Yıllık izinlerden vazgeçtik.
Hiç olmadı haftada bir gün olan tatilin

izi yapın.
Diyeceksiniz ki haklı olarak;
"Şunun da yaptığına bak... Biz 

ekmeğimizin peşindeyiz. Pazar tatil 
demeden çalışıp rızkımızı kazanacağız. 
Gerçi biz yapmasak dışarıda binlerce 
çalışacak inşan var"

Ne yazık kİ;
İçinde bulunduğumuz koşulların day

attığı bir sonuç bu...
Elbette ki durum aslında doğrudan 

sosyal güvenliği ilgilendiriyor.
En az oranda dahi (barınma, giyinme, 

yeme içme, ısınma, sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik) gereksinimleri 
karşılanmayan insan ne yapsın?

Dinlenmeden çalışacak ve yaşamını 
sürdürecek.

Onun emeğinin hukukunu koruyacak 
devlet ise belli gün ve haftalarda 
"sosyal güvenliği" anımsayacak ertesi 
gün de unutacak.

Sonra da devleti yönetmek üzere ikti
dara gelenler güçlerini katlayarak 
sürdürmek için rantı seçim rüşveti 
yapacaklar.

Türkiye'de hormonlu büyümeye 
karşın;
İşsizlik,
Yoksulluk sosyal sancılar yaratmaya 

başlamıştır.
Açlıktan insanlar ölmektedir.
Ülkemizde "aç mezarı mı var" lafı 

güzaf olmuştur.
Ardından...
Ekonomik sıkıntılar "ahlaksızlığı" tetik

tem iştir.
"Kapkaçı" körüklemiştir.
Ülkenin öncelikli meselesi İstanbul'un 

böğrüne kanal saplamak değildir.
Daha önemli meseleler vardır.
Sosyal güvence gibi,
Vergilendirmede adalet gibi, 
Hak hukuk gibi...
Adımlar
"Laftan öteye geçmek zorundadır.
Yoksa "toplumsal barış" büyük büyük 

vergi atlarıyla önlenemeyecek kadar 
tehlikededir.

Kısa adı 
Marmarabirlik olan 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği Genel 
Müdürlüğü’ne 
İbrahim Minareci 
getirildi.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa'nın verdiği

Akbank Şube Müdürlüğüne, İzmit Kentsa Şube Müdürü Hakkı Işık Altınok getirildi

AUank’a Milli müdür mim
Eski Müdür İbrahim Doğruer, Bursa Mustafakemalpaşa Şube Müdürü oldu.

Yeni Müdür Gemlikli eski avukatlardan Altan İçöz’ün yeğeni.
Akbank Gemlik 
Şube Müdürlüğü’ne 
Gemlik kökenli 
Hakkı Işık Altınok 
atandı.
İlçemizde 3.5 yıldır 
görev yapan 
Akbank A.Ş. Gemlik 
Şube Müdürü 
İbrahim
Doğruer’in Bursa 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine müdür 
olarak atanmasından

Dernek ile iletişim, www.gemliklisesimezunlari. com sitesinden kurulacak

demlllı lisesi MetBiıları Demııgi Mıhı
Gemlik Lisesi’nden 
mezun olanlar 
biraraya gelerek 
“Gemlik Lisesi 
Mezunları 
Derneği”ni kurdular. 
Geçtiğimiz yıl 
yapılan mezunlar 
pilav gününde alı
nan karar sonucu 
yeni derneğin kuru
cu başkanlığına 
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit Parlak 
getirildi.
Dernekten yapılan 
açıklamada, 1965 
yılında açılan Gemlik 
Lisesi’nin 1969 yılın
da ilk mezunlarını 
verdiği hatırlatılarak, 
“f969 yılından beri 
mezun veren Gemlik 
Lisesi mezunları 
arasında iletişim 
kurmak, okulun 
ihtiyaçlarını 

bilgiye göre, 10 
yıldır Bursa'da 
özel bir şirketin 
Güney Marmara 
bölge müdürlüğünü 
yürüten 
İbrahim Minareci, 
bilgi birikimi ve 
tecrübesini 
bundan böyle 
Marmarabirlik için 
kullanacak.

sonra, bu göreve 
İzmit Kentsa Şube 
Müdürü Hakkı Işık 
Altınok getirildi. 
Geçtiğimiz hafta 
görevine başlayan 
yeni Müdür Hakkı 
Işık Altınok, 
ilçemizin eski 
avukatlarının Altan 
İçöz’ün yeğeni. 
İşadamı Tevfik 
Solaksubaşı’nın da 
yakını oluyor.

karşılamak, muhtaç 
ve başarılı öğren
cilere destek sağla
mak, eski mezunları 
biraraya getirmek, 
dostlukları ve okul 
arkadaşlığını güçlen 
dirmek amacıyla 
dernek kuruldu” 
denildi.
Gemlik Lisesi 
mezunlarının

Marmarabirlik genel 
müdürlüğünü 2002 
yılından bu yana 
sürdürmekte olan 
İsmail Muzaffer 
Eren'in kendi 
isteğiyle ayrılması 
üzerine getirilen 
İbrahim Minareci 
2 Mayıs Pazartesi 
günü göreve 
başlayacak.

Derneğe üye olması 
için internette 
www.gemliklise 
simezunlari. com 
adlı bir iletişim sitesi 
açtıklarını söyleyen 
Kurucu Başkan Prof. 
Dr. Müfit Parlak, 
“Gemlik Lisesi 
mezunları, hangi 
tarihte mezun 
olurlarsa olsunlar,

bize internet 
adresimizden' 
ulaşabilirler. 
Bu yıl da 4 Haziran 
2011 günü, 
Gemlik Gübre 
tesislerindeki Sea 
Life’de geleneksel 
pilav günü düzenle 
yerek eski arkadaş 
/arımızla ve öğret
menlerimizle birara 
ya geleceğiz." 
dedi.
Gemlik Lisesi 
Mezunları Derne 
ği’nin kurucu 
üyeleri şunlar: 
Prof. Dr. Müfit Parlak 
(Kurucu Başkan), 
Mimar Aydın 
Akovahgil,.
Ecz. Şeyda 
Sevinç Saral, 
Ragibe Gözipek, 
Mürvet Sezer, 
Şerife Alyüz, 
Gürcan Kenar.

http://www.gemliklisesimezunlari
http://www.gemliklise
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feci sekime ılöııüp yıl onasına anılar YazıYORUM

Bursa'da feci 
şekilde dövülerek 
yaralı halde cadde 
üzerine atılan şahıs 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Darmstad 
Caddesi'nde 
yerde bir kişinin 
hareketsiz şekilde 
yattığını gören 
vatandaşlar, 155 
Polis Merkezi'ni 
aradı.
Olay yerine gelen 
ekipler, yerde yatan 
İsmail Y.'nin 
dövülerek cadde 
üzerine atıldığını

Iskeleılen düsen isçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Kuyum 
cular Çarşısı'nın 
restorasyonu 
sırasında çatıda 
boya yaparken 
iskeleden düşen 
boya ustası ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl 
Kuyumcular 
Çarşısı demir 
çatısını 
kurduğu iskele 
yardımı ile boyayan 
Nasuf Duruş (49), 
dengesini 
kaybederek

Sahte polis 12 hin 410 Tl dolandırılı
Bursa'da, kendisini 
polis olarak tanıtan 
bir kişi, bir vatan
daşın 12 bin 410 
TL'sini dolandırdı. 
Osmangazi ilçesinde 
ikamet eden Musa 
V.'yi arayan bir kişi,

Merdivenden düşüp öldü
Edinilen bilgiye 
göre, Alanya'nın
Atatürk 
Caddesi'ndeki Hacı 
Hafız Ömer 
Pasajı'nda bir 
mağazanın alt katın

üzerinde esrarla yakalandı
Bursa'da üzerlerinde 
esrar bulunan iki 
kişi gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre,

tespit etti. Yaralının acı içinde kıvran

beraber beton 
zemine düştü. 
Başından ve

yaklaşık 3 metre 
yükseklikten elinde
ki boya kutusu ile

kendisini polis 
olarak tanıtarak, 
"Banka hesabınızda
ki para başka bir 
kişinin hebasına 
aktarılacak. Bunun 
için hemen paranızı 
çekin, yanımda bulu 

daki ürünlere bak
mak için merdiven
den düşerek ağır 
yaralanan 46 yaşın
daki Alman Ewa 
Koshelle, tedavi 
gördüğü Başkent

Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi 3. Elmalı 
Cadde'de devriye 
gezen güvenlik güç

nan ve savcı olan 
Gülay S.'nin hesabı
na yatırın" dedi. 
Bunun üzerine Musa 
V, bankada bulunan 
12 bin 410 TL'yi çek
erek, kendisini tele
fonla arayan şahsın

Üniversitesi Alanya 
Uygulama ve 
Araştırma 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Talihsiz kadının mer
divenden düşerken 

leri, durumundan 
şüphelendiği H. Y. 
ile İ. Y'nin üzerinde 
arama yaptı. 

dığını gören 
güvenlik güçleri, 
olay yerine 112 Acil 
Servis ekiplerini 
çağırdı. Ancak olay 
yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
yaralı şahsın 
hayatını kaybettiğini 
belirledi.
Cumhuriyet savcısı 
nın yaptığı incele
menin ardından 
ceset Adli Tıp Kuru 
mu’na kaldırıldı. 
Polis, İsmail Y.’yi 
döverek cadde 
ortasına atan şahıs
ları bulmak için 
geniş çaplı araştır
ma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

% 10 barajı!...

karnından yaralanan 
ve ağzından kan 
gelen Duruş'u gören 
arkadaşları, 
ambulans çağırdı. 
Yaralı işçi, 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Resüsitasyon 
Bölümü'ne alınan 
yaralı işçinin 
kafatasında 
kırıklar olduğu 
öğrenilirken, 
olayla ilgili 
tahkikatın sürdüğü 
bildirildi.

verdiği hesap 
numarasına yatırdı. 
Ancak Musa V, yap
tığı araştırmada 
dolandırıldığını anla
yarak polise başvur
du. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

başını yere 
çarpması nedeniyle 
beyninde ödem 
oluştuğu ve kafa 
•travması sonucu 
yaşamını yitirdiği 
kaydedildi.

Seçimin sonunu görmek için çok 
zeki olmak veya siyasetten çok anla
mak gerekli değil.
Yüzde 10 gibi çok yüksek bir seçim 

barajı olduğu sürece hem milli 
iradenin yerine gelmesi, hem siya 
sette denge kurulması, hem de birin
ci çıkacak partinin kesin egerpenliği- 
ni önlemek mümkün değil.
Seçim sistemimiz en çok oy alan 

partiye olağanüstü bir avantaj sağlı 
yor.

Barajı sadece üç partinin aşabilme
si bu avantajı daha da elverişli hale 
getiriyor.

O halde bir partinin, hak etmediği 
ölçüde güçlü olarak iktidara gelmesi
ni önlemenin yolu öncelikle barajın 
düşürülmesinden geçer.

Bunu bütün partiler biliyor.
İktidar partisi, anketlere göre yine 

birinci göründüğüne göre, onun 
böyle bir derdi yok, olamaz da.

Hatta tam tersine, hem barajın 
düşürülmesine karşı çıkar hem de 
dördüncü bir gücün meclise girmesi
ni engellemek için elinden geleni 
yapar.

Demek ki asıl görev barajı aşma 
riski taşımayan iki muhalefet parti
sine ve tabii ki baraj sorunu olan 
küçük ölçekli partilere düşüyor.
Ancak ne gariptir ki, bu gerçek 

açıkça görüldüğü halde ittifak yapma 
konusunda doğru dürüst adımlar 
atmıyorlar...

Burada iki temel "ego" her şeyin 
önüne geçiyor.

Barajı aşacak partiler, "ittifak olmaz, 
istiyorsanız gelin bize katılın"diyerek 
yolu tıkıyor.

Küçük partiler ise, bir araya gelebil 
seler barajı aşacak güce kavuşa
bilme olasılığı olduğu halde bu konu
da ısrar ediyorlar.

Herkes aklını başına alarak, olabile
cek en iyi ittifakları kurmak zorun
dadır.

CHP ve MHP'nin barajı aşamayan 
liste ittifakı yapabilecekleri partilerle 
hemen bir araya gelmeleri.
Diğeri, barajı aşamayacak tüm parti

lerin kendi aralarında sadece bu 
seçim için ortak liste çıkarmaları.

Eğer bu birliktelikler sağlanamazsa, 
AKP yüzde 40'ın altındaki bir oyla 

bile tek başına iktidar olma şansını 
yakalayacaktır.

Ondan sonra da ağla dur....

Ceplerinde toplam 7, 
5 gram esrar bulu
nan iki zanlı gözaltı
na alındı.

KAŞ€IX BEKLCMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

35 yıl önce 1 Mayıs
35 yıl önce solun Türkiye’deki gelişimini 

önlemek için halkın gözünde solu kötü 
göstermenin her türlü yolunu kolladılar.

Bunlardan biri de 1 Mayıs kutlamalarıy
dı.
İ Mayıs Bayramı’nın yalnız komünizmle 

yönetilen ülkelerde kutlandığı anlatılırdı.
1 Mayıs’ı kutlayanlara da Komünist paf

tası yapıştırılırdı.
Ülke o günlerde sağcı, solcu diye kamp 

lara ayrılmıştı.
Sokaklar bile paylaşılmış, gençler üniver 

sitede düşünce kavgası yerine birbirleri 
ile kavga ediyorlardı.

Hergün onlarca kişi siyasi cinayetlerin 
kurbanı oluyordu.

Televizyonların bugünkü kadar yaygın 
olmadığı 1970’li yıllarda, halk 1 Mayısların 
demokrasi ile yönetilen ülkelerde de 
görkemli törenlerle kutlandığını bilmiyor
lardı.

1970’lerde sendikalar bugünkü sendika 
lardan daha güçlü ve toplum katında etki 
liydi.

Etkili sendikaların başında Devrimci İşçi 
Sendikaları (DİSK) geliyordu.

Başta, DİSK ve sol görüşlü memur şendi 
kalan her yıl 1 Mayıs Emek ve Özgürlük 
Bayramı kutluyordu.

1973 yılında Gemlik Körfez çıkmaya baş 
ladıktan bir süre sonra, Hürriyet Gazete 
sine bağlı Hürriyet Haber Ajansı’nda mu 
habirlik yapmaya başladım.
ilk fotoğraf makinam bir Lupiter’di.
Ajans o yıllarda muhabirlerine makina 

vermeceğini duyurdu.
Biri 35 mm’lik AE1, diğeri ise 9x9’luk 

Yachika idi.
Ben, japon Yachika’yı tercih etmiştim.
O günlerde bu makina piyasanın önemli 

makinalarındandı.
Yachikamla, 1 Mayıs 1976 yılının 1 Ma 

yıs törenlerini izlemek üzere İstanbul’a 
gittim.

Taksim meydanına basının yer aldığı 
platformlardan birinin üzerine çıkarak 
törenleri izlemeye başlamıştım.

Çok görkemli bir kutlamaydı 1976’nın 1 
Mayıs’ı..

Tüm kortej bizim platformun önünden 
geçiyordu.

Başta Sendikacılar, arkadan DİSK’li işçi
leri, memur sendikaları, sanatçılar, sine
ma emekçileri..

Saatlerce alana dolan emekçiler, disiplin 
içinde Tak s ipi Mey da nı ’nı doldular.

1 Mayıs Enternasyonal Marşı, Dadaloğ 
lu, Ruhi Su, Nesimi gibi halk ozanlarının 
türküleri ile inliyordu Meydan..
Emekçiler o gün aynı dün olduğu gibi 

halaylar çekerek, türküler söyleyerek 
coşku ile kutladılar bayramlarını.

O görkemli Bayramı görenler solun 
uyanışını da anladılar.

Bunun önüne geçilmesi için bir yıl sonra 
Taksim Meydanında kutlanan törenleri 
onun için kana buladılar.

Aradan geçen 34 yıl sonra yine aynı 
afiş Taksim Meydanına asıldı, emekçiler 
gönüllerince kardeşçe bayramlarını kut
ladı.

Emekçilerin bayramı kutlu olsun.

Ev we sokak hayvanlan
için ver istiyorlar

Gemlik Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü 
Derneği, ev ve sokak hayvanları için 

Belediye’den rehabilitasyon yeri için orman 
arazisi bulunmasını istedi

Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Derneği, Belediye’ye 
başvurarak, Radar 
yolundaki ormanlık 
arazide sokak hay
vanlarının bakım ve 
barınması için yer 
bulmasında yardımcı 
olmasını istedi.
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı Dursun 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, dernek adına

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı ziyaret 
ederek, Belediye 
öncülüğünde, av ve 
ev köpek, kedileri ile 
sokak kedi ve 
köpeklerin dinlenme 
yeri, barınağı ve 
rehabilitasyonu için 
Şahinyurdu Köyü 
sınırlarında bulunan 
uygun bir arazide 
15-20 dönümlük bir 
yerin tahsisi için 
yardımcı olmalarını 
istedi.
Gemlik’te

ttılMıiıllııııeM

Gemlik Ziraat 
Bankası eski 
çalışanlarından 
Cemil Barutoğul 
lan, yakalandığı 
hastalıktan kurtula
mayarak yaşama 
veda etti.
Uzun süredir “fil” 
hastalığı ile 
mücadele eden ve 
aşırı kilo alarak 
yürüyemeyen Cemil 
Barutoğulları, cuma 
günü kaldırıldığı 
hastanede vefat 
etti. Cumartesi

günü öğle namazın
dan sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Caminde kılınan 
cenaze namazından 
sonra, Barutoğul 
lan sevenleri tara 
fından kent mezar 
lığında toprağa ve 
rildi. Cemil 
Barutoğulları, 
Gemlik Ziraat 
Bankası’nda uzun 
yıllar vezne dar 
olarak görev yaptık
tan sonra emekli 
olmuştu.

atıcılığında önemine 
de değinen Dursun, 
“Gemlik ilçe sınır
larında atıcılar için 
bir de poligona 
ihtiyacımız var.” 
şeklinde konuştu.

BELEDİYE’YE 
İLETTİLER
Konuya Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz’ın sıcak bak
tığını söyleyen 
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Derneği Başkanı

İsmail Hakkı 
Dursun, 
“Belediyenin 
sokak köpekleri 
için Engürücük 
Köyü’nde bir 
barınak yapma 
çalışmalarının 
devam ettiğini, 
talebin 
incelenerek Orman 
Bakanlığı’na 
başvuracaklar. 
Gemliklilerin de bu 
konuda bize yardım
cı olmalarını istiyo 
ruz.” şeklinde 
konuştu.

Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulu nda fiile Eğitim 
Semineri tamamlandı

Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu’nda "7-19 
Yaş Aile Eğitim 
Seminer"ini tamam
layan iki grup 
halinde toplamda 
30 öğrenci velisi 
"Katılım Belgesi" * 
almaya hak 
kazandı.
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Rehber Öğretmeni 
Bilge Çiğdem Çınar 
tarafından öğrenci 
velilerine yönelik 
İkincisi yapılan 
seminer sonunda 
tören düzenlendi.

Okulda düzenlenen 
törene katılan İlçe 
Milli Eğitim müdürü 
Mehmet Ercümen 
yaptığı konuşmada, 
bu seminer çalış
masının tüm 
okullara örnek 
olmasını diliyorum. 
Özverili çalışmaları 
nedeniyle velilerim
ize ve 7-19 yaş aile 
eğitimin seminerini 
hazırlayan rehbet 
öğretmen Bilge 
Çiğdem Çınar ile 
okul müdürü 
Mehmet Yavuz’a 
teşekkür ederiz.” 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?] 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUnJİGemlikK^rfez

talik Körfez' internette w.gemIikkorfezgazetesi.com
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Saadet Partisi 4. İlçe Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili adayı Şevket Kazan

"Bir inanç iMen gelW
Saadet Partisi 4. 
Gemlik İlçe kongresi 
dün yapıldı.
Kongrede konuşan 
SP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
birinci sıra millet
vekili adayı Şevket 
Kazan, "Bir inanç 
kökünden geliyoruz. 
Bu inançın kökünü 
sulamaya devam 
edin.” dedi.
SP Gemlik İlçe 
Kongresi dün saat 
14.oo de Pazar • 
Caddesi’rideki SP 
Merkez Seçim 
Bürosunda yapıldı. 
SP Bursa milletvekili 
adayları yanısıra 
komşu ilçelerin ilçe 
başkanları ve yöne
tim kurulu üyelerinin 
katıldığı kongreye 
merhum Necmettin 
Erbakan’ın damgası 
vuruldu. Divan 
oluşumundan sonra 
kongreye katılan 
konuklar tanıtıldı. 
Milletvekili adayları 
mn konuşmaların
dan sonra SP 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolu’nca hazırlanan 
ve Necmettin 
Erbakan’ı tanıtan bir 
sinevizyon gösterisi 
izlendi. Ardından

M Partfılen fiMime NlBele tekerleMi saıdalye
Ak parti gemlik 
kadın kolları ve ilçe 
teşkilatı yönetim 
kurulu, Kurşunlu’da 
ikamet eden rahatsı
zlığından dolayı 
yürüme zorluğu 
çeken 74 yaşındaki 
Ganime Yıldız teker
lekli srndalye aldı. 
Kadın kolları 
Başkanı Yadigar 
Sönmez ve ilçe teşk
ilatı yönetim kurulu 
üyesi Mukaddes 
Serin işbirliği ile bir 
tekerlekli sandalye 
temin edildi.
Bursa milletvekili 
adayı M. Kemal 
Şerbetçioğlu'nun da 
katılımıyla tekerlekli

Bursa milletvekili 
adayı ve SP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Şevket Kazan söz 
aldı. Kazan, merhum 
Necmettin Erba 
karim yanında 40 yıl 
siyaset yaptığını duy 
gulu sözlerle anlattı. 
Milletvekili adayları 
belirlenirken gençle 
re yer verilmesini 
istediğim' söyleyen 
Kazan, "Ben 3 defa 
milletvekili, 3 defa 
da Bakanlık yaptım. 
Biz, her zaman ve 
rilen görevi yerine 

sandalye Ganime 
Yıldız'a teslim edildi. 
Ganime Nine, Ak 
Parti Gemlik teşki

latını teşekkür 
ederek, mutluluğunu 
dile getirdi.
Öte yandan,

getirerek, inancımız 
doğrultusunda nefer 
olduk. Bursa birinci 
sıra milletveki 
olmam nedeniyle 
bana itifat ediyorlar. 
Bursa’ya şeref ver
meye gelmedim. 
Bursa’nın şerefi 
kendine yeter.” dedi. 
Zamanında milli 
Görüşe hizmet eden 
ferin öu görüşten 
ayrıldıktan sonra 
Milli Görüşe karşı 
birleştiklerini söyle 
yen Şevket Kazan, 
şöyle konuştu:

"Bir zamanlar Milli 
Görüş saflarında 
olanlar, orada 
edindikleri edebiyat 
sonuçu, bizden 
ayrıldıktan sonra ne 
kadar büyük acz 
içine düştüklerini 
görüyorsunuz. 
Bugün milli 
Görüşten kopan 
arkadaşlarımızla 
karşı karşıyayız. 
Onlar bu görüşten 
koptular. Şimdi 
onlarla Bursa da 
karşı karşıya aday 
olduk. Aday olmayı 
şerefli olmak değil, 
şeref vermek olduğu 
na inanıyorum.” 
Daha sonra yapılan 
seçimlerde 106 oyla 
Sedat Özmen 
yeniden ilçe başkan
lığına seçilirken, 
yönetim kuruluna 
ise Çelil İşcan, Avni 
Duran, Ahmet 
Şenses, Ahmet Gül, 
Hüseyin Er, Mustafa 
Demir, Nurullah 
Şılgın, Aziz Güler, 
Nazım Yiğit, Hamza 
Aygün, Ahmet 
Vakkas Yıldız, Oğuz 
Güler, Aydın 
Alsancak, Yahya 
Çelik, Ömer Tuncal 
Kınık.

Ak Parti kadın 
kolları yürütme ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Baş kan 
Yadigar Sönmez 
öncülüğünde seçim 
çalışmalarını başlat
tı. Odun depoları 
mevkiinde ilk çalış
malarını başlattı. 
Çevrede bulunan 
tüm evlerin kapıların 
tek tek çalarak 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
selamını ileterek 
sözlerine başlayan 
ak partili kadınlar 
karanfil dağıttı. 
Ak Parti tüm mahal 
lerde çalışmalarını 
sürdürecek.

Ak Parti Milletvekili Adayı Önder Matlı;

"Bölgeye katkı sağlamak1

Ak Parti Milletvekili 
Adayı Önder Matlı, 
seçim çalışmaları 
kapsamında ilçem
izde Zeytinciler 
Sitesinden medya 
ziyaretlerine, esnaf 
ziyaretlerinden, site 
ziyaretlerinden 
sahildeki çay 
bahçelerine kadar 
birçok ziyaret 
gerçekleştirdi. 
Gemlik'te yaşanan 
toplu konut sıkın
tısının çözümü için 
çalışmalarının 
olduğunu belirten 
Önder Matlı, "Bu 
bölgenin fiziki 
yapısına uygun 
olarak inşa edilme
si gereken ve 
insanların rahatlıkla 
ev sahibi olabile
ceği koşullarda 
toplu konut uygula
maları gündemimiz 
dedir" dedi.
Gemlik ve Gemlik 
linin sorunlarının 
çözümü için her 
zaman kapısının 
çalınmasını isteyen 
Milletvekili Adayı 
Matlı, "Gemliklilerin 
sorunlarını 
çözmede, onların 
derilerini dinlemede 
ve bölgeye katkı 
sağlamak için tabiri 
caizse "Siziere Açık 
Çek" veriyorum" 
diye konuştu.

I'jwrprqaffw abone oldunuz mu? M 1Pfl ABONE OLUN

TOPTANCILARA 
ZEYTİN DALI 
Yaklaşık 100 işlet
menin olduğu 
Gemlik Zeytinciler 
Sitesini gezen ve 
burada yaşanan 
sıkıntılar konusun
da esnaftan bilgi 
alan Matlı, işletme 
lerin atık su arıtımı 
ve işletmelerin 
ısıtılması konusun
da yaşanan sıkın
tıların çözüme 
kavuşturulması için 
söz verdi.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Adayı 
Önder Matlı, Gemlik 
Zeytinciler Sitesi 
ziyaretinde yeni bir 
depolama tesisi 
ihtiyacının olduğu 
nu belirten zeytin 
toptancılarına, göre 
ve gelmesi hâlinde 
bu sorunların çözü 
me kavuşturulması 
için elinden geleni 
yapacağını söyledi. 
Gemlik'te gerçek
leştirilen seçim 
turunda son olarak 
Önder Matlı, sahil 
boyunda bulunan 
çay bahçelerinde 
bulunan seçmen
lerin dertlerini dinle 
yerek, halka hizmet 
etmeye Ak Parti 
olarak tekrardan 
talip olduklarını 
belirtti.

OKUYUN OKUTUN

T MA A
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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V

M İlimi iIİIİİIİIİIİ İIİMIİİ Hamur, Vergi reforıımna giılilıneli"
Vali Şahabettin 
Harput, siyasi parti il 
başkanları bir araya 
gelerek, seçim süreci
ni değerlendirdi. 
Çekirge Polis Evi'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Vali 
Yardımcıları Hüseyin 
Demirciler, Ali Kamil 
Başar, Emniyet 
Müdürü Halil Yılmaz 
ve İl Jandarma Alay 
Komutanı Jandarma 
Pilot Kurmay Albay 
Vecihi Halil lyigün'ün 
yanı sıra, AK Parti İl 
Başkanı Sedat Yalçın, 
CHP İl Başkanı Erhan 
Sevimli, MHP İl 
Başkanı Tevfik Topçu, 
SP II Başkanı Selim 
Sait Terzioglu, DP İl 
Başkanı Şevket 
Tamaç, DSP İl 
Başkanı Enver Kır, 
Pas Parti İl Başkanı 
Osman Mesten ve 
BBP İl Başkanı 
Sefahattin Celp 
katıldı.
YSK'nın 12 Haziran 
2011 24. dönem 
milletvekili seçimi ile

ilgili aldığı kararları 
partililerle görüşen 
Vali Harput, 
"Bursa'da 
yaşadığım seçim 
süreçlerinde örnek 
davranışlarla 
karşılaştım. Bu 
manada Bursa'da 
büyük bir siyasi 
olgunluk var. Siyasi 
faaliyetlerin nasıl 
yapılacağı açık ve net 
olarak açıklandı. Bu 
seçim süreçlerinde 
öncelikle partili 
gençlerden pankart 
asma, müzik açma 

gibi konularda önce
lik konusunda sıkın
tılar çıkabiliyor. Yine 
parti bayraklarını 
yanına Türk Bayrağı 
da asılıyor. Seçim 
sonrasında alelacele 
toplanan bayraklar 
rastgele atılabiliyor. 
Bu ve benzeri konu
larda sizlerden has
sasiyet bekliyoruz" 
dedi.
Siyasi parti temsilci
leri, bu toplantının 
seçim öncesinde 
yapılmasının önemli 
olduğunu söyledi.

Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir Kantur 
Türkiye'deki vergi 
sisteminin yenilen
mesi gerektiğini 
belirterek, "Kazanca 
ve hizmete göre 
daha adil bir vergi 
reformu hayata 
geçirilmeli" dedi. 
Ülkedeki vergi sis
teminin yeniden ele 
alınarak ciddi düzen
lemelere tabi tutul
masının artık ihtiyaç 
halini aldığını 
belirten Kantur, 
"Ekonomiye katkı 
sağlayacak projeler 
hayata geçirilmeli. 
Atatürk'ün "Vergilen 
dirilmiş kazanç kut
saldır" sözünden 
yola çıkarak bu ünit
ede farklı bir yapılan 
maya ihtiyaç var. 
Bizim gibi gelişmek
te olan ülkeler önce
likle vergi anlayışları 
nı gözden geçirdiler.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Direkt vergi meto
dundan ziyade, 
kazançtan yada 
hizmete göre vergi 
anlayışının benim
senmesi daha akılcı 
olur. Vergi sistemi 
Türkiyede çok 
önemli bir kalem. 
Globalleşen 
Türkiye'de revizyona 
uğraması olmazsa 
olmazlardan.
T.B.M.M'nin ağırlıklı 
olarak Vergi Usul 
Kanunu ile ilgili 
çalışmalarını hız

landırması gereiyor. 
Yeni vergi sistemi 
üretim ve istihdamı 
teşvik edecek 
tarzda oluşturul
malıdır. Ayrıca, 
sis tem herkesin 
anlayacağı şekilde 
basitleştirilmeli. 
Kayıt dışılığa neden 
olan uygulamalar
dan kaçınılmalı. 
Çünkü devletin en 
önemli gelir 
kaynağı topladığı 
vergilerdir" şeklinde 
konuştu.

inin El KALİTELİ ftEBlilMlEIİIELEli EHUVGUNFİTATLASLA- 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBMaUK-YAYINCILIK-İEKLAIIICiLIK

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 13 54

ElEMflNiaBAMNIYOB
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 

20-35YAŞLARINDA
ELEKTRİK KONUSUNDA 

DENEYİMLİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Em» ııe Dayanışma Bawamina lörtemli lıııilaına

1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Bayramı 
dün tüm dünyada 
törenlerle kutlandı. 
Türkiye’de İşçi 
Bayramı çeşitli 
illerde değişik tören
lerle kutlanırken, 
bazı törenlerde 
küçük çaplı kavgalar 
çıktı.
Gemlikli emekçiler, 
1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Gününü 
Bursa sendikalarının 
düzenlediği tören
lere katılarak kutladı. 
En büyük tören ise 
İstanbul Taksim 
Meydam’nda yapıldı. 
34 yıl önce büyük 
provakasyonların 
yaşandığı ve işçi
lerin üzerine ateş 
açılması sonucu 
doğan kargaşa 
sırasında ölen 34 
işçi adına Kazancı 
yokuşunda tören 
düzenlendi.
KAZANCI 
YOKUŞU’NDA 
ANMA
Taksim'de kutlana 
cak olan '1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma 
Günü' nedeniyle 
İstanbul dışından 
kara ve hava yoluyla 
bin 200 polis getiril
di. Güvenlik önlem
leri kapsamında 
toplam 40 bin polis 
görev yaptı.
SENDİKALAR 
TOPLANMAYA 
BAŞLADI 
İstanbul'da Taksim 
Meydam’nda kutla 
nacak 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü 
için TÜRK-İŞ, DİSK, 
KESK ve HAK-İŞ 
konfederasyonları, 
siyasi partiler ve 
dernekler ile çeşitli 
sivil toplum örgütler
ince çeşitli noktalar
da kortej oluşturdu. 
Kutlamaların yapıla
cağı Taksim Meydanı 
ve bu meydana 
ulaşan tüm yollar

Gemlikli emekçiler, 1 Mayıs’ı Bursa’da 
kutladı. İskele Meydam’nda toplanan 

emekçiler yaptıkları basın açıklamasından 
sonra Bursa’ya hareket ettiler

araç trafiğine 
kapatıldı.
Güvenlik kuvvetleri, 
Taksim Meydam'mn 
çevresinde bariyer
ler kurarak yaya 
geçişlerini kontrollü 
hale getirdi.
Meydanın çevresin
deki bayrak ve ka 
mera direkleri, tırma 
nılmaması için 
güvenlik güçlerince 
yağlandı.
1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü'nü 
Taksim Meydam’nda 
kutlamaya hazır
lanan işçi ve memur 
konfederasyonları 
başkanları, 1 Mayıs 
1977'de çıkan olay
larda hayatlarını 
kaybedenler anısına 
Kazancı Yokuşu'na 
karanfil bırakarak, 
saygı duruşunda 
bulundu.
DİSK, TÜRK-İŞ 
HAK-İŞ ve KESK 
genel başkanları ile 
bazı sendikaların 
genel başkanlarının 
da aralarında bulun
duğu bir grup, an 
ma töreni için Kazan 
cı Yokuşu'na geldi. 
Burada 1 Mayıs 
1977'deki olaylarda 
hayatlarını kaybeden 

işçiler için bir dakika 
lık saygı duruşunda 
bulunan grup, yoku 
şa karanfiller bıraktı. 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
Dolmabahçe'de 
oluşturulan TÜRK-İŞ 
korteji de DİSK, 
KESK ve HAK-İŞ 
konfederasyonları 
mn ardından 1 Mayıs * 
Emek ve Dayanışma 
Günü kutlamasının 
yapıldığı Taksim Mey 
danı'na giriş yaptı. 
CHP ve HAS 
Parti'nin de araların
da bulunduğu siyasi 
parti ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşları 
temsilci ve üyeleri 
nin de yer aldığı 
TÜRK-İŞ konfede 
rasyonu korteji, Gü 
müşsuyu'nda oluş
turulan polis nok
tasında gerekli ara
malardan geçirildik
ten sonra alana 
girdi.
Bu arada, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma 
Günü kutlamaları 
kapsamında Taksim 
Meydam'ndaki The 
Marmara Oteli önüne 
kürsü hazırlandı. 
Kürsünün üzerine 
"Emek, Barış, De

anlatıldı.mokrasi ve Özgür
lük" ile Kürtçe ve 
Türkçe olarak "Yaşa 
sın 1 Mayıs" yazıları 
bulunan pankartlar 
asıldı. Ayrıca Atatürk 
Kültür Merkezi önün 
de vinçlerden "Tüm 
işçi ve emekçilerin 
bayramını kutlarız", 
The Marmara Oteli 
önünde de "1 Mayıs" 
yazan büyük boy 
pankartlar yer aldı. 
Alanda yer alan işçi
lerin töreni rahat 
izleyebilmeleri ve 
duyabilmeleri için 2 
büyük boy LED 
ekranın yanı sıra 
kürsünün konulduğu 
güzergah boyunca 
vinçlere ses düzeni 
asıldığı görüldü. 
Meydanın içinde 
polis görev 
almazken, meydanı 
çevreleyen tüm bina 
ların çatı katlarında 
polis kamerası ve 
keskin nişancılar 
konuşlandırıldı.
"DEVRİM" 
UÇURDULAR 
Taksim Meydam’nda 
KESK tarafından 
üzerinde "Devrim" 
yazan uçurtma uçu- 
rulurken, tören başla 
madan da kürsüden 
"1 Mayıs Marşı" 
çalındı.

Töreni izlemek 
üzere çok sayıda 
canlı yayın aracı ve 
basın mensubu da 
Gezi Parkı'nda yerini 
aldı. Ayrıca konfed- 
eras yonların 
yürüyeceği güzer
gah ile meydan ve 
çevresine de seyyar 
tuvaletler konuldu. 
Tören boyunca 
Timur Selçuk'un "1 
Mayıs”, Ruhi Su 
Dostlar Korosu "İşçi 
Marşı", Moğollar'ın 
"Bir şey yapmalı", 
Ahmet Kaya'nın 
"Grev", Grup 
Yorum'un 
"Avusturya İşçi 
Marşı" ile "Hürriyet 
Marşı", Kazım 
Koyuncu'nun 
"Hayde", Kardeş 
Türküler'in "Burçak 
Tarlası" türkü ve 
marşlarıyla Nazım 
Hikmet'in "Hava 
Toprak gibi" şiiri 
okundu.
Taksim Meydam’nda 
konfederasyon kor
tejlerinin yerini 
almalarının ardından 
kürsüden 1 Mayıs'ın 
Türkiye'de kutlan
masının yasal süreci 
ve bu süreç içindeki 
yasaklar ve bunun 
kaldırılması için 
verilen mücadele

CUMHURİYET 
ANITI'NDAKİ 
ÖNLEMLER 
Öte yandan, ilgisiz 
kişilerin girişlerinin 
engellenmesi 
amacıyla Cumhuri 
yet Anıtı'nın çevresi 
güvenlik kuvvetlerin 
ce 3 sıra bariyerle 
çevrildi. Anıtın alt 
kısımlarındaki mer
merlere de anıta 
çıkışların engellen
mesi amacıyla 
yağ sürüldü. 
Bu önlemlere 
rağmen bazı 
kişilerin ellerindeki 
döviz ve flamalarla 
anıta tırmandıkları 
ve kutlamayı bura 
dan izledikleri 
görüldü.
Halkın Kurtuluş 
Partisi adına bir 
grup genç de anıta 
Hikmet Kıvılcımh'mn 
posterini asmak iste
di. Konfederasyon 
görevlilerinin kortej 
ler alana girmeden 
pankart asmanın 
yasak olduğu yolun
daki uyarıları üzerine 
pankart indirildi. 
Ancak aynı pankart, 
daha sonra anıta 
asıldı.
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Gemlik Akif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat 
Yaşar Önal, Yönetim 
kurulu üyesi Sedat 
Mutlu ve minik 
sporcularla birlikte 
Gündoğdu turizm'in 
sahibi Ceyhun Gün 
doğdu'ya teşekkür 
plaketi verdi.
Karate, Judo, Aıkı 
do, Güreş, Boks, 
Aerobik ve futbol 
dallarında faaliyet 
gösterdiklerini 
belirten Başkan 
Önal, Gündoğdu 
turizm'in sahibi 
Ceyhun Gündoğ 
du'ya, Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
Kulübüne verdiği 
maddi ve manevi 
destekten dolayı 
teşekkür plaketi 
takdim etti.
Nezaket ziyaretin 
den duyduğu mem
nuniyeti belirten, 
Gündoğdu Turizm'in 
sahibi Ceyhun 
Gündoğdu 
"Gemlik'te yetişen 
her spor kulübünün, 
her sporcunun ken
disine ve kulübüne 
olduğu kadar

Gemlik'e 3 önemli 
hizmeti vardır. 
Bunlardan birincisi, 
sosyolojik katkı 
Hayatı hep başarıya 
endekslemek ve 
hayatı disipline 
etmek sporla müm 
kündür. .Sporcunun 
hayatında hep başar 
mak vardır. Sporcu 
ya verilen bu şuur 
ve bilinç Gemlik'in 
sosyolojik hayatına 
katkı sağlıyor. İkin
cisi; spor sosyal bir 
olay olduğu kadar 
aynı zamanda 
ekonomik bir olay
dır. Bugün dünyanın 
her ülkesinde f 
utbol endüstrisi 
konuşulmaktadır. 
Kulüpleri miz,

Gemlik'in spor 
ekonomisini Bur 
sa'ya, Türkiye'ye ve 
hatta dünyaya 
sunuyorlar. Üçüncü 
sü ve en önemlisi 
ise; sağımıza, solu
muza, önümüze, 
arkamıza bak
tığımızda maalesef 
gençlerimizin bir 
kısmının hayatını 
berbat ettiğini, gele
ceklerini kararttığını 
görüyoruz. İşte 
böyle bir ortamda 
kulüplerimizde spor 
yaparak gelecekleri
ni aydınlatan, bu 
aydınlanma ile 
Gemlik gençliğine 
model olarak büyük 
bir katkı sunuyor
sunuz. ” dedi.

Gemlik Lig Heyeti 
Tarafından organize 
edilen Gençler 
Voleybol Şenliği Kız 
ve Erkek olarak 
başladı.
Atatürk Spor 
Salonu’nda 
oynanan ve 19 
Mayıs 2011 tarihine 
kadar devam ede
cek aktivitilerde Kız 
futbol, Masa Tenisi 
ve Atletizm'de var. 
Kızlarda C.B. 
Anadolu lisesi ve 
Ticaret Meslek 
Lisesi kazanırken, 
Erkeklerde ise 
Gemlik Lisesi ve 
A.İmam Hatip Lisesi 
2-0 lık skorlarla 
kazandı.
İLK GÜNKÜ

SONUÇLAR İSE
ŞÖYLE :
Saat: 10.00
1 .MAÇ- K CELAL 
BAYAR AND. LİSESİ

SAĞLIK MESLEK 
LİSESİ 2 0 
12:00 3.MAÇ-E 
TİCARET MESLEK 
LİSESİ GEMLİK

GEMLİK LİSESİ 2 0
11:00 2.MAÇ-K 
TİCARET MESLEK 
LİSESİ C. B.

LİSESİ 0 2
13:00 4.MAÇ-E ATL 
VE EML İMAM 
HATİP LİSESİ 0 2

Teleferik seferleri haşlıyor
Bursa’da 48 yıldır faaliyet gösteren teleferik, bir aylık bakımın 
ardından 2 Mayıs Pazartesi günü yeniden seferlerine başlıyor.
Vatandaşları Uludağ’a kent manzarası eşliğinde ulaştıran teleferik, 
kış sezonunun sona ermesiyle yıllık periyodik bakıma alındı. Her 
yıl kış ve yaz mevsimi öncesinde iki kez bakımdan geçirilen telefe
riğin bu yılkı bakımında, tüm elektrik ve elektromekanik.sistemleri 
kontrol edildi.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Mac ide ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP E M LAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ye Kiralama Hizmetleri 7

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

f ? J' 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 üştü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

K.Kumia’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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Tiıketiciye rehhet müirtesi Zamlar kapma!
Tüketiciyi ve üreti
ciyi de koruyacak 
yeni bir düzenleme 
getiriliyor. 
Düzenlemeyle ürün 
fiyatları düşerken, 
rafta daha fazla mar 
kaya ve ürün çeşi
dine yer verilecek. 
Rekabet 
Kurumu'nun banka 
ve oto şirketlerini 
incelemesinin ardın
dan Sanayi Bakanlı 
ğı da hipermarket
leri mercek altına 
aldı. Bakanlık yeni 
bir yönetmelikle 
marketlerin raflarını 
KOBİ'ler de dahil 
tüm markalara aça
cak. Tüketici uygun 
fiyata daha fazla 
markayı rafta bula
cak, küçük üretici 
de korunacak. 
Rekabet Kuru mu'- 
nun banka ve oto
motiv şirketlerini 
incelemesinden 
sonra Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı da 
perakende sektörü 
nü mercek altına 
aldı. Bakan Nihat 
Ergün küçük üretici 
nin üzerinde ciddi 
bir yük haıırie ğeıen 
ve üreticilerden rafa 
girmesi için market 
ve hipermarket 
yönetimi tarafından 
istenen raf bedeli ile 
AVM yönetimi 
tarafından istenen 
teşhir, promosyon 
katılım, insert bedeli 
adları altında iste
nen ödemelere 
düzenleme getirdik
lerini söyledi. 
FİYATLAR 
DÜŞECEK, ÜRÜN 
ÇEŞİDİ ARTACAK 
Raf bedeline yüzde 
2 sınırlama getire
ceği açıklamasıyla 
daha önce dikkatleri 
üzerine çeken

Ergün, ciro içinde 
yüzde 15'lere yaran 
bir maliyet yükü 
getiren konuyla ilgili 
tüm tarafların yararı
na olacak bir yönet
meliği kısa sürede 
hayata geçirmeye 
kararlı olduklarını 
açıkladı.
Hipermarketler ve 
süpermarketler 
tarafından farklı 
isimler altında üreti
ci ile tedarikçiden 
alınan ve aradaki 
makas açıldıkça 
kimi yerlerde 
astronomik rakam
lara ulaşan bedelle 
re getirilecek düzen
leme, tüketiciyi ve 
üreticiyi de koruya
cak. Getirilecek 
düzenlemeyle ürün 
fiyatları düşerken, 
rafta daha fazla 
markaya ve ürün 
çeşidine yer verile
cek. Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Bendevi Paiandö 
ken, farklı isimler 
altında toplanan 
bedellerle küçük 
üretici ve KOBİ'lerin 
yok edildiğini söyle
di. Pazarı üç ulus
lararası hipermarket 
grubunun domine 
ettiğini dile getiren 
Palandöken, "Zara 
rın neresinden dö 
nülse kardır" dedi. 
Reis Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Reis ise,

Sanayi Bakanlığı'nın 
işe el atmasından 
sonra sektöre kendi 
liğinden bir düzen 
geleceğini söyledi. 
Reis, "Birkaç firma 
raf bedellerini 
düşürmeye başlayın 
ca fiyatlar da düştü. 
Fiyatları gören rakip 
ler de raf bedellerini 
yavaş yavaş 
düşürmeye başladı" 
diye konuştu.
Ürün başına raf 
bedeli yüzde 20 
Rakiplerin bulun
duğu rafta ürün 
satışı yapabilmek 
için üretici hiper
markete ürünün 
birim fiyatının yüzde 
10-20'si arasında raf 
bedeli ödüyor. Raf 
bedelinde oran mar
ketin bulunduğu 
lokasyona, satış 
potansiyeline, ürü 
nün bulunduğu kate 
goriye ve o kate
gorideki marka sayı 
sına göre değişiyor. 
Market isterse söz 
leşmesine 'sadece 
bizim grubumuza ait 
marketlerde bu ürün 
satılabilir. Aksi bir 
durum yaşanırsa alı
nan bedeller geri 
ödenmez ve anlaş
ma fesh edilir" mad
desi koyabiliyor. 
Özellikle üreticiler 
imza attıkları sözleş 
meyi okumadıkları 
için en büyük sıkın
tıyı rafa girdikten 
sonra yaşıyor.

Mart ayında dış açık 
patladı, seçim son
rası önlemler 
gelebilir!
Dış ticaret açığı 
mart ayında yüzde 
91 artarak 9.8 milyar 
dolara fırladı.
Merkez Bankası’nın 
önlemlerinin ekono
minin hızını kesm
eye yetmediği 
görüldü. Her ne 
kadar Merkez’in 
önlemlerinin etk
isinin gecikmeli 
geleceği söylense 
de ekonomistler 
artışın bu hızla 
sürmesi durumunda 
seçim sonrası zam
ların gelebileceğini 
belirtiyor!
Merkez Bankası’nın 
iç talep ve cari açığı 
kısmaya yönelik 
aldığı önlemlere 
rağmen iç talepte 
devam eden güçlü 
seyir, emtia fiyat
larındaki yükseliş 
ve ithalatta beklenti
lerin üzerinde artış 
ile dış ticaret açığı 
martta rekor kırarak 
9.8 milyar dolara fır
ladı. Piyasa beklen
tisi 8.3 milyar dolar, 
geçen yılın mart 
ayındaki açık ise 5.5 
milyar dolardı. Bu 
sonuçla ithalatın 
ihracatı karşılama 
oranı yüzde 54.7 
olurken, mart ayı 
verileri son 
dönemde dış ticaret 
açığındaki genişle

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

menin hızla 
sürdüğünü ortaya 
koydu.
Dış ticaret verileri : 
mart ayında ürküten 
rekorları da gün 
yüzüne çıkardı.
Martta 21.6 milyar 
dolar ile aylık itha- 
lattarekoru 
kırılırken, 56 milyar 
dolar ile 3 aylık itha
lat, 83.6 milyar dolar 
ile 12 aylık dış 
ticaret açığı rekoru 
kırıldı. Dış ticaret 
açığı ocak-mart 
döneminde yüzde 
96.8 arttı. Her ne 
kadar Merkez 
Bankası’nın aldığı 
önlemlerin etki
lerinin önümüzdeki 
dönemde görülmesi 
beklense de ekono
mistler cari işlemler 
açığının soluksuz 
sürmesi karşısında 
hem Merkez’in hem 
de hükümetin yeni 
önlemleri devreye 
sokacağına kesin 
gözüyle bakıyor. 
Merkez Bankası’nın 
munzam karşılıkları 
artırmaya devam 
etmesi beklenirken, 
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NEŞE ECZANESİ

haziran seçimlerinin 
ardından hükümetin 
de artan tüketimi 
kısmak için hem 
maliye politikası 
önlemleri ve zamlar
la tüketimi kısma 1 
yöntemine gidebile
ceği öngörülüyor. 
Ekonomistler, dış 
açığın bu şekilde 
sürmesi durumunda 
ki, beklenti bu 
yönde, haziran 
seçimlerinin ardın
dan hükümetin elek
trik, benzin ve 
doğalgaz başta 
olmak üzere 
birçok üründe 
zamma gidebile
ceğini konuşuyor. 
Zorunlu karşhklarda 
artışın devam etme
sine kesin gözüyle 
bakan ekonomistler, 
her ne kadar faiz 
artışı zorunlu gibi . 
gorun se de 
^hükümetin bunu 
istemediğini 
belirtiyor ve likidite 
sıkıştırması yoluyla 
piyasa faizlerinin 
artırılmaya devam 
edeceğini 
kaydediyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ‘I'*0
Polis İmdat 15®
Jandarma İmdat
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. 5*13 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
İDÖ imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

90
.1 METRO . 513 12 12

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

DAĞITICILARW 
I

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

H HASTANELER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs 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 1851 TAKSİLER

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

Akcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI: 3954

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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ÇMRAĞACI

Rezervasyon 
(M:5I3 55 2I|
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GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
-Simiz1 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

Z.5OO TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanla^

Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterildi 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^^^^M



r- Goodyear alın, % 18 daha az ödeyin.
r II I^ZT Fİ lV/7 30 Nisan tarihine kadar

yzıTT^ı I LI I \ | U V/ Goodyear bayilerinden yapılan
J ll\l—J Vd altınlarda KDV bizden.

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

Sökme + Takma+Balans ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI
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Binladin’i 
denize attılar
ABD'li bir yetkilinin, askeri 
operasyonla öldürülen "Usa 
ma Bin Ladin'i denize göm 
düklerini" söylediğini bildirdi. 
Ladin’in Pakistan’ın başkenti 
Islamabad’ın yaklaşık 75 km 
kuzeyindeki Abbottabad 
olduğu öğrenildi. Sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
layıs 2011 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemsazda 
şüpheli ölüm

İlçemizin Gemsaz Mahallesi’n 
de yalnız yaşayan 83 yaşın
daki Necdet Tümişçi adlı 
şahıs evinde ölü bulundu.

Haberi sayfa 2’de

Gemlik Emniyet Müdürlüğü’ne çeşitli kurumların hibe ettiği 6 yeni araç ile araç parkı güçlendirildi

Emniııeie hihe edilen araçlaı gelüi
İlçe Emiyet Müdürlü 
ğü’ne çeşitli kurumların 
hibe ettiği 6 yeni araç 
gelince, emniyet araç 
parkuru genişledi. 
Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası ve bazı 
kurumların desteği ile 4 
binek, 2 adet Ford 
Connet tipi araç firmalar 
tarafından dün İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne 
teslim edildi.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Usame Bin Ladin’in ölümü
Usame Bin Ladin öldürüldü.
Bu haberi dün sabah, televizyonda manşe 

ten dinliyordum.
ABD Başkanı Obama, Usame Bin Ladin’i 

Afganistan da saklandığı yerde öldürdükleri
ni, cesedini ise denize bıraktıklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük teröristi olarak bilinen 
El Kaide örgütünün başındaki isim, Usame 
Bin Ladin..

Amerika’nın ünlü ikiz kulelerine düzenlenen 
saldırı yanında, Türkiye de El Kaide’nin bir 
çok kanlı terör saldırısı ile Usame Bin Ladin 
adını duyurdu.

Birleşmiş Milletlerin terör listesinin başın
da El Kaide geliyor.

El Kaideyi çökertmek için başta ABD, yıl
lardır çok büyük çabalar harcadı. Dev. 4’de

r

MHP’den sandın 
görevlilerine ilk eğitim

MHP Gemlik İlçe Başkanlığı 12 Haziran 
Milletvekili seçiminde görev yapacak san 
dik görevlilerine ilk eğitimi verdi. MHP İlçe 
binasında yapılan eğitimden sonra, katılım
cılara görevli kağıtları dağıtıldı. Sayfa 5’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

Y 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 sîzleri 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

eteganceos.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eteganceos.com.tr
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyuculardan özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ

liMMılıı

Amerikan AP haber 
ajansına göre, 
ABD'li bir yetkili, 
askeri operasyonla 
öldürülen Usama 
Bin Ladin'i "denize 
gömdük" dedi. 
Ajans haberini, üst 
düzey yetkililerin 
Bin Ladin'in 
cenazesinin Islami 
kurallara ve 
geleneklere göre 
uygulanacağını 
bildirdiğini anımsa
tarak, bu Islami 
kurallara göre de 
cenazenin 24 saat 
içinde defnedilmesi 
gerektiği yorumuyla 
duyurdu.
Amerikan AP haber 
ajansı, ABD'li bir 
yetkilinin, askeri 
operasyonla 
öldürülen "Usama 
Bin Ladin'i denize 
gömdüklerini" 
söylediğini bildirdi. 
Habere göre 
Amerikalı yetkili, 
"dünyanın en çok 
aranan teröristinin 
cenazesini kabul 
etmek isteyecek bir 
ülkenin bulunması 
zor olacaktı. Bu 
yüzden ABD onu 
denize gömmeye 
karar verdi" dedi. 
Hassas ulusal 
güvenlik konularıy
la ilgili adının açık
lanmaması koşu
luyla konuştuğu 
belirtilen yetkili, Bin 
Ladin'in nerede 
denize atıldığını 
söylemedi.
Habere ABD'li yet 
kili, Bin Ladin'in 

cenazesine İslama 
göre muamele 
edilmesine karar 
verildiğini, Islami 
kurallar gereğince 
cenazenin 24 saat 
içinde defninin 
gerektiğini öne 
sürdü.

BURADA 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Usama Bin Ladin’in 
öldürüldüğü yer 
Google Maps’te 
özel olarak belirtil
di. Bin Ladin’in 
öldüğrüldüğü yer 
Pakistan’ın başken
ti İsiamabad’ın 
yaklaşık 75 km 
kuzeyindeki 
Abbottabad.
Abbottabad, turist 
bir yer olarak 
biliniyor. Bin lad
in’in bölgedeki 
Oraş Vadisi’nde 
öldürüldüğü 
düşünüyor.

-BİN LADİN'İN 
ANNESİ YASTA- 
El Kaide terör 
örgütü lideri 
Usame Bin Ladinin 
annesi Alia, 
oğlunun yasını 
tutuyor.
Usame'nin üvey 
kardeşlerinden 
Abdullah 
Muhammed, 
Sunday Telegraph 
gazetesine yaptığı 
açıklamada, Alia'nın 
gelişmeler karşısın
da "yıkıldığını" ve 
kendisine sakin
leştirici verildiğini 
söyledi.

Gemlik Bandosu’nun Trampetçisi Abdullah Aksu da vefat etti 

Bandınun hir cınan dahi fleıriMi
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’na maaşları 
m alamadıkları için 
çıkmayan asırlık 
Gemlik Belediye 
Bandosu’nun en 
eski elemanlarından 
Abdullah Aksu vefat 
etti.
Gemlik Sunğipek 
Fabrikası’ndan 
çalıştığı sırada 
Belediye 
Bandosunda da 
trampet çalmaya 
başlayan Abdullah 
Aksu, emekli olduk
tan sonra da bando
daki görevini 
sürdürdü.
Gemlik Belediye 
Bandosu’nun efsane

şeflerinden 
Sabahattin Özana 
dolu ile birlikte ban- 
doculuğa başlayan, 
aynı zamanda 
Gemlik’in ilik 
modern orkestrasın- 

Gemsaz’da şüpheli ölüm
İlçemizin Gemsaz 
Mahallesi’nde yalnız 
yaşayan Necdet 
Tümişçi(83) adlı 
şahıs evinde ölü 
bulundu.
Birkaç gündür 
sokağa çıkmayan 
Necdet Tümişçi’yi

merak eden 
arkadaşları durumu 
yeğenine bildirdi. 
Gemsaz’a gelen 
yeğeni evin kapısını 
çalmasına karşın 
ses çıkmayınca 
komşularıyla eve 
girdiler.Yaşh adamın 

da da görev yapan 
Abdullah Aksu, 40 
yıldır Gemlik Bele 
diye Bandosunda 
enstrüman çalıyor
du. Yakalandığı 
hastalık nedeniyle 
bir süredir tedavi 
gören Abdullah 
Aksu, önceki 
gün vefat etti. 
Dün, Balıkpazarı 
Camiinde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
Aksu’nun cenazesi 
İlçe Mezarlığında 
toprağa verildi. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip özer, Gemlik 

evde cesedi ile 
karşılaşıldı. 
Durum Jandarmaya 
bildirildi.
Jandarma olay 
yerine gelerek evde 
inceleme yaptıktan 
sonra cesetin başın
da kan görülmesi

Bandosunun en 
kıdemli elemanı olan 
Abdullah Aksu’nun I 
ölümü nedeniyle 
ailesine başsağlığı 
dilerken, "Onun 
hatırası önünde 
saygı ile eğiliyoruz. 
Gemlik Belediye 
Bandosu’na bir 
ömür boyu hizmet 
verdi. Bu hizmetleri I 
unutulmayacak. 
Bandomuz şu anda 
hizmet vermiyor 
ama, dilerim sorun
lar giderilir yine 
Bandomuz görev 
yapmaya başlar. 
100 yıllık geçmişi 
olan bir bandoyu 
Gemlikliler yaşat
maklar” dedi.

üzerine ceset 
Cumhuriyet Savcısı 
tarafından Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.
Otopsi raporundan 
sonra olayla ilgili 
soruşturma derin-
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Seyir halinde ki kamyonei alev a İdi YazıYORUM

Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
seyir halindeyken 
aniden alev alan 
kamyonetteki 3 kişi, 
kendilerini dışarı 
atarak kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Harmancık- 
Bursa Karayolu 
Erenler mevkisinde

Telsizli hırsızlar yakalandı
Bursa'da daha önce
den polisin dinleme
sine takılıp hırsızlık 
yaparken yakalanan 
zanlılar, serbest kal 
diktan sonra hırsız 
lık yaparken dinle 
meye takılmamak 
için telsizli önlem 
aldılar. Devriye 
gezen polis ekipler
ine karşı aralarında
ki görüşmeleri telsiz 
le yapan 5 zanlı po 
lis tarafından düzen
lenen operasyon 
sonucu yakalandı. 
Merkez Osmangazi 
ve Yıldırım İlçeler
inde At yarışı ve 
Iddaa bayilerinde 
meydana gelen 
hırsızlık olayları 
üzerine Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri harekete geçti. 
Geçtiğimiz hafta bir 
İddaa bayiine giren 
hırsızlar güvenlik 
kamerasına yaka
landılar. Polis yap
tığı incelemede

Sahte 20 ve 50 TL’lere dikkat
Türkiye'de en fazla 
sahtesi üretilen para 
birimi Türk Lirası, 
ikinci sırada ABD 
Doları ve Euro geli 
yor. En fazla sahtesi 
üretilen kupür 
değerler ise TL'de 
50 ve 20, ABD 
Dolan'nda ve euroda 
ise 100'lük banknot
lar oldu. 2010 yılında 
yakalanan sahte 
banknotlar en fazla 
Ankara ve Diyarba 
kır'da ele geçirildi. 
Ulusal ve ulus
lararası bir değişim 
aracı olan paranın 
piyasaya sürülmesi 
ve dolaşımının kolay 
olması, küreselleşen 
ekonomik faaliyet
lerin kayıt dışı para 
dolaşımını kolay
laştırması ve 
teknolojik gelişmel
er, suç organizas 
yonları için sahte

seyir halinde olan 16 kamyonet aniden 
BB 871 plakalı alev aldı. Dinlenme

hırsızların kimlikleri
ni ve oturdukları 
adresleri tespit etti 
ler. Adreslerinden 
itibaren evlerine ve 
girişleri takip altına 
alınan zanlılar önce
ki akşam tekrar 
buluştular. Yıldırım 
ilçesinde bir evin 
önünde park halin
deki otomobili çalan 
zanlılar aynısemtte 
bulunan bir İddaa 
bayiinin de kapısını 
sert bir cisim ile 
açıp içeriye girdiler. 
Üç kişi ellerinde tel

para basımı ve 
piyasaya sürülmesi 
faaliyetlerini cazip 
hale getiriyor. Türk 
ekonomisindeki hızlı 
gelişmeler, ekono
minin küresel 
piyasalarla giderek 
daha fazla entegre 
olması ve baskı 
teknolojilerindeki 
gelişmeler, baskı 
ekipman ve 
malzemelerine 
rahatlıkla erişim 
sağlanabilmesi, 
parada sahtecilik 
suçunu kolay
laştıran etkenlerin 
başında geliyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) Daire 
Başkanlığı'nın 
raporuna göre sahte 
para, genel olarak 
mal ve hizmet alım- 

sizlerle devriye 
gezen polis ekiple 
rine karşı önlem 
alırken diğer ikisi ise 
içeriye girdiler.
İddaa bayım de bulu
nan bir çelik kasayı 
balta ile parçalayan 
hırsızlar 50 bin lira 
para 2 adet plazma 
TV ve iki adet 
dizüstü bilgisayarı 
alarak dışarıya 
çıktılar.
Zanlılar çaldıklarını 
araca koyarak kaça
cakları esnada polis 
tarafından gözaltına 

larında, akaryakıt 
istasyonlarında ve 
hayvan pazarlarında 
yoğun olarak 
piyasaya sürülüyor. 
Bu kapsamda sahte 
paranın piyasaya 
sürülmesinde, 
nüfusun yoğun ve 
sirkülasyonunun 
hızlı olduğu yerler 
ile sanayinin canlı 
ve sıcak para 
hareketinin yoğun 
olduğu yerler tercih 
ediliyor.
2010 yılında sahte 
para olay sayısı 
2009 yılı ile paralel
lik arz ederken; 
yakalanan şüpheli 
sayısı azaldı.
Bununla birlikte 
ele geçirilen sahte 
para miktarında 
artış oldu. 2008 

yılında parada 
sahtecilik suçlarına 
yönelik olarak 

telisinde mola ver
mek üzereyken alev 
alan araçtaki 3 kişi, 
güçlükle kendilerini 
dışarı attı. İlk müda
halenin yoldan 
geçen vatandaşlar 
tarafından yapıldığı 
yangın söndürüldü. 
Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuralT933@hotmail.com 
www.milliyet/blög/özcan vurâl

İnsanlık anıtı yıkıldı!...

alındılar. S.1 C (19), 
M. B. (19), K. T. (19), 
K. Y. (17) ve G. K. 
(17) Hırsızlık Büro 
Amirliği'ne getirildi 
ler. Daha önceden 
de hırsızlık suçun
dan sabıkaları bulu
nan ve bir süre önce 
polis dinlemesine 
takılıp hırasızlık yap
tıkları sırada gözaltı
na alınıp çıkarıldık
ları mahkeme 
tarafından serbest 
bırakılan zanlıların 4 
ayrı otomobil hırsı
zlığı, ve 6 ayrı At 
yarışı ve İddaa bayi- 
ferîrıtfeiT rnvya’aıTJ 
gelen 200 bin liralık 
hırsızlık olaylarına 
karıştıkları tespit 
edildi. Hırsızlık olay
larında kullandıkları 
balta ile telsizlere el 
konulan şahıslar 
'teşekkül halinde 
hırsızlık yapmakö 
suçlamasıyla 
Cumhuriyet Savcı 
ığı'na sevk edildiler.

KOM birimlerince 
24 planlı operas 
yönel çalışma 
gerçekleştirildi. 
Meydana gelen 2 bin 
981 sahte para 
olayında 3 bin 
949 şüpheli şahıs 
hakkında yasal 
işlem yapıldı. 2009 
yılında parada 
sahtecilik suçlarına 
yönelik olarak 
KOM birimlerince 
31 planlı operasy- 
onel çalışma yapıldı. 
Meydana gelen 
3 bin 157 sahte para 
olayında 4 bin 154 
şüpheli şahıs 
hakkında yasal 
işlem yapıldı. 2010 
yılında ise parada 
sahtecilik suçlarına 
yönelik olarak
KOM birimlerince 39 
planlı operasyonel 
çalışma 
gerçekleştirildi.

Kars'daki İnsanlık Anıtı'nın kaldırıl
ması insanlığın hafızasında hep 
kalacaktır.
Yüzyıllar önce yapılanları bugün 

nasıl hatırlıyorsak
İnsanlık Anıtı olarak tasarlanmış 

heykelin yıkımı da yüzyıllar sonra 
hatırlanacaktır.
Kitap toplayanlar, kitap yakanlar, 

resim yasaklayanlar, heykel kıranlar 
insanlık tarihinin aynı sayfalarında 
yan yana yer alırlar.
Ama bu sayfalar hiç de şan şeref 

sayfaları değildir.
Kara sayfalardır..
İnsanlık tarihinde bu sayfalarda 

yer alanlar insanlığı ileriye değil, 
geriye götürenler olarak hatırlanır.
İnsanlık heykelinin Kars'ta yer 

alması, ilk günden itibaren belli 
çevrelerin tepkisini çekmişti.

Bu çevreler, heykelin taşıdığı barış 
mesajından daha baştan hoşlan
madılar ve yaşam ortamları, dünya 
görüşleri de kıt olduğu için, bu 
büyük anıt aleyhine büyük gürültü 
kopardılar.
Aslında olayın ağırlığını Başbakan 

Erdoğan'ın "ucube" nitelemesi 
belirlemiştir.
Gerisi teferruattır..
Heykel onun talimatıyla yıkılmış 

olmakla anılacaktır.
Tartışmanın başında çok şey 

söylendi.
Başbakanların da heykeller 

hakkında fikri olabileceği ama fikir
lerini ifade ederken sanat düşmanı 
gibi görünme hakları olmadığı da 
söylendi.

Bu uyarılara rağmen inatlaşma 
ruhu ile Başbakan'a yaranma ruhu 
aynı anda devreye girdi ve heykelin 
yıkımı başladı.

Heykel yıkılırken alkışlayacak bin
lerinin götirilmesi ise katmerli bir 
utanç konusudur.

Ne olduğunu, ne yapılmak 
istendiğini dahi bilmeyen gariban
ların yıkım sırasında tekbir 
getirmeleri değil; heykel yıkımını 
desteklemek görüntüsü vermek için 
getirilmiş olmalarıdır.

Onlar, bir insanın idamını izlesin 
ve idamı desteklesin diye getirilmiş 
insanlardan farksız olduklarını 
kuşkusuz bilmiyorlar.
Ama cinayeti işleyen, bir kalabalık 

desteğine ihtiyaç duyduğuna göre 
aslında ne yaptığının fena halde 
farkındadır.

Bu çabası nafiledir.
Tarihe kalacak olan heykelin yıkım 

görüntüsüdür
Gariban kalabalık da sadece dikil 

miş tüydür.
Sayın okurlarım;
Heykeller ağırdır, heykel yıkanlar 

hiçbir zaman heykeller kadar ağır 
olmamışlardır, olmayacaklardır.

mailto:ozcanvuralT933@hotmail.com
http://www.milliyet/bl%25c3%25b6g/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Usame Bin Ladin’in ölümü..
Usame Bin Ladin, CİA tarafından komü 

nizm karşı yetiştirildi.
Suudi vatandaşı olan Ladin, zengin bir 

kişi olmasına karşın, daha sonraki yıllar
da İslam i cihat için El Kaide’yi kurarak 
düzenlediği eylemler ile adını duyurdu.

Sovyetlerin Afganistan’ı işgalinden son 
ra kurduğu örgüt ile Afganistan’daki işga 
le karşı mücadele başlattı.

Sovyetlerin yıkılmasından sonra Birleş 
miş Milletler’in Afganistan’da koşullanma 
sı ile Usame Bin Ladin, ABD’nin en bü 
yük düşmanı oldu.

İslam adına, hak adına, yaptığı kanlı ey 
lemler ile adını dünyada duyurdu.

Bu kanlı eylemleri nedeniyle dünyanın 
en kanlı teröristi ilan edildi.

İkiz Kulelere düzenlenen uçakla intihar 
saldırısı, ABD’nin kendisine olan öfkesini 
arttırdı.

Aslında masum insanlara yapılan saldı 
rıların tüm insanlığın öfkesine neden 
oluyordu.

İstanbul’da 2003’de Kuledibi Sinagoğu 
na yapılan saldırı, bankalara yapılan 
bombalı saldırılarda ölenler unutulmadı.

Usame Bin Ladin yüzünden batı ilkeleri 
müslümanlara kapılarını adeta kapadı.

Başta, Ingiltere ve ABD de, müslüman 
ülkelerden gelenler bu ülkelere alınmadı.

Hava alanlarına gelen müslünıan ülke 
vatandaşları, adeta terörist muamelesiyle 
gördü.

Usame Bin Ladin yüzünden İslamiyet 
kötülendi.

Usame Bin Ladin’in ABD de yapılacak 
olan seçimler öncesi öldürülmesi, Oba 
ma’nın yeniden Başkan seçilmesine ye 
terli olabilir.
Dünya’nın en büyük teröristinin ölümü, 

ABD’nin siyasetine de böylece damga 
sini vurmuş oldu.

Obama, Ladin’in cesedini denize 
bırakılmasını açıklaması, onu tabu ve 
mezanının mabet yapılmasını önlemek 
için bir stratejidir.

Ancak, Usame Bin Ladin’e inanan bin
lerce kişi, cesedinin denize atılarak yok 
edilmeye çalışılmasına karşın, onu 
unutacaklar mı?

Bence hayır, örgüt bir dağılma süreci 
yaşayacaktır mutlaka.

Ama, yerine daha fanatik Ladinler çıka
caktır.

önümüzdeki günlerde başta ABD elçi
likleri, ABD menşeli kurumlara her türlü 
terör eylemi düzenlenebilir.

Dünya bir caniden kurtuldu, ama arka 
sında kaç tane daha cani olduğunu 
bilmiyor.

İslam adına, kutsal inanışlar adına 
masum insanları öldürmek, hiçbir inanca 
sığmaz.

Terörizm günümüzde insanlık suçudur.
Dünya bir manyaktan kurtuldu.
Dilerim bunun faturasını ağır ödemez.

Türk Sanat Müziği
Korosu yine mest etti
Gemlik Belediyesi 
Türk Sanat Müziği 
Korosu, dönem 
sonu konserini Şef 
Erdinç Çelikkol, 
yönetiminde verdi. 
Büyük beğeni 
ile izlenen 
konser, izleyenleri 
mest etti. 
Cumartesi günü 
akşamı saat 20.30 
da Gemlik 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen 
Konsere İznik 
Cumhuriyet 
Savcısı Tayar 
Öğmen katıldı. 
Belediye başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
eski Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt’un da katıldığı 
konser iki bölüm
den oluştu. 
Birinci bölümde 
koronun seslendir 
diği parçalardan

sonra ikinci 
bölümde besteci 
Yıldırım Gürses’e 
ve Mustafa

Sevilen’in eserleri
ni selendirdiler. 
Daha sonra ise 
Fikri Danış, Garnze

Kayan, Anıl 
Yurttaş, üç eser 
seslendirdiler. 
Konser Yıldırım 
Gürses’in “Sana 
çiçek diyemem, 
sen her mevsim 
açarsın” 
Mustafa Seyilen’in 
“Yüce dağdan 
esen yelden, 
sazımdaki kırık 
telden.” Yıldırım . 
Gürses’in “Yıllar 
sonra rastladım, 
çocukluk sevgili 
me” şarkılarıyla 
konser sona erdi. 
Konser sonrası 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip Özer, şef 
Erdinç Çelikkol’a 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz birer buket 
çiçek verdi.
Katılımcılara 
teşekkür etti.

Zihinsel Enaellllerılen Mehter Takımı
Zihinsel ve Ruhsal 
Engelliler Derneği 
(ZEDEM)'nin, İŞKUR 
desteğiyle hayata 
geçirdiği proje kap
samında, zihinsel ve 
bedensel engellile 
rin yer aldığı mehter 
takımı kuruldu. 10'u 
asil, 1Ö'u da yedek 
olmak üzere 20 kişi
den oluşan mehter 
takımı, yaklaşık bir 
haftalık eğitimden 
sonra konser

konser vermeye . 
başladı.
Bursa'nın tanınmış 
mehtercilerinden 
Münir Akyıl 
(Mehterci Dede) ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Konservatuarı 
öğretmenlerinden 
Ertan Irevül'den 
eğitim alan 
engelliler mehter 
takımı, en son 
Karacabey'de sahne

aldı. Karacabey'de 
kermes açılışı için 
sahne alan Zihinsel 
ve Ruhsal Engelliler 
Mehter Takımı, 
izleyenlerden büyük 
alkış aldı. Yaşlan 17 
ile 30 arasında 
değişen mehter 
takımına toplam 20 
kişilik kontenjan 
verildiğini anlatan 
Akyıl, bunun yeter
siz olduğunu, tam 
olarak 3 katlı bir

mehter takımı kur
mak için en az 30 
kişi olması gerek
tiğini belirtti. 
ZEDEM Başkanı 
Nejat Gürlük ise 
zihinsel ve ruhsal 
engellileri 
sosyalleştirmek, 
kapandıkları evler
den kurtarmak ve öz 
güvenlerini sağla
mak amacıyla çeşitli 
projeler geliştirdik
lerini belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CİF adayları Marmarahirlilt'ie MHF’tlen sandık
CHP Bursa milletve 
kili adayları, Genel 
Başkan Yardımcısı 
Sena Kaleli, Aykan 
Erdemir, İlhan 
Demiröz ve Lale 
Karabıyık, Marmara 
birlik Başkanı 
Hidamet Asa ve 
yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında 
Marmara Bölgesi 
zeytin üreticileriyle 
sektörün sorunları 
ve Marmarabirlik'in 
çalışmaları 
konuşuldu.
CHP'nin ziraatçi 
adayı, Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi eski 
Başkanı İlhan 
Demiröz, 
Marmarabirlik'in 
Türkiye'nin gözdesi 
olduğunu, herkesin 
bu birliğe sahip çık
ması gerektiğini 
söyledi. Bir ziraat 
mühendisi olarak 
zeytinciliği ve 
yaşanan sorunları 
da bildiğini söyleyen 
Demiröz, zeytinyağı
na destekleme primi 
verilirken, sofralık--------- n-------------------------------------------------

Balkan ülkeleri Medya Forumu Bursa'ıla haşladı
Bursa'da 12 ülkenin 
katıldığı Balkan 
Ülkeleri Medya 
Forumu'nun açılışı
na katılan Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Bülent Arınç, 
ülkelerde toplumsal 
hareketin başlama 
sında son derece 
etkili olan sosyal 
paylaşım sitelerinin 
mercek altına alın
ması gerektiğini 
söyledi.
Başbakanlık Basın 
Yayın Enformasyon 
Genel Müdürlüğü ile 
Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırma 
Merkezi iş birliğiyle 
Bursa'da düzenle
nen ve iki gün süre
cek olan Balkan 
Ülkeleri Medya 
Forumu, Merinos 
Atatürk Kongre ve

zeytine verilme 
meşini eleştirdi. 
Demiröz, 12 Haziran 
seçimlerinden 
sonra çiftçinin 
Ankara'daki sesi 
ve temsilcisi 
olacaklarını 
sözlerine ekledi. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
Milletvekili Adayı 
Sena Kaleli de, 
seçim 
bildirgelerinde de 
açıklandığı üzere 
tarıma büyük 
önem vereceklerini 
söyledi. Kaleli, 
"Örgütlü, rekabet 
gücü yüksek bir 
tarımsal yapı

^İÖEDE^IM’MİÜ®
I 8ASIN MENSUBU KİWÖR* î
Kültür Merkezi'nde 
başladı. Türkiye'nin 
de aralarında bulun
duğu 12 ülkeden 
150'den fazla basın 
mensubunu ağır
layan forumun 
açılışına Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet 
Bakam Bülent Arınç, 
Kosova Kamu 
Yönetimi Bakanı 
Mahir Yağcılar, Kara 
dağ Devlet Bakanı 
Rafet Husoviç, 
Sırbistan Devlet 
Bakanı Süleyman 
Uglyanin de katıldı. 
Kurdeleyi kesen

oluşturacağız.
Tarım piyasalarında 
istikrarı sağlaya
cağız. Üreticiden 
tüketiciye doğrudan 
pazarlama kanal
larını geliştireceğiz.

Arınç, ardından 
kitap stantlarını ge 
zerek yetkililerden 
bilgi aldı. Tören 
alanındaki İlköğre
tim öğrencileri 
Arınç'a defterlerini 
ve kollarını imzalata 
bilmek için birikir
leriyle yarıştı.
Arınç, toplumsal 
hareketin başla
masında son 
derece etkili olan 
sosyal paylaşım 
sitelerinin önemine 
dikkat çekerek, 
"Sosyal paylaşım 
sitelerinin Tunus, 

Tarım sigortasını 
yaygınlaştıracağız. 
Küçük üreticinin 
sigorta priminin 
tamamını devlet 
olarak karşılaya
cağız" dedi.

Libya, Mısır ve 
Balkan ülkelerin de 
toplumsal 
hareke ti başlatmak
ta ne kadar etkili 
olduğu nu görüy
oruz. Artık hiçbir 
olay gizli kalmıyor. 
Hiçbir sınır orada 
olanların gizli 
kalmasını sağlamı 
yor. Ben bu toplantı-) 
da sosyal paylaşım 
sitelerinin de masa 
ya yatırılmasının 
faydalı olacağını 
düşünü yorum. 
Medyanın dili çok 
önemli. Sizden bek
lentimiz, diliniz, 
düşmanlıkları kürek
le yen değil, bir
birine yaklaştıran 
bir dil olmalı.
Yorumlarınız hep 
doğruya ve barışa 
yöneltmeli" dedi.

üMm
lit eğilim

MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı 12 
Haziran Milletvekili 
seçiminde görev 
yapacak sandık 
görevlilerine ilk 
eğitimi verdi.
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve Gemlik Belediye 
Meclis üyesi SUat 
Laçinok tarafından 
verilen eğitim 
sonrası katılım
cılara sandık . 
görevli kağıtları 
dağıtıldı.
Eğitim sonrası

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Kayaoğlu açıkla
masında; “KPSS 
ve YGS de hileler 
yapan kadroların 
12 Haziran’da 
sandıkta hile yap
mayacağının garan
tisini kimse vere
mez bu sebeple 
sandıklarımıza 
sahip çıkmalıyız bu 
günden sonra 
seçim sürecine 
kadar sandık 
görevlisi eğitimleri 
gruplar halinde 
ayrılarak devam 
edecektir" dediler.

T MAA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

YENİ BİR DÜNYA YI A[| İVftD||
KURMAK İÇİN UEU1UI1U

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Ml ilköğretim Okulunda ■ mı
Gemlik 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nda 
"Hep Birlikte 
Başarılı Olalım " 
projesi kapsamında 
"Gurur Çayı" 
düzenlendi.
Veliler ve öğrenci
lerin bir araya 
geldiği Gurur 
Çayındâ Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, misafirlere 
hoş geldiniz dedik
ten sonra açılış 
konuşmasını yaptı. 
Konuşmasında 
velilere teşekkür 
eden Akbaş, öğren
cileri de sınavlarda 
göstermiş oldukları 
başarılarından ve 
örnek davranışların
dan dolayı kutladı. 
Başarılı olmada 
azmin ve planlı 
çalışmanın öne
minden söz eden 
Akbaş, İ1 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Proje yürütme 
ekibine de yaptıkları 
çalışmalarından ve gurur çayının düzenlenmesine

kadar olan sürece 
katkılarından 
dolayı tek tek 
teşekkür etti. 
Paylaşımda bulun
mak isteyenlerin 
rahat bir şekilde 
burada paylaşımda 
bulunabileceklerini 
söyleyen AKBAŞ, 
burada hepimizin bir 
aile olduğunu da 
önemle vurguladı. 
Akaş’ın konuş
masının arkasından 
öğrencilere 
başarılarının bir sim
gesi olarak günün 
anısına "Başarı 
Belgesi" verildi. 
Daha sonra hep 
birlikte tatlılar, 
pastalar yenildi.
Programı Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, katılımların
dan dolayı herkese 
teşekkür ederek ve 
kapılarının onlara 
sonuna kadar açık 
olduğunu vurgula
yarak bitirdi.

Hava sıcaklığı 
yurdun 
kuzeydoğu kesim
lerinde 2 ila 4 
derece artacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak 
Hava sıcaklığı yur
dun kuzeydoğu 
kesimlerinde 2 ila 4 
derece artacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, yur

dun büyük bir 
bölümünde 
görülecek 
yağışların; öğle 
saatlerinde 
Diyarbakır, Mardin, 
Batman, Siirt ve 
Şırnak çevrelerinde 
kuvvetli olması 
bekleniyor. Sabah 
saatlerinde Doğu 
Karadeniz kıyıları 
ile Balıkesir ve 
Bursa çevrelerinde 
sis görülecek. 
Rüzgar güneyli 
yönlerden hafif, 
arasıra orta 
kuvvette esecek.

TİnİN EN KALİTELİ veEKONOMİKDAVETİYELERİ ENÖYGÜN FİYATLARLA...

EN ÖZEL V8 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-YAYINCIIK-REKLAMCILIK

ELEMAN ARAHIYOB
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

HEMflNlflR 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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AYRINTI giLİBi

Yakın zamanda, 
günlük dile etkili 
ve yetkili kişiler, 
Arapça bir sözcü 
yerleştiriverdiler. 
Birçok vatandaşın 
"SEHVEN " 
sözcüğünün ne 
anlama geldiğini 
bildiği kanısında 
değilim.
Muhteremlerin de 

zaten istediği bu:
"sehven: yan

lışlıkla, yanılarak " 
anlamını ifade 
eden Arapça bir 
sözcük. Türkçe'si 
varken neden 
Arapça'sı tercih 
edilir? İstenir ki 
halkımız anlamını 
bilmesin, olayı 
kavramasın.
OsmanlI'da 

aydınlar halkın

SEHVEN...
anlayacağı bir dil 
kullanıyor muydu? 
Tam tersi, halk ne 
kadar anlamazsa o 
denli değerli 
olduklarına inanır
lardı bu kişiler.

Bu sözcüğü 
Silivri duruş
malarında ilk kez 
duymuştum. Çok 
da garibime git
mişti. Bir teğmen 
savunmasını 
yapıyordu. Elinden 
alınan cep telefonu 
emniyette iletişime 
açılarak hafızasına 
bir dakika yirmi 
saniye içinde 
yüzlerce numara 
ve mesaj yerleşti 
riliyor.
Teğmen bu 

gerçeği bütün 

çıplaklığıyla ortaya 
koyunca yanıt ver
mesi gerekli kişiler 
bu iş SEHVEN 
olmuştur deme 
gereği duymuştur.

Siz bu yanlışlıkla, 
yanılarak 
yapılmıştır açıkla
masına inandınız 
mı? Aklı başında 
olan hiçbir vatan
daşın inandığını 
sanmıyorum.

YGS' de yaşanan 
şifre olayı üç beş 
muhteremin dışın
da kimseyi tatmin 
etmedi. Gerçi onlar 
da sonunda tam 
tatmin olamadık
larını ifade etme 
gereği duydular. 
Binlerce öğrenci 

ve veli tatmin 
olmazken sizin tat
min olmanız neyi 
ifade eder? Aynı 
olay KPSS'de 
yaşanmadı mı? 
Sonunda kopya 
skandali kabul 
edilmedi mi? Niçin 
gerçeği kabul 
etmiyorsunuz?

ÖSYM başkanı 
muhterem zat evet 
şifre olayı 
"sehven" 
yapılmıştır açıkla
masını niçin 
yapma gereği, 
duyuyor?
Yetkililer, işin 
başında gerekli 
araştırmaları ve 
incelemeleri yapıp 
konuyu niçin 
yargıya taşıma 
gereği duymadılar 
da üstünü ört 
meye, kapatmaya 
çalıştılar.

Milyonlarca 
insanı huzursuz 
etmeye hakkınız 
var mı? Konunun 
uzmanları bastırın
ca, sizin peşinizi 
bırakmayınca 

çaresiz kaldınız, 
size destek veren
ler de ortadan koy- 
boldu.

Şifre olayı nasıl 
yanlışlıkla ya da 
yanılarak olabilir? 
Açıklayın da Türk 
halkı öğrensin! 
Yaptığınız her işi 
yüzünüze gözünü 
ze bulaştırdınız!. 
Biraz utanmânız, 
onurunuz varsa 
gereğini 
yaparsınız!

Geçtiğimiz gün
lerde gazetelerde 
bir haber: Bir 
bebeğin açlıktan 
öldüğü otopsi 
raporuyla belge
lendi! Ancak daha 
önce emniyette 
bebeğin yetersiz , 
beslenme sonucu 
öldüğü konusunda 
rapor düzenlen
miş.

Olayın üzerine 
gidilince yetkili 
kişiler, o ifade 
polis bültenine 
"sehven" 
yazılmıştır açıkla
ması yaparlar.

Şu SEHVEN 
sözcüğü ne tılsımlı 
bir sözcükmüş, 
her sıkışan muh 
terem bu sözcüğü 
kullanıyor.

Her derde deva... 
Nedendir bilin

mez, gerçeklerle 
yüzleşmek hiç 
işimize gelmez. 
Hep kaçarız 
yüzleşmekten!

Oysa çağdaş 
toplum olmanın 
bir özelliği de 
gerçekleri acı da 
olsa kabul edip 
benim semektir.

Bizim toplumda 
tam tersi uygu
lanıyor, hep hasır 
altına itiyoruz yan 
lışları, kusurları. 
Gün geliyor o 
gizlediklerimiz 
bizim kimliğimizi, 
kişiliğimizi ele 
veriyor ve bizi 
çaresiz duruma 
düşürüyor.

Bu duruma 
düşmeden felaha 
dürüst, daha ilkeli 
davranamaz 
mıyız?

htwac şahinleri itia kermes SalaHsaraıHıiaraenelImnılıapiı
Gemlik Zeytin Dalı 
Eğitim Kültür 
Yardımlaşma 
Derneği'nin hazır
ladığı ve gelirinin 
ihtiyaç sahipleri için 
kullanılacağı gıda 
ve giyecek kermesi 
açıldı.
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu'nda 
açılan kermesi 
ziyaret eden 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile İdari Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, Teknik 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı 
ihtiyaç sahiplerine 
katkıda bulunmak 
için alış veriş yap
tılar.

KAŞIDI BMIK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN *"**-*- ® IS. ® T*

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM * '* - Tl,
GÜLER AJANS |stjklalCaddesi BoraSokakNo.3/BGEMLİK

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

Hayırseverlerin 
destek için verdik
leri gıda ve giyecek 
yardımlarının yanı 
sıra yeni doğan 
bebekler için 
giysiler ile dernek 
hanımlarının 
evlerinde kendi
lerinin yaptıkları 
kuru gıda ve ev 

tatlıları da satışa 
sunuluyor.
Hazırlanmış yiye
ceklerin yenilmesi 
için kermeste 
bir de şark köşesi 
bulunuyor.
Kermes 6 Mayıs 
2011 Cuma 
gününe kadar açık 
kalacak.

Gemlik Galatasa 
raylılar Derneği 
kurul toplantısı 
Özdilek'te izlenen 
Beşiktaş- 
Galatasaray maçın
dan sonra dernek 
binasında yapıldı. 
Açılışı yapmak 
üzere başkan Ümit 
Yüksel söz aldı. 
Açılış konuşmasının 
ardından saygı 
duruşu yapıldı ve 
İstiklal Marşımız 
okundu.
Gündem gereği 
divan heyeti 
seçimine gidildi. 
Divan heyeti başkan 
lığına Hakan Kurt, 
başkan vekilliğine 
Remzi Demir, katip 

üyeliğine Suat Hüse 
yin Gülhan seçildi. 
Yönetim ve denetle 
me kurullarının 
seçimine geçildi. 
Buna göre aldıkları 
oy sırasına göre aşa 
ğıda isimleri belir
tilen kişiler yönetim 
ve denetim kurulu 
üyeliklerine seçildi 
ler. Dernek başkan
lığına Ümit Yüksel, 
başkan yardımcılığı
na Mehmet Taşar, 
genel sekreterliğe 
Sezgin Mutlu, 
muhasip üyeliğe 
Tolga Karatepe, 
veznedarlığa Melih 
Özaydın, divan 
başkanlığına 
Hakan Kurt, 

basın danışmanlığı
na ise Feyzi 
Sarıkaya getirildi. 
Yedek üyeler; 
İsmail Çam, 
Hüseyin Şahin, 
Mehmet Çay, Okan 
Ceylan, Koray 
Keskin.
Denetim kurulu 
üyeleri; Ali Tan, 
Serhat Çolak,Suat 
Hüseyin Gülhan, 
Çağatay Üzmezler, 
Omer Fatih Tanrıver, 
Zafer Cemal Ülgen 
seçildi.
Dilek ve temenni
lerin sonra gündem 
maddeleri tamam
landığından genel 
kurul toplantısı 
sona erdi
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Körfezspor: 3 asil çelik: o

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gözünü grup lider
liğine diken yeşil 
beyazlı Körfezspor, 
Onur'un hatrik 
yaptığı maçta 3 
puanı 3 golle aldı. 
İkinci Amatör Küme 
l.nci grupta 
oynanan ve zaman 
zaman sertliğin ken
dini gösterdiği 
mücadelede Gemlik 
temsilcisi 
Körfezspor, ilk yarı
da Ahmet'in ayağın
dan penaltı kaçırdığı 
maçta Asil Çelik- 
spor'u ikinci yarıda 
Onur'la bulduğu 
gollerle devirerek 

zirveye yerleşti.
İlk yirmi dakikada iki 
takımında gol 
pozisyonuna 
giremediği maçta 
Körfezspor ilk 
tehlikeli atağında 
Sedat'ın Emrah'ı 
düşürmesiyle penaltı 
kazandı. Ahmet'in 
kullandığı atışta top 
üst direkten döndü 
ve Asil Çelik 
müdafaası tehlikeyi 
uzaklaştırdı. 44. 
dakikada Emrah'ın 
sağdan getirerek 
kale içine kestiği 
topa Orhan iyi vura
mayınca ilk yarı gol
süz kapandı.

İkinci yarıya fırtına 
gibi başlayan Asil 
Çelikspor atağında 
kaleci Serkan gole 
izin vermedi. 48'de 
ise bu kez Göksel'in 
Serkan'ın. üzerinden 
aşırttığı top üst 
direkten döndü, 
ceza sahasına 
düşen topa müda
hale eden kaleci 
Serkan'ın sağ yüzük 
parmağı kırılırken 
yerine kaleye Şafak 
geçti. 54'te gelişen 
Asil Çelik atağında 
Uğur'un kalecinin 
yanından yuvarladığı 
top direğin dibinden 
dışarı çıktı.

iiBsş*

-tk>

Oyunda dengeyi 
kuran Körfezspor 65. 
dakikada kale içine 
ortalanan topu 
röveşata ile kaleye 
gönderen Onur'la 
1-0 öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran 
yeşil beyazhlar, 
72. dakikada 
Onur durumu 2-0 
yaparak takımını 
rahatlatırken konuk 
Asil Çelikspor oyun
dan iyice düştü.1 
85'te ise kaleci 
Şafak'ın uzun dega- 
jını takip eden Onur 
ceza alanı dışında 
vurarak kendisinin 
ve takımının 3'ncü 

golünü ağlara gön
dererek maçın sko
runu belirledi. Maçın 
90. dakikasında rak
ibine sert giren Asil 
Çelik'ten Adem ikin
ci sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışında 
kaldı ve maç 
Körfezspor'un 3-0 
galibiyetiyle 
sona erdi.

SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Yüksel Geyik 6, 
Onur Karabulut 6, 
Kenan Yabalıoğlu 6,

KÖRFEZSPOR : 
Serkan 5, (Şafak 5)

Özcan 6, Serkan 
Durgun 6, Eren 6, 
Cihan 6, Şahin 5, 
(Adem 5) Emrah 7, 
Onur 8, Ahmet 5, 
(Taner 4) Orhan 6, 
Sercan 6, 
ASİL ÇELİK : 
Hikmet 4, Sedat 4, 
Ferhat 4, Adem 4, 
Kadir 4, Göksel 5, 
(Bilal 2) Tuğrul 5, 
(Onur 2) Ahmet 5, 
(Hakan 2) Metin 4, 
Casim 5, Uğur 4, 
GOLLER :
Dk. 65-72-85 Onur 
(Körfezspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 90. Adem, (Asil 
Çelikspor)

LIBERTY (ŞE.KER) 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 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)

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



3 Mayıs 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 9

Mli ere hm aıîiM ftraç vergi sistemi sil baştan!
Emeklilere promos 
yon yolunu açacak 
karar çıktı.
Yargıtay 3. Hukuk 
Dairesi, Sosyal 
Güvenlik Kurumun 
dan (SGK) emekli 
aylığı alan, aynı za 
manda Ankara Baro 
suna kayıtlı olarak 
avukatlık mesleğini 
de sürdüren Sedat 
Vural'ın, aylık aldığı 
bankadan kendisine 
de “promosyon” 
parası ödenmesi 
talebiyle açtığı dava 
da, idari yargının 
görevli olduğu 
gerekçesiyle ret 
kararı veren Ankara 
10. Sulh Hukuk Mah 
kemesinin kararını 
bozdu. Davayı açan 
Sedat Vural 
Yargıtay'ın kararını 
değerlendirirken bu 
kararın emeklilere 
promosyon yolunu 
açacağını söyledi. 
Dairenin kararında, 
“dava konusu iddi
anın davacıdan soru 
larak ya da bilirkişi 
raporu ile belirtene 
rek oluşacak sonu
ca göre miktarın 7 
bin 230 lirayı geçme 
si' halinde davaya 
asliye hukuk mahke 
meşinde bakılmak 
üzere görevsizlik 
kararı verilmesi 
gerektiğine” 
hükmedildi.
SSK'dan emekli 
olan ve halen Avu 
katlık görevini de 
vam ettiren davacı 
Sedat Vural kararın 
emekliler için pro
mosyon yolunu 
açan önemli bir ka 
rar olduğunu 
söyleyerek, "Yargı 
tay, davayı idari yar 
gının işi diye görüş 
meyi reddeden 
Ankara 10. Sulh

Mahkemesi'nin kara 
rını bozarak esasta 
benim davamın 
doğruluğunu kabul 
etmiş oluyor. Hatta 
Yargıtay, ender rast
lanan bir uygulamay 
la kararı bozmakla 
kalmamış, mahke 
meye davayı nasıl 
görmesi gerektiğini 
de anlatmış. Bu 
emeklilere promos 
yon ödenebilmesi 
adına sevindirici bir 
gelişmedir. Şimdi 
Ankara 10. Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
2-3 hafta içersinde 
bilirkişi oluşturarak 
promosyon tutarı 
belirlemek ve davayı 
görüşmek zorunda 
kalacak" dedi.
Davanın görüşülme
si’ durumunda sonu
cun emekliler lehine 
olacağına kesin gö 
züyle baktığını belir 
ten Vural, "Bu karar 
bir emsal teşkil 
etmekten de öte 
genel bir davaya 
dönüşmüş durum
da. Hatta geriye dö 
nük bile emekliler 
promosyon talep 
edebilecek. Yani 
emekliler geriye 
dönük 5 yıl için 
maaşına göre 2 bin 
liraya kadar bir pro
mosyon ödemesi 
alabilecekler" dedi. 
YARGITAY KARARI 
Yargıtay 3. Hukuk 
Dairesinin bozma 

kararında, SSK'dan 
emekli olan davacı 
Sedat Vural'ın, 
Ankara 10. Sulh 
Hukuk Mahkemesin 
de açtığı davanın 
dilekçesinde, “Pro 
mösyön adıyla 
kamu çalışanlarına 
ödenen ek mali 
imkanlar sağlandı 
ğım, aynı imkanların 
emeklilere sağlan
ması gerektiğini 
belirterek bu konu
da yıllık zararının 
tespiti ile 5 yıl geri 
ye dönük alacağının 
fazlaya ilişkin hakkı 
saklı kalmak üzere 
200 liranın tahsilini 
talep ettiği anım
satıldı.
Davalılar SGK 
Başkanlığı ile 
Ziraat Bankası 
Genel Mü dür- 
lüğünün dilekçe 
lerinde ise davada 
idari yargının 
görevli olduğunun 
beyan edildiği hatır
latılan kararda, yerel 
mahkemece; dava 
konusu maaş 
dağıtım hizmeti ve 
promosyon ile ilgili 
hizmetin Başbakan 
hk Genelgesi uyarın 
ca verildiğinden ve 
davada idari 
yargının görevli 
olduğundan bahisle 
yargı yolu yönün
den davanın reddine 
karar verildiği 
aktarıldı.

Maliye Bakanlığı, 
otomotivde hem 
Özel Tüketim 
Vergisi, hem de 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi sistemini 
değiştirmeye 
hazırlanıyor.
Yeni sistemde 
motor silindir 
hacminin yanı 
sıra emisyon 
salınımı da vergiye 
esas teşkil 
edecek.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanhğı'mn yeni 
satılan araçların 
ruhsatına gram/kilo- 
metre şeklinde 
emisyon salınımı 
yazılması zorunlu
luğunu getirmesinin 
ardından, emisyon 
salınımı motorlu 
araçların vergilen 
dirilmesinde de ana 
unsurlardan biri 
haline getiriliyor. 
Maliye Bakanlığı, 
otomotiv sek
töründe yeni 
vergileme rejimine 
yönelik teknik bir 
çalışma yapıyor. 
Başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere 
dünya uygula
malarının da irde
lenerek, rapor 
haline getirildiği bu 
çalışmada, motor 
silindir hacmine 
dayalı mevcut ÖTV 
ve MTV sisteminin 
yerini iki bileşenli 
vergilemeye bırak
ması üzerinde duru

E™?!
«Eidi'iı lıı «iııta ilmi tizimi ' ;

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

luyor. Vergisi'nde yine
Ekonomi motor silindir
Koordinasyon 
Kuruluna da sunum 
yapılan teknik çalış
maya göre, motor 
silindir hacmi yeni 
dönemin vergi siste
minde de var ola
cak. Ancak, yeni 
sistemde motor 
silindir hacminin . 
yanına "emisyon 
salınımı" da gele
cek. Bu çerçevede 
gerek Özel Tüketim 
Vergisi'nde, 
gerekse Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'nde 
yeni vergi sistemi
nin temelini "motor 
silindir hacmi 
emisyon salınımı" 
oluşturacak.

EMİSYON 
SALINIMINA 
FARKLI ORANLAR 
Yeni sistemin 
uygulanmasına 
dönük çeşitli 
alternatifler 
üzerinde duru
lurken, genel kabul 
gören görüşe göre, 
Özel Tüketim 

NÖBETÇİ ECZANE
3Mayıs20ll Salı 
NEŞE ECZANESİ

hacmine, elektrikli 
araçlarda da motor 
gücüne dayalı gru
plar bulunacak. 
Bugünkü değerlere 
göre gruplamaya 
gidilirse, otomo
biller motor 
silindir hacmi 
1.600 cm3'ü 
geçmeyenler, 
motor silindir hacmi 
1.600 cm3'ü geçen, 
fakat 2.000 cm3'ü 
geçmeyenler ve 
motor silindir 
hacmi 2.000 cm3'ü 
geçenler şeklinde 
yine 3 ayrı 
kategoride 
sınıflandırılacak. 
Ancak, her kate
goride, emisyon 
sahnımıyla ilgili 
farklı değerler buna 
göre düzenlenmiş 
vergi oranları bulu
nacak.
Özel Tüketim 
Vergisi de, "motor 
silindir hacmi ve 
emisyonsalınımı" 
baz alınarak tahsil 
edilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

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

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

613 12 12
513 20 77
612 10 72
614 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR_______

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Gemlik KErfez
BUlHlklil

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

BELEDİYE

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182 
5T3 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(226) 8-14 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3955 

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)

M MSI
. HRU

MREÇELİ 
IMIS'M 

ÇMAĞACI 
İM

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)
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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 J

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 

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: 0.53156018 99 A 

e-mail:
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\Q)Jy I fl I I \ I İl İt / / 30 Nisan tarihine kadar
I \\l LJ \*/ Goodyear bayilerinden yapılan

</ t ) u \ ı------- ) alımlarda KDV bizden.

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

| ÜCRETSİZ
T.SOLAKSUBAŞI VE OĞULLARI ’ J

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

Sökme + Takma+Balans

Tel: O 224 524 74 01

CHP’Iİ 
nenelerden

Zülfü Livaneli 
konseri

İlçemizde ilk kez CHP Gençlik 
Kolu üyeleri, Zülfü Livaneli’nin 
şarkılarından oluşan konser 

t verecek. 7 Mayıs 2011 günü 
yapılacak olan konseri Şef 
Mehmet Taşpınar yönetiyor.

MHMK Birlikte güvenle

ftkarvakına Meral 
indirimi Yılı

Bakan Şimşek : "Şu aşamada 
vergileri ekstra indirme gibi bir 
durumumuz söz konusu değil 
dir" "akaryakıt ürünleriyle işti
gal eden firmaların kar marjları 
nın Avrupa'nın üzerinde oldu 
ğunu biliyoruz." dedi. Syf 6’da

Comenius Okul Projesi "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları" kapsamında ilçemize geldiler

Yabancı Mar Gemlik te
Gemlik Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu'nun 
Comenius Okul Projesi 
"Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programlan" 
kapsamında Gemlik'e 
gelen İtalya, 
Litvanya, Ispanya ve 
Romanya'dan gelen 
konuklar, Kaymakam 
Bilal Çelik ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı ziyaret etti. 
Haberi sayfa 2 ve 4’de

Belediye Meclisi 
nünün toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi, Mayıs ayı ilk 
toplantısını bugün 
yapacak.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nun yanında 
bulunan Belediye 
Hizmet binasında 
saat 15.oo’de 
toplanacak olan 
meclis, yoğun prog 
ram görüşecek.
Mecliste, Milli Eğitim, 
Kültür ve Spor 
Komisyonu, Hukuk 
Komisyonu, Çevre 
Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Komisyonu

için seçim yapılacak. 
Ayrıca, Meclis 
Başkanı ve üyeleri 
nin huzur hakları ile 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem San’nın 
2011 yılına ait aylık 
maaşının tespiti 
ele alınacak.
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünden 
gelen plan değişik
liği talepleri ve 
plana itirazların da 
ele alınacağı meclis 
te Bölge Hastanesi 
plan değişikliği 
göüşülecek.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
______________________ 3

Doğa uyanırken...

Şaka maka değil, Mayıs ayına da girdik. 
Bahar ayları bu yıl yağmurlu geçiyor.
Gemlik’in bahar soğukları 19 Mayıs’a 

kadar sürer.
Sonra yakıcı sıcaklar başlar..
Öğle saatlerine kadar süren yakıcı sıcak 

öğleden sonra yerini yağmura bırakıyor.
Bizim bahçede önce kayısı, sonra kiraz 

ağacı çiçek açtı.
Açtı ama, ürüne gelince kaç yıldır tek 

tük kayısı ve kiraz alıyoruz.
Komşum Ziraat Mühendisi Cengiz Bey’e 

nedenini sordum. "Döl tutmuyor, mutlaka 
başka ağaç gerekir veya komşunun kiraz 
ağacından bir dal kır, senin ağacına bağ 
la döllenmeyi sağla" dedi. Devamı 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

y ve Türkiye'nin tecrübeli optik kurumlannı 
ortak marka değeri âıüiıuâ 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

ML. .. X

eleganceos.com.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Çıkış hep vardır...
Türkiye eğitim-öğretim ve üretim 

alanında ciddi sorunlarla karşı karşıya. 
Ne yazık ki eğitimli insan sayısı artan 
nüfusa koşut gelişemiyor.

Üretim istenilen düzeyde gerçek* 
■eşemiyor.

Plansızlık nüfus-eğitim-üretim çelişk
isinin ana nedeni.
Oysa,
Ulusal çıkış noktası eğitim ve üretim...
Bunu başarabilen toplumlar yaşamın 

“ince noktasını” kavrayabilmiş olan
lardır.

Eğitim için de,
Üretim için de yapılacak olan belli. 
Çalışmak... Çalışmak... Çalışmak...
Ancak planlı programlı çalışan toplum

lar gelişiyorlar, kalkınıyorlar.
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’ndan çıkan 

ve 1923’te Cumhuriyeti ilan eden
Türkiye; 1938 yılına kadar Aydınlanma 

Devrimleri’ni gerçekleştirdi.
Ulusal sanayi atılımları yaptı.
OsmanlI’nın borçlarını ödedi.
İnandı,
Çalıştı,
Üretti,
Başardı.
Bugün de;
Ulus çepeçevre kuşatma altında...
Bağımsızlık ne yazık ki “tartışılır”

Ekonomiye IMF, Dünya Bankası ve 
önemli oranda hisseleri devralan 
yabancı bankalar bir de kaynağı belirsiz 
sermaye yön veriyor.

Siyasal yapıya ise ABD ile AB müda
hale ediyor. t

Bu durum; Yüreğinde ulusçuluk “kanı” 
dolaşan yurtseverleri rahatsız ediyor.

Ülke ekonomisinin lokomotifleri;
Dirayetsiz ve basiretsiz “çıkarcı yöneti

ciler” tarafından; özelleştirme safsa
tasının akıl almaz uygulamalarıyla elden 
ve gözden çıkarıldı.

Sumerbank, PETKİM, TELEKOM, 
Demir Çelik, TÜGSAŞ, SEKA el değiştir
di.

Oysa; Altın yumurtlayan tavuklar 
ekonominin yanı sıra ulusun kültürüne 
ve sosyal yapısına önemli ölçüde katkı 
yapıyorlardı.

ABD’den korkusuna ve dahi siyasal 
çıkarları uğruna toprak reformunu yapa
mayan Türkiye, dışarıdan dayatmalar ve 
içerideki işbirlikçilerle “terör’ belasına 
bulaştırılarak ekonomik açıdan güçsü- 
zleştırildi.

Siyasal açıdan ise toplumsal barış 
dinamitlendi.

Güçlü ve ulussever siyasal otoritelerin 
bilinerek ve istenerek işbaşına getir
ilmemesi yüzünden yurttaşın eğitim 
düzeyi düşük bırakıldı.

Sosyo-psikolojisi bozuldu.
Borçlanmaya dayandırılan “ ekonomik 

yapı” yüzünden ise “kolaycılık ve 
üretmeden tüketme anlayışı “ sistemin 
özünü oluşturdu.

Türk insanı bu durumdan sıyrılabilir. 
Akıl, Zekâ, Emek, 
Çaba ve özveriyle çalışarak, üreterek 

sorunları aşabilir.
Türk insanı daha önce başardı.
Yine başarır...
Onun için politikalara yön verenlerin 

daha duyarlı olmaları ve toplumcu 
düşünerek doğru adımlar atmaları 
gerekir.

Gemlik Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu'nun Comenius 
Okul Projesi "Avrupa 
Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları" 
kapsamında Gemlik'e 
gelen İtalya, 
Litvanya, İspanya ve 
Romanya'dan gelen 
konuklar, Okul 
Müdürü Mustafa 
Pusmaz ve Müdür 
Başyardımcısı Kamil 
Beki ile birlikte 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılnv?'» 
ziyaret ettiler.
Temel amacı, "Okul 
Eğitimi" alanında 
Avrupa ülkeleriyle 
işbirliği yapmak 
suretiyle eğitimde 
kaliteyi artırmak ve 
kültürel diyalogu 
sağlayarak dil öğreni
mini teşvik etmek

Gemlik Bern Bir-Sen 
yöneticileri Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yıimaz'ı 
ziyaretlerinde Bele 
diye'de çalışan 
üyelerine de 
sendikal ziyarette 
bulundular.
Memur-Sen'e bağlı 
Belediye ve özel 
İdare Çalışanları 
Birliği Sendikası 
Bursa Şube Başka 
nı Ali Akın ile 
Büyükşehir Beledi 
ye Temsilcisi Ramiz 
Rusçuklu ve Gemlik

olan program Okul 
Öncesi Eğitim, 
İlköğretim ve 
Ortaöğretim alanlarını 
kapsayan projeye 
dahilimde İtalya'dan 
Istutud Comprensıvo 
"Garibaldi" General 
Secondary Sholl, 
Litvanya'dan 
Zahosıos Vınco 
Zemajcıo Basıj 
Primary Sholl, 
Ispanya'dan C.E.I.P. 
Santo Cristo De Urda 
Primary Sholl ile

Temsilcisi HaliL 
Gemici Başkan 
Vekili Yıimaz'ı ziya 
ret ederek hayırlı 
olsun dilekleriyle 
görevinde başarı 
dilediler.
Sendikanın Bursa 
Şube Başkanı Ali 
Alkan, yaptığı açık
lamada; Başkan 
Vekili Yılmaz'ın yanı 
sıra Belediye ziya 
retlerinde sendika 
larına üye çalışan
ları da ziyaret 
ederek kendilerine 
bilgi aktardı.

Romanya'dan Lucıan 
Grigorescu Sholl 
temsilcileri 
bulunuyor.
Başkanlık makamın
da konuklarını misafir 
eden başkan 
Belediye Vekili 
Yılmaz, eğitim alanın
da barış elçilerini 
Gemlik'te ağırlamak
tan mutlu olduklarını 
söyledi.
Yılmaz, Atatürk'ün 
"Yurtta sulh, cihanda 
sulh" sözlerini ilke

MİMİMİ
■1

Gemlik Anadolu 
Gençlik İlçe Başka 
m Aydın Alsancak 
dernek yöneticileri 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yıimaz'ı ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında 
Refik Yılmaz'a 25-30 
nisan selamı yayma 
ve selamlaşma haf
tası dolayısı ile Ana 
dolu Gençlik İlçe 
Başkanı tarafından 
selam risalesi hedi 
ye edildi. Ayrıca 
milli görüş lideri 
merhum Prof. Dr. 
Necmeddln Erba 
kan'ın vefatı 
dolayısı ile nisan 

olarak kabul ettikleri- f 
ni belirterek,
"Her ülke bizim için 5 
kardeştir. Savaşlar 
geride kalsın, hiçbir J 
ülke başka bir 
ülkenin çıkarlarına 
göz dikerek onları ! 
sömürmesinler" 
şeklinde konuştu.
Ülkelerinden ■ j 
getirdikleri hediyeleri
Başkan Vekili 
Yılmaz'a sunan 
okul temsilcileri 
Gemlik'te gördükleri | 
ilgi ve yakınlıktan 
dolayı da çok mutlu I I 
olduklarını ifade F 
ettiler. İl
Gemlik Belediye / || 
Başkan Vekili j IL 
Yılmaz'da konukları- II 
na Gemlik'i anımsat- 111 
mak için zeytin ve | - 
zeytinyağı hediye B 
etti. 1 life

ayı Anadolu Gençlik 
dergisi Erbakan 
özel sayısı hediye 
edildi. Ziyarette 
Anadolu Gençliğin 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getiren Yılmaz: 
"Merhum Erbakan 
hocamız 85 yıllık 
ömrünün 42 yılını 
İslam ümmetine 

Ç 
le
Pi üı

adamıştır. Bunun 
yanı sıra hocamız 
maddi anlamda ağır 
sanayi hamlesi ile J 
manevi anlamda ise 
imam hatip liseleri 
ile bu millete en 
büyük hizmeti 
yaptı” dedi.
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Wcjan azabı iliralı cinayeti anaya cıkanlı YazıYORUM
' llçesi'nde 27 yaşın
daki Fatih Tetik . 
polise giderek, yaşıtı 
olan arkadaşı Ali 
Karakaş'ın, ortak 
arkadaşları aynı yaş
taki Ali Kemal 
Güneş'i otomobilde 
tabanca ile 
öldürdüğünü, cesedi 
de üzerindeki 
kıyafetleri çıkarttık
tan sonra boş bir 
araziye gömdükleri
ni söyledi.
Vicdan azabı çektiği
ni belirten Tetik'in 
bu itirafı üzerine 
polis Ali Karakaş'ı 
gözaltına alırken, 
öldürülen gencin 
cesedini de 
gömüldüğü yerden 
çıkartıp Adli Tıp 
kurumu morguna 
gönderdi. Öldürülen 
Ali Kemal Güneş'in 
kardeşi Samet 
Güneş'in de, geçen 
yıl küfür yüzünden 
tartıştığı bir kişiyi 
tüfekle öldürüp 
Müşteba Demir'in 
mezarına gömdüğü, 
dikkat çekmemesi 
için de üzerine çam 
fidanı diktiği belir
lendi. Her iki 
cinayetin birbiriyle

Paravan aracılıkla 2
Bursa'da kurduğu 
paravan şirketler 
aracılığıyla çalıştığı 
iplik fabrikasının 
ipliklerini ucuz fiyata 
satan pazarlama 
müdürü ve 11 suç 
ortağı, polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Toplam 12 şüphelin
in 6 ay içersinde şir
ketlerini 2 milyon TL 
zararı uğrattıkları 
belirlendi.
İstanbul'da kurulu 
olan bir iplik fab
rikasın pazarlama 
müdürlüğünü yapan 
Ömer Faruk B. (33), 
Bursa'da çeşitli tek
stil fabrikalarında 
çalışan arkadaşları 
Sevcan C. (28), Ufuk 
S. (21) ile birlikte 
çeşitli kişilerin isim
leri adına dört ayrı 
paravan şirket 
kurarak kendi

Düğün yemeğinden zehirlendiler
Bursa'da, bir düğün 
de yemek yiyen 4 
kadın zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, 
Ortabağlar Mahallesi

ilişkisi olmadığı 
kaydedildi. 
İnegöl'de oturan 
Fatih Tetik, 24 Nisan 
pazar günü birlikte 
alkol aldığı arkadaş 
lan Ali Karakaş ve 
Ali Kemal Güneş'i 
otomobiline bindire 
rek gezmeye çıktı. 
İddiaya göre otomo
bilin arka koltuğun
da oturan Ali 
Karakaş, ön tarafta 
oturan ve taban
casını çıkartıp ken
disinden 'Haraç' 
istediği öne sürülen 
Ali Kemal Güneş’i, 
bir anlık dalgınlığın

çalıştığı fabrikadan 
karşılıksız ve sahte 
çek vererek iplik 
aldırdı. Bu iplikleri 
Bursa'da çeşitli tek
stil firmalarına ucuz 
fiyatla satan 
şüpheliler 6 ay 
içerisinde 2 milyon 
lira gelir elde etti. 
Kendi ipliklerinin 
Bursa'da ucuz fiyat
la satıldığını duyan 
fabrika yetkilileri 
durumu polise

Arsal Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda, Filiz Y. 
(26), Reyhan A. (38), 
Şaziye P. (72) ve 

dan yararlanarak 
belinden çıkarttığı 
tabanca ile 13 el 
ateş ederek öldürdü. 
Cinayet sonrası Ali 
Karakaş ve Fatih 
Tetik, cesedi Saadet 
Köyü'nde Elmacık 
Deresi Mevkii'nde 50 
metrelik uçuruma 
attı. Cesedin 
görülebileceğini 
düşünen Ali Karakaş 
ve Fatih Tetik, bu 
kez kıyafetlerini 
çıkarttıkları cesedi 
iki kaya arasında 
toprağa aömdü. 
Olay, vicdan azabı 
nedeniyle geceleri 

bildirdi. Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Mali Büro Amirliği 
ekipleri yaptıkları 
araştırmanın ardın
dan ipliklerin para
van şirketler aracılı 
ğıyla satıldığını 
tespit etti..
Bursa ve İstanbul'da 
eş zamanlı operas 
yon düzenleyen Mali 
Büro Amirliği ekip
leri İstanbul'daki fir

Şerife Ö. (25), davet 
li olarak gittikleri 
düğünde yemek 
yedi. Bir süre sonra 
fenalaşan kadınlar 

uyuyamadığını 
söyleyen Fatih 
Tetik'in dün gece 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
giderek yaşadıklarını 
anlatmasıyla ortaya 
çıktı. Tetik'in verdiği 
ifadeden sonra polis 
cinayet şüphelisi Ali 
Karakaş'ı evinde 
gözaltına aldı. Bu 
sabah, cesedin 
gömüldüğü söyle
nen Saadet Köyü'ne 
giden ekipler, 
üzerinde sadece 
kilot ve atlet bulu
nan 1. 5 ay önce 
adam yaralamak 
suçundan cezaevin
den çıkan Ali Kemal 
Güneş'in toprağa 
gömülü cesedine 
ulaşırken, kanlı 
tişörtünü de 
uçurumun 
kenarında buldu. 
Ceset otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
gönderilirken, İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğı’ne getir
ilen cinayet şüphe
lisi Ali Karakaş ve I 
F-diı Tu tik çörguya 
alındı.

manın pazarlama 
müdürü Ömer Faruk 
B. , ile Bursa'da 
çeşitli tekstil fir
malarında işçi ve 
yönetici olarak 
çalıştıkları ve isim
lerine paravan şirket 
kurulan Uğur D (34), 
Mehmet D. (43),

•Ufuk S. , Sevcan C., 
Şenol O. (46), Yılmaz 
S. (41), Mesut S.
(35), Ömer Ö. (31), 
Serdar Ö. (31), 
Serkan D. (36), 
Orhan D. (36) 
gözaltına alındı. 
Şüpheliler, 'suç işle
mek amacıyla örgüt 
kurmak', 'örgüt kap
samında nitelikli 
dolandırıcılık' ve 
'resmi belgede' 
sahtecilik suçla
masıyla Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi 

>Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

1 Mayıs.. Taksim meydanı...

34 yıl sönra zincirlerini koparan, 
işçinin dev pankartı altında 1 mayıs 
Emekçi Bayramı Taksimde ve 
yurtabir düzen içinde kutlandı..

1977 katliamı sonrası yasaklanan 
Taksim ve devletin inadı, geçen 
sene kırılmıştı.
Televizyonlarda seyrettiniz, göz

lerinizle gördünüz, bunca şiddet, 
gaz bombası ve acımasızca sergile
nen dayak gösterileri hepsi boşu
naymış.
Taksim meydanını, öcü yapanlar 

çekilince ortalıktan, her renkten; her 
siyasi görüşten, 1 milyon emekçi 
kardeşçe, büyük coşkuyla, barış 
içinde kutladılar bayramlarını....
Görülmeye değer tarihi bir andı. 
Bunları yazarken düşündüm ve 
kendi kendime dedim ki;
Korku, içimize dolan paranoya, bir 

birimizi ötekileştirme çıkınca 
aradan, hep birlikte, umutla, 
coşkuyla, bayram yapılabiliyor bu 
ülkede.
Kimsenin kötülüğünü isteyen

• yoktu, 1 Mayıs'tn 
Meydanında.

Herkes dost ve kardeşti.
Ne güvenlik sorunu yaşandı, ne

ı' 5 b-;
Güzel günler ve oir olmanın heye

canı büyütüyordu coşkuyu emekçi 
kardeşlerde ..
Solun sosyalistlerin bin bir örgütü, 
bin bir renkle ve ille de kırmızı bir 

zeminle, emeğin yanında eşitlik, 
özgürlük ve kardeşlik talebiyle yer 
aldılar Taksim'de.

Ne güzel...
Emekçinin gönlünde yer var 

herkese,
Şimdi, 1 Mayıs'ta ortaklaştırdığımız 

talepler için, birlikte mücadele etme 
günü arkadaşlar..

12 Haziran seçimlerinde oy verme
den önce, bir okuyun derim 1 Mayıs 
bildirgesini.
Zor ve geç olacak belki ama güzel 

günler, gelecek mutlaka, mutlaka...

hastaneye kaldırıldı. 
Zehirlendikleri belir
lenen kadınların ha 
yati tehlikelerinin bu 
lunmadığı öğrenildi

KAŞ6DC 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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Doğa uyanırken..

fa hancı Ma mımabıııı iimrei il

Doğa böyle bir şey işte..
Meyva alabilmen için ağacın döl tut

ması gerekiyor.
Oysa şekerpare cinsi kayısı verdiğinde 

mahalleye yetiyor.
Tadına da diyecek yok.
Kizaz ağacımın cinsi napolyon.
Dört yaşında. Tek tük kiraz veriyor ama 

eğer bir ürün alabilirsem, kiraza doyaca 
ğım bu yıl.

Bahar ayı doğanın uyanışıdır.
Tabiatın serpilmesi, gelişmesi, çoğalma 

mevsimidir bu ay.
Yağışlar ise bereketi simgeler.
Bu yıl yağışlar bol olduğuna göre, her 

şey bol olacak demektir.
Deneyimler bunun böyle olduğunu 

söyler.
Doğada herşey dengi dengine..
Bir eksiklik, bir başkasını tetikliyor.
Koşulları yerine getiremeyince, benim 

kiraz ağacım gibi ürün alamıyorsunuz.
Yakında kiraz acağımın yanhzlığını gide 

receğim.
Bol kiraz yemek için koşulları yerine 

getireceğim.

*** **** ***** ******
Baharın sonu yaz. 
önümüzdeki ay Haziran..
Haziran ayı Türkiye için önenj taşıyor.
12 Haziran da seçimler var.
Halk kendini yönetecek kişileri seçecek.
Bu, ülkenin kaderinin belirlenmesidir.
Vatandaş, ya “AKP ile yola devam diye

cek”, ya da farklı bir parlamentonun doğ
masını sağlayacak.

Ucube bir seçim sistemi ile sandığa 
giden seçmenin halkın tüm kesimlerini 
meclise taşımasına olanak yok.

Bizler istesek de istemesek de, lider
lerin seçtiği kişileri göndereceğiz 
Ankara’ya...

Bir değişim yaşanmazsa, ülke farklı bir 
yörüngeye girecek.

O zaman, ayrışım ve kutuplaşmalar da 
artacak.

Çevremizde yaşanan siyasal olaylar, 
orta doğunun ve rnüslüman dünyasının 
coğrafyasını değiştiriliyor.

Aslında bizim de yapımızı değiştirmek 
istiyorlar.

Çevremizde yaşananlardan etkileneme 
mek mümkün değil.

önce Irak’ı karıştırdılar, sırayla Ceza ir, 
Mısır, Libya, Suriye, Yemen kaynıyor...

Bu ülkeler baharı yaşayamıyor.
Baharın ardından yaz gelecek.
Bahar uyanıştır, gelişimdir.
Buralarda despotizmin yıkılması kaçınıl

maz.
Ama yerine ne gelecek meçhul.
Komşularımızda ve biz de yazın ne ge 

tireceği bilinmiyor.
Baharı hep yaşamak mümkün değil.- 
Her baharın sonu yazdır.

—-----------------------------------------------

Comenius Projesiz 
ile ilçemize gelen 
İtalyan, Ispanyol, 
Romen, Titvanyalı 
öğretmenler 
Kaymakam 
Bilal Çelik’i ziyaret 
ettiler.
Dün saat 10.00 da 
Kaymakamlığa 
gelen misafir 
heyeti, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercüment, Şube 
müdürlüri Ali 
Ozman Cura 
karşıladı. 
Kaymakam Çelik 
ile Kaymakamlık 
toplantı Salonunda 
biraraya gelen 
konuk heyetine 
Gemlik Şehit 
Ethem İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mustafa Pusmaz 
ve Müdür baş
yardımcısı Kamil 
Beki ev sahipliği 
yaptı.
“Avrupa Birliği 

Gençlik Programı 
nın tamamen AB 
fonlarından mas
raflarının karşı
landığını söyleyen

Titelitller SaâhMı HnlalarJan Htler Betlhıı?
Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Tayar, 
Türkiye'nin bütün 
ekilebilir alanlarının 
tamamında organik 
tarım yapılması 
halinde ülke 
insanının sadece 
yüzde 10'unun

Şehit Ethem 
İlköğretim Okulu 
Müdür Başyardım 
cısı Kamil Beki, 
projenin amacının 
ülkeler arasındaki 
kültür gelenek 
göreneklerin pay
laşımını amaçladı 
ğım, bu nedenle 
projenin 2 aşamalı 
olarak uygu
lanacağını söyledi. 
Birinci aşamada 
Romanya’nın proje 
kapsamında 
girdiğini söyleyen 
Beki, ikinci aşama
da Romanya’nın 
da program kap
samına alındığına 
dikkat çekerek, 
"Proje heyeti 23 
Nisan Bayramı’nda 
ilçemizde olacaktı 
ancak onlarında 
dini bayramları 
nedeniyle bu 
gerçekleşmedi.

beslenebileceğini 
ifade ederek, 
"Çünkü organik 
tarımın koşulları ve 
şartları çok ağırdır" 
dedi.
Prof. Dr, Tayar, 
Atatürk Üniversitesi 
(AÜ) Veteriner 
Fakültesi tarafından*, 
Kültür ve Gösteri 
Merkezi’nde düzen

Bugün de 
karar kılındı. 
64 misafirimizi 
konuk ediyoruz. 
Romanya’dan 30 
öğrenci geldi. 
İznik’i ziyaret ede
ceğiz. Burada 
tarihi yerleri ve 
müzeyi gezdire
ceğiz. Sonra çini 
atölyesini ziyaret 
edip çinilerin yapıl
masını göreceğiz. 
Daha sonra 
dönüşte Sıra 
Gecesi düzenleye
ceğiz. Çiğ köfte 
karıp onlara 
geleneklerimizi 
tanıtacağız. 
Ertesi gün, Bursa 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nü 
gezip, Bursa’nın 
tarihi ve turistik 
yerlerini göstere
ceğiz.
To faş Fabrikası’nı

lenen "Gıda Güven 
liği ve Tüketici 
Beklentileri" konfer
ansında yaptığı 
konuşmada, gıda 
güvenliği ve bunun 
insan sağlığı açısın
dan önemini anlattı. 
Bir yerde meydana 
gelen gıda zehirlen
mesinin, o kentin 

. itibarını da zede 

gezip daha sonra 
Hacivat ve 
Karagöz’ün 
mezarını ziyaret 
edeceğiz.
Aynı akşam Sema 
gösterileri izleye
ceğiz. Yöresel 
yemeklerimizi tat
tıracağız.” dedi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise, bu pro
jesinin ülkeler ara 
sındaki barışa 
katkı sağlaya
cağını, çocukların 
birbirlerini tanı
yarak hepimizin 
insan olduğunu 
öğreneceklerini 
belirterek, "Bu 
proje Türkiye’nin d 
kültürel değerlerini, 
ve Anadolu 
insanının tanın- , 
masına yol 
açacak. Gezilerinin 
güzel geçmesini 
ve zevk almalannı 
diliyorum.
Ülkelerine döndük
lerinde kendi 
yöneticilerine 
sevgi ve selam
larımı götürmeleri
ni istiyorum” 
dedi.
Daha sonra 
konuklar ülkelerini 
tanıttılar.

lediğini dile getiren 
Prof. Dr. Tayar, "Yani 
bir söz vardır. Deli 
bir taş atar, 40. akıllı 
çıkarmaya çalışır. 
Onun için güvensiz 
gıdalara daha dikkat 
etmek gerekir. Gıda 
zehirlenmeleri 
konusunda hassas 
davranılmalı" diye 
konuştu
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SP'liler sahaya İndi
Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı seçim çalışmaları kapsamında 
Milletvekili adaylarından Avukat Salih Berber’i konuk etti. Berber, 
Orhangazi Caddesi’ndeki kahvehaneleri ve Artvinliler Derneği’ni 
ziyaret etti. Berber, Büyük Türkiye ve Yeni bir Dünya müjdeledi.

Milletvekili adayı 
Salih Berber ile bir
likte SP İlçe 
Yöneticileri 
Orhangazi Caddesi 
Kahveleri ile 
Artvinliler Derneği 
ziyaret ettiler. 
Salih Berber, 
“Kahvelerde 
Gemliklilerden eve 
gittiklerinde 3 soru
nun cevabını bul
manızı istiyorum” v 
dedi. Berber şöyle 
devam etti. 
“1-Kurtuluş 
Savaşında bizleri 
bölmek ve parçala
mak isteyen Fransa, 
Ingiltere, İtalya, ABD 
ve İsrail vb. 12 Hazi 
ran seçimlerinde 
Türkiye'de kimin 
kazanmasını istiyor? 
2- O parti olmazsa, 
kimler olsa bizim 
için fark etmez 
(nasıl olsa onlarda 
zamanında 15 günde 
15 yasayı biz istedik

diye çıkarmışlardı) 
derler?
3-Bu seçimleri 
kim kazanmamalı?” 
Salih Berber, “Bu 
soruları evde iyi 
düşünür sandıkta da 
ona göre davranır

sak üzerimizde 
oynanan oyunları 
bozmuş ve ülkemize 
çok büyük bir iyilik 
yapmış oluruz" 
dedi.
“Maddi ve Manevi 
kalkınmanın tek

adresi Milli 
Görüşün temsilcisi 
Saadet Partisidir" 
diyen Berber, 
yeniden büyük 
Türkiye ve yeni bir 
dünya müjdesi 
verdi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kollarl Zülfi 
Livaneli’nin 
şarkılarını ve 
şiirlerden 
oluşacak konser 
düzenledi.
Emekli Müzik 
Öğretmeni Meh 
met Taşpınar’ın 
çalıştırdığı CHP 
Gençlik Korosu, 
7 Mayıs 2011

CHfii Miciertsı 
HMM

Cumartesi günü 
saat 20.30 Da 
çalışmalarını 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde 
Gemliklilerle 
buluşacak. 
İlk kez siyasi 
bir partinin genç
lik kolları tarafın
dan düzenlenen 
konsere tüm 
Gemlik Halkı 
davet edildi.

Millisi laılıtaııılııftrt
SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği' 
fuar gezilerini 
sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde 
İstanbul’da açılan 
Yapı ve Dekorasyon 
Fuarı’na geniş bir 
katılım ile giden 
Oda temsilcileri, 
geziden memnun 
döndüler. Fuarda 
sektördeki tüm fir
maların teknolojik ve 
modern tasarımları 
incelediklerini- 
belirten Oda Gemlik 
Temsilcisi Mimar 
Kenan Çakır, 
“Bu yıl ki fuarın ana 
çatısını mutfak, 
pencere, kapı, kapla
ma, taş, seramik, 
çelik sistemleri, pre
fabrik yapı 
malzemeleri teşkil

ediyordu.
Yenilikleri yakından 
görme fırsatımız 
doğdu.
Akşam ise Bilgi 
Üniversitesi’nde 
teknolojik, elektro 
nik Müzesi’ni gezdik.

Burası İstanbul’un 
ilk elektrik üretim 
merkeziydi. 50 yıl 
tek başına İstan
bul’un elektriğini 
üretmişti. Bu yapı 
müzeye çevrilmiş. 
İçine modern elek

&-R »W® Şehir içi ve 
|jn şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım. 
Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 
Barıp Apt Altı B Blok ORHANGAZİ 

GSM: 0 536 812 08 36

trik ve uzayla ilgili 
deney laboratuvarı 
kurulmuş." dedi. 
Gezilerin çok yararlı 
olduğunu söyleyen 
Çakır, fuar gezilerine 
devam edeceklerini 
söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

T MB “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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En çok maaşı onlar aldı Miıa ileni indirimi !ıi
Görev süresi 12 
Haziran’da dolacak 
23’üncü dönem 
milletvekillerinden 
altısı, bugüne kadar 
vekil maaşından 1 
milyon doların 
üzerinde gelir 
sağladı.
Aylık iş ve ekonomi 
dergisi CNBC-e 
Business, seçimler 
yaklaşırken bugüne 
kadar vekil maaşın
dan en yüksek geliri 
elde eden milletvekil 
lerini araştırdı. Çalış
mada, halen görev 
de olup da en az 
dört dönemdir mil
letvekilliği yapan 34 
isim değerlendirildi. 
Araştırmada, mil
letvekillerinin elde 
ettiği toplam gelir 
hesaplanırken 
sadece milletvekili 
maaşları dikkate 
alındı. Kabinede 
görev almışlârsa 
aldıkları Bakan 
maaşı hesaplama 
dışı tutuldu. Ayrıca 
harcırah ve yolluk

ödemeleri tümüyle 
hesaplama dışı 
tutuldu.

BAŞESGİOĞLU VE 
ALİ ER LİSTE BAŞI 
Elde edilen sonuç 
lara göre, bugüne 
kadar sadece mil
letvekili maaşından 
elde ettiği gelir 1 
milyon doların üze 
rine çıkan tam altı 
isim var. Listenin 
tepesinde yer alan 
iki isim AK Parti’den 
ayrılıp MHP’ye ge 
çen Murat 
Başesgioğlu ile AK 
Parti Mersin mil
letvekili olan Ali Er.

Bu iki ismin bugüne 
kadar aldıkları mil
letvekili maaşları 
toplamı 1 milyon 100 
bin dolar.
Ali Er ve Başesgi 
oğlu’nu 1 milyon 42 
bin dolarlık toplam 
maaş geliriyle CHP 
eski genel başkanı 
ve Antalya milletve 
kili Deniz Baykal 
izliypr. Daha sonra 1 
milyon 28 bin dolar
lık toplam geliriyle 
AK Parti milletvekili 
Koksal Toptan, 1 
milyon 4 bin dolarla 
yine AK Parti millet 
vekilleri Salih Kapu 
suz ve Zeki Ergezen 

geliyor. Listedeki 
diğer 28 ismin bugü 
ne kadar aldığı mil
letvekili maaş 
toplamları ise 713 
bin dolarla 966 bin 
dolar arasında 
değişiyor.

MİLLETVEKİLİ 
MAAŞLARI 
YÜKSEK Mİ? 
CNBC-e Business’ın 
haberinde “Peki mil
letvekillerinin maaş 
lan yüksek mi?” 
sorusu da soruluyor 
ve şu cevap veriliy
or: "Aylık 6 bin dolar 
civarı kazanan Türk 
milletvekillerinin, 
dünyanın başka 
ülkelerinde kendi
lerinden daha yük
sek maaşa sahip 
meslektaşları var. 
Örneğin Norveçli J 
parlamenterler 7 bin 
500, AvusturyalIlar 8 
bin dolar alıyor. 
Fakat rakamsal değil 
de oransal bir oku
mayla tablo birden 
değişiyor.

Bakan Şimşek : "Şu 
aşamada vergileri 
ekstra indirme gibi 
bir durumumuz söz 
konusu değildir" 
"akaryakıt ürün
leriyle iştigal eden 
firmaların kar 
marjlarının âvru- 
pa'nın üzerinde 
olduğunu biliyoruz. 
Türkiye'de yüzde 9, 
Avrupa'da yüzde 6 
civarında olduğunu 
da biliyoruz. 
Herkes üaerine 
düşen fedakarlığı 
yaparsa iyi olur" 
"(Akaryakıtta) şu 
aşamada vergileri 
ekstra indirme gibi 
bir durumumuz 
söz konusu 
değildir. Çünkü o 
Türkiye'nin 
borçlanmasını 
artırır, 
Türkiye'nin makro 
ekonomik istikrarını 
olumsuz yönde 
etkiler" 
"Türkiye’deki akar 
yakıt ürünlerindeki 
artışın temelinde şu 
an itibariyle artışlar

da vergi yok. 
Vergileri uzun 
süredir sabit tutuy
oruz. Hiçbir şekilde 
vergilerde bir artış 
söz konusu değil 
bu tamamen dünya 
petrol fiyatlarındaki 
artıştan kay
naklanıyor" 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları 
Derneği'nin 
(TÜSİAD), 
Danimarka Dışişleri 
Bakanı Lene 
Espersen'in 
Türkiye ziyareti 
çerçevesi'nde 
Hilton Oteli'nde 
düzenlediği 
"Türkiye-Danimar 
ka: Sürdürülebilir 
Büyüme için İşbir
liği" başlıklı basına 
kapalı yuvarlak 
masa toplantısına 
katıldı. Şimşek 
toplantının ardın
dan basın mensup 
larınm gündeme 
ilişkin sorularını 
yanıtladı.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL V0 GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
NATBAACILIK-YAYIHOLIIf-REKLAMCILIK

ELEMAH ARAMIYOR
VASIFLI CNC 

OPERATÖRÜ ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılmâsı 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-GEMLİK-KARACAALİ KÖYÜ ELEKTROPOMP SULAMA TESİSİ İNŞAATI 
Bursa İl Özel İdaresi Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Bursa-Gemlik-Karacaali Köyü Elektropomp Sulama Tesisi İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2011/62173

: Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu 16310 Yıldırım-BURSA
: 2243661800 - 2243661816
: tnfo@bursailozelidaresi.gov.tr
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ «

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta 
(Elektronik Kamu Atımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idâri şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

: Bursa-Gemlik-Karacaali Köyü
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

: Bursa İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası
Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu 16310 Yıldırım-BURSA

b) Tarihi ve saati : 18.05.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. T. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgi
lerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkü
leri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait 

olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da 
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere 

ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Tejcnik Perşonel: _

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Ziraat veya İnşaat Mühendisi
1 Elektrik Mühendisi
1 Makine Mühendisi
1 Topoğraf

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Adet Adı-Cinsi-Çeşidi Özelliği-Kapasitesi
2 Kamyon
1 Ekskavatör
1 Traktör
1 Su Tankı
1 Betonyer
1 Vibratör

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer 

alan A/ll ve A/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : Ziraat ve İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: . .. . . '
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa İl Özel İdaresi Tarım ve Köy İşleri Dai. Bşk. 

Tarımsal Hizmetler Müd., Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu 16310 Yıldırım-BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Özel İdaresi Tarım ve Köy İşleri Dai. Bşk. Tarımsal Hizmetler Müd. adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif.ettikleri bedelin % Tünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

mailto:tnfo@bursailozelidaresi.gov.tr
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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İHIM IIİIBI will rtıHııiııı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan ve 
genç tenisçilere her 
türlü hava şartında 
gece ve gündüz 
spor yapma imkanı 
sağlayacak olan 
Kapalı Tenis Kortları 
düzenlenen törenle 
açıldı.
Bursa'nın spor kenti 
kimliğini öne çıkar
mak amacıyla hazır
lanan 82 projenin 
bir kısmını tamam
layıp, hizmete açan 
ve diğer projelerin 
inşaatlarını da hızla 
sürdüren Büyük 
şehir Belediyesi, 
Acemler'de yap
tırdığı Kapalı Tenis 
Kortlarını düzenle
nen törenle hizmete 
açtı. Düzenlenen 
törene Başkan 
Altepe'nin yanı sıra 
AK Parti Milletve kil
leri Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu, Ali 
Kul, milletvekili 
adayları Hüseyin 
Şahin ve İsmet Su, 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer 
Gümüş, Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat
ları ile srorcu

L______________

gençler ve aileleri 
katıldı.
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak bu 
dönem kentin tüm 
değerlerini ön plana 
çıkarmaya çalıştık
larını bu doğrultuda 
spor potansiyelini 
de en iyi şekilde 
değerlendirmeye 
çalıştıklarını ifade 
eden Başkan 
Altepe, tesisleşme 
ye büyük önem 
verdiklerini hatırlat
tı. Eğitim kuruluları
na spor salonları, 
bölgesel yüzme 
havuzları ve amatör 
kulüplere yeni tesis 
ler kazandırmaya 
devam ettiklerini 
ifade eden Başkan 
Altepe, şu ana 
kadar 82 spor proje
si geliştirdiklerini, 
bunlardan bir kıs

mını hizmete açtık
larını, diğerlerini de 
kısa zaman içinde 
kullanıma açacak
larını kaydetti. 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
bünyesinde 3500 
lisanslı sporcu 
olduğunu dile geti 
ren Başkan Altepe, 
"Lisanssızlarla bir
likte bu sayı 6 bini 
buluyor. Sporcu 
ordumuz her geçen 
gün daha da 
güçleniyor. Yaptığı 
mız tesislerle 
spordaki başarıları 
mızı da artırıyoruz. 
Belediyespor bünye 
sindeki sporcu
larımız olimpiyatlara 
gidecek. Bu tesisler 
le artık olimpiyatlara 
daha fazla sporcu 
göndermeyi 
amaçlıyoruz” dedi.

Bursaspor, Spor 
Toto Süper Ligi'nin 
32'nci haftasında 
evinde karşılaşacağı 
Beşiktaş maçının 
hazırlıklarına ara 
vermeden başladı. 
Önceki akşam saat
lerinde yapılan 
antrenman ile zorlu 
randevuya hazır
lanan yeşil beyazlı 
ekip çalışmasını 
yardımcı antrenör 
Mutlu Topçu 
nezaretinde gerçek
leştirdi. Kayserispor 
müsabakasında 
forma giyen futbol
cuların düz koşu 
yaparak tamam
ladığı antrenmanda, 
diğer oyuncular ise 
ısınma koşularının 
ardından, dar alan
da kontrol pas çalış
ması yaptılar. 
Antrenmana 
sakatlıkları bulunan 
Ivankov, Sercan 
Yıldırım ve 
Kayserispor 
karşılaşmasında sol 
dizine darbe alan 
Vederson katıl
mazken Svenson 
takımdan ayrı düz 
koşu yaptı.
Bursaspor bugün

akşam saatlerinde 
yapacağı antren
manla Beşiktaş 
maçı hazırlıklarını 
sürdürecek.

SERCAN VE 
İVanKOV'UN 
DURUMLARI BU 
HAFTA NETLİK 
KAZANACAK 
Bursaspor'da 
sakatlıkları bulunan 
tecrübeli file bekçisi 
İvankov ile genç 
yıldız Sercan 
Yıldırım'ın durumları 
bu hafta netlik 
kazanacak. Kulüp 
Doktoru'ndan alınan 
bilgiye göre, sağ 
kasık adalesinde 
kanama olan 
İvankov 2 kez kont 
rol için ülkesine 

gitmesinin ardından 
tedavisine devam 
edildiği, ağrılarının 
geçtiği, bugün 
yapılacak antren
manda tekrar 
deneneceği ve duru
ma göre Beşiktaş 
maçında oynayıp 
oynamayacağına 
karar verileceği 
öğrenildi. Genç fut
bolcu Sercan 
Yıldırım'ın ise 
antrenmanda ani 
deparının ardından 
soİ baldır arkası 
adalede kanama 
olduğu, tedavisinin 
yapıldığı ve duru
munun iyi olduğu 
belirtildi. Sercan, 
Beşiktaş maçına 
yetiştirilmeye 
çalışılıyor.

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 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 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
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Gelir İdaresi Başkan 
lığının 2010 yılı 
Faaliyet Raporu, 
Türkiye'de en fazla 
vergi kaçağının 
gayrimenkul sek
töründe yaşandığını 
ortaya koydu. 
Faaliyet 
Raporundan der
lenen bilgilere göre, 
vergi denetiminde 
risk analizi çalış
maları çerçevesin 
de, geçen yıl "POS 
Satışları, Nakit 
Analizi, Muhtasar ve 
Gelir Vergisi 
Beyanlarının Çapraz 
Analizi, Değer Artış 
Kazancı, Konut 
Kredileri-Müteahhit 
Beyanları Karşılaş 
tırılması, Avukatlar 
ve POS'lu Tefecilik" 
projelerine dönük 
incelemeler gerçek
leştirildi.
Değer Artış kazancı 
Risk Analizi 
Projesinde, 1,896 
inceleme yapıldı. 
Satın aldığı gayri
menkulu 5 yıl içinde 
şatan emlak sahip
lerinin, değer artış 
kazancı kapsamında 
86 milyon 330 bin 
90 lira kazanç beyan 
ettiği, buna karşılık 
514 milyon 400 bin 
95 liralık geliri 
devletten kaçırdığı 
anlaşıldı.
Denetim elemanları, 
oluşan değer artış 
kazancını eksik 
bildiren emlak 
sahiplerine 43 mily
on 664 bin 633 lira 
vergi tahakkuk 
ettirirken, 69 milyon 
472 bin 532 lira da 
ceza kesti.
Denetim birimleri, 
İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyük 
kentlerde lüks 
konutlar inşa eden,

ev ve daireleri de 
daha proje aşa
masında satan 
büyük müteahhitlik 
şirketlerini de mer
cek altına aldı. 
Söz konusu fir
malardan 282'si 
Konut Kredileri- 
Müteahhit Beyanları 
Karşılaştırılması 
Projesi uyarınca de 
netime tabi tutuldu. 
Denetimler, müteah
hitlerin her 100 bin 
liralık konut satışın
da, devlete 41 bin 
liralık konut sattık 
şeklinde beyanda 
bulunduğunu, 59 
bin lirayı ise 
kaçırdığını gösterdi. 
Proje kapsamında 
282 müteahhitin, 
beyan ettiği satış 
ğenrı Sü miîyon 4(Î6 
bin 548 lira, 
kaçırdıkları gelir de 
42 milyon 602 bin 
453 lira oldu. 
İncelemeler sonu
cunda müteah
hitlere 1 milyon 876 
bin lira vergi farkı 
çıkarıldı. 4 milyon 
910 bin lira da ceza 
uygulandı.
Kontör ve Altın 
Ticareti Yapan 
Mükellefler Projesi 
ile de 227 POS tefe
ci denetime alındı. 
Bunların 63 milyon 
575 bin 318 lira gelir 
elde ettiği, ancak 
bunun 32 milyon 
235bin 165 lirasını 
bildirip, 31 milyon 

340 bin 153 lirayı 
gizlediği belirlendi. 
POS tefecilere de 12 
milyon 997 bin 848 
lira vergi ve ceza 
kesildi.
42 avukatı da özel 
incelemeye alan 
Gelir İdaresi, bu 
meslek grubunda 
yüzde 29'luk bir 
vergi kaçağı tespit 
etti. Avukatların, 3 
milyon 914 bin 723 
liralık beyana 
karşılık, 1 milyon 
531 bin 984 lirayı 
kayıt dışı bıraktığı 
gözlendi.
Faaliyet Raporu, 
Gelir İdaresinin her 
ay bankalardan 
toplu döküm aldığı 
kredi kartlarıyla 
yapılan satışlarda 
bile işletme sahip
lerinin vergi kaçır
maktan kork
madığını gözler 
önüne serdi.
POS Satışları 
İzleme Projesi 
adı altında 752 
mükellefin beyan ve 
satış bilgileri 
karşılaştırıldı. 
Bu mükelleflerin 
kredi kartı yoluyla 
beyan ettiklerinden 
39 milyon 828 bin 
290 lira daha fazla 
satış yaptığı 
anlaşıldı. Satışlarını. 
düşük gösteren 
işletmelere 9 milyon 
115 bin 980 lira 
vergi ve ceza 
tahakkuk ettirildi.

Nisan enflasyonu yükseldi
Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2011 yılı 
nisan ayı enflasyon 
verilerini açıkladı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2011 yılı 
nisan ayı enflasyon 
verilerini açıkladı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, 2011 
Nisan ayında aylık 
bazda enflasyon 
TÜFE'de yüzde 0.87, 
ÜFE'de ise yüzde 
0.61 artış gösterdi. 
Yıllık enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 4.26, 
ÜFE'de yüzde 8.21 
oldu.
Piyasa beklentileri 
TÜFE'nin yüzde 
0.96, ÜFE'nin ise 
yüzde 1.25 oranında

Benzine bir zam daha!
TÜPRAŞ’ın rafineri 
çıkışına yaptığı 
zamla birlikte 
bugünden itibaren 
pompada 95 ve 97 
oktan benzine 9 
kuruş zam yapıldı. 
Böylece 95 oktan 
benzin 4.29 liraya, 
97 oktan ise 4.4 
liraya yükseldi. 
Benzinin litresi hızla 
4.5 TL’ye koşuyor. 
TÜPRAŞ, bugünden 
geçerli olmak üzere 
benzine 9 kuruş 
daha zam yaptı. 
Zam sonrasında 97

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

artacağı yönünde 
idi.TÜFE'nin nisan 
ayında yüzde 0.87 
artması ile birlikte 
enflasyon 2011 
yılındaki yükselişini 

oktan benzinin litre
si 4 TL 40 kuruşa 
kadar çıktı.
Uluslararası 
piyasalarda artan 
ham petrol fiyatları, 
benzin ve motorin 
zammını tetiklemeye 
devam ediyor.
Geçen hafta cuma 
günü akaryakıtta 
yeni bir ayarlama 
yapması beklenen 
TÜPRAŞ, benzine 
bugünden geçerli 
olmak üzere 9 kuruş 
zam yaptı. Zam son
rasında 95 oktan 

NÖBETÇİ ECZANE
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devam ettirdi. TÜFE 
bu yılın ocak ayında 
yüzde 0.41, şubat 
ayında 0.73, mart 
ayında ise 0.42 artış 
kaydetmişti.

benzinin litresi 4 TL 
29 kuruşa, 97 oktan 
benzinin litresi de 4 
TL 40 kuruşa kadar 
çıktı. Benzinde, bu 
zamla birlikte 5 TL 
için de geri sayım 
başladı.
TÜPRAŞ, son olarak 
19 Nisan’da 95 
oktan benzinin litre
sine 6 kuruş, 97 
oktan benzinin litre
sine de 9 kuruş zam 
yapmıştı. Sektör 
yetkilileri, zamlanan 
benzini, motorinin 
izleyeceğini bildirdi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 10 51
- 513 10 53

513 29 54
513 10 28

_________ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

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

HASTANELER

Sahil Dav. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TEK Arıza ı
TEK işletme ı
Statyum ।
Orm.Böl.Şef. ।
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane <
Askerlik Şb. ı 
Karayolları < 
Liman Baş.
Mal Müd. I
Nüfus Md. I 
özel Id. Md. I 
Tapu Sicl. Müd. ! 
Müftülük I
Gümrük Md. ! 
Ver. Dairesi Md. I 
ilçe Tarım Müd.' I 
İlçe Seç. Md. I 
Halk Eğitim Müd. I 
İŞ-KUR _______ I

BELEDİYE

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Bursa 
Mudanya 
Yanikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Total gaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Oto gaz 
Bayza Patrol

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

»IIİISİHIM

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3956 

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)

»M

mçai
ILIMIMIN

ÇMCl 
im.ui

Rezervasyon 
(Tel :513332i)



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€P€Z Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteril^ 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır^g^H

TEL: 51310 71 - GSM: 0.531560 18 99 
e-mail:miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Sohtk’ t Takma+Balans

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

Goodyear bayilerinden yapılan 
atımlarda KDV bizden. 

OiİtH, Wl!

Başbakanın 
konvoyuna saldın

Başbakan Erdoğan'ın Kastamonu 
mitingine giden polis ekipleri, dönüş 
yolunda el bombası ve silahlı saldırıya 
uğradı. Saldırıda 1 polis şehit oldu, 1 
polis de yaralandı. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da miting 
yaptıktan sonra helikopterle 
Amasya'ya geçti. Başbakanlık oto
büsü ise Ankara'ya doğru hare kete 
etti. Silahlı saldırının ardından eskort 
aracına el bombası atıldı ve araç yan
maya başladı. Recep Şahin isimli 
trafik polisi şehit oldu. Yaralanan 
Metin Kuşun ise arkada bulunan 
Başbakanlık otobüsüne sığındı.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 
aracılığıyla yaptığı birleşik oy 
pusulası basım ihalesini 
"rekabet şartlarının oluşma 
dığı" gerekçesiyle iptal etti.

Haberi sayfa 6’da

Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ilk toplantısı dün yapıldı

iftWwii imi wiiMii
Gemlik Belediye Meclisi 
Mayıs ayı olağan toplan
tısında, Belediye Teknik 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem San’ya asgari 
ücret karşılığı maaş 
ödenmesine karar verdi. 
Mecliste bir yılı dolan 
komisyon üyelikleri için 
seçim yapılırken, 
MOBESE kameralarına 
ek olarak plaka okuma, 
hız, ışık sistemi ilave 
edilmesi konusu ele 
alındı. Haberi sayfa 4’de

Sıtatttgl

1865 yılında Bursa 
ilçelerinde açılan 
ilk mektep olan 
Umurbey Rüştiye 
si'nin kurulmasında

büyük katkıları olan 
Umurbeyli Hacı Etem 
Ağa düzenlenen 
pilav günü ile anıldı. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Sarı’ya asgari ücret.
Gemlik Belediye Meclisi dün Mayıs ayı 

toplantısını yaptı.
Yoğun bir gündemle toplandı Belediye 

Meclisi..
Salona girdiğimde, Başkanvekili Refik 

Yılmaz, sinevizyon gösterisiyle iki ayı dol
mayan hizmet dönemine ait çalışmaları 
konusunda üyelere bilgi veriyordu.

Bunun bitiminde 14 önerge gündeme 
alındı.

Dikkat çeken önergelerden bazıları daha 
önce CHP’Iilerin oylarıyla meclisten ge 
çen, Atatürk ve Emin Dalkıran Kordonla 
nnda içkili yerler konusu idi.

önerge sahibi ise kendine göre MHP’den 
istifa eden, partisine göre ise ihraç edilen 
Başkanvekili Mehmet Çelik’ti. Devamı 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 açılan İşyerimizde sîzleri 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
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Hacı Etem ftğa törenle amili

Muhalif misin yandın..!
Kurgu böyle...
Seçime giderken muhalif belediyeleri 

ırgalayacaksın.
Irgalayacaksın ki seçmen tercihi etki 

lensin.
Irgalayacaksın ki ayağına dolaşması 

olası taşlar ortadan kalksın.
Ucuz mucuz kim ne derse desin, fır

satçı muhterislerin ortaya koyduğu 
siyasetten anlaşılan budur.

Sendense serbest.
Ne isterse yapsın...
Kılına bile dokundurmazlar.
Ama muhalifsen asarlar adamı alim 

Allah.
Suyu örneğin...
Bedava versen bile suçlusun.
Yargının pençesine düşürülürsün.
Gıkını çıkaramazsın.
Hoş çıkarsan da dinleyen kim?
De ki; atılan suçun niteliği tıpa tıp 

aynı...
Muhalifsen yandın.
İktidarsan ballısın.
Kesin yırtarsın.
Gemlik’te,
Yalova’da,
Daha birçok muhalif belediyede,
Son olarak da,
İzmir’de, Bayraklı’da, Karabağlar’da, 

Kuşadası’nda başkanlar, başkan 
yardımcıları, belediye meclis üyeleri, 
bürokratlar, teknokratlar adaletin kan
tarına çıkarılıyor teker teker.

Ammaaa...
Kayseri’de,
Elazığ’da,
Malatya’da yolsuzluk, usulsüzlük arş- 

ı ala’ya çıkmış.
Duyan yok.
Müfettiş raporları havada uçuşuyor.
Gören yok.
Hukuksuzluk dizden yukarı aşmış...
Harekete geçen yok.
Hak, hukuk...
Din iman...
Vicdan...
Tel tel dökülüyor.
Varsa güç...
Yoksa iktidar...
İktidar koltuğuna bağlı “olanak”ları 

elden bırakmamak için tüm silahlar 
acımasızca kullanılıyor.

Silah...
Duruma göre nitelik değiştiriyor.
Bazen kamera,
Bazen kredi,
Çoğu kez de İçişleri Bakanlığı eliyle 

soruşturma olarak yöneliyor hedefe...
Yazık, çok yazık.
İnsanın içi acıyor.
Ruhu sıkılıyor.
Ama bir gün...
Güzel ülkemin bağımsız ve özgür 

insanları bu cendereden çıkacaklar...
Yakındır yakın...

1865 yılında Bursa 
ilçelerinde açılan 
ilk mektep olan 
Umurbey 
Rüştiyesi'nin 
kurulmasında büyük 
katkıları olan 
Umurbeyli Hacı Etem 
Ağa düzenlenen pilav 
günü ile anıldı. 
Havanın yağışlı 
olması nedeniyle 
Umurbey Çok Amaçlı 
Salonu’nda yapılan 
anma ve pilav günü 
etkinliklerine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, İl 
Genel Meclisi ve

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 
Zeki Coşkun’a ait verg ilevhası 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Belediye Meclis 
üyeleri, davetliler, 
okul müdür ve 
.öğrencileri ile vatan
daşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstik
lal Marşı’nın okun
masının ardından 
anma günüye şenlik
leri düzenleyen 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hüseyin 
Kaftan, 146.ncısı kut
lanan Umurbey 
Rüştiyesi'nin kuru
luşunda büyük emeği 
geçen Hacı Etem 
Ağa'nın çektiği sıkın
tılardan örnekler 
vererek her Mayıs 
ayının ilk haftasında 
anma töreni ve şen
liklerin yapıldığını 
söyledi.
Umurbey Rüştiye 
si'nin zorluklarla 
kurulmasına vesile 
olmuş Hacı Etem 
Ağa'nın aramızda 
olan torunlarını kutla
yarak konuşmasına 
başlayan Gemlik 
Belediye Başkan

Vekili Refik Yılmaz, 
"Artık Rüştiye mek
tepleri yok, 
Cumhuriyetimizin 
modern okulları var, 
bizim görevimiz de 
yeni okullar yapmak
tır. Sermayenin 
rengine bakmadan 
Bursa'da bulunan 
özel okullara yazı 
yazarak çağrıda 
bulundum. Gemlik'te 
eksikliği olan özel 
okulların çoğalması 
için yatırımlarını bek
liyorum. Gemlik’imizi 
okullarıyla, piknik 
alanlarıyla, çocuk 
parklarıyla ve 
yeşil alanlarıyla 
Marmara'nın incisi 
olmaya devam 
ettirelimZşeM inde 
konuştu.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik'te yaptığı 
konuşmada; anlamlı 
bir günü kutlamakta 
olduklarını belirterek, 
"Toplumda iyi iş 
yapanlar unutulmu 
yor. Eğitim bir toplu 
mun en önemli 
gözdelerinden biridir. 
Modern okullarımızın 
temellerini oluşturan 
Rüştiye Mektebimizin 
tüm zorluklara rağ
men Umurbey'de açıl
masına vesile olan 
Hacı Etem Ağa'ya 
Tanrı’dan rahmet 
diliyorum. İnşallah 
ülkemizde daha çok 
Hacı Etem Ağa'lar 
yetişir" dedi.

Bilal Çelik

Konuşmaların ardın
dan Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin folklor 
gösterileri zevkle 

Refik Yılmaz

izlendi. Programın 
sonunda ise misafir
lere geleneksel tavuk
tu pilav, ayran ye | 
irmik helvası ikram > 
edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Olum soludular YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
aynı aileden 4 
kişinin sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından zehirle 
nerek yaşamını 
yitirmesinin ardın
dan, hastaneye 
kaldırılan 4 çocuk
tan ikisinin taburcu 
edildiği bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Ulus Mahallesi Ova 
Sokak'ta oturan

Intemeı tefede siıaa itiıte iiMKanıfc
Bursa'da, bir inter
net kafede sigara 
içen genç, kendisini 
ikaz eden şahıslar 
tarafından bıçak
landı.
Olay, önceki gece

Çocuk istismarcısına 15 yıl hapis
. . •

Bursa'da 14 yaşın
daki K. Y. ile kardeşi 
11 yaşındaki O.
Y. 'yı motosikletine 
bindirip Uludağ yolu 
na çıkarttıktan sonra 
ormanlık alana 
götürerek kıza cinsel 
istismarda bulun
duğu öne sürülen 60 
yaşındaki Sabri G.'e, 
15 yıl hapis cezası 
verildi.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Alacahırka 
Mahallesi'nde oturan 
emekli işçi Sabri G., 
2 yıl önce 50 kuruş 
vererek kandırdığı K. 
Y. adlı kız ve kardeşi 
O. Y. 'yi motosikle
tine bindirip Uludağ

Iwstunicu tacirlerinin omu polis Mıı
Bursa'da, İstanbul'
dan getirdikleri 
uyuşturucu hapları 
satmak isteyen 4 
kişi polis tarafından 
yakalandı. Araç 
içerisine gizlenmiş 
yaklaşık 200 bin lira 
değerindeki 13 bin 
500 ekstasy, hap 
narkotik köpeği 
'Chocolate' tarafın
dan bulundu.
İstanbul'dan 
Bursa'ya çok sayıda 
uyuşturucu hap 
getirileceği ihbarını 

Mehmet (46) ve 
Makbule Çoban (47) 
çifti ile 6 çocuğu, 
sobadan çıkan kar- 
bpnmonoksit gazın
dan etkilendi.
Çocuklardan biri 
sabah uyandığında 
anne ve babası ile 
kardeşleri Recep 
(12) ve Nurcan'ı (9), 
baygın buldu. 
Adı açıklanmayan 
çocuğun, mahalle 
sakinlerine durumu

23.30 sıralarında 
Panayır Mahallesi 
Nilüfer Caddesi 
üzerinde bulunan 
bir internet kafede 
meydana geldi. 
İddiaya göre, içeride

Yolu'ndaki ormanlık 
alana götüren G., 
burada K. Y. 'ye cin
sel istismarda 
bulunurken jandar
ma tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Sevk edildiği nöbet 
çi mahkeme tarafın
dan tutuklanan ve 
hakkında Bursa 
3'uncü Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'çocuğun cinsel 
istismarı" suçundan 
15 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan Sabri 
G.'in yargılaması 
tamamlandı. 
Mahkemedeki karar 
duruşmasında ken- 

alan Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri, olayla ilgili 
Mahir A. (48), 
Rasim S. (31), 
Hülya K. (38) ve 
Aygün N. 'yi (34) tak
ibe aldı.
Şüphelilerden 
Aygün N. ve Hülya 
K. İstanbul'dan 
aldıkları uyuşturucu 
hapları Rasim K. 'nın 
aracına koyduktan 
sonra Bursa'ya 

bildirmesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil ekibi, 
Mehmet Çoban'ı 
Yüksek ihtisas, 
anne Makbule 
Çoban, çocuklardan 
Recep, Nurcan ve 
isimleri öğrenile
meyen diğer 
4 çocuğu Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesine 
kaldırdı.
Mehmet ve Makbule 

sigara içen H.K. (24) 
kafe sahipleri 
tarafından ikaz edil
di. Çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine 
bıçağa sarılan B.T. 
(28), H.K.'yı bıçak

dişine yöneltilen 
suçlamayı kabul 
etmeyen Sabri G. 
"Çocuklar benden 
kendilerini 
gezdirmemi istedi. 
Motosikletimle 
onları dağ yoluna 
çıkarttım. Burada 
tuvalet ihtiyaçları 
geldiğini söylediler 
ve durduk. Ormanlık 
alana indik. K. Y. 
tuvalet ihtiyacını 
giderdikten sonra 
ben onun pantolo
nunu giymesine 
yardımcı oldum. Bu 
sırada elim cinsel 
organına dokunmuş 
olabilir. Ben zaten 
çok pişmanım.

dönmek istedi. 
Otobüsle Bursa'ya 
gelen iki kadını 
alan Mahir A. 'nın 
aracını takip eden 
ekipler, önce Rasim 
K. 'nın kullandığı 
otomobili İstanbul 
Yolu üzerinde 
durdurdu. Aracın 
içerisinde narkotik 
köpeği Chocolate'ın 
yaptığı aramada 
sürücü koltuğunun 
altına yapılmış 
gizli bölmenin 
içerisinde 13 bin 

çifti ile çocukları 
Recep ve Nurcan, 
kaldırıldıkları has
tanelerde müda
halelere rağmen 
yaşamlarını yitirdi. 
Tedavisi tamam
lanan 4 çocuktan 
2'si ise taburcu 
edildi.
Öte yandan, ölen 
4 kişinin cenazesi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı 

ladı. Şahsın alınan 
doktor raporunda 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

Onlara bir şey yap
madım" dedi.
Yargılama sonunda 
mahkeme tutuklu 
sanık Sabri G.'i, K. Y. 
'ye karşı işlediği cin
sel istismar ve su 
çundan kendisine 
önce 3 yıl hapis 
cezası verdi.
Mahkeme heyeti, 
Adli Tıp kurumun- 
dan gelen raporda 
sanığın yaptığı cin
sel saldırı eylemi 
sonucu mağdurun 
ruh sağlığının bozul- 

, duğunun belirtilmesi 
nedeniyle G.'in ceza
sını artırarak 15 yıl 
hapis cezasına 
çıkarttı.

500 adet ekstasy 
hap ele geçirildi. 
Uyuşturucu 
maddeleri bulan 
ekipler daha 
sonra Mahir A. 'nın 
kullandığı 
otomobili 
de durdurup ototno- 
bilin içerisindeki üç 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şüpheliler, 'uyuştu
rucu madde 
ticareti yapmak' 
suçundan Cumhuri 
yet Savcılığı'na 
sevk edildi.

X, Diş Hekimi
. /kşfc Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
MKtT^v www.milliyet/blog/özcan vura)

Küçük partiler kaybolacak !...

Seçim sürecine girildi ve partiler vaat
lerini açıkladı.

Şimdi söz seçim meydanlarının...
Nasıl bir tablo çıkacağı merak ediliyor.
Seçime iki ay kala büyük bir olay 

olmadığı takdirde, Meclis tablosu pek 
değişmeyecek gibi görünüyor.

İki parti öne çıkıyor, AK Parti ve CHP...
Sonrada BDP...
AK Parti'nin Doğu ve Güneydo ğu'da 

Kürt sorununa duyarlı isimleri yeniden 
aday göstermemesi ve liste çeşitliliği 
BDP'nin şansını artırıyor.

MHP de şu aşamada yüzde 10-15 
bandında gidip geliyor.

Sayın okurlarım; Peki, bu seçimlerde 
küçük partilerin durumu ne olacak diye 
merak ediyor musunuz?..

2002 genel seçime bakınca çok sayıda 
partinin yüzde 2 ile 9 arasında tek başı
na oy aldığını görüyoruz.
Toplamı % 30 ..
İnanılmaz bir rakam...
22 Temmuz 2007 seçimlerinde durum 

biraz değişiyor.
DP: 5,50, GP: 3, SP; 2,50...
Toplam 11...
Bu bile, bir öncekine göre çok değil 

ama bir partiyi Meclis'e taşımak için 
v yeterli.

Önümüzdeki 12 Haziran seçimleri ne 
20'ye yakın parti giriyor, ama geçmişin 
devamı olabilecek ve etkili olmaları bek
lenen "küçük parti" sayısı çok değil. ..

Başta Has Parti olmak üzere, 
Demokrat Parti, Saadet Partisi,

BBP ve Hak ve Özgürlükler Partisi'ni 
bu kategoride sayabiliriz.
Türkiye Partisi Genel Başkanı 

Abdüllatif Şener bağımsız aday olduğu 
için partisi genel seçimlere girmiyor.

Peki, nasıl bir sonuç alacaklar? ..
Anadolu'da küçük partilere gidecek 

oylar AK Parti ve CHP arasında pay
laşılacak.

Batı'da ise daha çoğu CHP'ye gidecek.
Bütün küçük partilerin alacağı oy 

oranı ilk kez yüzde 10'un altında ola
cak."

Aslında bu sürece biraz da DP ve 
Saadet Partisi'ndeki siyasal müdahalel
er yol açtı.

Özellikle de eski merkez sağ aşağı 
çekilerek CHP'ye yönelmenin önü 
açıldı.

Sayın okurlarım; CHP'nin de eski 
merkez sağcıları aday göstermesinin 
arkasında yatan gerçek bu...

Bence bunu iyi tahlil etmelisiniz.
Bu seçim hislerin ön plana alınmadığı, 

aklın önde olduğu, küçük sebeplerin 
büyütülmeden, birlik içinde hedefe 
yönelme seçimi olmalıdır...

İyi okuyun..
Kısaca 12 Haziran 2011 seçimleriyle 

"küçük partiler" tarih olacak.
Böylece önümüzdeki süreçte, büyük 

partilerin içinde farklı kesimlerin temsil 
edildiği, bir anlamda parti içi koalisyon
ların oluşacağı, "yeni bir siyasal sis- 
tem"e gidişin de temeli atılmış olacak.

Ben küçük aklımla böyle düşünüyo
rum!...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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meclis, Sarıya asgari aereti umun Idhim
GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Sarı’ya asgari ücret
Çelik’in bir başka önergesi ile Ay tepe 

Restaurant’s içki verilmesi konusuydu.
Buranın da içkili yerler bölgesinden çıka 

rılmasını istiyordu.
Çelik bununla da kalmadı, CHP’nin tüm 

sorumluluğunu üzerine aldığı, Körfez 
spor’a verilen hah sahası, Gemlikspor’a 
verilen katlı otopark ve Gemlik Belediye 
spor’a verilen Sosyal Yaşam Merkezinin 
tahsislerin kaldırılmasını talep etti.

Bu öneriler, komisyonlara gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün istemi olan 

MOBESE Kamera sistemine ses, ışık ve 
hız ünitelerinin eklenmesi için destek 
konusuydu.

İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kerdige, bu 
konuda meclise bilgi verdi.

Bu da komisyona gönderildi.
Belediye Meclisi’nin mutad konülarından 

olan komisyon seçimlerinde CHP - MHP 
ittifakı sürdü.

Tüm komisyon seçimlerinde CHP ve 
MHP ittifakı üstünlüğünü korudu.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile 
Başkan Yardımcıları Özkan Ateşli ve 
Cemil Acar’ın Cumhuriyet Savcısının iste 
mi üzerine İçişleri Bakanlığınca görevle 
rinden uzaklaştırılmasından sonra, 
Başkan vekilliği için yapılacak seçimlerde 
yaşanan olayların kahramanı Muharrem 
San’ydı.

Hatırlarsanız, Sarı o günlerde partisi 
içinde Başkanvekilliği istemiş, 4 aday 
arasında seçilemeyince, adaylıkta İsrar et 
miş, bu olamayınca Başkanvekilliği iste 
miş konu kritik oylama öncesi pazarlığa 
götürülmüştü.

Bu konuları daha önce yazmıştım.
Buna fırsat bilen AKP koltuğa sahip ol 

mak için, MHP’li Mehmet Çelik ile CHP’li 
Muharrem Sarı, seçim anında partilerinin 
kararlarına karşı, koltuk uğruna 
AKP’lilerle bir olmuştu.

Ben de, bunun üzerine 1 6y+ koltuk* 
maaş yazmıştım.

Gelinen noktada, AKP’li aday başkanve 
killi koltuğuna oturmuştu.

Başkanvekili Yardımcılığı koltuğuna ise 
yazdığım gibi Çelik ve Sarı getirildi.

Ama geçen zamanda, CHP ile MHP ko 
misyonlarda AKP ye karşı ittifak kurdu. 
Encümen üyeliklerinde ve tüm komisyon 
larda üstünlüğü elde ettiler.

Dün ise, Muharrem Sarı’nın koltuk karşı 
lığı alacağı maaş gündemdeydi.

Başkanın maaşının 3/2’sinin üst limitin 
de maaş önerildi. Sarı için. Ancak, 
CHP’liler bunu engelledi.

Bu engelleme sonucu Muharrem Sarı 
asgari ücretli bir işçinin maaşını alacak.

Sarı, AKP’li başkan için oy verdikten 
sonra hiçbir maddi menfaat beklemediğini 
söylüyordu.

Aslında bu bile bence çok. Sarı, ücret 
almadan hizmet yapmalıydı. Önemli olan 

İ tabanının ve cemaatinin onu bir mevkide 
görmesi değil miydi!

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Mayıs 
ayı olağan toplan
tısında, Belediye 
Teknik Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı’ya 
asgari ücret karşılığı 
maaş ödenmesine 
karar verdi.
Meclisin bu kararı 
Ak Partili üyeler 
arasında şok yarattı. 
Dün, saat 15.oo’de 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu bitişiğindeki 
Belediye Hizmet 
Binasi’ndaki meclis 
salonunda Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz başkanlığın
da toplanan meclis 
toplantısında 
gündemde 
bulunan maddeler 
görüşüldü.
Gündemde bulunan 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı’nın 
2011 yılına ait aylık 
ödeneklerinin 
tespiti ile ilgili Mali 
Hizmetler Müdürlü 
ğü’nün görüşülmesi 
sırasında, Başkan 
Yardımcılarının 
Belediye Yasası’nın 
49. maddesine göre 
Belediye 
Başkanlarının aldığı 
maaşın 3/2 sini 
aşmaması gerektiği
ni belirtiyor.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
eski başkan yardım
cılarının ve idari 
başkan yardımcısı 
Mehmet Çelik’in 
meclisçe kabul 
edilen ücretinin 
yasanın en üst . 
limitinden 
ödendiğine dikkat 
çekerek, aynen 
oylanmasını istedi. 
Ancak, CHP Grubu 
adına söz alan 
Necdet Ersoy yap
tığı konuşmada 
Muharrem Sarı’nın 
CHP’nin kendisini 
başkan adayı 
göstermediği 
nedeniyle parti
lerinden ayrıldığını 
belirterek, “Bu 
süreçte başkan 
vekilliğine aday 
olması ile ilgili 
olarak hiçbir men- ' 
faat beklentisinin 
olmadığını, ancak 
tabanını ve cemaa
tinin kendisini 
mevki sahibi olarak 
görmek istediğini 
ileri sürmekteydi. 
Ayrıca, bu beyanları 
yazılı medyada da 
aynen yeralmış

bulunmaktadır. 
Daha sonra ise 
herkesin bildiği 
üzere, bu arzusu bir 
miktar eksen kay
ması ile başkan 
yardımcılığına 
getirilmek suretiyle 
gerçekleşmiş oldu. 
Bugün gelinen nok
tada gerek kendi 
gerekse tabanının 
ve cemaatinin arzu
ları bütünüyle 
gerçekleşmiş durum 
dadır. Bu durumda, 
CHP grubu olarak 
evvelce yapmış 
olduğu samimi 
beyanlarım ciddiye 
alıyor ve ayrıca 
hakkındaki spekülas 
yonların da gideril 
meşine katkı yapaca 
gına inancımız 
nedeniyle kendisine 
Belediye başkan 
yardımcılığı görevi 
için 800 lira 
sembolik ücret 
öneriyoruz. ” dedi. 
Ersoy’un bu önerge
si üzerine, başkan 
vekili Yılmaz, 
konunun oylandığını 
söyledi. CHP’liler 
buna itiraz edince 
iki öneri de teker 
teker oylandı. 
Muharrem Sarı’nın 
maaşının 800 lira 
olması CHP ve 2 
MHP’li üyenin oyla 
rıyla kararlaştırıldı. 
Belediye başkanının 
4 bin 130 lira oldu 
ğu, başkan yardım
cısı Muharrem San 
için önerilen maaşın 
ise bunun 3/2 siydi. 
Meclis, Muharrem 
Sarı’nın maaşını 
başkan maaşının 3/2 
si kabul etmeyince 
Muharrem Sarı’nın 
maaşı brüt 800 lira 
olarak kabul edildi.

BİLGİ VERDİ 
Belediye Meclisi’nin 
gündem görüşme 
leri öncesinde 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, göreve 
geldikten sonra yap
tığı hizmetler ile 
ilgili çalışmaları 
meclis üyelerine 
sinevizyon gösterisi 
ile anlattı.
Daha sonra, gün

dem maddelerine 
geçildi.
Yapılan komisyon 
seçimlerinde Milli 
Eğitim Kültür ve 
Spor Komisyonuna 
Gürhan Çetin kaya, 
Zafer Ülgen, Binali 
Derin, Aydın 
Bayraktar, Fevzi 
Ayyıldız, Hukuk 
Komisyonu üyelik
lerine Necdet Ersoy, 
Fikret Çoiakoğlu, 
Suat Laçinok, Aslan 
Özaydın, Aydın 
Bayraktar, Çevre 
sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
üyeliklerine Yalçın 
Erdoğan, Cemil 
Kurt, Ömer Kahra 
man, Necmettin 
Rama, Aydın 
Bayraktar seçildiler. 
Meclis üyelerinin 
huzur hakkı ile ilgili 
görüşmelerde, 
Belediye Yasasının 
32. maddesine göre 
tavandan ödenme
sine karar verildi. 
Belediyeye kısmı 
veya tam zamanlı 
çalışacak avukat 
alınmasıyla ilgili 
karar meclisçe 
kabul edilirken, 
Kadın Sığınma evi 
konusunda Çevre 
ve Sağlık Komisyo 
nu Başkanı Cemil 
Kurt meclis üyeleri 
ne bilgi verdi ve 
komisyon olarak 
245 metrekare 
arsanın kadın sığın
ma evi için ayrıl
masını uygun bul
duğunu söyledi. 
İmarla ilgili konular 
İmar Komisyonuna 
havale edilirken, 
2011 yılına ait 
otopark bedellerinin 
belirlenmesi ise 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na gön
derildi.
Belediye Meclisinin 
önemli konularından 
bir tanesi de 
Gemlik’e yapılması 
istenen Bölge 
Hastanesi yerinin 
imar planlarına 
işlenmesi konusu 
oldu. İmar Komisyo 
nu Başkanı Arzu 
Karataş, Bölge Has 
tanesi’nin yapılacağı 

Hâzineye ait arazi 
konusunda meclis 
üyelerine bilgi verdi. 
Daha önce planlar
da bu yerde eğitim 
alanı bulunduğunu 
belirten Karataş, 
okulun Bölge Hasta 
nesi’nin kuzeyinde 
yol kenarına 
alındığını belirtti. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz Bölge 
Hastanesi yanında 
bulunan Hâzineye 
ait arazilerin plan 
değişikliği yapılarak, 
eğitim alanına ayrıl
masını önerdi.
Yılmaz, konuşmasın 
da bu alanın eğitim 
alanı olarak ayrıl
masının özel okulla 
rın burada okul 
açarak Gemlik’teki 
eğitime katkısı ola
cağını söyledi. 
Bu öneri komisyon 
başkanı ve CHP 
gurubu tarafından 
eleştirilere neden 
oldu. Komisyon 
Başkanı Arzu 
Karataş, “Gemlik 
içinde eğitim alanı 
olarak ayrılmış bir 
çok yer var. Ancak, 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı bu alanları 
kamuaştırmıyor.
Vatandaşlar mağdur 
durumda. Biz, bura
da Hazine arazisin 
de özel okullara yer 
açarsak, vatandaşa 
ne diyeceğiz” dedi. 
CHP gurubundan 
Necdet Ersoy ise 
konuşmasında bura
da özel okulların 
açılmasının TSO 
Gazi İlköğretim veya 
Çınar İlköğretim 
okullarındaki öğren
ci sayısını azaltma 
yacağını iddia etti. 
Ersoy, “Okul yapma 
devletin görevi. 
Devletimiz neden 
okul alanlarını 
kamulaştırmıyor. 
Neden bu işe hep 
belediyelere yap
tırıyoruz. Vatandaş 
ben okul yaptırmak 
istiyorum derse, 
konuyu meclisi top 
lar hemen görüşü 
rüz” dedi. Konu, 
İmar Komisyonuna 
gönderildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHMi nemirören tlen Gemlik ziyareti Yann donacancl
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
Arif Demirören 
Gemlik i ziyaret etti. 
Esnaf gezisi ve 
Gemlik halkı ile soh
beti esnasında 
emekti bir pazarcı 
duygulu sohbeti 
vatandaşların 
dikkatinden kaç
madı. Demirören; 
"Bu gün o amcamız 
yıllarca ülkesi için 
emek vermiş emekli 
olmuş ama durumu 
ortada onun ağla
ması beni Türk 
Vatandaşı olarak 
utandırdı, ona da 
söyledim sabredin 
40 gün kaldı. O 
emekli büyüğümüze 
bu hayat şartlarını 
reva görenlerden 
hesabını soracağız" 
dediler.
Akşam ziyaretinde

lif 1IMIİIB illi III. IIMIİIİ Bill İli
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
Salih Top, seçim 
çalışmaları kap
samında geldiği 
ilçemizde gazetemizi 
de ziyaret etti. 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, kadın kolu 
üyeleri ile birlikte 
Gemlik’te esnafı 
ve sivil toplum 
kuruluşlarını gezen 
CHP Bursa 
Milletvekili Salih 
Top, gazete 
mize sahibi ve baş 
yazarı Kadri Güler 
ile Bursa’nın ve 
ülkenin içinde 
bulunduğu siyasi 
görüş durum 
konusunda görüş 
alışverişinde 
bulundu.
Top, seçildiği 
takdirde Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’nde Gem 
lik’in de sorunlarını

Adliye köyüne giden 
Demirören;
"Türkiye şartlarında 
dikkatten kaçan bir 
memur kesimi var. 
İmam ve müezzinle 
rimiz geleneklerimiz 
ve inançlarımız 
gereğince eşleri 

ÇHP Bursa Milletvekili adayı Salih Top, İlçe Başkanı Dursun Özbey, 
yönetim kürulu ve kadın kolu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret etti

yakınen takip ede
ceğini belirterek, 
12 Haziran’da 
yapılacak olan 
milletvekili genel 
seçirrçlprinde 
Türkiye’nin AKP 
iktidarından mutlaka 
kurtufması gerektiği
ni söyledi.
CHP Genel Başkanı 
Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 

çalışmayan tek 
maaş ile geçinen 
memurlarımızdır. 
İmam hatip mezunu 
olmaktan gurur duy
duğunu söyleyen 
Başbakan ya maaş 
larında iyileştirme 
yapmalı ya da mesai 

halkın büyük sevgi 
ve sempatisini 
topladığını belirten 
Salih Top, CHP’nin 
12 Haziran’da bekle
nenin üstünde oy 
alacağını ve 
Türkiye’yi AKP ikti
darından kurtara
cağını söyledi. 
Top, seçimlere 
bir ay kala 
Savcılığın İzmir 

uygulamasına 
geçmelidir. O 
bugün yapmazsa 
13 Haziranda 
bunu MHP olarak 
biz yapacağız." 
diyerek Gemlik 
programlarını 
tamamladılar.

Belediyesi’nde 
soruşturma başlat
masını anlamlı 
bulmadığına dikkat 
çekerek, AKP’nin 
yargıyı da 
AKP’leştirmek iste
diğini belirterek, 
vatandaşların 
Türkiye üzerinde 
oynanan oyunları 
dikkatlice izlemesini 
istedi.

Mayıs ayının ilk 
günlerine sıcak 
başlayan Türkiye, 
yeniden serin ve 
yağışlı günlerin 
etkisine giriyor. 
İstanbul’da 
sıcaklık cuma 13 
dereceye inecek. 
Cuma günü batıda, 
Cumartesi günü iç 
kesimleri etkisi altı
na alacak sert 
poyraz ve hızlı 
sıcaklık düşüşü 
Pazartesi gününden 
itibaren yerini 
tekrar sıcaklık 
artışına bırakacak. 
Ancak 11-14 Mayıs 
arasında da hava 
serinleyebilir.
Mayısın 15’ine 
kadar sıcaklık 
değişken 
seyredecek. 
Marmara Bölgesi, 
yağış ve serinleme
den yine ilk 
etkilenen bölge ola
cak. Cuma günü en 
soğuk gün olacak.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım.
Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

GSM : 0 536 812 08 36

Hafta sonu hava 
açsa da yine serin 
İç Anadolu Bölgesi 
yağmura rağmen 
en sıcak bölge 
olacak.
Sıcaklık 24-25 
derece. Ancak 
cuma günü bu 
bölgede de sıcaklık 
7-10 derece 
düşecek.
Ege Bölgesi’nde 
sağanak yağmur 
var. Cumadan 
itibaren yağış aza
lırken, hava daha 
serin olacak.
Akdeniz 
Bölgesi’nde 2 gün 
fazla yağış yok. 
Ancak çöl tozları 
gökyüzünü kaplı 
yor, hava bulutlu. 
Cuma günü yağış 
gelecek.
Güneydoğu 
Bölgesi’nde ise 
yağmur zayıf, 
yağmur cuma 
günü daha etkili 
yağacak.

YENİ BİR DÜNYAYI 
KURMAK İÇİN

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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11 Mayıs ta aynı yerde miting yapacaklar
Başbakan Erdoğan 
ve Kılıçdaroğlu, 11 
Mayıs'ta Lülebur 
gaz'da aynı yerde 
miting yapacak. 
Kırklareli’nin 
Lüleburgaz llçe- 
si’nde 11 Mayıs 
günü, AKP Genel 
Başkanı Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
2,5 saat arayla aynı 
yerde miting 
yapacak. İktidar ve 
Ana Muhalefet par
tisinin aynı gün 
yapacağı miting 
lerde meydanını 
hangi partinin daha 
çok dolduracağı 
merak konusu oldu. 
12 Haziran 
Milletvekili Genel 
Seçimleri için siyasi 
parti genel başkan- 
larının yaptığı mitin
gler sürüyor. 29 
Nisan günü Trakya 
turuna çıkan CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
aynı gün

Edirne,Tekirdağ’da 
miting yapmış, Çor
lu’da ise çeşitli 
açılışlara katılarak, 
vatandaşlara seslen
mişti. Başbakan 
Erdoğan ise 
Trakya’daki miting
lerine 11 Mayıs günü 
başlayacak ve ilk 
olarak saat 12.00’de 
Tekirdağ’ın Çorlu 
llçesi’nde vatan
daşlara seslenecek. 
Ardından saat 
15.30’da 
Kırklareli’nin 
Lüleburgaz İlçesi’n- 
deki Kongre 
Meydam’nda, saat 
17.30’da da Edirne 
Selimiye 
Meydam’nda halka 

hitap edecek. Aynı 
gün CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu da mit
ing için Kırklareli’nin 
Lüleburgaz İlçesi’ne 
gelecek ve Başba 
kan Erdoğan’ın 
mitinginin 2,5 saat 
sonrasında aynı 
yerde düzenlenecek 
mitingde halka 
seslenecek.
29 Mart 2009 tari
hinde yapılan yerel 
seçimlerde 
Lüleburgaz Belediye 
sini CHP kazanmıştı. 
Lüleburgaz’da aynı 
gün farklı saatlerde 
iki liderin mitinginde 
alanı kimin daha çok 
dolduracağı merak 

konusu oldu. 
KIrklareli CHP 
Milletvekili Turgut 
Dibek, parti olarak 
81 ilin programlarını 
20 gün önceden 
bildirdiklerini 
belirtterek 
şöyle dedi: 
"Pazartesi günü de 
Lüleburgaz 
Kaymakamlığı’na 
başvurumuzu yap
maya gittiğimizde, 
Başbakanın da aynı 
günde aşym yerde 
miting yapacağı bil
gisi geldi. Biz de 
aynı gün aynı yerde 
akşam üstü miting 
yapacağız. Sayın 
başbakan 15.30’da 
miting yapacakmış 
biz de 18.30’da mit
ing yapacağız ve 
buradan ’Hodri 
Meydan’ diyoruz." 
AKP KIrklareli İl 
Başkanı Emin Tunç 
ise, aynı gün yapıla
cak mitinglerde 
bütün vatandaşların, 
iki lideri de belirli 
saatlerde dinleye
ceklerini kaydetti.

Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), 
Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO) 
aracılığıyla yaptığı 
birleşik oy pusulası 
basım ihalesini 
"rekabet şartlarının 
oluşmadığı" 
gerekçesiyle iptal 
etti.
12 Haziranda 
yapılacak genel 
seçimde kullanıl
mak üzere bastırıl
ması kararlaştırılan 
69 milyon 153 bin 
710 adet birleşik oy 
pusulasının basımı 
için DMO aracılığıy

la ihaleye çıkıldı. 
YSK tarafından 
DMO'ya 2 Mayısta 
yaptırılan ihale 
sonucuna, bazı fir
malar itiraz etti. 
Firmalar, DMO İhale 
Komisyonuna itiraz 
dilekçesi vererek, 
ihalenin usulüne 
uygun yapıl
madığını iddia 
ettiler.
YSK da "rekabet 
şartlarının oluş
madığı" gerekçe
siyle DMO’nun 
ihalesine onay yer
meyerek iptaline 
karar verdi.

■■ EIUllıeEniİKMffl EMME*. 
eh Özel ve güzel günleriniz iç İn...
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLANCIUK

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

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 ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

20-35 YAŞLARINDA
ELEKTRİK KONUSUNDA 

DENEYİMLİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur ,*? î

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21
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Kitaplardan Korkmak ve Onları Yakmak
İnsanoğlu niçin 

kitaplardan 
korkar?
İnsanlığın aydın

lanmasında birer 
meşale değil midir 
onlar? Yüzyılların 
karanlığı kitaplar 
sayesinde aydın
lığa dönüşmedi 
mi? O halde kitaba 

i bu düşmanlık 
neden?
Aydınlıktan mı 
korkuyoruz? 
Yarasalar korkar 
aydınlıktan.
İnsanoğluna ne 
oluyor da kitaptan 
korkup onları yak
maya, yok etmeye 
girişiyor?
Binlerinin keyfini 
mi kaçırıyor, 
dünyalarını mı 
karartıyor kitaplar?
Tarihin her döne- 

.T'Hue Kitap düş- 
-î tanık

olmak mümkün.
Yaptıklarıyla tari

he damgasını vur
muş B. İskender'in 
(M.O. 333) 12 bin 
cilt kitap yak
tırdığını biliyor 
muydunuz?

B. İskender'den 
yüzyıl sonra gelen 
Çin imparatoru 
Hoang (M.Ö. 213) 
kitap insanlığa 
kötülük getirir, 
yanlış işler yap
masına neden olur 
düşüncesiyle Çin 
tarihinin en değerli 
kitaplarını ve 
felsefeyle ilgili 
bütün kitapları 
yaktırmıştır.

Romalılar da 
Kartaca kitaplığını 
yakarak kendileri 
ne düşen görevi 
yerine getirmiştir.

Tarihe adını 
çeşitli özellikleriyle 
yazdıran 
Kleopatra'yı da 
unutamayız. Bu 
muhterem de

Bergama 
kütüphanesini yak- 
tırmıştır.

Biri vardır ki hep
sinin üzerine tüy 
dikecek düzeyde 
dir: Moğol 
Komutanı Hülagu 
Han. Bağdat'ta 36 
kütüphanedeki 
bütün kitapları 
yaktırma gereği 
duymuştur.

Bunlar da gös
teriyor ki kitap 
yakan soylu 
kişilere, krallara 
ve hükümdarlara 
her dönemde rast
lamak mümkün. 
En çok kitap 
yakılan çağ orta 
çağdır. Günümüz 
geri kalmış 
toplumlar) da orta 
çağı aratmayacak 
uygulamalarda 
bulunmuşlardır, 
çeşitli ulusıarâ 

mensup yazarlar 

ve düşünürler bu 
baskılardan nasibi
ni almıştır. 
Sokrates, Bocca 
cio, Thomas Man, 
Erich Maria 
Remargue, Karl 
Marx, Salman 
Rüşti, ülkemizden 
İlhan Arsel, Turan 

Dursun, Bahriye 
Üçok, Uğur 
Mumcu ve diğer
leri...

Bu yazarların, 
düşünürlerin bir 
kısmı ne acıdır ki 
özgürce düşün
menin ve yaz
manın bedelini 
canlarıyla 
ödemişlerdir.

Ülkemizde 
Demokrat Parti 
döneminde bunun 
örneklerini 
görmekteyiz. Aşırı 
sol kitaplar adıyla 
toplattırılan, yazan 
ve okuyanlar 
üzerinde baskılar 
kurulan bir 
dönemdir. Aşırı sol 
diye adlandırılan 
kitaplar Dünya 
klasikleridir. Köy 
enstitülerinin kap
atılmasına bile 
gerekçe gösteril 
mistir.
12’Mart 1971 

döneminde de 

kitaplara karşı bir 
baskı durumu 
yaşandı. Bazı ki 
taplar toplatıldı, 
aydınlar içeri 
alındı. Neredeyse 
kitap bir suç âleti 
sayılır oldu. 
Toplumun üzerine 
bir korku şalı yayıl
mak istendi.

Kitap yazmaktan 
ve okumaktan 
aydınları uzak
laştırmaya 
çalıştılar.

12 Eylül 1980 işte 
kitabın suç 
sayıldığı, toplatıldı 
ğı ve yakıldığı 
korkunç dönem. 
Bu dönemden et 
kilenmeyen aydın 
yoktur sanıyorum. 
İşin ilginç yanı 
kitap yakma işini 
sadece devlet 
değil biz vatan
daşlar da yaptık. 
Çünkü korkuyor
duk. Kitap bulun
durmak silah 
bulundurmakla eş 
değerdeydi. 
Sobalarda, endişe 
duyduğumuz 
yüzlerce kitabı 
içimiz yanarak 
cayır cayır yaktık. 
Bacalardan nice 
kültür dumanları 
yükseldi kimsenin 

haberi olmadan!
Utanmadan, sıkıl

madan Madımak'ta 
yazar ve şairleri 
yaktık, tarihe 
geçtik bu yanımız 
la...

Yil 2011, ülkemiz 
de yaşanan bazı 
tuhaflıklar çağdaş 
insanı çileden 
çıkarıyor. 
Basılmamış kitabın 
suç sayılması/ 
toplatılması, bil
gisayarlardan alın
ması çağdaş 
dünyaya ileri 
demokrasinin en 
güzel örneği olarak 
sunuluyor. Kitap 
suç aleti olarak 
kabul ediliyor 
hatta bomba 
deniyor. 
Okumayalım, 
düşünmeyelim 
istiyorlar.
Asıl çılgın proje 

bunlar değil mi?
Birakın 

Karadeniz'den 
Trakya'yı bölen 
kanalı!

Önce çağdaş 
toplum olma yol
unda çılgın olalım, 
bu alanda proje 
üretelim gücümüz - 
vetiyorsg. Halk»n 
hayallere ihtiyaç» 
yok!
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Bursa'da 40 bin 
öğrencinin yaşadığı 
Görükle Mahallesi 
ile Uludağ Üniver
sitesi arasına 
belediyenin ek oto
büs seferleri koy
ması, minibüsçüleri 
ayaklandırdı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, öğrenci
lerin talebi doğrul
tusunda Görükle 
Mahallesi ile kam- 
püs arasına 10 
dakikada bir konfor
lu ve 60 kuruşa 
hizmet veren oto
büsleri sefere 
koydu. Ancak bu 
durum 1 liradan 
öğrenci taşıyan

Imernet medyası Bursa'da hıılıısuyor
Internet Gazeteciliği 
ve Yeni Medya Çahş- 
tayı, Bursa'da yapıla
cak. Internet Gazete 
ciliği ve Blog Derne ği 
konuyla ilgili ola rak 
yaptığı yazılı açık 
lamada çalıştayın 7 
Mayıs'ta Bursa Gaze 
teciler Cemiyeti (BGC) 
Lokali'nde gerçek
leştirileceğini bildirdi.

minibüsçülerin 
tepkisini çekti. 
Ekmeklerinin 
ellerinden alındığını 
öne sürerek Görükle 
Mahallesi'nde bir 
yolcu otobüsünün 
etrafını minibüslerle 
çeviren esnaf, basın 
açıklaması yaptı. 
Minibüsçüler 
belediye otobüs
lerinin kaldırılmasını 
isterken, öğrenciler 
ise belediyenin bu 
hizmetinden mem

Yazılı açıklamada şu 
görüşler dile getirildi: 
"Deği şen gazetecilik 
ve yeni yeni ortaya 
çıkmaya başlayan 
internet gazeteciliği 
ve blog yazarlığı Türki 
ye'de de kendinden 
söz ettirmeye başla 
mış bulunuyor. Inter
net Gazeteciliği ve 
Blog Derneği, yaşa 

nun olduklarını dile 
getirdi. Polis, eylem
ci minibüsçüleri 
belediye yetk
ilileriyle görüştürme 
sözüyle ikna etti. 
Minibüsçüler sefere 
çıkmasına izin ver
medikleri otobüsün 
çevresinden 
araçlarını çekerken, 
önümüzdeki gün
lerde Görükle'de 
yeni eylemlerin 
yapılacağı öne 
sürüldü.

nan değişimi anlamak 
ve değişimi yakala
mak amacıyla internet 
gazetecilerinin katıla
cağı bir çahştay 
düzenliyor. Bursa'da 
bir ilk olma özelliğini 
taşıyan Internet Gaze 
teciliği ve Yeni Medya 
Çalıştayı, 7 Mayıs 
2011 Cumartesi günü 
BGC Lokali'nde.

Bursa Mobilya 
Dekorasyon Sana 
yicileri ve İşadam 
lan Derneği (MOD 
SİAD), İtalyan mobil 
yacılar ile işbirliği 
için önemli adımlar 
attı. Dünyanın en 
büyük mobilya fuarı 
'I Salone Milano 
Uluslararası 2011 
Mobilya Fuarı' için 
İtalya'ya giden 
MODSIAD üyeleri, 
Milano Ticaret 
Odası'nda ikili 
görüşmeler yaptı. 
KOSGEB Bursa 
Bölge Müdürü 
Ahmet Akdağ'ın da 
katıldığı ikili görüş 
melerde, İtalyan fir
maların gösterdik
leri ilgi, geleceğe 
dönük işbirliklerinin 
sinyallerini verdi. 
İtalyan firmaların 
üyeleri ile yoğun 
olarak ikili görüşme 
talebinde bulun
duğunu hatırlatan 
MODSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Yedikardeş, 
dünya mobilyasında 
söz sahibi bir ülke
den gördükleri ilgi

den dolayı mutlu 
olduklarını dile 
getirdi. Yedikardeş, 
şunları söyledi: 
"MODSİAD katılımcı 
listesi Milano 
Ticaret Odası'na 
ulaştıktan sonra 
ağırlıklı olarak 
tasarımcılardan 
oluşan firmalar 
üyelerimiz ile 
görüşme talebinde 
bulunduk İkili 
görüşmeler sırasın
da bizim listemizde 
olmayan firmaların 
Türkiye'den 
geldiğimizi duyunca 
görüşmelere 
ekstradan dahil 
olmak istemeleri de 
bizi çok mutlu etti. 
Görüştüğümüz fir
malar bize kendileri
ni tanıtma gayretine 
girerken, işbirliği 
anlamında olumlu 
görüşmeler oldu. Bu 
görüşme talep
lerinden ve 
görüşmelerin 
seyrinden dolayı 
gelecek için daha 
umutluyuz. " 
İkili görüşmeler 
sırasında İtalyah 

tasarımcıları 
Bursa'da ağırlama 
düşüncesinin 
oluştuğunu 
söyleyen Mustafa 
Yedikardeş, KOS
GEB Bursa Bölge 
Müdürü Ahmet 
Akdağ ile fikir bir
liğine vararak, en 
yakın zamanda 
KOSGEB desteğiyle 
tasarımcıları 
Bursa'ya çağırma 
düşüncesin de 
olduklarını belirtti. 
İtalyan mobilyacı ve 
tasarımcıların 
Bursah mobilyacıları 
kendi alanlarında 
görmek istediğini 
dile getiren 
Başkan Yedikardeş, 
bu düşüncenin 
hayata geçmesi ile 
birlikte önemli 
adımların atılacağını 
söyledi.
Fuar alanında gez* 
erken görüşülen 
İtalyan mobily
acıların Ortadoğu'da 
satılacak ürünleri 
Türkiye’de ürettirme 
isteklerini bir 
beyanatında açık
ladığı hatırlatıldı.
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W »can Baharata lesektür nlaieii Cıımalıkızık yeniden köy oldu
Gemlik Akif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat 
Yaşar Önal, 
Yönetim kurulu 
üyesi Sedat 
Mutlu ve minik 
sporcularla 
birlikte Mercan 
Baharat'ın sahibi 
Mikail Mercan'a 
teşekkür plaketi 
verdi
Karate, Judo, 
Aıkıdo, Güreş, 
Boks, Aerobik ve 
futbol dallarında 
faaliyet gösterdik
lerini belirten 
Başkan Önal, 
Mercan Baharat'ın 
sahibi Mikail 
Mercan'a, Gemlik 
Aktif Gençlik ve 
Spor Kulübü’ne 
malzeme sponsor
luğunda bulunduğu 
için teşekkür 
plaketi takdim etti.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER ZVJZKNS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Mikail Mercan 
yaptığı açıklamada, 
“Geleceğimiz olan 
gençlerin eğitimde

sosyalleşmeyi 
ve sağlıklı olmayı 
öğretiyorlar.
Üstlendikleri

önemli rol oynayan 
Gemlik Aktif
Gençlik ve spor 
Kulübü’nün yapmış 
olduğu çalışmalar
dan dolayı tebrik 
ediyorum. Çocuk
larımıza sporun 
yanında birlik ve 
beraberliği,

bu görevde 
bizlerde elimizden 
geldiği kadar destek 
veri yoruz ve bu 
türlü faaliyetleri 
desteklemeliyiz.
Diyerek Çalış
malarınızda 
başarılar diliyorum” 
dedi.

İl Genel Meclisi 2. 
Olağan toplantısı 
Nedim Akdemir 
başkanlığında top
landı. Özel İdare 
Komisyonu tarafın
dan Cumalıkızık 
raporunun okun
duğu toplantıda 
Cumalıkızık'ın 
yeniden köy olma 
talebi oybirliğiyle 
kabul edildi. 
1989 yılından bu 
yana Yıldırım İlçe- 
si'nin Mahallesi 
olan Cumalıkızık 
yaklaşık 4 ay önce 
gerçekleştirilen 
referandumla 
çoğunluğun köy 
olmak istemesi 
üzerine, İl Genel 
Meclisi'nin gündem
ine alınarak Özel 
İdare komisyonu 
tarafından incelenen 
ve rapor haline 
getirilen talep 
meclis üyelerinin 
onayına sunuldu. 
Raporla ilgili olarak 
konuşan, Ak Parti 
Grup Başkan Vekili 
Ahmet Er, CHP 
Grup Başkan Vekili 
Sabahattin Sesli ve 
MHP Sözcüsü İhsan 
Bilgili Cumalıkızık'ın

köy olma talebini 
desteklediklerini 
dile getirdiler. 
Toplantı komisyon 
raporunun meclis 
üyelerinin onayın
dan geçmesiyle 
sona ererken İl 
Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir, mecliste 
bulunan köy 
muhtarı Ahmet

Kuş'a tebriklerini 
sundu ve bundan 
sonraki süreçte 
konunun önce 
Valiliğin onayından 
geçeceğini son
rasında İçişleri 
Bakanhğı'na 
sunularak resmi 
gazetede yayınlan
masıyla sürecin 
tamamlanacağının 
bilgisini verdi.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde Ö ZA L P

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE 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 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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Öğrenci kremsi almayanlar, 
borçlu çıkanım!

Memura promosyon piyangosu
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu, iki yıllık 
ikinci öğretimden 
mezun olan ancak 
hayatında hiç kredi 
almayan mezunlara 
da borç çıkardı 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanı Mehmet 
Kilci'nin, 25 Şubat 
2011 tarihinde 
yürürlüğe giren 
Torba Yasa gereği, 
devlete birikmiş 
borcu olan vatan
daşlara gönderdiği 
mektup, öğrenci 
kredisinde bir 
çarpıklığı ortaya 
çıkardı. Kilci'nin 
gönderdiği uyarı 
yazısıyla vergi 
dairesine koşanlar, 
borçlarını ödemiş 
olmalarına rağmen 
halen borçlu 
göründüklerini veya 
hiç kredi almadığı 
halde devletin 
kuramlarına borcu 
olduğunu öğrendi. 
2004 yılında iki yıllık 
Susurluk Meslek 
Yüksek Okulu'na 
kaydını yaptıran ve 
hayatında devletten 
hiç kredi almayan 
Özlem Pınar Türkan 
da, Kilci'nin mek
tubuyla vergi daire
sine koçanlardandı. 
İkinci öğretimde 
okuyor olduğu için 
kredi başvurusu 
reddedilen Türkan'ın 
kuruma 2408 TL 
borcu görünüyordu.

BAŞVURUSU 
REDDEDİLMİŞTİ 
Hayatında hiç 
öğrenim kredisi 
almadığını belirten

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türkan, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu'nun 
(KYK) 4441961 nolu 
telefondan aldığı bil
giye göre 1313 lirası 
ana para olmak 
üzere 2007 yılından 
bugüne dek ödeme 
yapmadığı için 1096 
lira da gecikme 
faiziyle devlete 
toplam 2408 TL. 
borcu vardı. İkinci 
öğretim öğrenciler
ine kredi ver
ilmediğini söyleyen 
Türkan, "Vergi daire
sine itiraz ettim.
Onlar bu duruma 
hiç şaşırmadı.
Yalnız olmadığımı, 
benim durumumda 
birçok insan 
olduğunu söyledil
er" dedi. Gülden 
İrem ise KYK'dan 
aldığı öğrenim kre
disini ödemiş 
olmasına rağmen 
halen devlete borçlu 
olduğunu öğrenen
lerden. Vergi daire
sine bu durumu 
bildirdiğini belirten 
İrem, "Borcunuzu 
ödediğinize dair 
dekontla veya kredi 

almadığınızı bildiren 
yazıyla KYK'ya 
başvurun" yanıtı 
aldığını anlatıyor. 
GECİKME ZAMMI 
İLAVE EDİLİNCE 
BORÇ KATLANDI 
Dile getirilen sorun
ların bazıları şöyle: 
Geri ödeme 
başlangıç tarihi 
gelmediği halde, 
borç ödeme yazısın
da faiz işlemiş.
Yazıda 1900 TL ana
paraya 2600 TL 
gecikme faizi eklen
miş ve toplam 4500 
TL borç görünüyor
du. Ancak vergi 
dâiresine gittiğinde 
11.000 TL borç 
olduğunu öğrendi. 
KYK, Öğrencilerin 
borcu hesa
planırken, eklenen 
enflasyonun kre
dinin 3 katını geçe
meyeceğini 
bildirmişti ancak her 
yıl Bakanlar 
Kurulu’nca tespit 
edilen oranlarda 
gecikme zammı 
ilave edilmiş ve bu 
nedenle de alınan 
kredi 3 katı geçmişti 

Mahkeme, çalışan
lara bankaların 
ödediği promosyon 
parasıyla ilgili 
önemli bir karar 
verdi.
Emeklilere pro
mosyon vermeye 
yanaşmayan 
bankaların askerden 
dönen çalışana 
da aynı tavrı 
sergilemesi 
mahkemelik oldu. 
İstanbul 7. İdare 
Mahkemesi, asker
den donen bir kamu 
çalışanına diğer 
personele ödenen 
promosyonun 
faiziyle verilmesine 
karar verdi.

lliııı ithalatında nallama
Nisan ayında altın 
ithalatı yüzde 142.5 
artış kaydetti.
Ons altın fiyatının 
yükselişini 
sürdürdüğü 
Nisan ayında, 
Türkiye'nin altın 
ithalatı mart ayına 
göre yüzde 142.5 
artarak 2.19 ton 
olarak gerçek
leşirken, bu artışta 
Merkez Bankasrnın 
munzam karşılık 
artırımları

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

FAİZİYLE ALACAK 
Banka savunmasın
da promosyon 
dağıtımında 
davacının görevi 
başında olmadığı 
için ödeme yapıl
madığını bildirdi.

nedeniyle mevduat 
faizlerinde görülen 
düşüş ve ürün 
çeşitliliğinin de 
artmasına paralel 
altın yatırım 
talebindeki artışın 
etkili olduğu 
belirtiliyor.
İstanbul Altın 
Borsası (İAB) 
verilerine göre, 
Türkiye'nin altın 
ithalatı geçen yılın 
aynı ayında 800 kg, 
bu yılın Mart

NÖBETÇİ ECZANE
5 Mayıs 20ll Perşembe 

GÜNAY ECZANESİ

İstanbul 7.
İdare Mahkemesi, 
440 liralık 
promosyonun 
yasal faiziyle 
davacıya ödenmesi 
yönünde karar 
verdi.

ayında ise 903.2 kg 
olmuştu.
Öte yandan Ocak 
ayında Türkiye 
11.12 ton, Şubat 
ayında ise 5.48 ton 
altın ithal etmişti. 
Ust düzey bir 
sektör yetkilisi bu 
yıl altın yatırım 
talebinde artış 
olduğunu ve 
bunun Darphane'nin 
üretim rakamlarında 
da görüldüğünü 
belirtti.

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme " 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel 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

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM! flC 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
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HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 79
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3957 

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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Rezervasyon 

(Td;5l3 33 2l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


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

BAŞLAYAN FİYATLARLA 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Ç^rez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilga 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlamr^^^|

TEL: 51310 71 - GSM: 0.533-56018 99 
e-mai I: m i Iton gazi nosu@wi ndows I ive.com

u 

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den

ive.com


Boynuna beşik 
ipi dolanan 
bebek öldü

Bursa'nm İnegöl ilçesi 
Mesudiye Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, boynuna 
beşik ipi dolanan bir bebek 
hayatını kaybetti. 1 yaşındaki 
küçük Mikail, sabah uyan
mayınca annesi kontrol için 
gittiği odada çoçuğunun 
nefessiz kaldığını gördü. 3’de

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

LYS aasvuruları 
Dünün sona eriyor
YGS'den en az bir puan türün 
den 180 ve üzeri puan alan aday 
ların LYS'ye başvurularında bu 
gün son gün. Teknoloji Fakülte 
lerine girmek isteyenlerin LYS' 
ye girmesi şart. Haberi syf 7’de

Ilı MİS Mili Bil İBİ8IİIİİ
Ahmet Dural Meydam’nda 
Belediye tarafından yap
tırılan Alışveriş Merkezinin 
otopark bölümü hizmete 
girdi. Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan ihaleye 
katılan ALYA Petrol Limitet 
Şirketi firması tarafından 
kiralanan Alışveriş Merkezi, 
kiracı bulmakta zorlandığı 
için aylardır kiralayan 
tarafından kirası ödenme
sine karşın bir türlü 
açılmadı: Haberi sayfa 2’de

AKP Orhangazi adayı Gemlik’te büro açtı 

fivdm.Gemliklilerln 
milletvekili olacağım"

AKP Orhangazili 
milletvekili adayı 
İsmail Aydın, Eski

Pazar Caddesi’nde 
Gemlik’te seçim 
bürosu açtı. 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Orhangazili aday 
Gemlik’te büro açtı

12 Haziran günü yapılacak olan millet 
vekili seçimlerinde, yüzde 10 barajını aş 
ması beklenen AKP, CHP ve MHP’nin 
Bursa milletvekili adayları arasında Gem 
likli yok.
AKP’den dört aday adayı, miletvekilli 

ğine başvurdu.
Nurettin Avcı, Oktay Kahveci, M.Altan 

Karapaşaoğlu ve Cemal Aydın Ay bey...
Bu aday adayları, Bursa sıralamasına 

alınmadı.
CHP’den eski ilçe Başkanı Cem Güler 

aday adayı oldu.
O‘da sıralamaya konmadı.
MHP’den Gemlikli olarak kimse aday 

adaylığı için başvurmadı. Devamı 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

Y 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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Marka kentin “hal’leri...
Yorulan bedenini dinlendirmek için 

yeni günün umutlarıyla yatağa uzan. 
Tatlı bir uykuya dal.

Ama...
Sabaha uyanama...
Bu kaçıncı?
Yine sobadan sızan gaz...
Aynı aileden yiten dört can.
Sonuç değişmiyor.
Hava lodosa dönünce önce gaz sız

ması ardından da ölüm.
Çözüm...
Sadece uyarı...
Demek ki yetmiyor.
O halde sorunu kaynakta çözecek 

önlemleri almak gerek.
Kaçak yapıya asla geçit verilmeye

cek.
Plansız, projesiz konuta asla izin ve 

rilmeyecek.
Mimar çizimsiz, mühendis onaysız 

binalarda bir Allahın kulu oturtulmaya
cak.

Göz göre göre ölüme davetiye çıkar
mak...

Cinayet değilse nedir?
Aymazlığın, vurdumduymazlığın 

somut bir örneği. *****
Doğal cinayetlerin derinliklerinde 

sosyo-ekonomik etkenler çok.
Çarpık kentleşme, işsizlik, göç 

vesaire vesaire...
Say say bitmez. *
Demem o ki;
Her seferinde suçlu aramak yerine 

sorunu ortadan kaldıracak önlemleri 
almak gerekir.

De kim alacak?
Valilik mi?
Belediyeler mi?
Mühendis Mimar odaları mı?
Ya da hep birlikte mi?
Yazanın, söyleyenin dilinde tüy bitti.
Sobadan sızan karbonfnonoksit 

gazından ölenlerin ocakları söndü.
Atılan somut adımlar ne acıdır ki yok.

Bir de...
Böbürlene böbürlene marka kent 

olmaktan söz eder kentin yetkilileri...
Marka kent olmanın kriterleri arasın

da “insanca yaşam koşullarına uygun 
olmayan evdeki” sobadan sızan gaz
dan zehirlenerek ölmek de var mı 
acaba?

Onun için;
Marka kent hayalini kurarken gerçek

leri de göz ardı etmemek gerek.
Bence mark kent olmanın yolu 

insana sağlıklı yaşama ortamı sağla
maktan geçiyor.

Ayrıca;
Marka kent de ne demekse?

Hffl ABONEOUXJNUZMU7
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'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ilı ■ Millili llllirtllBMili
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
Belediye tarafından 
yaptırılan Alışveriş 
Merkezi’nin otopark 
bölümü hizmete 
girdi.
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan 
ihaleye katılan ALYA 
Petrol Limitet Şirketi 
firması tarafından 
kiralanan Alışveriş 
Merkezi, kiracı bul
makta zorlandığı 
için aylardır 
kiralayan tarafından 
kirası ödenmesine 
karşın bir türlü 
açılmadı.
Önceki gün 
Alışveriş Merkezi’nin 
altında bulunan 
76 küçük araç 
kapasiteli Otopark, 
Gemliklilerin 
hizmetine açıldı.
1 saati 3 lira, 2 saati 
3 saati, 4 saati, 3 
saati 5 lira, 4 saati 6 
lira olan otopark 
ücretleri olarak 
belirlendi.
Otoparka girişin 1 
metre 80 santim 
yükseklikte olması, 
kamponet tipi 
Doblo ve benzeri 
araçların girme zor
luğu yarata cağı için 
bazı araç sahip
lerinin eleştirilerine 
neden oldu.

Bursun Ozbey'in
kayınpeıleri vefat etti

DANIŞMA MASASI 
KURULDU 
Alışveriş Merkezi 
nin tamamının 
kiraya verilememesi 
nedeniyle açılışı 
yapılmayan, bu 
nedenle 
Gemlikspor’un

işlettiği otoparkın 
altında bulunan 
eski Kapalı Çarşı 
esnafı da yeni 
işyerlerine 
taşınamıyor. 
Alışveriş Merkezi 
girişine kiralayan 
firma tarafından

danışma masası 
oluşturuldu. 
Gemlikliler 
Alışveriş 
Merkezi’nde yer 
tutmalarını kolay
laştırmak için bu 
masa mn açıldığı 
belirtildi.

Bursa'da flna Cadde 
Trafiğe Kanandı

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlce Başkanı 
Dursun Ozbey’in 
kayınpederi Reşit 
Ayrım vefat etti. 
Bursa Gürsu’da 
yaşayan Reşit 
Özsoy, önceki gün 
yaşama gözlerini 
yumdu. 
Dün, ikindi

namazından sonra 
Merkez Camiinden 
kaldırılan Raşit 
Ayrım’ın cenazesi, 
Gürsü kent 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Gemlik’ten 
cenazeye katılmak 
isteyenler için oto
büs kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Cumhuriyet 
Caddesi'nde yapıla
cak çalışmalar 
sebebiyle İnönü 
Caddesi ile Cumhu 
riyet Caddesi 
arasındaki bölge, 
dün saat 22. OO'den 
itibaren 1 hafta 
boyunca trafiğe 
kapatıldı. 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi'nin

■LÛ Özdilek İnsan Kaynakları

Gemlik özdilek AVM'de görevlendirilmek üzere;

Kasap / Izgaracı / Ekmek Ustası
- Alanında deneyimli.
- Vardiyalı çalışabilecek.
- Askerlik hizmetini tamamlamış.
- Bay.

www.ozdllek.com.tr

Müracaatların 1 adet fotoğraf ile şahsen aşağıdaki adrese yapılması rica olunur. 
Başvurular gizli tutulacaktır.
Gemlik özdilek AVM
Kumla Kavşağı Karşısı Gemlik / Bursa ftzdikk

ortasından geçen 
Cumhuriyet Cadde 
si'nde nostaljik 
tramvay hattı proje
si inşaat çalışmaları . 
kapsamında, 5 
Mayıs Perşembe 
saat 22. OO'den 
itibaren İnönü 
Caddesi Dörtyol 
Sinyalize kavşağı 
trafiğe kapatılacak 
ve Yiğit Köhne 
Camii arkasındaki 
servis yolu kul
lanılarak ulaşım 
sağlanacak. Çalış
malar süresince, 
sürücüleri, 
alternatif güzer
gahları kullanmaları 
konusunda uyaran 
yetkililer, j| 
Altıparmak isti kaine 
tin den gelen 
araçların Haşim 
işçan Caddesi güz
ergahını kullanabile
cekleri belirtildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.ozdllek.com.tr
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Bo>nuna hesilı ipi dolanan behek öldü YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde boynuna 
beşik ipi dolanan 
bir bebek hayatını 
kaybetti.
Olay, Mesudiye 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Bir mobilya 
imalathanesinde 
boyacı olarak 
çalışan Üzeyir K. ve 
ev hanımı Hanife 
K.'nin 3 çocuğun

Çuvallı teit pılis baskınıyla çökertildi
Bursa'da faizle borç 
para verdikleri kişi
leri başlarına çüval 
geçirerek kaçırdık
ları, ev kundakladık
ları ve zorla senet 
imzalattıkları öne 
sürülen 11 kişilik 
çete, polisin 
baskınıyla çökertildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa ve 
Yalova'da faaliyet 
gösteren bir çetenin 
vatandaşları tehdit 
ettiği yönünde ihbar 
alan Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, tespit ettik
leri 14 ayrı adrese

Tıkalı haca faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Bursa'da
4 kişinin hayatını 
kaybettiği karbon- 
monoksit faciasının 
ardından hastaneye 
kaldırılan 7 yaşında
ki Zeynep Çoban da 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre eşyalarının 
yarısını Vakıfköy 
Mahallesi'nde 
yeni yaptırdıkları 

dan en küçüğü olan 
1 yaşındaki Mikail, 
sabah uzun süre 
uyanmadı. 
Meraklanan anne, 
odaya girerek 
çocuğunu kontrol 
etti. Küçük Mikail'i 
kucağına alan anne, 
bebeğini bir türlü 
uyandıramadı. 
Hemen İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan bebeğin 

baskın düzenledi. 
Yapılan operasyon
da çete lideri olduğu 
ileri sürülen M.S.
(39) ile E.A. (33) A.E. 
(46), H.S. (46), E.S. 
(38), Ş.Ç. (46), H.S. 
(28), S.S. (29), O.A. 
(38), V.Y. (33) ve S.Y. 
(31) gözaltına alındı.

BAŞINA ÇUVAL 
GEÇİRİP 
KAÇIRMIŞLAR 
Zanlıların esnaflık 
yapan bir kişiye 
para verdikleri ve bir 
kısmını ödememesi 
üzerine şahsı başına 
çuval geçirerek 
kaçırdıkları öğrenil
di. Zanlıların bir 
kişiyi de gözdağı 

eve taşıyan Mehmet 
Çoban, merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Ulus Mahallesi 
Ova Sokak'ta bulu
nan evlerindeki son 
gecelerinde talaş 
yakarak ailesiyle 
uykuya daldı. 
Sabah akrabaları 
tarafından baygın 
halde bulunarak 
hastaneye kaldırılan 

hayatını kaybettiği 
tespit edildi.
Adli tabip tarafından 
yapılan incelemede, 
küçük Mikail'in 
uyandıktan sonra 
ayağa kalkmak iste
diği ancak beşikten 
düşmemesi için 
enlemesine sarılan 
ipe dolanarak nefes
siz kaldığı tespit 
edildi. Savcının 
incelemesinin 

vermek için bayram 
günü kaçırdığı ileri 
sürüldü. Bir çiftçiyi 
kaçıran şüphelilerin 
yine tehdit ettikleri 
şahsın oğlundan 
yaklaşık 20 bin TL 
aldıkları iddia edildi. 
Gözaltına alınan 11 
kişinin ayrıca bir 
bağ evi ile daireyi 
kundakladıkları ifade 
edildi.
ELEKTROŞOK 
ELE GEÇİRİLDİ 
Şahısların ev ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda; silah, 
fişek, 400 vatlık 
elektroşok, rambo 
bıçağı, çok sayıda 
çek ve senet ele 
geçirildi.

Mehmet (49), eşi 
Mahbube (47), 
çocukları Gülfer (16) 
ve Recep Çoban (12) 
kurtarılamadı.
7 yaşındaki Zeynep 
ve 9 yaşındaki 
Nurcan Çoban ise 
hastaneye kaldırıldı. 
Aile cenazeleri 
dün Bingöl'e 
götürürken, 
durumu ağır olan 

ardından, küçük 
Mikail'in cenazesi 
kesin ölijm sebe
binin tespiti için 
Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderildi. 
Gözyaşlarına 
boğulan Üzeyir- 
Hanife K. çiftini 
yakınları teskin 
etmeye çalışırken, 
olayla ilgili tahkikat 
devam ediyor.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Şahıslarla ilgili 
16 kişinin 
şikayetçi olduğu 
öğrenildi. Emniyet 
Müdürlüğünde 
ifadeleri tamam
lanan 11 kişi, "suç 
işlemek amacıyla 
silahlı örgüt 
kurmak, kurulan 
örgüte üye olmak, 
nitelikli yağma, 
kişiyi hüviyetinden 
mahrum kılma, 
mesken masuniyeti 
ni ihlal, ikamet 
kundaklama, 
kasten yaralama, 
tefecilik ve 6136 
sayılı kanuna 
muhalefet" suçların 
dan adliyeye sevk 
edildi.

7 yaşındaki 
Zeynep Çoban da 
Şevket Yılmaz 
Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
9 yaşındaki Nurcan 
Çoban'ın tedavisi 
sürerken, olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Ilımlı İslam!....
ABD 1970'li yıllarda, komünizme karşı 

duracak, Turkiye-İran-Pakistan- 
Afganistan'dan oluşan ve adına Yeşil 
Kuşak dediği İslami bir hat oluşturmak 
istemişti.

Kutsal dinimizin içine terör'ün sokul
ması bu tarihtir.
ABD İstihbarat Örgütleri, o güne 

kadar terörün hiçbir şekline bulaş
mamış kişi ve grupları tahrik ederek, 
yer yer ayaklandırarak, para-silah ve 
her türlü lojistik desteği vererek, kutsal 
dinimiz İslam'ın içine terörü soktular ve

Sovyet Rusya'ya karşı kullandılar.
ABD bu örgütleri senelerce kanla 

besledi ve kullandı.
Ama bir zaman sonra bu caniler 

güçlendiler, kullanıldıklarını anladılar, 
ABD'ye de saldırmaya başladılar.

ABD şimdi de bu örgütleri yok etme 
görüntüsü altında

İslam Ülkelerinin petrolünün, doğal 
zenginliklerinin ve stratejik bölgelerin 
üstüne oturuyor.
"Yeşil Kuşak" Projesinin bu günkü 

versiyonu Büyük Ortadoğu Projesi kap
samında "İlımlı İslam'dır."
Amerika, bölgemizi kontrol altında . 

tutabilmek için bu kavramı uydurmuş 
ve bir kısım kişileri, iktidar-güç-para , 
karşılığında satın almıştır.

Ilımlı,İslam'ın temelinde, cemaatler, 
tarikatlar onların imamları ve şeyhleri 
vardır.

Genç arkadaşlarıma söyleyeceğim 
sözler var;

İktidara getirilmek uğruna onlarla 
işbirliği içine girerseniz, size kendi , 
devletinizi bile yönettirmezler.

Onurunu koruyan devlet, büyük 
devlettir.

Kendisine yapılan her türlü hakareti 
içine sindiren, inancına ve askerine 
hakaret edilmesine ses çıkarmayan 
devlet, büyük değildir.

Taksim Meydanında tüm Türkiye'nin 
gözü önünde üç-beş tane meczup 
Atatürk'ün heykeline Apo'nun posterini 
ve PKK'nın bayrağını takabilir miydi?...

Aracıyla imci îlMiljlteını almalı İtin Jönünce yakalanıl
Bursa'da, yolun 
karşısına geçmek 
isteyen genç, 
alkollü sürücünün 
kullandığı otomo
bilin çarpması 
neticesinde 
hayatını kaybetti. 
Kaçan alkollü 
sürücü, düşürdüğü 
plakasını almak için 
geri gelince 
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 

kaza, Bursa-İzmir 
yolunun 19. kilome
tresinde meydana 
geldi. Görükle 
TOKİ konutlarındaki 
evine gitmek için 
işyerinden ayrılan 
Sezen Akarsu'ya 
(25), Müfik K. (44) 
idaresindeki 
16 YC 842 plakalı 
otomobil çarptı. 
Yolun karşısına 
geçmek isteyen 

gence çarparak 
hızla uzaklaşan 
aracın ön plakası 
olay yerine düştü. 
Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
çalılıklar arasında 
hareketsiz yatan 
Sezen Akarsu'yu 
buldu. Kaza yerine 
gelen 112 ekibinin 
müdahalesine rağ

men genç hayatını 
kaybetti.
Bir süre sonra 
otomobil sürücüsü 
Müfik K., düşen 
plakayı almak için 
geri gelince polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Sürücü 
Müfik K.'nin 120 
promil alkollü 
olduğu belirlenirken 
kazayla alakalı 
soruşturma sürüyor.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

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

Orhangazi'n aday
Gemlik’te büro açtı

Saadet Partisi’nden iki kişi seçilebilecek 
sırada ama gelin görün ki onların da baraj 
sorunu var.

Bu durumda Gemlik’in Ankara’da temsil 
edecek bizden biri olmayacak.

Gemlik’in yarısı kadar nüfusa sahip olan 
komşu Orhangazi ilçesinde iktidar partisi 
AKP’nin seçilebilecek yerde 2 adayı var!

Neden AKP Genel merkezi Ornangaziye 
bu kadar önem vermiş?

50 bin nüfuslu bir ilçeden 2 tane adayı 
seçilecek yere konmasının mutlaka geçer
li bir açıklaması olmalıdır. Bu 
Orhangazi’nin Büyükşehir’e bağlanmak 
istenmesi midir?

Onun.yanında Orhangazi’nin iki katı nü 
fusu büyük olan Gemlik’ten bir adayı sıra 
lamaya koymamasının nedeni nedir?

Bunu Gemlikli AKP’li seçmen iyi düşün
meli.

Yerel seçimlerde belediyeyi CHP ye kap
tırmalarının faturası mı ödetiliyor Gemlikli 
AKP’li seçmene?

Yani bir çeşit ceza mı bu..
Bana göre Gemlik örgütü cezalandırıl 

m ıştır.
Siyasette bunun başka türlü adı yoktur.
Orhangazili adaylardan avukat İsmail 

Aydın, dün Gemlik’te seçim bürosu açtı.
Ben, bunca yıllık gazetecilik yaşantımda, 

ilk kez Gemlikli olmayan bir adayın Gem 
lik’te seçim bürosu açtığını görüyorum.

AKP ilçe örgütü seçim çalışmalarını yü 
rütmek için bir büro açmıştı.

Dünkü açılışta yapılan konuşmaları din
lerken, bir yandan da kendi kendime 
güldüm.

Her aday, Gemlik’in milletvekili olacağını 
söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde ilçemize gelen kara- 
cabeyli işadamı Önder Matlı da bana Gem 
lik’in sorunlarına sahip çıkacaklarını, Gem 
lik’in miletvekili olacağını söylemişti.

İsmail Aydın, Gemlik İmam Hatip Lisesi 
mezunuymuş..

Gemlik’i tanıyormuş, Gemlik’te tanıdık
ları çokmuş!..

Bunlar, Gemlik’in sorunlarına çözüm için 
yeterli referanslar değil.

Üniversite konusunda İnegöl, karşımıza 
rakip olarak çıktığında en büyük engeli 
AKP’li Inegöllü milletvekilinden gördük.

Oysa o şahıs, Denizcilik Yüksek Okulu’ 
nun temel atma töreninde ‘‘Üniversite 
Gemlik’in hakkı. Sizi sonuna kadar des 
tekliyorum” demişti.

Sonra ne oldu.
Kendi seçim bölgesi siyasetçileri bastı 

rınca, Üniversite’nin İnegöl’e kurulmasının 
öncülüğünü yaptı.

Bizim önümüzü kestiler.
Üniversite ne onlara yaradı, ne bize..
Gemlik 4 yıl Ankara’da yine temsil edile

meyecek.
Buna neden, ilçe yönetimlerinin Ankara 

da ve siyasette ağırlıklarının olama
masıdır.

Dökme su ile değirmen dönmez.

mürMrimMİ
66. mİ şampiyonlan belli oldu
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Derneği kuruluşunun 
66. yıldönümü 
nedeniyle düzenlediği 
Atış Müsabakası 
sonuçları belli oldu. 
Umurbey Atış 
Poligonu’nda 
geçtiğimiz günlerde 
yapılan Atış 
Müsabakaları tek 
kurşun, yürüyen 
domuz, tabanca trap 
ve havalı tüfek 
atışları kategori
lerinde yapıldı.
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 
dokunmuş yelek, 
çanta, madalya, 
dördüncüye F 
Discovery çullu pan- 
talon, yelek, beşin
ciye F Discovery 
sert yelek, tişört, 
altıncıya F Discovery 
ince pantalon, yedin- 
ciye F Discovery 
yelek, sekizinciye F 
Discovery askılı 
yelek, dokuzuncuya F 
Discovery fileli yelek, 
onuncuya F 
Discovery tişört ve 
şapka hediye edildi. 
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 
dokunmuş yelek, 
çanta, madalya, 
dördüncüye F 
Discovery çullu pan
talon, yelek, beşin
ciye F Discovery 
sert yelek, tişört, 
altıncıya F Discovery 
ince pantalon, yedin- 
ciye F Discovery 
yelek, sekizinciye F 
Discovery askılı 
yelek, dokuzuncuya F 
Discovery fileli yelek, 
onuncuya F 
Discovery tişört ve 
şapka verildi.
İrap 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 verildi.
Havalı tüfek atışların
da birinciye 1 çeyrek 
altın, madalya, İkin
ciye tişört, şapka, 
madalya, üçüncüye 
atış gözlüğü, 
madalya, Tabanca 
atışlarında birinciye 
1 çeyrek altın, 
madalya, İkinciye 
tabanca kılıfı, 
madalya, üçüncüye 
temizleme seti ve 
madalya armağan

edildi.

SAMPjYONLAR 
ŞAMPİYONU 
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı 
Dursun, atış 
müsabakalarında 
final atışlarında 
Osmaneli Bilecik'ten 
Cavit Seyyar’ın 
yaptığı belirterek, 
2 bin 500 lira 
kazandığını söyledi. 
Diğer atışlarda ise 
Marmara Bölgesi 
ve Gemlik Umurbey 
Avcıları Mehmet 
Karakuş, Veysel

Tazı, Âli Sevinç, 
Kemal Ata, Mehmet 
Uludağ, Mehmet - 
Cesur, Mustafa 
Pancar, 
Mustafa Bağcı, 
Necati Çelik, İbrahim 
Doğan, Selahattin 
Dursun, Gökhan 
Geçgin diğer illerden 
gelen gelen avcılar 
Erdoğan kara, Şenol 
Güven, Ali Karaman, 
Şadi Güven, Oktay 
Çivi, Mehmet 
Duman’ın çeşitli 
atışlarda dereceye 
girerek ödüllerini 
aldığını söyledi. 
Dursun, atışlarda 8 
bin hediye dağıtıldı 
ğım sözlerine ekledi.

t
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AKP Orhangazi adayı Gemlik’te büro açtı

Miıı,'MİMİM milMli olacağım"
AKP Orhangazili 
milletvekili adayı 
İsmail Aydın, 
Gemlik’te seçim 
bürosu açtı. 
12 Haziran 2011 
günü yapılacak 
olan milletvekili 
seçimlerinde 
Gemlikli aday 
adaylarının 
hiçbirinin aday 
gösterilmemesi 
Orhangazili AKP 
milletvekili adayı 
İsmail Aydın’ın 
Gemlik’te büro 
açmasına 
neden oldu. 
Gemlik’in de mil* 
letvekili adayı 
olduğunu söyleyen 
İsmail Aydın, "İlk 
seçim büromu 
Gemlik’te açıyo
rum" dedi.
Dün, saat 14.oo de 
Eski Pazar Cadde 
si’nde boş bir 
büroyu kiralayan 
İsmail Aydın, 
AKP’lilerin katılımı 
ile seçim bürosunu 
'hizmete açkı. 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Orhangazi AKP 
ilçe Başkanı, 
AKP’li Gemlik 
Belediye Meclis 
üyeleri, AKP ilçe 
yönetim kurulu 
kadın ve gençlik 
kolları üyeleri 
katıldı.
İsmail Aydın’ın 
seçim bürosunun 
açılışında konuşan 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz,

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

Gemlik Karfez

Başbakan 
Erdoğan’ın kon
voyuna yapılan 
saldırıyı kınadı, 
şehit düşen polisin 
ailesine başsağlığı 
diledi.
Yılmaz, “Başbaka 
nımız dediği gibi 
biz bu yola kefen
lerimizi giyerek 
çıktık.
Durmak yok. Yola 
devam. Gece 
gündüz demeden 
çalışacağız. Yağ 
mur çamur deme
den çalışmalarımı 
zı hızlandıracağız. 
Halkımızın tek umu 
du, AKP’nin tek 
başınş iktidar 
olması ve anaya 
sayı değiştirecek 
güce kavuşması 
dır. Kimi baraj 
derdinde, kimi 
yüzde 25 i geçe
mezsem koltuğum 
gider derdinde. 
Biz, yüzde 50’yi 
yakaladık.
Allah’ın izniyle yüz 
de 60’a ulaşacağız. 
İsmail Aydın, Gem 
lik’in milletvekili 
olacak. Liseyi

Gemlik’te okudu. 
Bizden, içimizden 
biri. Ankara’daki 
bizim işlerimizi 
takip edecek biri. ’’ 
dedi.

GEMLİK’İN 
MİLLETVEKİLİ
OLACAĞIM 
Daha sonra, söz 
alan milletvekili 
adayı İsmail Aydın, 
"İlk seçim büromu 
Gemlik’te açıyo
rum. Gemlik bizim 
için önemli.
Gemlik’in sorunları 
çok, tümüne 
vakıfım. Bu sorun
ların tamamına 
vakıfım. 12 Haziran 
dan sonra sorun
ların tamamı düze 
lecek. AKP’nin 1 

aylık Belediye 
Başkanlığı döne
minde bile hizmeti 
hissettirdi. AKP de 
insan var, hizmet 
var, milletin tevec- 
cüğü var, 12 Hazi 
ran milattır. İnşal
lah 3. AKP ikti
darını kuracağız. 
AKP’nin 8.5 yılda 
yaptıklarını halkı 
miza anlatalım.
Başbakanımızın 
2023 projelerini 
anlatalım.
Gemlik’te yüzde 50 
üzerinde oy almak 
hedefimizidir.” 
dedi.
Daha sonra İsmail 
Aydın’ın seçim 
bürosu kurdelası 
kesilerek hizmete 
açıldı.

Mm, Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti

Ak Parti Bursa 
Milletvekili adayı 
İsmail AYdın, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’m 
ziyaret etti. 
Eski Pazar 
Caddesi’ndeki 
seçim bürosunun 
açılışı sonrası 
Gemlik AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, yönetim 
kurulu üyeleri ile 
birlikte Gemlik 
Ticaret Borsası’m 
ziyaret etti. 
Heyet, Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Servet

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım. 
Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ

GSM : 0 536 812 08 36

TC BAM X “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

eg»*.-

Pehlivan ve yöne
tim kurulu üyeleri 
ve Genel Sekreter 
Melih Karbay 
tarafından karşı
landı.
Borsa çalışmaları 
konusunda Gemlik 
Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan’dan 
bilgi alan İsmail 
Aydın, Gemlikli 
borsa üyelerinin 
sorunlarının 
çözümünde mil
letvekili 
seçildiğinde kendi
lerine yardımcı ola
cağını söyledi.

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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ashakan tıılısan'ianV liri halkı tei seuivor ac kayıtlarında son günII

saHmıMi ama oıneımunr

AK Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kastamonu-Çankırı 
karayolunda polis 
aracına yapılan 
saldırıya ilişkin 
açıklamalarda 
bulundu.
AK Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kastamonu-Çankırı 
karayolunda polis 
aracına yapılan 

saldırıya ilişkin, 
"Bu namert eller, 
demokrasi 
mücadelesine 
inanmayan bu 
karanlık zihniyetler, 
bunlara ne dersek 
deyiniz, bu 
teröristler, bu 
ayrrmcı güçler, 
sandıkta mese
lelerini hallede
meyeceğini 
anlayanlar, ancak 
bu yollarla netice 
alacaklarını 
zannediyorlar" dedi 

Bahçeli, "Milletimizi 
seviyoruz, inanıyo
rum ki milletimiz de 
bizi seviyor ama 
sandık günü bize 
sırtını dönüyor" 
dedi.
Çankırı ve ilçelerin 
de konuşan MHP 
Lideri Devlet Bah 
çeli, Başbakan 
Erdoğan’a “Dokuz 
yıldır iktidardasın 
hâlâ bu milletin . 
sorununu çözeme 
diysen edebinle 
çekil git. Libya’ya 

git demenin âlemi 
yok’’ diye seslendi. 
Çankırı mitingine 
AK Parti eskortuna 
yapılan saldırıyı 
kınayarak başlayan 
Bahçeli, herkesin 
farklı partilerden 
olabileceğini 
belirterek, “Öyle 
dönemler olur ki 
birlik ve dirlik 
içinde 'önce ülkem
iz sonra partimiz’ 
diye düşünerek 
hareket etmeliyiz" 
diye konuştu.

Bugün mesai saati 
sonunda hac kayıt
ları bitecek. Hac 
kayıtlarını yaptır
mak isteyen vatan
daşların bugün 
mesai bitimine 
kadar şu evraklarla 
başvurmaları 
gerekiyor.
Alınan bilgiye göre, 
yarın mesai saati 
sonunda hac kayıt
ları bitecek.
Bilecik’in Bozüyük 
ilçesinden şu ana 
kadar toplam 835 
kişinin başvuru 
yaptığı bildirildi. 
835 kişiden 
754’ünün normal, 
73’ünün müstakil 8 
kişinin de otel tip 
hacılık müracaatın
da bulunduğu öğre- 

pildi.
İlk defa hac başvu
rusu yapanların 
bankaya 15 Türk 
lirası yatırıp nüfus 
cüzdanı fotokopisi 
ile müracaat for
munu doldurarak il 
veya ilçe müftülük
lerine başvurmaları 
gerekiyor. Daha 
önce hac müra
caatında bulunan 
ve yenilemek 
isteyenler için ise 
sadece nüfus cüz
danı fotokopisi ve 
başvuru formunun 
yeterli olduğu 
bildirildi.
Kayıtların müftülük
ler dışından internet 
üzerinden de 
yapılabileceği öğre
nildi

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
III

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin... 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
. No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBAACILIK.YAYINCILIIf.REiaMlUK

EiEinm
VASIFLI CNC 

OPERATÖRÜ ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

MIKROSAN METAL
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 

7. Cadde No : 6 ORHANGAZİ

Tel: 0 541 454 95 59

ELEMANLAR ARANIYOR ELEMAN 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

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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Şehit Cemalîlköğretim Okulu 
öğrencisine mansiyon

Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Aleyna 
Özdemir, 
TMMOB Makine 
Mühendisleri 
Odası'nca düzenle
nen "Yaşamak 
istediğim Bursa" 
temalı yarışmada 
mansiyon ödülü 
kazandı.
Ödülünü 29 
Nisan'da Makine 
Mühendisleri 
odasında düzenle
nen törende alan 
Özdemir, "Böyle 
bir yarışmada 
ödül aldığım için 
çok mutluyum” 
dedi.
Makine Mühendis 
leri Odası’nca 
düzenlenen 
yarışmada ödül alan 
19 eser 13-14 Mayıs 
2011 tarihinde 
TÜYAP Bursa 
Fuar Merkezi’nde 
yapılacakolan 12.

LYS haşifliruları bugün sona eriyor
YGS'den en az bir 
puan türünden 180 
ve üzeri puan alan 
adayların LYS'ye 
başvurularında 
bugün son gün. 
Teknoloji 
Fakültelerine girmek 
isteyen meslek 
liselilerin LYS'ye 
girmesi şart.
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'nda 
(YGS) en az bir 
puan türünden 180 
puan barajını aşan 
üniversite adayının 
katılacağı üniversi 
teye giriş 
sınavlarının ikinci 
aşaması olan Lisans 
Yerleştirme 
Sınavları'na (LYS) 
başvurular bugün 
sona erecek.
LYS puan türleri ile 
öğrenci alan yük
seköğretim prog 
ramlarına girmek 
isteyen adayların, 
YGS'ye ek olarak 
LYS'lerden tercih 
edecekleri yüksek 
öğretim programları 
için gerekli olanlara 
da girmeleri 
gerekiyor. 
LYS için ayrı bir 
kılavuz bulunmuyor. 
2011 öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sistemi (ÖSYS) 
Kılavuzu LYS'Idr de 
dahil, ÖSYS ite ilgili

Otomotiv ve Fuarı’nda
Üretim Teknolojileri sergilenecek.

tüm ilke ve kuralları 
kapsıyor. Adayların 
başvuru yapmadan 
önce bu kılavuzu 
dikkatle incelemeleri 
gerekiyor.
LYS'ye katılma hakkı 
kazanan adaylar, 
beş ayrı kategoride 
yapılacak LYS'den 
hangilerine girecek
lerine karar verdik
ten sonra LYS ücre
tini Ziraat Bankası, 
Vakıflar Bankası, 
Halk Bankası, 
Akbank ve Garanti 
Bankası şubelerine 
yatırabilecek.
Adaylar, katılacak
ları her bir LYS için 
20 TL ödeyecek. 
Adaylar, sınav ücre
tini ödedikten sonra 
başvurularını birey
sel olarak internet
ten veya başvuru 
merkezi olarak belir
lenen okul müdür

lüklerinden yapa
bilecek. İnternet 
konusunda deney
imli olmayan aday
ların, başvurularını 
başvuru merkez
lerinden yapmaları 
öneriliyor.
Başvuru merkezin
den yapılacak 
başvuru işlemleri 
için 2 TL hizmet 
ücreti ödenecek. 
LYS'ler, YGS’den 
farklı olarak yalnız 
81 il merkezi ve 
Lefkoşa'da yapıla
cak. Adayların LYS 
sınav merkezi ter
cihleri, LYS başvu
ruları sırasında alı
nacak. Adaylar, 
girmek istedikleri 
LYS'lerin hepsine 
aynı merkezde gire
cek. Bunun için her 
adaydan iki sınav 
merkezi tercihi 
alınacak. *

Şükrü Şenol İlköğretim Otulı 
velilerin ledakarhldaıı ile aııandı
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Fen ve 
Teknoloji Dersi 
Öğretmeni Serpil 
Korkmaz'ın, Sosyal 
Bilgiler Dersi Öğret
meni İlker Yolsal'ın, 
İngilizce öğretmeni 
Nida Aydın'ın ve 
Türkçe öğretmeni 
Banu Kandemir 
Süren'in sınıfları 
öğretmenlerin 
rehberliğinde, okul 
aile birliğine hiçbir 
maddi külfet 
getirmeksizin tama
men öğrencilerin 
maddi ve işgücü 
desteği ile boya
narak yeniden 
düzenlendi.
Yine öğrencilerin 
istekli davranışları, 
velilerin desteği ve 
öğretmenlerin 
katkısı ile beraber 
okulun bahçe 
duvarları, oturma 
alanları, basketbol 
direkleri ve kaleler 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Engin 
olcu ve Dilek 
Karadağ'ın rehber
liğinde okul aile 
birliğine hiçbir 
maddi külfet 
getirmeksizin tama
men öğrencilerin 
maddi ve işgücü 
desteği ile boya
narak yeniden 
düzenleniyor ve 
çalışmalar devam 
ediyor.
Okul Müdürü

Bursa'nın Hahallelerinin Tafilıi Kiianlasiırılılı
Bursa'da, kentlilik 
bilincinin yapı- 
taşlarından olan 
mahalle kültürünün 
yaşatılması ve gele
cek nesillere taşın
ması amacıyla 
hazırlanan 
'Bursa'nın Tarihi 
Mahalleleri' kitabı 
yayımlandı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kent kültürü 
araştırma çalış
maları kapsamında 
hazırlanan 
'Bursa'nın Tarihi 
Mahalleleri' kitabı, 
Tahtakale Hanı'nda 
gerçekleştirilen 
toplantıda tanıtıldı. 
'Bursa'nın Tarihi 
Mahalleleri' kitabın
da Alipaşa, Hocaali 
zade, Ibrahimpaşa, 
Maksem, Nalbantoğ 
lu ve Tahtakale

Mehmet Yavuz, 
“Bu sağlanan 
destekten dolayı 
öğretmenlerimize,

öğrencilerimize ve 
velilerimize içtenlik
le teşekkür ederim. ”■ 
dedi.

mahallelerinin tari
hi, fiziki ve iktisadi 
gelişimi, sosyal 
yaşamı, kültür ve 
eğitim kurumlan ile 
bu mahallelerde 
yaşayanların anıları
na yer verildi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Tahtakale Hanı'nda 
mahallelilerle bir 
araya geldiği 
toplantıda, bu altı 
mahallenin 
Bursa'nın kalbinde 
bulunduğunu,söyle
di. Kentin tarihi 
mirasında önemli 
yeri bulunan mahal
lelerin birbirleriyle 
bütünleşen bir 
yapıya sahip 
olduğunu da anla
tan Altepe, 
"Bursa'nın Tarihi 
Mahalleleri kitabı, 

bilgi, belge, fotoğraf 
ve hatıraların yer 
aldığı güzel bir eser. 
Bursa, her geçen 
gün büyüyor.
Gelecek kuşaklara 
aktarılacak olan bu 
eser, Bursa'ya ve bu 
mahallelere yakışır 
bir çalışma oldu. 
Özellikli bir şehir 
olan Bursa'da daha 
önce 20'ye yakın 
mahallede bu çalış
mayı yaptık. Bursa, 
her mahallesine bir 
kitap yapılacak bir 
şehir dedik ve 
bugün bunu yapı 
yoruz. Mahallelerin 
yaşayan kimliğini, 
tarihini geçmişini en 
güzel şekilde bilen 
ve katkı koyan 
hepışerilerimize ve 
bu esere emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyoruz. " dedi.
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Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Dr. Ayten 
Bozkaya 
Anaokulunu ziyaret 
etti. Okul bahçesini 
gezen ve Okul 
Müdürü Sevgi 
Battalbey'den bilgi 
alan Atilla Gülsar, 
okulun minik öğren
cileri tarafından 
gerçekleştirilen mini 
gösteriyi de izledi. 
Ziyaretten dolayı 
Gülsar'a teşekkür 
eden Anaokulu 
Müdürü Sevgi 
Battal bey, okul 
öncesi eğitimin çok 
önem arz ettiğini, 
hedeflerinin öğren
cilere en iyi ve 
kaliteli şekilde 
eğitim vermek 
olduğunu söyledi. 
Okul bahçesinde 
çeşitli bitki ve evcil 
hayvanların bulun
duğunu belirten 
Battalbey, bu doğal 
ortamın öğrencilerin 
görerek ve yaşa
yarak öğrenmele 
rine katkı 
sağladığını anlattı. 
Eğitimin ana unsu
runun sevgi 
olduğunu ifade

eden Gülsar ise 
'Okul öncesi eğiti
minde sevginin 
önemi daha da 
fazladır, kişiliğin 
temelinin atıldığı 
kritik bir dönem 
olarak adlandırılan 
ve okul öncesi yıl
larda verilen eğitim, 
tüm eğitim 
kademelerini, hatta 
tüm yaşamı etkile
mektedir? dedi. 
Okul öncesi eğitim 
almayan çocukların 
hayata bir adım 
geriden başladık
larını belirten Atilla 
Gülsar, 'Bu çocuklar 
okulda aynı yaş 
grubundaki diğer 
çocuklara göre 
daha düşük bir per
formans göstermek
te ve pek çok 
sorunla karşılaş

maktadırlar. 
Bu sorunların 
gelecekte ülke 
kalkınmasının 
önünde engel oluş
turmasını önlemek 
için her çocuğu
muzun okul öncesi 
eğitim almasını ve 
ilköğretime 
mümkün olduğunca 
eşit koşullarda 
başlamalarını 
sağlamamız 
gerekiyor. Çocuk
larımızın yetiştir
ilmesinde büyük 
emeğini 
gördüğümüz yöneti
ci ve öğretmenler
imizi ve okul öncesi 
eğitim konusunda 
Milli Eğitim'e destek 
veren herkese 
şükranlarımı 
sunuyorum? diye 
konuştu.

liwliste IBID ww I»
Bursaspor taraftar-' 
lan, ligin 32. haf
tasında Bursa 
Atatürk Stadı'nda 
oynanacak 
Bursaspor-Beşiktaş 
maçının biletlerine 
yoğun ilgi gösterdi. 
Bursaspor taraftar
ları, ligin 32. haf
tasında Bursa 
Atatürk Stadı'nda 
oynanacak 
Bursaspor-Beşiktaş 
maçının biletlerine 
yoğun ilgi gösterdi. 
Yeşil-beyazlılar, 7 yıl 
sonra Beşiktaş 
taraftarlarının da 
izleyeceği maçın 
biletleri için uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Atatürk Stadı önün
deki gişelerden 
satışı yapılan 
biletler için sabah 
erken saatlerde 
kuyruğa giren 
taraftarlar, saatlerce 
bekleyerek biletleri
ni aldı. Uzun 
kuyruklar oluşturan 
taraftarlar, bilet 
satışı sırasında 
zaman zaman 
gerginlik yaşadı. 
Beşiktaş'ı yenecek
lerini dile getiren 
Bursaspor sev

dalıları, cumartesi 
akşamı oynanacak 
maçın dostluk 
içerisinde geçmesi
ni diledi.
Beşiktaş aleyhine 
tezahüratlar yapan 
taraftarlar,, Beşiktaş 
taraftarlarının 
Bursa'ya gelmesi 
halinde olaylar çıka
cağını ifade ettiler. 
Bazı yeşil-beyazhlar, 
Beşiktaş taraftar
larının Bursa'ya 
gelmesi halinde 
istenmeyen olaylar 
çıkmasından endişe 
duyduğunu dile 
getirdi.
Taraftarlarının 
büyük bölümü ise, 
Beşiktaş taraftar
larının Bursa'ya 
gelmesinden yana 
olduğunu dile getir
di. Siyah Beyazlı 
taraftarlar en son 1

Şubat 2004'te 
Bursa'ya gelmişti. O 
günkü karşılaşma 1- 
0 Beşiktaş lehine 
sona ermişti. 
Karşılaşmanın tek 
golünü ise Tümer 
Metin kaydetmişti. 
2003-2004 sezonun
da Süper Lig'e 
veda eden 
Timsah, 2006-2007 
sezonunda tekrar 
çıktı. O sezon 
Bursa'da Beşiktaşlı 
taraftarların 
gelmediği maçta 
Yeşil Beyazlılar 
sahadan 3-0 galip 
ayrılmıştı.
Bin 384 Beşiktaşlı 
taraftarın 7 yıl 3 ay 
sonra izleyeceği 
karşılaşmada, bin 
50 polis memuru ve 
750 özel güvenlik 
görevlisinin görev 
vaoacaâı bildirildi.

İLİBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGC BROKCRİ 
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



6 Mayıs 2011 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 9

TlIlWHIlIlhiWlilllttf
Merkez Bankası 
tarafından nisan ayı 
fiyat gelişmelerine 
ilişkin yayımlanan 
değerlendirmede 
bulundu.
Ve mayıs ayında 
İşlenmemiş gıda fiy
atlarından kay
naklanan baz etk
isiyle yıllık enflasy
onun bir miktar 
daha artacağının 
tahmin edildiği 
belirtildi.
Nisan ayında tüketi
ci fiyatlarının yüzde 
0,87 oranında arttığı 
ve yıllık enflasy
onun yüzde 4,26 
düzeyine yükseldiği 
hatırlatılarak, hizmet 
grubu fiyat 
endeksinin yıllık 
değişim oranının 
haberleşme hizmet
lerinden kay
naklanan baz etk
isiyle arttığı, diğer 
hizmet kalemlerinin 
de ılımlı seyrini ko 
ruduğu ifade edildi. 
İthalat fiyatlarındaki 
artışların gecikmeli 
yansımalarının 
temel mal fiyatları 
üzerinde etkili 
olmaya devam ettiği 
belirtildi ve "Mayıs 
ayında işlenmemiş 
gıda fiyatlarından 
kaynaklanan baz 
etkisiyle yıllık 
enflasyonun bir 
miktar daha artacağı 
tahmin edilmekte
dir" denildi.
Gıda fiyatlarında 
süregelen olumlu 
görünümün etk
isiyle yemek hizmet
leri fiyatlarındaki 
yavaşlamanın 
sürdüğü ve lokanta- 
otel grubu yıllık 
enflasyonunun

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

aralık ayından bu 
yana 2,46 puan 
azalarak, yüzde 7,3 
olduğu ifade edildi, 
Ulaştırma hizmetleri 
fiyatlarının akaryakıt 
fiyatlarındaki 
artışların yansı
malarına bağlı 
olarak sınırlı oranda 
yükseldiği, kira yıllık 
enflasyonunun da 
düşük düzeydeki 
seyrini koruduğu 
vurgulandı. 
Merkez Bankası 
değerlendirmesinde, 
nisan ayında beyaz 
eşya fiyatlarındaki 
artış eğiliminin 
yavaşladığı, mobilya 
ve otomobil fiyat- 
ı'anvrcfa ise yüksek 
artışlar kaydedildiği 
belirtildi.
Enerji fiyatlarının 
nisan ayında ulus
lararası petrol 
fiyatlarındaki 
gelişmelere bağlı 
olarak artışını 
sürdürdüğü, gıda ve 
alkolsüz içecekler 
grubunun yıllık 
enflasyonunun 
düşüş eğilimini 
nisanda da 
koruduğu ve 0,64 
puan azalışla 
endeks tarihindeki 
en düşük seviye 

olan yüzde 2,83’e 
indiği kaydedildi. 
Bu dönemde, taze 
meyve fiyatlarındaki 
artışa (yüzde 9,51) 
rağmen süt, yumur
ta ve taze sebze fiy
atlarındaki azalışlar 
sonucunda işlen
memiş gıda fiyat
larının düşüş kay
dettiği, böylelikle 
işlenmemiş gıda 
fiyatlarının 2008 
yılı Eylül ayından 
bu yana ilk kez 
yıllık bazda 
gerilediğine 
jşâ’st edildi.
İşlenmiş ğı'da 
grubunda ise kât* 
ve sıvı yağ fiyat
larında süregelen 
artışların bir miktar 
ivme kaybetse de 
nisan ayifidâ da 
devam ettiği, 
ancak, buğday itha
latında uygulanan 
gümrük vergisinin 
düşürülmesinin 
etkisiyle ekmek- 
tahıllar grubunda 
fiyat artışlarının 
ılımlı bir görünüm 
çizmesi ve süt ürün
leri fiyatlarındaki 
belirgin düşüşlerin 
grup fiyat artışını 
sınırladığı ifade 
edildi.

Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulu, malı 
mülkü bulunduğu 
halde yeşil kart 
alan vatandaşlarla 
ilgili gerçekleştirdiği 
çapraz sorgulamada 
çarpıcı sonuçlara 
ulaştı.
Sorgulama sonucu 
19 bin 156 kişinin 
ev, araba, işyeri ve 
şirket sahibi olduğu 
halde yeşil kart 
aldığı belirlendi. 
Türkiye genelinde 
toplam 9 milyon 
434 bin yeşil kartlı 
bulunmasına 
rağmen, ilk etapta 
32 il ve ilçelerindeki 
2 milyon 180 bin 
yeşil kartlıyla ilgili

Yargıtay'ılan emekliye kötü haller
Türkiye Emekliler 
Derneği (TÜED) 
Hukuk Danışmanı 
Cafer Tufan 
Yazıcıoğlu, yaptığı 
açıklamada, bir 
süredir emeklilerin 
umutla beklediği 
2002-2006 yıllarına 
ait zam farklarına 
ilişkin davanın 
Yargıtayca bozul
duğunu bildirdi. 
Bu karara karşı, 
yerel mahkemenin 
direnme hakkının da 
bulunduğunu

Gemlik K&fez
«İllll'll İli «OILÛI İlmi CHt'Hl

ABONE 
OLDUNUZ NIU? 
’ ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

denetim yapıldı. 
Maliye Teftiş 
Kurulu, yeşil 
kartlıların gerçekten 
yoksul olup 
olmadığını belir
lemek üzere 
bilgisayar 

belirten Yazıcıoğlu, 
şunları söyledi: 
"Usul yönünden 
bozmaya konu 
olan 2002 
kararnamesi, 
16 gün yürürlükte 
kalmıştır ve bu süre 
zarfında emekli 
olan herkese uygu
lanmıştır. 2003 yılı 
Ocak ayının ilk 16 
günü içerisinde 
emekli olan vatan
daşlarımızı veya 
bunların vefat 
edenlerinin dul ve 

NÖBETÇİ ECZANE
6 Mayıs 20ll Cuma 
HAYAT ECZANESİ

aracılığıyla denetim 
yaptı. Yeşil kart için 
ailede kişi başına 
gelirin net asgari 
ücretin üçte 
birinden, yani 210 
liradan az olması 
gerekiyor 

yetimlerini tespit 
etmeye çalışıyoruz. 
Yerel mahkemeye 
bu bilgileri de 
süratle takdim 
edeceğiz. Bu 
hakkımızı alabilmek 
için her türlü hukuki 
mücadelemizi 
sürdüreceğiz.
Çünkü bu konuda 
sonuna kadar haklı 
olduğumuzu biliy
oruz. Gerekirse 
AİHM'e kadar bu 
davayı götürmeye 
de kararlıyız."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye fi?
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 1° 28

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik. Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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 8P,
Ver. Dairesi Md. 513 1Ç, 92
İlçe Tarım Müd. 51$ 10 45
İlçe Seç. Md. $13 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 94ıvı 

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

_________ OTORÜS

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

Şehirler-sı 261 54 00
OtuDüs Terminali (18 Hat)

n DAĞITICILAR

m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 25
Habaş '513 16 37
Mogaz 513 75 53
Ergaz 513 33 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 43
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

-J m
ı-a

li

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Saft.Ocaftı 813 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcsn Petrol
MAR-PET « J*

Tuncay Otogaz s13 14 2s
Boyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3958 

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

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

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

GÜLER AJANS 
jvîSÎhaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cau. Bora Sok. Nö:3/B*GEMLİK 

(Dini bayram Günleri 5® 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

TEL: 51310 71 ■ GSM: 0.53356018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com /

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den 1
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


%® GW
ÜCRETSİZSökme + 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 
atımlarda KDV bizden.

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

1 good/ycar 
güvenle

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

Oli gönderilen 
Livaneli konseri

CHP Gençlik Kolu üyeleri, Şef 
Mehmet Taşpınar yönetiminde 
Zülfü Livaneli eserlerini seslendi 
recek. Bu akşam saat 20.oo’de 
Belediye Kültür Merkezi’nde veri 
lecek olan konser için İskele 
Meydanı’ndan saat 19.30’da oto
büs kalkacağı bildirildi. Konsere 
tüm Gemlik halkı davet edildi.

iFiteBiiiıııîMim 
llİmiMSIKÜl'

Saadet Partisi Milletvekili Aday 
ları Recep Aygün ve Sedat Tüten 
Orhangazi Caddesi’ndeki kahve 
leri ziyaret ederek vatandaşlarla 
sohbet etti. Haberi sayfa 5’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, yeni girişimcilere KOSGEB 
kredisi için bilgilendirme kursu açıyor.

KOSGEB tarafından yeni işyeri 
kurmak isteyen girişimcileri des 
teklemek amacıyla geri ödeme
siz kredi ve faizsiz kredi projesi 
için Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda verilecek kursa bekle
nilenin üzerinde başvuru oldu. 
Oda Başkanı Kemal Akıt, "Kursa 
katılmak isteyenler arasında 
yapılacak mülakat ile 30 katılım
cı belirlenmesini kararlaştırdık. ” 
dedi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Söylemler sertleşti..
Imralı da beslediğimiz PKK’nin lideri 

Abdullah Öcalan, içeriden dışarısını 
yönetiyor.

Devletin öcalan ile sürdürdüğü ortaya 
çıkan görüşmeleri sonucu, 12 Haziran 
seçimlerine kadar PKK teröristleri 
saldırıları kesti.

Zaman zaman yaşanan münferit olaylar 
dışında, PKK askerimize ve polisimize 
saldırmıyor.

Son silahlı olay, seçim öncesi Başba 
kanın Kastamonu gezisine giden kon
voya yapılan saldırı oldu.
‘ Bunun hemen ardından, BDP sözcüle 
linin açıklamaları, bu sürecin sertleşe
ceğini gösteriyor.

öcalan’ın son mesajı, 15 Haziran’dan 
sonra durumun değişeceği yönünde.

Devamı sayfa 4’de

Hali Hamal. "Bursa’da 
huzurlu bir seçim 

geçirmek istiyoruz

Bursa Valisi Şaha bettin Harput, 12 Hazi 
ran'da yapılacak genel seçimler önce sinde 
ilgili vali yardımcıları, kaymakamlar, il 
emniyet müdürü ve il jandarma komutanı 
ile bir araya geldi. Haberi sayfa 6’da

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 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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Gürhan ÇETİNKAYA
Deniz’ler....

Toplum önderi olarak 
ortaya çıktılar.
Yaşamlarını toplum- 
larının bağımsızlık 
mücadelelerine 
adadılar. Düzene karşı 
kararlı duruşlarının 
bedelini canlarıyla 
ödediler.
“Amerikan emperya 

lizmi yurdumuzda var 
oldukça bu talan 
devam edecektir. 
Türkiye’nin kalkınması 
için tek ve zorunlu şart 
Amerika’nın yurttan 
atılmasıdır. Hem

Hukuk Fakültesi’ne 
girdi.

Kısa sürede gençlik 
eylemlerinde öne çıktı. 
TIP’de çalıştı. 1968’de 
Devrimci Hukuklular 
Örgütü’nü kurdu. 
Amerikan 6.Filosu’nu 
protesto eylemlerine 
katıldı ve İstanbul 
Üniversitesi’nin işga
line öncülük etti.

Samsun’dan 
Ankara’ya Mustafa 
Kemal Yürüyüşü’nü 
düzenledi. 1969’da 
Filistin’e gitti, gerilla

Amerika, hem kalkınma eğitimi gördü. THKO
olmaz. Kalkınma 
toplumsal bir sorundur.

Türkiye’de Amerika 
var oldukça, toplum 
kalkınamayacak, fakat

örgütünü kurdu.
Sivas Gemerek’te 

çatışmada yakalandı.
Yusuf Aslan ve 

Hüseyin İnan ile birlifc
büyük zenginler, korniş 6 Mayıs 1972 tarihinde
yoncular ve uşaklar Ankara Merkez Kapalı
olacaktır. Amerika yur- Cezaevi’nde idam edil- 
dumuzda var oldukça, di. Yukarıda Deniz 
kalkınma değil, tam ter- Gezmiş’in yaşam 
sine açlık ve sefalet var öyküsünü okudunuz.
olacaktır.”

Deniz Gezmiş 
1947 yılında 

Ankara’da doğdu. 
Liseyi İstanbul’da 
okudu. 1966’da İÜ

Şimdi de kendisini 
idama götüren savun
masından bir bölüm 

okuyacaksınız;
“Ben Amerikan 

emperyalizmine,

Sovyet revizyonizmine, 
Romen soytarılığına, 
Bulgar dalkavukluğuna 
karşı bir Türk devrim- 
cisiyim.

.... biz varlığımızı 
hiçbir karşılık bekleme
den esasen Türk halkı
na armağan etmiş 
bulunuyoruz ve Türk 
halkı ve devletin 
bağımsızlığına 
armağan etmiş bulun
maktayız.

Bu sebeple ölümden 
çekinmiyoruz.

Öteden beri arz etmiş 
olduğum gibi, bu 
ülkede Anayasa’yı en 
fazla savunanlar bizle 
riz. Anayasa’yı ihlal 
edenlerse ortadadır.

İddia makamı bizim 
vermekte olduğumuz 
bağımsızlık savaşına 
karşıdır, Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasası’nın hukuku 
na karşı, reformlara 
karşıdır.

İddianamede geçen 
ve bana atfedilen bir 

cümleyi kabul etmiyo
rum.

Ben silahımı halka ve

orduya karşı kullan
madım, ancak vatan 
hainlerine karşı kullan
mak maksadıyla 
taşıdım ve 'halka ve 
orduya karşı kullanırım' 
şeklinde beyanda 
bulunmadım.

Onlar 36 milyonluk 
ülkenin bütün yükünü 
20 gencin üzerine yık
maya alışmışlardır. Bizi 
bağımsız bir ülkenin 
çocukları olmaktan 
mahrum eden hepiniz 
dahil, sîzlersiniz. Ve 
sonunda idam isteğiyle 
buraya getirildik.

..Hareketimiz tama
men anayasal bir 
harekettir.
Anayasa’mızın 
başlangıç ilkesinde 
belirtilen ulusun zulme 
karşı direnme hakkını 
kullandık. Bu sebeple 
anayasal bir davranışta 
bulunduk.

Yaptıklarımızın haklı 
olduğuna inanıyorum. 
Halen de bu inancı 
taşıyorum. Türkiye'nin 
bağımsızlığından başka 
bir şey istemedim ve 
bu sebeple Amerikan 
emperyalizmine ve 
işbirlikçilerine karşı 
mücadele verdik. 
Bundan dolayı ölüm
den korkmuyoruz. Onu 
ancak işbirlikçiler 
düşünsün ve ancak 
onlar kendi canının 
telaşına düşsün. Ve 
ben 24 yaşındayken

kendimi Türkiye'nin 
bağımsızlığına 
armağan etmekten 
onur duyuyorum.

Biz şahsi hiçbir çıkar 
gözetmeden, halkımızın 
bağımsızlığı ve mutlu
luğu için savaştık!

İddianamede “Fikir 
özgürlüğünü ve 
Anayasa’yı paravan 
yapanlar, önceleri 
Atatürkçü geçinirken, 
onun fikir ve şahsiyeti
ni de küçük görmeye 
başladılar. Sadece 
Mustafa Kemal tarafını 
beyan ediyorlardı” şek
linde bir cümle mevcut
tur. Bunu kesin olarak 
reddediyorum. Asla 
kabul etmiyorum. Diğer 
yurtseverlerde bunu 
kabul etmezler. Bu kas
ten tahrif edilmek 
isteniyor. Gerçekler 
örtülmek isteniyor. Bu 
cümle art niyetle hazır
lanmıştır. Bu mem
lekette Mustafa 
Kemal'e gerçekten 
sahip çıkanlar varsa, 
onlar da bizleriz, sahip 
çıkmayanlar da 
ortadadır. Anayasa’nın 
uygulanmasını isteyen
ler gene bizleriz, 
Anayasa’yı uygulat
mayan yavuz kimsel
erse hala ortadadır. Ve 
o kişiler bugün bizim 
kellemizi istemekte
dirler.

....Düşüncemizi 
hiçbir zaman sakla

mayız. Hangi şartlar 
altında olursak olalım, 
bunu açıkça söyleriz. 
Nasıl burada namlu
ların ve dipçiklerin göl
gesi altında konuşuyor
sak, düşüncemizi her 
zaman açıkça ifade 
ederiz.

Tarih evvelce bunu 
yapanları nasıl temize 
çıkarmışsa bizi de tem
ize çıkartacaktır, buna 
da inanıyoruz.

Türkiye'nin bağım 
sızlığından başka bir 
şey istemedik ve hay
atımızı bu yola koyduk. 
Varlığımızı Türkiye 
adına armağan ettik. 
Bunun aksini iddia 
edenler vatan hainidir.”

Onlar başarılı olsaydı 
bugün ülkemiz kesin
likle daha farklı vş„ 
güzel olacaktı.

Her ölüm erkendir 
belki; ama onunki çok 
erken oldu.

Ama insan ve emek 
var olduğu sürece ve 
ulusumuz yaşadıkça 
Denizlerde yaşayacak.

Soru şu: Deniz 
Gezmiş ve arkadaşları 
mı vatan haini?
Yoksa... Ağır silahlar 
üreterek dünya banşını 
bozanlar, ülkelerinin 
kaynaklarını peşkeş 
çekenler mi?

Dünya bu sorunun 
yanıtını doğru verdiği 
zaman her şey yeniden 
başlayacak.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, yeni girişimcilere KOSGEB kredisi için bilgilendirme kursu açıyor.

KOSGEB kursuna yoğun ilgi
30 kişiye verilecek kurs için 130 kişi başvurunca, katılımcılar arasında mülakat ile seçme yapıldı

KOSGEB tarafından 
yeni işyeri kurmak 
isteyen girişimcileri 
desteklemek 
amacıyla geri 
ödemesiz kredi ve 
faizsiz kredi projesi 
için Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda 
verilecek kursa bek
lenilenin üzerinde 

başvuru oldu. 
Bir süre önce 
KOSGEB Bursa 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet 
Akdağ ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt arasında 
“Uygulamalı

Girişimcilik Eğitimi 
İşbirliği Protokolü” 
imzalandı.
Buna göre yeni iş 
kurmak isteyen 
girişimcilere Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda kurs 
düzenlenecek. 
60 saat süreli kursa 
30 kursiyer katıla

bileceğini söyleyen 
Kemal Akıt, "Kursa 
katılmak isteyenler 
arasında yapılacak 
mülakat ile 30 
katılımcı belirlen
mesi kararlaştırdık. 
Cuma günü 130 
başvuran tek tek 
Odamız temsilcisi 
Gamze Özeldiz ile

KOSGEB 
Sorumlusu Sanem 
Cengiz Şatır, başvu
ranları tek tek 
dinleyerek kursa 
katılacak 30 kişiyi 
belirlediler.
Bu katılımcılara 
önümüzdeki gün
lerde KOSGEB 
ilgilileri kredinin 

nasıl kullandırılacağı 
konusunda kurs 
verecek. İlgi 
üzerine bu kurslann 
sayısını arttırabile
ceğiz. İlk kursa 
katılamayan girişini' 
çiler üzülmesin.
İlgi olduğu sürece 
kursları devam 
ettireceğiz.” dedi.
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Bursa'mn 
İnegöl ilçesinde, 
hamura atılan tuz 
yüzünden kavga 
eden iki fırıncı 
kardeş karakolluk

Mudanna’da trafik kazası: 2 varalı
Mudanya ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ömer Yıldız'ın kul
landığı 16 LM 962 
plakalı kamyon,

Çete iddiasıyla adliyeye sevk 
edilen 11 kişi serbest kaldı
Bursa'da, tefecilik 
iddiasıyla gözaltına 
alınarak aaYıyeye 
sevk edilen 11 kişi 
serbest bırakıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa ve 
Yalova'da faaliyet 
gösteren bir çetenin 
vatandaşları tehdit 
ettiği yönünde ihbar 
alan Bursa Emniyet 
Müdürlüğü' 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, tespit ettiği 
14 ayrı adrese 
baskın yaptı. Yapılan 
operasyonda M.S. 
(39) E.A. (33) A.E. 
(46), H.S. (46), E.S.

Kaza yapınca iiaKalananMlHiKlııısıııiııiııMaııılı
Bursa'nın
Mudanya ilçesinde 
bir kuyumcudan 
12 bilezik çaldığı 
iddia edilen ve 
dün polislerden 
kaçarken kaza 
yapınca yakalanan 
azılı hırsız, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, geçen salı 
günü Mudanya'da 
bir kuyumcuya giren 
G.K., oyalamak 
suretiyle 12 bileziği 
alarak kayıplara 
karıştı. Zanlı, 
aracının plakası ve 
eşkali ekiplere

oldu.
Sinanbey Mahallesi 
Zafer Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda, 
iddiaya göre, M.K

Bursa-Mudanya 
karayolu 
Ğüzelyalı Mahallesi 
kavşağında 
devrildi.
Kazada, sürücü 
Ömer Yıldız ile 
yanında bulunan 

(38), Ş.Ç. (46), H.S. (38), V.Y. (33), ve S.Y.
(28), S.S. (29), O.A. (31) gözaltına alındı.

dağıtılmasına rağ
men kaçmayı 
başardı. Dün öğle 
saatlerinde Bursa 
Gökdere'de devriye 
gezen güven timleri 
tarafından fark

(32) ve S.K. (38) 
kardeşler, hamura 
atılacak tuz miktarı 
konusunda tartış
maya başladı. 
Bir birlerini 

ve kimliği henüz 
belirlenemeyen 
arkadaşı hafif 
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil 
Servis ekibi tarafın
dan Mudanya Devlet 
Hastanesine 

edilen G.K, 
içinde eşinin de 
bulunduğu 16 V 
7942 plakalı 
otomobilin gazına 
basıp kaçmaya 
başladı. Bu esnada 

darp eden 
iki kardeş soluğu 

karakolda aldı. 
Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Adamın dediği doğrumu?...

kaldırıldı. 
Bu arada kaza 
nedeniyle araç 
trafiğine kapanan 
yol, kamyonun 
kaldırılmasının 
ardından yeniden 
ulaşıma açıldı

Zanlıların faizle para 
verdikleri kişileri, 
borçlarını öde
memeleri halinde 
kaçırdığı ileri 
sürüldü.
"Suç işlemek 
için silahlı örgüt 
kurmak, nitelikli 
yağma, kişiyi hür
riyetinden mahrum 
bırakma, mesken 
masuniyetini
ihlal, ikamet kun

daklama, kasten 
yaralama, tefecilik 
ve 6136 sayılı 
kanuna muhalefet" 
suçlarından 
adliyeye sevk edilen 
11 kişi serbest 
bırakıldı.

sivil polis otosuna 
çarpıp tekrar 
kaçmaya başlayan 
zanlının peşine 
çok sayıda polis 
ekibi takıldı.
Peşinde olan 3 
resmi polis otosuna 
çarparak duran 
zanlı, otomobilden 
inerek kaçmaya 
kalkışınca kıskıvrak 
yakalandı.
Polis, ifadesinin 
ardından zanlıyı 
Mudanya Cumhu 
riyet Savcıhğı'na 
sevk etti. Mahkeme 
ye çıkarılan G.K, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Kamu - Kısaca memur olabilme sınavı 
KPSS'yi hatırlıyor musunuz?..

Unuttunuz çoktan...
Hani soruların önceden binlerine veril 

diği ortaya çıkmıştı.
O kişilerin (Kendi adamlarının ) kopya 

çektiği alenen ortadaydı.
Sınavın bir bölümü tekrar edildi ve bir 

önceki sınavda soruların tamamını 
doğru yapanlar (kopyayı alanlar) tekrar 
girmediler bile o sınava. Adamların 
babaları var...

Peki ne oldu tüm bu yaşanan rezaletin 
sonucunda?

Savcılık soruşturma başlattı.
Bu soruşturma hala devam ediyor.
Halbuki aynı savcılık ÖSYM ile ilgili 

soruşturmayı jet hızıyla sonuçlandırdı...
Hem de 1 milyon 700 bin adayın 

kitapçıklarını ve sonuç kağıtlarını 
inceleyerek.

KPSS'ye kaç kişi katılmıştı peki?
Tam 800 bin kişi...
Üzerinden yıl geçti ama.hala soruştur

ma devam ediyor.
Hatta sınavda kopya çektiği iddia 

eoYıen adaylardan bazıları devlet kadro
larına yerleşti bile.

Bir tanesi TRT'ye başvurmuştu ve 
referans olarak bir bakanın ismini bile 
vermişti hatırlarsanız...

( Bu olay gazete manşetlerine 
düşmüştü )

Tek somut sonucu ne oldu o KPSS'nin 
derseniz söyleyeyim ?,

ÖSYM'nin o dönemki başkanı Prof. 
Ünal Yarımağan istifa etti.

Doğrusu ,onurlu olanın yapacağı bu..
Şimdi çok daha büyük bir rezaletle 

karşı karşıyayız.
Günlerdir bakıyorum ne olacak diye.
Hepsinin geleceği söz konusu.
Bu insanların aileleri var, yakınları var, 

gelecek sene bu sınava girecek çocuk
lar var.

Liseliler çıktılar sokaklara ve anında
Başbakan tarafından yaftalandılar...

Korkutuldular...
(10 bin badem bıyıklı gönderirim dedi.) 
Muhalefet eleştirdi, anında 'bu işten 

nemalanan' oldu...
Tüm tepkiler hükümet ve yandaş 

medya tarafından pasifize edildi.
Araya bir de kurnazca 'Çılgın Proje' 

girdi mi ?..
Unutturuluyor ÖSYM rezaleti ve Prof. 

Ali Demir resmen...
Ey halkım; Adana'da 5 bin kişiyi gazet

eye verdiği iş ilanlarıyla dolandıran 
adamın açıklamasını zihinlerinin bir 
köşesine yerleştir..

'Memlekette bu kadar enayi varken 
suçlu ben miyim?' diyor.

Adam halkım hepimize "ENAYİ " diyor.
Doğru diyor, ben kabullendim, yakışı 

yor sizde edin.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Olobiis durağına ters park yapan
7 GÜLER
i_guler@hotmail.com

Söylemler sertleşti...
Cezair, Mısır, Yemen ve Suriye de yöne

timlere karşı başlayan ayaklanmalar de 
vam ederken, bu hareketlerin Türkiye de 
de yaşanabileceğini yazmıştım.

Önceki gün BDP’nin desteklediği Van 
bağımsız milletveki adayı Aysel 
Tuğlu k’un yaptığı açıklamanın hemen 
ardından, dün de BDP eş başkanı 
Selahattin Demirtaş yaptığı konuşmada 
isteklerini net olarak açıkladı.

Tuğluk, Cumhurbaşkanı Gül’ün "Güzel 
şeyler olacak” sözlerine karşı "Kötü şey 
ler olacak” sözü bir mesaj niteliğindedir.

BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
özerklik istemlerini net olarak açıklaması 
yeni bir sürecin başlağıcıdır.

Seçimlerden sonra başlatılacak eylemler 
artarsa şaşmak gerekir.

Türkiye’nin huzur ortamını bozmaya, 
Türk kürt halkları arasına nifak sokmaya 
çalışan kürt siyasetçileri bu vebalin altın
da kalırlar.

Bugünlere birden gelinmedi.
AKP’nin kürt açılımı, demokratik açılım, 

Milli Birlik projesi diye ortaya attığı proje 
ler gerçekleşmedi.

Kürtler dışımızdaki İslam dünyasında ge 
lişen ayaklanmalardan da cesaret alarak, 
-buna AB ve ABD’nin desteğini de ekle
mek gerekir- topyekün bir başkaldırının 
provalarını yapabilirler.

Büyük kentlerde başlayan çatışmalar gi 
derek ülke geneline yayılabilir.

12 Haziran seçimlerinin yapılmasından 
sonra iktidara kim gelirse gelsin, Türkiye 
yi zor günler bekliyor. n

Öcalan’la Imralı da yapılan son 
görüşmeden sonra söylediği belirtilen şu 
açıklama önemlidir:

"15 Haziran son tarihtir. 15 Haziran’dan 
sonra ya anlamlı bir müzakere dönemi 
başlar ya da büyük bir savaş başlar, 
kıyamet kopar. Her ikisi de çok büyük 
olur. Müzakere olursa büyük ve anlamlı 
bir müzakere olur, savaş olursa da büyük 
bir savaş olur. Her ikisi de büyüktür, 
anlamlıdır ve kutsaldır.”

Selahattin Özdemir, Türkiye’de değişik 
bölgede özerklikten Söz ediyor.

Buna karşın Başbakan Erdoğan dün 
yaptığı konuşmada, "Vatan toprakları boş 
değil, meydan boş değil, bunu onlarda 
görecekler” diyerek BDP’ye meydan 
okuyor.

Siyaset sertleşiyor, Türk Kürt halkları 
arasına nifak sokacak ve sonu ne olacağı 
belli olmayan bir yere sürüklenecek bir 
döneme doğru gidiyoruz.

Tarihte bunun birçok örneklerini gördük. 
Bu sertleşmeler sokağa taşarsa, olan 

masum halka olur.
Siyasi sonuçlarının ise ne olacağı bel

lidir.
Kürk siyasiler bu süreci dikkatli kullan

malı, iki halkı çatışma noktasına 
getirmemelidir.

Türkiye ne Suriye dir, ne Cezayir ne de 
Mısır.

Tarihten ders almasını bilmeyenler, 
demokratik ortamı bozarlarsa altında 
ezilirler.

secim otobüsü tepki yaram
12 Haziran günü 
yapılacak olan 
miletvekili seçimleri 
nedeniyle yoğun
laşan siyasi propa 
gandalar için ilçemi 
ze gelen AKP seçim 
minibüsü, İstiklal 
Caddesi’nde ters 
yöne park yapması 
tepkilere neden 
oldu.
Dün, saat 16.oo 
sırasında Bursa 
yönüne giden seçim 
minibüsü, sağ tarafa 
park yapacağına 
Ziraat Bankası 
Önünde sol tarafta 
ters yöne park yaptı. 
Vatandaşların 
şaşkın bakışları 
arasında aracın ters 
yöne park edilmesi 
nedeniyle durum

vatandaşlar 
tarafından trafiğe 
bildirildi.
Bir süre sonra gezi
ci bir trafik aracı, 
seçim minibüsü

önüne gelerek 
anonsla aracın 
otobüs durağından 
kaldırılmasını istedi. 
Araç şoförü aracının 
önüne gelerek,

görevli trafik polis 
teriyle konuştuktan 
bir süre sonra, AKP 
seçim otobüsü 
hareket ederek 
duraktan ayrıldı.

Kato Oaaına büyük operasının
Irak sınırına çok 

yakın olan Şırnak’ın 
Beytüşşebap 
ilçesinde bulunan 
Kato Dağı’nda 
askeri operasyon 
başlatıldı.
Şırnak’ın 
Beytüşşebap 
ilçesinde bulunan 
Kato Dağı'nda, 
güvenlik güçleri 
tarafından geniş 
çaplı operasyon 
düzenlendi.
Günlerdir bölgeye 
yapılan askeri 
sevkıyatlardan 
sonra gece 
yarısı başlatılan

operasyona 
binlerce askerin 
yanı sıra çok

sayıda korucunun 
da katıldığı bildirildi. 
Bilgede yoğun

askeri hareketlilik 
devam ederken 
operasyona 
helikopterler 
katılmadı.
Öte yanda köy 
yolunda oyun 
oynayan çocuklar, 
mayın taraması 
yapan Mehmetçik'e 
köy çıkışına 
kadar eşlik etti. 
Göreve giden 
Mehmetçikler 
ailelerine selam 
göndererek 
Türkiye'nin 
kendilerine 
emanet olduklarını 
belirtti.

-T-, ~ : ..

Özdilek İnsan Kaynakları

www.ozdilek.com.tr

Gemlik Özdilek AVM'de görevlendirilmek üzere;
Kasap / Izgaracı / Ekmek Ustası
* Alanında deneyimli.
- Vardiyalı çalışabilecek,
- Askerlik hizmetini tamamlamış, 
• Bay.

Müracaatların 1 adet fotoğraf He şahsen aşağıdaki adrese yapılması rica olunur. 
Başvurular gizli tutulacaktır.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Özdilek AVM
Kumla Kavşağı Karşısı.Gemlik / Bursa

WTO ABONE OLDUNUZ MU?
i’ lıı cûııûı itnıUııtTİıl , ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN WkKorfez’ ■.pliorfezgazetesi.com

mailto:i_guler@hotmail.com
http://www.ozdilek.com.tr
%25e2%2596%25a0.pliorfezgazetesi.com
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa mil
letvekili adayı Prof. 
Dr. Lale Karabıyık, 
Manastır’da kapı 
kapı dolaşarak par
tisinin Aile Sigorta 
sı projesini anlattı. 
Dün ilçemize gelen 
CHP Bursa 6. sıra 
milletvekili adayı 
Prof. Dr. Lale 
Karabıyık, Gemlik 
Kadın Kolu Başkanı 
Nil Avcı ve yönetimi 
ile birlikte önce 
Orhangazi Cadde 
si’ndeki esnafı 
ziyaret etti. 
Esnafların AKP ikti
darında siftahsız 
dükkan kapattığını, 
kiralarını ve sigorta 
primlerini ödeye
mez duruma geldi 
ğini söyleyen 
Karabıyık, "CHP 
iktidara gelince, 
esnaf, köylü, emekli 
ve işçinin yüzü 
gülecek." dedi. 
Uludağ Üniversite 
si’nde ekonomi 
derslerini verdiğini 
söyleyen Karabıyık, 
gittikleri her yerde 
esnafın 8.5 yılda 
dibe vurduğunu, 
borçtan kurtula
madıklarını, sıkın
tılarının arttığını 
duyduğunu 
belirterek, 
"Esnafımızın bu

SP’liler Milletin yönetime el koyması gerekir’
Saadet Partisi 
Milletvekili Aday 
lan Recep Aygün 
Ve Sedat Tüten 
Orhangazi Cadde 
si’ndeki kahveleri 
ziyaret ederek 
vatandaşlarla soh
bet etti.
Recep Aygün 
kahvelerde yaptığı 
konuşmada gün
demle ilgili konu
larda Saadet 
Partisi'nin görüş
lerini aktardı.
Aygün, “Milletin 
yönetime el koy
ması gerekir.
Demokrasilerde 
yönetimler halk 
iradesi ile iş başı

durumunun düzel 
mesi için orta sini 
fin güçlenmesi 
gerekir" dedi.

MANASTIR’DA EV 
EV DOLAŞTI 
Prof. Dr. Lale Kara 
bıyık, daha sonra 
CHP Kadın kolu 
üyeleriyle birlikte 
Yeni Mahalle’de bir 
aileyi ziyaret etti. 
Burada ailenin 
bayan fertlerine 
CHP’nin aile sigor
tası projesini anla
tan Karabıyık, 
aile sigortasının 
kadının ekonomik 
olarak güçlenme
sine, kocasının 
eline bakan olmak
tan kurtularak 
çocuklarına daha 
iyi bakan, onların 
daha iyi eğitim 
alması için 
ekonomik gücü 

na gelir. Halk 
iradesi ile iş başın
dan uzaklaştırılır. 
Önümüzdeki seçim 
bu münasebetle 
çok önemli bir fır
sattır. Toprak 
ayağımızın altın
dan kayıyor. 
Milletimiz bu duru
ma kayıtsız kala
maz. İslam alemi

olması gerektiğini 
söyledi.
Prof. Dr. Lale 
Karabıyık, ve CHP’li 
bayanlar daha son 
ra Manastır 
Bölgesi’ndeki bazı 
evleri ziyaret 
ederek, CHP’nin 
sosyal projelerini 
ev kadınlarına 
anlattı.
İşyerlerinde taşeron 
çalıştırmaya son 
vereceklerini 
söyleyen Karabıyık, 
"Devlet işveren 
konumuna sokuldu.

kan gölüne 
dönüştürülmüştür. 
Bu tür olaylar biz 
parça parça 
olduğumuz sürece 
devam edecektir. 
Ey İslam alemi, bu 
tür zulümlerden, 
Haçlı saldırıların
dan -bu ifadeyi 
ben kullanmıyo
rum kendileri kul

Hiçbir çalışanın iş 
güvenliği kalmadı. 
AKP iktidarı işyer
lerinde taşeroncu- 
luğu teşvik ediyor. 
Memurlar bile 
devlet güvencesin
den yoksun bırakılı 
yor. Seçimlerden 
seçimlere vatan
daşla buluşan 
siyasiler, seçimler
den sonra vatan
daşı unutuyor. Bu 
durum ise vatan
daşların siyasilere 
karşı güveni 
azaltıyor" dedi.

lanıyor, Bush Irak'ı 
işgal ederken 'Bu 
bir Haçlı seferidir' 
demişti. Fransa 
Libya'ya saldırır 
ken 'Bu bir Haçlı 
seferidir' demişti- 
bu tür saldırılardan 
kurtulmak istiyor
sanız adres belli 
Saadet Partisi. 
Siz İslam birliğin
den yana mısınız 
Hristiyan birliğin
den mi? İslam bir
liğinden yanaysa 
nız adres belli 
Saadet Partisi. 
İslam birliğini 
kurmak hedefle 
rimizden biridir" 
dedi.

Demirören: “Gemlik’in 
Sorunlarını en ini İlce 

Teşkilatımız hilir"

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
Arif Demirören 
Bahkpazarı ve 
Karacaali ziyaretleri 
gerçekleştirdi. 
Gemlik’teki havayı 
olumlu bulan 
Demiröen açıkla
masında; "Mevcut 
iktidar YGS sınavın
da çocuklarımızın 
emeğine sahip çıka
mamıştır bunlardan 
Devletimize sahip 
çıkmalarını bekle
mek aymazlıktır. 
Kendi konvoyunda 
polisimiz şehit 
oluyor hala huzur 
ve güven ortamın
dan bahsetmeye 
utanmıyorlar.
Birçok partinin 
vekil adayları 
sizlere geliyor 
Gemlik in sorun

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 57343 25 
GSM: 0 536 813 08 36

larını en iyi ben 
bilirim ben çözerim 
diye açıklamalar 
yapıyorlar Üniver
site konusunda en 
büyük destek 
verenlerden biri İl 
Başkanlığı döne
mimde bendim 
buna rağmen diyo
rum ki; Gemlik in 
sorunlarını en iyi 
İlçe Teşkilatımız 
bilir. Bizim diğer
lerinden farkımız 
onlar gibi 
Teşkilatlarından 
kopuk değil aksine 
iç içe olan bir parti 
olmamızdır ve 
Teşkilatlarımızın 
isteklerine göre 
hareket etmemizdir. 
Gemlik halkından 
tek ricam değer
lendirmelerini buna 
göre yapmalarıdır." 
dedi.
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Vali Harput, "Bursa'da huzurlu Mı seçim ittirmeli istiıotf
Bursa'da siyasi parti 
başkanlar) valiliğin 
koordinatörlüğünde 
mutabakata vararak 
seçim öncesi bayrak 
ve afişlerle görüntü 
kirliliğine sebep 
olmayacak.
Bayrak ve afişlerin 
sadece parti binaları 
önünde sade bir 
şekilde olacağını 
anlatan Vali Harput, 
18 yaşından küçük 
çocukların da her 
türlü seçim faaliyet
lerinde kullanıl
masının yasak 
olduğunu hatırlattı. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
12 Haziran'da yapıla
cak genel seçimler 
öncesinde ilgili vali 
yardımcıları, kay
makamlar, il emniyet 
müdürü ve il jandar
ma komutanı ile bir 
araya geldi. Harput, 
seçim süresince 
güvenlik tedbir
lerinde polis ve jan
darmanın tek başına 
yeterli olmayabile
ceğini, seçimlerin 
huzur ve güven

içinde yapılması için 
her kesimin kendi 
üzerine düşen 
sorumluluğu 
olduğunu bildirdi. 
Genel olarak seçim 
öncesi ve seçim 
sonrası alınacak ted
birlerin görüşüldüğü 
toplantıda, seçim
lerin huzurlu bir şek
ilde geçmesini iste
diklerini belirten Vali 
Harput, "12 Haziran 
seçimlerini Bursa 
olarak huzurlu bir 
şekilde geçirmek 
istiyoruz. Bu konu 
ile ilgili kaymakam 
ve ilgili müdür 
arkadaşlarımızla bir 
araya geldik.
Vatandaşlarımızın 
seçmen kartlarını 
rahatça alarak 
huzurlu bir ortamda 
oy kullanmalarını

amaçlıyoruz.
Seçimin başından 
seçimin sonuna 
kadar olan süre 
içerisinde güvenlik 
tedbirlerinde sadece 
polis ve jandarma 
tek başlarına yeterli 
değildir. Seçimlerin 
huzur ve güven 
içerisinde yapılması 
noktasında her kes
imin kendi üzerine 
düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi için 
ilçelerdeki siyasi 
partilerle de bir 
araya gelin" dedj. 
Kamuda çalışan 
görevlilerin siyasi 
partilere karşı taraf
sız olmalarının 
gerektiğini ifade 
eden Vali Harput, 
"Kamuda çalışan 
görevliler siyasi par
tilere karşı tarafsız 

olmalıdır. Kanunun 
ön görmediği bir 
görüntüyü ortaya 
koymaları yanlıştır. 
Kastamonu ilimizde 
Sayın 
Başbakan'ımızın 
konvoyunda görevli 
olan polislerimize 
yapılan saldırı gibi 
her zaman herkese 
karşı olabilecek, 
muhtemel eylem tür
leri olabilir. Bu 
nedenle seçim süre
ci içerisinde ilimize 
gelecek olan misafir
lerimizin bu tür 
durumla karşı 
karşıya kalmaması 
için il ve ilçe bazında 
gerekli güvenlik 
önlemleri için çalış
malarınızı başlatın" 
diye konuştu.
Görüntü kirliliğinin 
önüne geçilmesi 
amacıyla geçen sene 
siyasi parti başkan
lar! ile bir mutabaka
ta vardıklarını hatır
latan Vali Harput, 

\"Görüntü kirliliğinin 
önüne geçilmesi 
amacıyla geçen sene 
siyasi parti başkan-

ları ile bir mutabaka
ta vardık. Bayrak ve 
afişlerin parti 
binalarının yandan 
olmak üzere fazla 
dışına taşmamasına 
ve apartman kat
larında alt ve'üst 
kata taşmamasına 
dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 18 
yaşının altındaki 

DEIIREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

05393037603

çocuklarımızın her 
türlü seçim faaliyet
lerinde kullanılması 
yasaktır. Seçim günü 
izinler zaten kaldırıl
maktadır. Ulaşım, 
haberleşme, enerji, 
gaz, elektrik, sağlık 
ve benzeri 
hizmetlerde aksama 
olmaması önemlidir" 
şeklinde konuştu.

mili umiiM Minu.
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN .

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

ELEMAN ARANIYOR
VASIFLI CNC 

OPERATÖRÜ ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

MİKROSAN NİHAL
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

ElEMflNlftR 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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TOBgiri$imcii$kaılınları,KızTeknik
ve Meslek Lisesi ni ziyaret etti

Yahancı ekipten okul ziyareti
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Girişimci İş 
Kadınları geçtiğimiz 
günlerde düzenle
nen organizasyon 
ile bir araya gelerek 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Liseli 
öğrenciler ile 
buluştular.
Girişimci İş 
Kadınları okulu ve 
bölümlerini gezerek 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi 
aldılar, yenilen öğle 
yemeğinin ardından 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi’nin 
toplantı salonunda 
öğrenciler ile bir 
araya geldiler, 
toplantıya Emine

örnek, Nalan Tayan, 
Ulviye Yahya, 
Nurcan Özdemir, 
Dilek Şeker ve 
Safiye Şimşek 
katıldılar. Başarı 
hikayelerinden tek 
tek bahseden kadın 
girişimciler anlattık
ları başarı öyküleri 
ile kız öğrencilerin 

ilgisini çekmeyi 
başardılar.
KOSGEB iş destek 
projelerinden örnek
ler verdiler.
Kadınların ülke 
mizdeki aktif iş 
gücündeki yerinden 
bahseden sunum ile 
öğrencilere bilgi 
verildi.

Commenius okul 
ortaklığı projeleri 
kapsamında 
geçtiğimiz günlerde 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulunun 
Proje ortağı olarak 
ilçemize gelen 
Romanya, İtalya, 
İspanya ve 
Litvanya 
ülkelerinden 
öğretmenler Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’nde 
düzenlenen yemek 
ile bir araya geldiler. 
Misafirler öncelikle 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesini 
gezip incelediler, 
mesleki teknik 
eğitim hakkında 
bilgi alan ekip 
yenilen öğle yemeği 
nin ardından etkin
liklerine devam 
etmek üzere okul

dan ayrıldılar. 
Karşılamadan ve 
ağırlamadan mem
nun olan proje 
ekibi okul müdürü

Nazım Hikmet 
Seren'e 
teşekkürlerini 
iletip başarılarının 
devamını dilediler.

CMl-Kız Meslek ve İmam Halin
Bahar senliği birincileri aldu

Anadolu İmam Halin 
lisesi Bölge 

Finallerine gidiyor

Gemlik Lig Heyeti 
tarafından organize 
edilen gençler 
Kategorisi 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı Spor 
Şenlikleri Erkek 
Voleybol - Kız 
Voleybol ve Kız 
Futbol branşları 
Şampiyonları belli 
oldu.
Kız Futbol 
Müsabakalarında, 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 1. 
oldu.
Kız Voleybol 
Müsabakalarında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 1. oldu.
Erkek Voleybol 
müsabakalarında A.
İmam Hatip Lisesi 1. 
oldu. Voleybolda 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Kız Voleybol

Takımı ve Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Erkek Voleybol 
Takımı rakiplarine 
hiç set vermeden 
l.liğe ulaştılar. 11 
Mayıs 2011 tarihinde 
İmam Hatip Lisesi 
spor salonunda, 
Genç Erkek ve Genç 
Kız Masa Tenisi 
müsabakaları ile 
Etkinlikler devam

edecek.
Oynanan Futbol 
müsabakanın 
sonuçları ;
FUTBOL
S. YAŞAM MERKEZİ 
10:00
1.MAÇ-KKIZ 
TEKNİK ve MESLEK 
LİSESİ GEMLİK 
LİSESİ6-0
11:00 2.MAÇ-K 
TİCARET MESLEK

LİSESİ CELAL 
BAYAR ANADOLU 
LİSESİ 2-3
FUTBOL
S. YAŞAM MERKEZİ 
10:00 1.MAÇ-K 
KIZ TEKNİK ve 
MESLEK LİSESİ 
TİCARET MESLEK 
LİSESİ 14-0 
11:00 2.MAÇ-K 
GEMLİK LİSESİ 
CELAL BAYAR 
ANADOLU LİSESİ 
2-1
FUTBOL
S.YAŞAM MERKEZİ 
10:00
1.MAÇ-KKIZ 
TEKNİK ve MESLEK 
LİSESİ CELAL 
BAYAR ANADOLU 
LİSESİ 9-0
11:00 2.MAÇ- K 
GEMLİK LİSESİ 
TİCARET MESLEK 
LİSESİ4-1

Milli Eğitim 
Bakanlığı Din 
Öğretimi Genel 
Müdürlüğünün 
düzenlediği Kur'an 
Okuma Yarışması 
Marmara Bölgesi 
Finali, 8 Mayıs 
2011 Pazar günü 
Balıkesir'in 
Edremit ilçesinde 
yapılacaktır.
Bursa İlini Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğren
cisi Mücahit Memek 
temsil edecek.
Planlandığı şekilde 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, Müdür 
Yardımcısı Sergül 

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

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Temir, Meslek 
Dersleri Öğretmen
leri Şeydi Tellier, 
Bahtiyar Dizdar, 
Yusuf Şahin, 
Süleyman 
Emiroğlu.
Coğrafya Öğret
meni Çetin Külekçi, 
Tarih Öğretmeni 
Zeki Yaslaş, Türk 
Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Hidayet 
Özcan öğrencimiz 
ile 07.05.2011 tari
hinde yarışmaya 
gidecekler.
Öğrencimiz Mücahit 
Memek'i yarış
malara Meslek 
Dersi öğretmeni 
Şeydi Tellier hazır
ladı.
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opakiar umut oluyor
Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafından 
engellilere akülü 
sandalye almak 
amacıyla düzenle
nen "Altın Kapak 
Sandalyeye" kampa
nyasına Bursa'nın 
yerli sermayesi 
Korusu firması 1 
milyon kapakla 
destek oldu.
Bursa Kent Konseyi 
Başkam Mehmet 
Semih Pala, Bursa 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Enes 
Battal Keskin ve 
Engelliler Meclisi 
üyeleri, engelli 
vatandaşlara akülü 
sandalye alınması 
amacıyla başlatılan 
'Altın Kapak 
Sandalye'ye' kampa
nyasına 1 milyon 
adet kapak bağışım
da bulunarak destek 
olan Korusu AŞ'nin 
Hamamlıkızık'taki 
tesislerini ziyaret 
etti.
Bursa ve Türkiye 
için örnek olabilecek 
kampanyalardan bir 
tanesini başlattık
larını söyleyen 
Bursa Kent Konseyi

Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
"Türkiye'nin en 
güçlü, en üretken 
kent konseyi Bursa 
Kent Konseyi 
bünyesindeki 
Engelliler 
Meclisimiz, tüm 
prosedürleri tamam
layarak plastik 
kapakların çöpe 
gitmesini engelle
mek ve bunların 
yeniden değer
lendirilerek gelir 
elde etmeyi hedefle

di. Elde edilen gelir
le de 100 tane akülü 
engelli arabası alın
ması düşünüldü. 
Engelliler Meclisimiz 
önemli çalışmalar 
yapmaya devam 
ediyor. Sosyal haya
ta önemli katkılar 
sağlıyor. Engellilere 
yapılacak olan her 
türlü kampanyaya 
Bursa Büyükşehir'in 
desteklediği Bursa 
Kent Konseyi olarak 
yardımcı olmaya 
hazırız. Kentimizin 

yerli firması olan 
Korusu yöneticiler
ine de teşekkür 
ediyoruz. Bizlere 
kendilerinin de 
değerlendirme 
imkanı olan 1 mily
on adet kapağı 
bağışladı' dedi. 
Kampanyaya bağış
ta bulunan 
Bursa'nın yerli ser
mayesi Korusu fir
masına, kapakların 
toplanmasını ve 
maddi olarak değer
lendirilmesini 
sağlayan Çek- 
mişoğlu firmasına 
ve destek veren 
diğer kurumlara 
teşekkür eden 
Başkan Pala, "İnşal
lah 100 akülü araç 
hedefine ulaşacağız. 
BursalIları, tüm 
resmi prosedürü 
tamamlanmış bu 
kampanyaya destek 
olmaya davet ediyo
rum" diye konuştu 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin, 
Bursa Kent Konseyi 
olarak çok ortaklı 
çalışma örneğini bu 
projeyle gösterdik
lerini ifade etti.

MİMSIllili Willi İl

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Uludağ Üniversitesi 
tarafından düzenle
nen 'Kent 
Konseyleri 
Sempozyumu'nun 
açılışında konuşan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa'nın marka 
değerini artırmak 
için ellerinden 
geleni yaptıklarını 
söyledi.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi 
Salonu'nda 
başlayan ve iki gün 

sürecek olan sem
pozyumun açılış 
töreninde konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent 
dinamiklerini bir 
araya getiren sem
pozyumun deneyim 
paylaşımı açısından 
büyük önem 
taşıdığını vurguladı. 
Kentlerin geleceğe 
taşınması açısından 
kent konseylerine 
önemli görevler 
düştüğünü dile 
getiren Başkan 
Altepe, bu açıdan 
Bursa Kent 
Konseyi'ne gerekli 
her desteği verdik
lerini kaydetti.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
" Her Çeşit Emlâk Akm,Satım ye Kiralama Hizmetleri

I
 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) 
Manastırda 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

I
 KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR, 

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

özel

V €RK€N KAVIT AVANTAJI
31 MAYIS 2011 TARİHİNE KUDUR GCÇCRLİDİR

cok
geç!

k 2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

info@elmasekerikres.com veya www.tlmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan 

detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.tlmasekerikres.com
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Kredi horcu olanlar dikkat! Borç yamlandırmaıla süre uzadı
Konut kredisini 
yeniden yapı
landıran bir vatan
daş, tüketici 
mahkemesinde, 
bankanın ödeme 
planı değişiklik 
ücreti ve erken 
ödeme ücreti adı 
altında aldığı 
paranın iadesi için 
açtığı davayı 
kazandı. 
Tüketici mahkeme
si, yeniden yapı
landırma talebini 
kabul eden 
bankanın "masraf 
ve komisyon 
talebinin usul ve 
yasaya uygun 
olmadığı" gerekçe
siyle, dava açan 
vatandaşın bankaya 
ödediği paranın 
iadesini karar
laştırdı.
Alınan bilgiye göre, 
bir bankadan 60 ay 
vade ile 130 bin lira 
konut kredisi kul
lanan bir vatandaş 
kredi faiz oran
larının düşüşünden 
yararlanmak üzere 
kredinin yeniden 
yapılandırılmasını 
talep etti. Bankanın 
yüzde 1 erken 
ödeme ücreti ve 
ödeme planı 
değişiklik ücreti 
olmak üzere toplam 
1930 lira aldığını 
belirten vatandaş, 
söz konusu paranın 
iadesi için tüketici 
hakem heyetine 
başvurdu. Tüketici 
hakem heyeti bu 
talebi reddetti.
Bunun üzerine kredi 
kullanan vatandaş, 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti 
kararının iptali ve 
ödediği 1930 liranın 
iadesi için Arikara 7. 
Tüketici 
Mahkemesi’nde

dava açtı. 
Mahkeme, davayı 
kabul ederek, 
Ankara İl Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti kararının 
iptalini ve konut 
kredisi kullanan 
vatandaşın yeniden 
yapılandırmada 
ödediği 1930 liranın 
vatandaşa ödenme
sine karar verdi. 
Mahkemenin 
gerekçeli kararında, 
konut kredisi 
sözleşmesi, ödeme 
planı, yapılandırma 
sırasında ahnan 
komisyon ve masraf 
miktarı konusunda 
taraflar arasında 
ihtilaf olmadığı, 
uyuşmazlığın alınan 
tüketici kredisi 
nedeniyle faizlerdeki 
düşme nedeniyle 
banka tarafından 
yapılan yapılandır
ma işleminde mas
raf ve komisyon 
istenip istenemeye- 
ceği konusunda 
olduğu vurgulandı. 
4077 sayılı Tüketi 
cinin Korunması 
Hakkında Kanun’un 
ilgili maddesine 
göre, satıcı ve 
sağlayıcının tüketici 
ile müzakere 
etmeden tek taraflı 
olarak sözleşmeye 
koyduğu, tarafların 
sözleşmeden doğan 
hak ve yükümlülük
lerinde iyi niyet 
kurallarına aykırı 
düşecek biçimde 

tüketici aleyhine 
dengesizliğe neden 
olan sözleşme 
koşullarının haksız 
şart sayılacağı hatır
latılan gerekçede, 
"Dosya üzerinde 
bilirkişi incelemesi 
yapılmış olup, bilirk
işi kurulu raporların
da, taraflar arasında 
27 Eylül 2007 tarihli 
Konut Kredi 
sözleşmesi imza
landığını, aylık 1.28 
faiz, 60 ay vade 130 
bin lira kredi kul
lanıldığını, taksit 
miktarının 3 bin 117 
lira olduğunu, 30 
aylık ödemeden 
sonra faiz oranının 
yüzde 0,89 oranına 
indirilerek ödeme 
konusunda 
tarafların anlaştık
larını, faiz oranının 
sabit olarak belir
lendiğini, konut 
finansman kuruluşu 
tarafından erken 
ödeme ücreti talep 
edilebileceğini, 
banka uygula
masının yerinde 
olduğunu bildirmiş 
lerdir. Bilirkişi 
raporu, dosya kap
samı ve delil duru
muna uygun bulun
muş olup, teknik 
değerlendirmeleri 
mahkememizce 
kabul edilmiş ancak, 
hukuki nitelendirm
eye yönelik sonuç 
bölümüne itibar 
edilmemiştir" 
denildi.

Maliye Bakanlığı, 
kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
masında 1 aylık 
süre uzatımına 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararının 
uygulama esaslarını 
belirledi.
Konuya ilişkin 
tebliğ, Resmi Gaze 
tenin dünkü sayısın
da yayımlandı.
Tebliğe göre, 6111 
sayılı Kanunun 
kesinleşmiş alacak
lar, kesinleşmemiş 
veya dava safhasın
da bulunan amme 
alacakları, gelir, 
kurumlar ve katma 
değer vergisi 
matrah artırımı ile 
gelir ve kurumlar 
vergisinde stopaj 
artırımlarıyla ilgili 
hükümlerinden 
yararlanmak 
isteyenler, 31 Mayıs 
2011 tarihi mesai 
saati bitimine kadar 
başvuruda bulu 
nabilecek.
Bu maddelere göre 
yapılandırılan ala
caklara ilişkin ilk 
taksit ödeme döne
mi de (peşin ödeme 
seçeneği tercih 
edilmiş olanlar 
dahil) 30 Haziran 
2011 tarihinde sona 
erecek.
Tebliğ uyarınca 25 
Şubat 2011 tarihin
den 2 Mayıs 2011 
tarihine kadar

ABONE 
•OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

yapılan vergi-ceza 
ihbarnamesine ait 
tebligatlara ilişkin 
olmak üzere 
kanunun inceleme 
ve tarhiyat safhasın
da bulunan vergiler
le ilgili hükümlerinin 
uygulanmasında da 
süre uzatımı geçerli 
olacak.
Buna göre, 6111 
sayılı kanun kap
samına giren vergi 
ve cezaya ilişkin 
ihbarname, örneğin 
7 Mart 2011 tari
hinde tebliğ edilmiş 
ise kanundan yarar
lanmak için 6 Nisan 
2011 tarihine kadar 
yapılması gereken 
başvuru süresinde, 
son tarih 6 Mayıs 
2011 olacak. Bu 
başvuruya ilişkin ilk 
taksit ödeme süresi* 
de, 30 Nisan 2011 
tarihinden 31 Mayıs 
2011 tarihine kadar 
uzayacak.
Bu arada, 25 Şubat 

NÖBETÇİ ECZANE
7 Mayıs 20ll Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ

2011 tarihinde tebliğ 
edilmiş bir vergi- 
ceza ihbarnamesine 
konu alacaklar için 
6111 sayılı kanun
dan yararlanmak 
için yapılacak olan 
başvurunun en son 
27 Nisan 2011 tari
hinde yapılmış 
olması gerekiyor. 
EMTİA VE 
MAKİNELERİN 
DURUMU 
Tebliğe göre, 
işletmede mevcut 
olduğu halde kayıt
larda yer almayan 
emtia, makine, 
teçhizat ve demir
başların beyanı ile 
hesaplanan verginin 
ödeme süresi de 31 
Mayıs 2011 tarihin
den, 30 Haziran 
2011 tarihine çekildi. 
Tebliğin yayımından 
önce yapılan beyan
lar üzerine tahakkuk 
eden vergilerin son 
ödeme tarihi de 30 
Haziran 2011 oldu.

Topçular 
Eskihisar

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 işletme 
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 id. Md.
Tamı ^iri MıiH

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
Sil U 1AOLASIM

METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
51210 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
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

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

OTOBÜS

DAĞITICILAR

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEKLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3959 

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)

iMllHiMil
mmsı
imm

M REÇELİ

ÇMİCI 
IBM

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)



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 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösteril^ 

Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

TEL: 51310 71 - GSM: 0.53156018 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Tarım ve Köyişleri Ba
kan I ığı’na bağlı Gemlik 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
binasında Bayındırlık 
İl Müdürlüğü teknik 
elemanları ve İl Tarım 
Müdürlüğü inşaat bölü 
mü teknik elemanlarının 
yaptığı incelemede 
bina nın çürük olduğunu 
belirlendi. Sayfa 2’de

Inamıııiııa
Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında 
iptal edilen Bursaspor-Beşiktaş maçı 
öncesinde çıkan olaylara karıştıkları 
iddia edilen 19 kişi adi iyeye sevk edildi. 
Olayların hemen sonrasında gözaltına 
alınan 19 kişinin Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'n de ifadeleri alındı. Gözal 
tındaki kişilerden 6'sının 18 yaşından 
küçük olduğu öğrenildi. Haberi syf 3’de

Mayıs 2011 Pazartesi wwu\gemlikkorfezgazetesi.com iııfotfî gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Özgür internet 
"hayal" olacak
İnternet Gazeteciliği ve Blog Der neği 
tarafından organize edilen İnternet 
Gazeteciliği ve Yeni Medya Çalış- 
tayı'nın sonuç bildirgesinde, Türki 
ye'de ifade ve düşünce özgür
lüğünün önemli bir tehditle karşrkar 
şıya olduğu vurgulandı. Sayfa 8’de

Cumhuriyet Savcılığı’nın, Gemlik Belediyesinde 2009 yılında araç bakım ve tamir işleriyle ilgili olarak açtığı davada 
Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarıyla birlikte 8 kişinin cezalandırıılması isteniyor

Belediyedeki yolsuzluk 
danasına bugün Haşlanıyor

Cumhuriyet Başsavcılığınca 
Gemlik Belediyesinde başlatılan 
soruşturma sonucu saptanan 
yolsuzluklar ile ilgili Bursa 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada bugün şüpheli 
durumundaki kişiler yargıç 
karşısma çıkacak.

Saat 10.40’da başlayacak olan 
davada, Savcılığın istemi İçişleri 
Bakanlığinca görevlerinden 
uzaklaştırılan Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, başkan 
yardımcıları Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli ile tutuklu olan Hesap 
İşleri Müdürü Asuman Irmak,

Küşad Müdürü Sinan Küçük 
ve belediyeye yapmadıkları 
işler nedeniyle fatura kesen 
oto tamircisi Kemal Akkuş 
ile Akkuş’un kurduğu 
şirketlerin ortaklarından Sibel 
Köklücan ile İhsan Özendim 
savunma yapacaklar.

Aynı dava ile ilgili 28 belediye 
görevlisi ise 28 Nisan 2011 günü 
Gemlik Asliye Ceza Mahkeme 
si’nde duruşmaya çıkmıştı.
Ayrıca, 6 Mayıs 2011 Cuma günü 
ise yine aynı dava ile ilgili tanık
lar Gemlik’te hakim karşısına çık
mışlardı. Haberi sayfa 2’de

Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Tatilde Anneler Günü ve annem
Dün, “Anneler Günü”ydü.
Her ne kadar bu tür günlere karşı 

çıkanlar olsa da , tüm dünyada ol 
duğu gibi bizde de “Anneler Günü” 
tuttu.
Köşemi sürekli okuyanlarım, pazar 

günümü bahçe işleriyle geçirdiğimi 
bilirler.

Havanın da güzel oluşu ile yorucu bir 
bahçe çalışmam oldu dün.

Çitleri kesmenin yanında, çimleri de 
biçtim.

Tüm günüm olmasa da, günümün 
büyük bir bölümü bahçe işleriyle 
uğraşmakla geçti.

Yine de zaman yetmedi, çileklerimi 
dikemedim. Devamı sayfa 4’de

eleganceos.com.tr

Tel : 0 224 513 92 40
Halkbank karşısı GEMLİK

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

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A

wwu/gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Cumhuriyet Savcılığı’nın, Gemlik Belediyesi’nde 2009 yılında araç bakım ve tamir işleriyle ilgili olarak açtığı davada 
Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarıyla birlikte 8 kişinin cezalandırıılması isteniyor

Belediyedeki yolsuzluk 
davasına buuiin haşlanıyor

/

Gemlik Belediye 
si’nde Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca 2010 
yılı Mayıs ayında 
başlatılan yolsuzluk 
soruşturması sonu
cu Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si’nde açılan 
davaya bugün 
başlanacak.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
bugün başlayacak 
olan davaya, 
davacı olarak Kamu 
Hukuku olduğu

let Tarım Hiiıliirliiğü ftinası ciiriik ciltti Hatay'da polise 
saldırı: 1 şehit

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’na 
bağlı Gemlik İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
binasında inceleme 
yapan Bayındırlık 
Müdürlüğü 
elemanları, binanın 
çürük olduğunu 
belirledi.
Uzun yıllar 
Hükümet Konağı 
bünyesinde çalış
maları yürüten İlçe 
Tarım Müdürlüğü, 
yaklaşık 10 yıl 
önce Vergi 
Dairesi yanındaki 
müstakil binaya 
taşınmıştı.
Birinci derecede 
deprem bölgesinde 
bulunan ilçemizdeki 
kamu binalarında 
depremsellik açısın
dan yapılan incele- 
mer sonucu, 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü’nce 
binadan alınan 
örneklerin 
laboratuvar 

belirtilirken, 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı’nın iddianame 
sinde 24 müşteki 
(zarar görenler) 
bulunuyor.
Yargılanacak olan 
şüpheliler arasında 
birinci sırada tutuklu 
bulunan tamirci 
Kemal Akkuş, nite
likli zimmet, resmi 
evrakta sahtecilik, 
zimmet nedeniyle 
görevini kötüye kul
lanma suçundan, 
Sibel Köklücan ve 

İhsan Özendim, nite
likli zimmete yardım 
etmek, resmi belge 
de zincirleme olarak 
sahtecilik suçuna 
yardım etmek. 
Tutuklu, Asuman 
Irmak ve Sinan Kü 
çük; nitelikli zimmet, 
kamu görevlisinin 
resmi belgeler de 
zircirleme sahtecilik. 
Cemil Acar, nitelikli 
zimmet suçuna kas
ten göz yummak, 
Fatih Mehmet Güler 
ve Özkan Ateşli;

başkasını araç ola 
rak kulanmak sure 
tiyle nitelikli zimmet 
ve kamu görevlisinin 
resmi belgede zincir
leme sahteciliğine 
iştirak, ihaleye fesat 
suçlamasıyla Türk 
Ceza Yasasının de 
ğişik maddelerinden 
cezalandırılması 
isteniyor.

MÜŞTEKİLER 
Bugün başlayacak 
olan duruşmada, 
müşteki olarak belir

lenen kişiler şunlar: 
Gemlik Belediyesi, 
Avni Altan, Ahmet 
Bircan Sürenci, 
Cemile Gündağ, 
Sami Beki, Ferrah 
Yıldırım, Aslı Sarıca, 
Cafer Erenler, 
Mehmet Ceylan, 
Ahmet Hakan Uğur, 
Nedim Dur, Sibel 
Kurşun, Ramazan 
Menekşe, Salim 
Güçlüer, Ha san 
Sivri, İlyas Yüce, 
Namık Hasan Uğur, 
İbrahim Tutar,

Hatay'da pompalı 
tüfekle rastgeİe 
ateş açan şahıs bir 
kadını öldürdükten 
sonra polislere de 
ateş etti. Bir polis 
şehit oldu, saldır
gan daha sonra inti
har etti.
Hatay'ın merkez 
ilçesi Antakya'da 
pompalı tüfekle 
rastgele ateş eden 
kişi bir kadını 
öldürdükten sonra 
kendisine müdahale 
eden bir polis 
memurunu şehit 
etti, diğerini yaral
adı. Şahıs, olaydan 
sonra evinde aynı 
silahla intihar etti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Armutlu 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, ailesi tarafın
dan terk edildiği 
bildirilen 60 
yaşlarındaki Yusuf 
Gezer girdiği 
bunalım sonucu 
bugün pompalı

Ayhan Turgut, 
Nilüfer Tekin, Halit 
Seymen, Rahim 
Kaya, Murat Papuş 
cu, Fatih Sağlık, 
Mehmet Ali 
Bozduman. 
Bu davada yargı 
lanacak olan tutuk
suz şüphelilerden 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcıları 
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’yi 
Avukat Özgür Aksoy 
savunacak.

tüfekle sokağa 
çıkarak rastgele 
ateş etmeye 
başladı. Saçmaların 
isabet etmesi sonu
cu sokaktaki bir 
kadın olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Durumun bildirilme
si üzerine sokağa 
gelen polisler, şahsı 
etkisiz hale 
getirmek istedi. 
Ancak şahıs elinde
ki pompalı tüfekle 
kendisine müdahale 
etmek isteyen 
polislere ateş etti. 
Polis memurların
dan İsmail Gündüz 
şehit olurken, polis 
memuru Coşkun 
Akşit yaralandı.
Yaralı polis memuru 
Akşit Antakya 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülerek tedavi 
altına alındı.
Hayatını kaybeden 
polis memurunun 
cenazesi Antakya 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.
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Sabıkalı genç dehşet saçtı YazıYORUM
Bursa İnegöl Mah 
mudiye Mahallesi 
Suyolu Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda, akra 
basının evine ateş 
olayından dolayı 
aranan sabıkalı 
genç, kesme tüfekle 
dehşet saçtı.
Gasp suçundan 
sabıkası bulunan 
kişi, kendisini 
yakalamaya çalışan 
polislerin üzerine 
ateş etti. Olayda biri 
ağır olmak üzere 3 
polis memuru ile 
olayı balkondan izle 
yen iki kişi, yoldan 
geçen iki kişi olmak 
üzere dört vatandaş 
da yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, daha önceden 
gasp olayından 
dolaylı sabıkası 
bulunduğu öğre
nilen 25 yaşındaki 
Mücahit Kabuk, bir 
akşam önce akraba 
sının evine ateş 
etmek suçundan 
dolayı İnegöl Emni 
yet Müdürlüğü ekip
leri tarafından 
aranıyordu.
Mahmudiye Mahalle 
sı Suyolu Caddesi 
üzerinde görülen 
Mücahit Kabuk'u 
yakalamak isteyen 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
sivil polis ekipleri, 
söz konusu adrese 
intikal ettiler.
Polislerin geldiğini

Bursaspor maçı öncesi olaM
Spor Toto Süper 
Ligi'nin 32. haftasın
da iptal edilen 
Bursaspor-Beşiktaş 
maçı öncesinde 
çıkan olaylara 
karıştıkları iddia 
edilen 19 kişi adliy- 
eye sevk edildi. 
Alınan bilgiye göre,

Pilise direntn cinawt zanltsı 3,kattan atlafl
Bursa'da polisin 
otel odasında 
yakalamaya 
çalıştığı katil zanlısı, 
bileklerini kestikten 
sonra koridordaki 
korkulukların 
arkasına kaçtı. 
Teslim olmamak 
için direnen zanlı, 

buradan atlayınca 
ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye

gören Mücahit 
Kabuk, ahşap bir 
evin bahçesine sak
landıktan sonra 
kendisine yaklaşan 
polislere kesme 
tabir edilen tüfekle 
ateş etmeye başla 
di. Mücahit 
Kabuk'un tüfeğin
den çıkan saçma 
ların isabet ettiği 
polis memurları 34 
yaşındaki Zeki 
Güngör, 37 yaşında
ki Mahir Demirbağ 
ve 36 yaşındaki 
Atalay Tanış yaralar 
ken, ateş ederek 
kaçmaya başlayan 
şahsın tüfeğinden 
çıkan saçmalardan 
olayı balkondan 
izleyen Osman 
Tokpınar ile kızı Zey 
nep Tokpınar, yol 
dan geçmekte olan 
Cemalettin Ardıç ile 
eşi Fatma Ardıç 
isimli vatandaşlar 
da yaralandı.
Olayın ardından böl
geye giden 112 Acil 
Setyis Ambulansları 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine getirilen 
polis memurları ve 
yaraları vatandaşlar 
Acil Serviste tedavi

34 kişinin yaralan
ması, 4 polis aracı 
ve 5 itfaiye aracının 
zarar görmesiyle 
neticelenen olayların 
ardından polis, 
Mobese kameralarını 
incelemeye aldı. 
Olayların hemen 
sonrasında gözaltı

göre, katil zanlısı 
olarak hakkında 
yakalama emri 
bulunan Haşim 
Y'nin Çekirge 
Mahallesi'nde bir 
otelde kaldığı 
ihbarını alan polis 
ekipleri otele geldi. 
Kaldığı odaya otel 
görevlisi gibi giren 
polis ekiplerine tes 
lim olmamak için 

altına alınırken, 
durumu ağır olan 
polis memuru Zeki 
Güngör hemen 
ameliyata alındı. 
Başına ve vücu 
dunun çeşitli yerle 
rine isabet eden saç 
malarda ağır yarala 
nan polis memuru 
Zeki Güngör daha 
sonra Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne sevk edildi. 
Olayın ardından 
kaçan Mücahit 
Kabuk'un yakalan
ması için Bursa'dan 
Özel Harekat 
Polisleri de ilçeye 
takviye olarak gön
derildi. Olayın ardın
dan İnegöl'e gelerek 
olay ve yaralılar 
hakkında bilgiler 
alan Bursa İl 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz, 
"Kurşunlama 
olayının şüphelisi 
olarak aranan bir 
kişi Emniyet 
Müdürlüğü araştır
ma ekibi tarafından 
bir yerde görülüyor. 
Tanınan sabıkalı kişi 
daha önceden gasp 
suçundan sabıkası 
olan 3 ay önce ceza 

na alınan 19 kişinin 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadeleri alındı. 
Gözaltındaki 
kişilerden 6'sının 
18 yaşından küçük 
olduğu öğrenildi. 
İfadeleri tamam
lanan 19 kişi, 

direnen zanlı, bilek
lerini kestikten 
sonra koridordaki 
korkulukların 
arkasına kaçtı. 
Üzerinde silah 
olduğunu, kendisini 
öldüreceğini 
söyleyen zanlıya 
sağlık ekipleri pan
suman yaptı. Polis 
ekipleri, Haşim Y'yi 
eylemine son verme

evinden çıkmış. 
Yakalanmak 
istenirken üzerinde 
bulunan tüfekle 
arkadaşlarımıza 
ateş ediyor. 3 
memur arkadaşımız 
yaralandı. Bir 
arkadaşımız kolun
dan, biri kafasından 
ve muhtelif yer
lerinden, biri ise 
biraz ağır yaralı. 
Şuan için hayati 
tehlikesi gözükmüy
or ama durumu 
ciddi sayılır.
Karnından yarala 
nan arkadaşımız 
ameliyatta. Daha 
sonra fakülteye 
sevk edilecek. 
Memur ların dışında 
çok hafif şekilde 4 
vatandaşımız, 
yaralanmış. Hem 
görevli arkadaşla 
rımıza hem de 
vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun. Böyle 
üzücü bir olayın 
olmasını ister 
mezdik. Saldırgan 
kaçmış fakat aram 
yor. Akrabasını 
daha önce kurşun
lamış. Görüldüğü 
yerde yakalanmak

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

istendiğinde ateş 
açmış. Hem polis 
rnemuru hem de 
vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun" dedi. 
Arama çalışmaları 
sonunda zanlı 
Mücâhit Kabuk yaka 
lanarak gözaltına 
alındı.

"Kasten yaralama, 
kamu malına zarar 
vermek, kamu 
görevlilerine 
mukavemet ve 
6222 sayılı spor 
kanununa muhale
fet" suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi.

si için bir yakınıyla 
cep telefonuyla 
görüştürdü. 
Görüşmenin ardın
dan otel görevlileri 
ve polislerin yakala
maya çalıştığı zanlı, 
3. kattan atladı.
Ağır yaralanan zanlı, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Susun, küçülüyorsunuz !...
Bursa kanallı birTv. de eski milletve- 

ki li Abdullah özer 'i seyrediyorum. 
Listeye giremediğin sıkıntısı ile

CHP'yi yerden yere vuruyor.
Hem de acımasızca.
Dinlerken onun adına utanıyorum. 
Ayıp, ayıp.
Beyler listede ise iyi, sanki onlar 

bulunmaz Hind kumaşı.
Yerinde bu beyler sayesinde sayan, 

seçim kazanamayan, kendi eksiklikleri
ni görmeyen CHP uyandı..

Eski ekibi büyük ölçüde tasfiye etti 
ler...

Kürt sorununa el attılar:
"Faili meçhuller araştırılsın" diyorlar 
"Baraj insin" diyorlar,
"Kürt sorunu tam demokrasiyle 

çözülür" diyorlar.
"İrtica" diye bir öcü masalı anlatmayı 

bırakmış dürümdalar.
Sendikalara yanaştılar.
Sivil toplum örgütleri işbirliği yapı 

yorlar.
Ekonomik sorunlara eğildiler.
İyi kötü çözümler geliştirmeye çalışı 

yorlar.
Avrupa soluyla barıştılar.
Bağdaş kuruyorlar, gecekonduiaı a 1 

gidiyorlar.
Devletin sahibi gibi davranmak yerine 
eşit yarışan olmaya alışıyorlar.
Eksikleri gedikleri yok mu?
Olmaz mı?...
Tabiidir ki var.. Ama eskiye göre bir 

silkinme, bir eski alışkanlıklardan 
vazgeçme, bir yeni rota çizme eğili
minde oldukları da su götürmez bir 
gerçek. Liste düşkünleri beyler, peki 
bu durumda olanlara destek, 
beraberce yürümek gerekmez mi ?..

Fakat o da ne?. Bakıyorsunuz listeye 
giremeyen küskünler,

Hakiki değerlerini bu hezeyanlarla 
gösteriyorlar,
Al birini vur öbürüne.
Yeni CHP’ye, eski CHP'den daha fazla 

vuruluyor.
Hem de bel altı, bel üstü falan din

lemeden vuruluyor.
Onlar vurdukça benim içimden de 

şunları söylemek geliyor:
Hey eski ahbap!... Derdin ne senin?..
O köhne CHP'nin yıkılmasını istemi 

yor muydun?
Bak işte adamlar, tam da senin iste

diğin çizgiye doğru adımlar atmaya 
çalışıyorlar.

Hadi destek olmuyorsun anladık, 
küçülme bari...

Peki bu denli hınçla vurmak da neyin 
nesidir?..

Benim sırtımdan, 5 yıl mecliste bir 
elin yağda, bir elin balda yaşamak 
güzeldi değil mi.?.
Artık beni uyutamazsın, hiç değilse 

birgözüm açıldı.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Tatilde Anneler Günü 
ve annem

Anneler Günü’nde havanın güneşli olma 
sı, Gemlik’te görülmemiş bir hareketlilik 
yaşanmasına neden oldu.

Gazeteyi hazırlamaya indiğimizde saat 
16.00 ya geliyordu.
İstiklal Caddesi’ndeki araç kuyruğu nere 

deyse Karsak Köprüsü’ne kadar uzuyordu.
Kaldırımlar her zamankinden daha hare 

ketliydi.
Ellerinde çiçekler olan küçüklü büyüklü 

birçok kişi, bir o yana, bir bu yana gidip 
geliyordu.

Baharın güzel bir pazar gününde, Anne 
leri unutmayanların hareketliliği bu dedim 
içimden.

Anneler unutulur mu?
Hepimizin üzerinde büyük emeği olan 

annelerimizi bir günde anımsamak tabiiki 
doğru değildir.

Ama yine de onlara ait özel bir günün 
olması, annelerimizi daha da önemli kılı 
yor.

“Çam sakızı çoban armağanı” dediğimiz 
küçük de olsa armağanlarla onları bir bay 
ram günündeki gibi ziyaret etmemiz, onları 
sevindiriyor.

Benim annem 91 yaşında..
1920 doğumlu..
Annesiz büyümüş.
Kurtuluş Savaşı’ndan önce, Yujıan asker

leri Gemlik’i işgal edip, Armutlu’ya doğru 
yakıp yıkarak ilerlerken, annem annesiz, 
ninesinin kucağında, düşmandan canlarını 
kurtarmak için Küçük Kumla dan ormana 
doğru kaçtıklarını ninesi anlatırmış

O, doğduktan kısa bir süre sonra kaybet
miş annesini.

Hiç anne yüzü görmemiş..
Ninesi büyütmüş onu..
Şükür bizler annesiz büyümedik.
Anne sevgi ve sıcaklığını ve otoritesini 

hep yaşadık.
Yazımı bitirdikten sonra o’nu ziyarete gİ 

dip, elini öpeceğim.
Beni gördüğünde, gözlerinin nasıl ışıdığı 

na bir kez daha tanık olacağım.
Bahkpazarı Mahallesi 1 Nolu Cadde’de 

büyüdüm:
Çocukluğumuz, nüfusu 5 binden 20 bin

lere doğru gelişen Gemlik yıllarıydı.
Herkes birbirini tanır, komşuda pişen, aş, 

mutlaka yanındaki komşuyla paylaşılırdı.
O günlerdeki komşuluk ilişkileri bambaş 

kaydı.
Mahallemizde benim o günlerden tanı 

dığım çok az büyüğümüz kaldı.
Bunların en yaşlısı ise annem.
Ondan daha yaşlısı ise yok sanırım.
Ama o da artık mahallesinde, bizi büyüt

tüğü evde değil.
Kızının yanında, Manastır’da bir apart

man katında yaşıyor.
Bakıma muhtaç. İyi de bakılıyor.
Bugün Anneler Günü, o’nun elini öpüp 

hayır dualarını alacağım.
Gününü kutlayacağım.
Gözlerinin ışıltısına bakacağım.

CHFliBCTdtritnnıiBitvesiirtlolıitte
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolu 
üyeleri, Mehmet 
Taşpınar ve Orhan 
Kılıç yönetiminde 
düzenlenen Gençlik 
Şöleni'nde, Zülfü 
Livaneli şarkıları ile 
izleyenlere duygulu 
anlar yaşattılar. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolu üyeleri 
cumartesi günü 
müzik ve şiir 
dinletisi gerçek
leştirdiler.
Belediye Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leşen dinletide, 
gençler Zülfü 
Livaneli şarkılarını 
yorumladılar, çeşitli 
şairlerden şiirler 
seslendirdiler.
Mehmet Taşpınar 
yönetiminde hazır

Sokaklarda ayakkabı 
boyacılığı yapan, 
yaşları 10 ile 14 
arasındaki 
çocuklar, işlerin az 
olduğu bir anda, 
satın aldıkları lastik 
topla Atatürk Anıtı 
önünde boya 
sandıklarını bir 
kenara bırakarak, 
futbol oynamanın 
keyfini çıkardılar. 
Cuma günü, 
güneşin bir ara aç 
masını fırsat bilen 
çevrede ayakkabı 
boyacılığı yapan 
çocuklar, canları top 
oynamak isteyince,

lanan gençler, ses 
lendirdikleri eserler 
ile izleyenlere duy 
gulu anlar yaşattılar. 
CHP Bursa 
Milletvekili Adayı 
Ulun Havva Kayı, İl 
Gençlik Kolları ile 
çevre ilçelerden 
Gençlik Kolları'nın 
yanı sıra, Kadın 
Kolu ve ilçe yöneti
cileri ile partililer de 
geceye katıldılar. 
Atatürk'ün Gençliğe 
Hitabesi ile son 
bulan programın

ardından, eski CHP 
Gençlik Kolu Baş 
kanları'na plaketler 
verildi.
Gece bitiminde 
konuşma yapan 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, CHP 
Gençliği ile gurur 
duyduğunu belir
tirken, Mehmet 
Taşpınar ise Türki 
ye'de sanata karşı 
düzenli bir savaş 
verildiğini, fakat 
gelecek günlerin 
aydınlık insanlara

ait olduğunu 
söyledi.
Daha önce dilekçe 
ile talep edilen ve 
tahsis edilen, ko 
nukları Kültür Mer 
kezi'ne getirecek 
Gemlik Belediyesi' 
ne ait aracın kalkış 
saatinde yerinde 
olmaması tepkilere 
neden oldu. İskele 
Meydam’nda Bele 
diye aracı bekleyen 
partililer, seçim ara
baları ile Kültür 
Merkezi'ne geldiler.

çocukların futbol keyfi

lastik topla Atatürk 
Anıtı’nın önündeki 
tören alanında 
karşılıklı kale yapıp 
lastik topun peşine 
düştüler.
Boş alanda keyif 
lerinde top oyna

yarak zaman geçiren 
ayakkabı boyacısı 
küçükler, yorulduk
tan sonra sandık
larını sırtlayarak 
yeniden ekmek 
parası kazanmanın 
peşine düştüler.

Küçükler, 
“Bizim kimseye 
zararımız yok. 
Parkı boş görünce 
canımız top 
oynamak istedi. 
Bizde oynadık. ” 
dediler.

KnŞ€D€ ft€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36



Dün, Bugün, Yarın... 
Bizleri karşılıksız 

sevgi ile seven 
tüm annelerimiz 

her şeyin en iyisine 
layıktır.

Benim Annem, Canım Annem

Anneler Gününe Özel İndirimler devam ediyor
28 Nisan -11 Mayıs 
tarihleri arasında 
tek seferde yapacağınız 
150 TL ve üzeri giyim ve 
tekstil alışverişlerinize 
15 TL giyim ve tekstil 
İNDİRİM KUPONU hediye

ÖztViltfk
bir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı 
Tel : 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



9 Mayıs 2011 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 6

CHP’li kadınlar anneler gününü kutladı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü ve İlçe Kadın 
Kolu Başkanı Nil 
Avcı ve yönetimi 
Anneler Günü sebe
biyle kutlama mesajı 
yayınladı.
CHP’li kadınlar, 
Anneler Günü 
nedeniyle dün parti 
binasında sabah 
kahvaltısında 
biraraya gelere, 
Anneler gününü hep 
birlikte kutladılar.
CHP’li kadınlar daha 
sonra İstiklal 
Caddesi, Emin 
Dalkıran ve Atatürk 
Kordonu’nda 
annelere küpe ve 
çiçek armağan 
ettiler. CHP’li kadın

ların Anneler Günü 
mesajı ise şöyle : 
“Atatürk’ün göster
miş olduğu “Çağdaş 
uygarlık yolunda ” 
ilerleyen tüm kadın
larımıza aile yaşamın 
daki güçlü paylaşım
ları, çalışma hayatın
daki başarılarından 
dolayısıyla sevgi ve 
şükran duygularımı 
ifade etmek isti 

yoruz. Kadınlarımız, 
annelik sorumlu
luğunun yanı sıra, 
ülkemizin en zorlu 
dönemlerinde 
mücadeleci, azimli, 
fedakâr ve 
güçlü duruşları ile 
engelleri her zaman 
aşmaya çalışmış ve 
başarmışlardır.
Bugün de annelerim
izin, kadınlarımızın 

taşıdıkları görev ve 
sorumluluklar en az 
Kurtuluş Savaşı yıl
larındaki ölçüde 
önem arz etmektedir. 
Ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar ve 
üzerinde dolaştırılan 
karanlık bulutlara 
karşı durmaksızın 
mücadele edeceğiz. 
Cumhuriyet in temel
lerini atan, yürekli 
Türk Kadınları 
Anneler gününde 
saygının, asaletin ve 
özverinin simgesi 
durumundadır.
Bugün, annelik 
duygularının ayrı
calığının hatırlandığı 
gündür. 
Gerektiğinde yavru
larının

gerektiğinde evinin 
direği, eşinin 
aynası olan 
kadınlarımızın her 
gününün annelik 
hissiyatı içinde 
geçmesini temenni 
ederiz. Artık her 
alanda sesini duyu
ran, adını altıh 
harflerle yazdıran 
Türk Kadınları her

devren satilik
KAYHAN MAHALLESİ

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

0 539 303 76 03

zaman gururumuz
dur. Başta şehit 
anneleri olmak 
üzere, tüm annele 
rimizin bu anlamlı ? 
gününü saygıyla 
selamlıyor, Mutlu, bir 
geleceğe hep birlikte 
yürümemiz dilekler
imizle, tüm kadın
larımızın Anneler 
Gününü kutluyoruz.”

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÜZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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 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

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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Dersimliler Derneği nce düzenlenen panelde slayt gösterisi sırasında 
duygulu anlar yaşandı. Panele konuşmacı olarak 

Sosyal Hizmet Uzmanı Reis Sanatçı ve Rehber Öğretmen Kadir Karslı, 
uyuşturucuların insan üzerindeki kötü etkilerini anlattı.

MHP’li Demirören, 
“Bursa ila yüzde 28 

onumuz var" dedi

Dersimliler 
Derneği’nin düzen
lemiş olduğu 
“Madde Bağımlılığı 
ve Uyuşturucuyla 
Mücadele” konulu 
panel anne ve 
babalardan yoğun 
ilgi gördü.
Gemlik Belediyesi 
Nikah Salonunda 
cumartesi günü 
düzenlenen panele 
slayt gösterisi ile 
başlandı.
Slayt gösteriminde 
madde bağımlısı 
çocukların çaresiz 
görüntülerini 
izleyen bir çok 
anne ve babanın 

görüntülerden etki 
lenerek ağlamaları
na neden oldu.
“Madde Bağımlılığı 
ve Uyuşturucuyla 
Mücadele” konulu 
paneli, Sosyal 
Hizmet uzmanı 
Reis Sanatçı 
sundu.
Sanatçı, madde 
bağımlılığı ile ilğili 
madde ismi verme
den uyuşturucu 
maddelerin inşan 
üzerindeki etkileri
ni anlattı.
Panelin ikinci 
konuşmacısı ise 
Panelist Rehber 
Öğretmen Kadir

Karslı'da madde 
bağımlısı gençlere 
nasıl yaklaşılması 
gerektiğini ve 
gençlerin uyuştu
rucu maddelerden 
nasıl uzak dur
maları konusunda 
anne baba ve genç 
teri bilgilendirdi. 
Panel soru ve 
cevaplarla devam 
etti.
Dersimliler Derneği 
yöneticileri, pane 
le gösterilen ilgi
den memnun kal 
dıklarını, ancak 
Kaymakamlık 
makamının oluruy 
la İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün de 
bilgilendirilmesine 
karşın, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü’nün 
okullarda bu 
konuyla ilgili bil
gilendirmeyi cuma 
günü mesai bitimi 
ne kadar bekletme
sine bir anlam 
veremediklerini 
söylediler.
Dernek Başkanı 
Zeynel Bakır, 
Madde Bağımlılığı 
ile ilgili Kaymakam 
Bilal Çelik ile yap
tıkları görüşmede, 
kendilerine göster
diği sıcak davranı 
şa teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Milletvekili 
adayı Arif Demir 
ören Küçük Kumla 
Mahallesi ile Büyük 
Kumla Köyünü 
ziyaret etti. Küçük 
Kumla halkı ile 
görüşen Demirören, 
"Ben, Kumla halkın 
dan oy istemeye 
gelmedim. Belediye 
seçimlerinden za 
ten bütün Gemlİk'in 
Kayaoğlu'na borcu 
var. Siz, evladınızı 
başkan yapsaydınız 
bu günkü süreçle 
rin hiç biri yaşan
maz, Gemlik böyle 
şeyler ile anılıyor 
olmazdı. Hem bu 
dönem Genel sonra 

sında Belediye 
seçimlerinde bu 
defa doğru kararı 
vereceğinizi biliyo
rum. Yaptırılan 
Anketlerde Bursa 
genelinde MHP 
yüzde 28 civarında, 
Türkiye genelinde 
böyle çıkmamız 
durumunda, tam 
yetki ile iktidar olu
ruz. Kumlalı bir 
vatandaşımızın da 
dediği gibi, bu sene 
o sene. Bir haftalık 
Gemlik programın
daki desteklerinden 
ve bize vermiş 
oldukları moralden 
dolayı tüm Gemlik 
halkına teşekkür 
ederim" dedi.

gggj CUMHURİYET HALK PARTİSİ
CHP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Cumhuriyetimizin kuruluşundu 
erkeği ile düşmana karşı onurlu mücadele veren, 

Cumhuriyetin yücelmesi için çağdaş çocuklar 
yetiştiren, iş ve sosyal hayattaki çalışmalarıyla 

gurur duyduğumuz fedakar annelerimize 
sevgi ve saygılarımızı sunarız.

“Türkiye sizlerle büyüyecek”

İLÇE YÖNETİM KURULU ABINA 
İLÇE BAŞKANI BURSUN ÖZBEY
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Özgür internet "hayal" olacak
Internet Gazeteciliği 
ve Blog Derneği 
tarafından organize 
edilen İnternet 
Gazeteciliği ve Yeni 
Medya Çalıştayı'nın 
sonuç bildirgesinde, 
Türkiye'de ifade ve 
düşünce özgür
lüğünün önemli bir 
tehditle karşı karşı 
ya olduğu vurgu
landı.
İnternet Gazeteciliği 
ve Blog Derneği 
tarafından organize 
edilen İnternet 
Gazeteciliği ve Yeni 
Medya Çahştayı 
Basın Kültür 
Sarayı'nda yapıldı. 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Lokalinde 
gerçekleşen ve 
Bursa'nın yanı sıra 
Ankara ve İstanbul'
dan da gazeteci ve 
blog yazarlarının 
katıldığı toplantı 
sonunda yayım
lanan sonuç bildir
gesinde Türkiye'de 
ifade ve düşünce 
özgürlüğünün 
önemli bir tehditle 
karşı karşıya olduğu 
vurgulandı.
"İnternetin Güvenli 
Kullanımına İlişkin 
Usul ve Esaslar" 
başlık!* kararların 22

Ağustos 2011'de 
yürürlüğe gireceği 
hatırlatılan sonuç 
bildirgesinde, "Bu 
düzenleme ile öner
ilen dört farklı fil- 
treleme ile 
Türkiye'de ifade ve 
düşünce özgürlüğü 
ciddi bir tehdit altına 
girecektir. Bu kişisel 
hak ve özgürlük 
ilkesine aykırıdır" 
denildi.
İnternet Gazeteciliği 
ve Yeni Medya 
Çahştayı Sonuç 
Bildirgesi'nde şu 
görüşlere yer veril
di:
SONUÇ BİLDİRGESİ 
"1) Türkiye'de inter
net ortamındaki 
ifade ve düşünce 
özgürlüğü önemli 
bir tehditle karşı 
karşıyadır. 5809 
sayılı kanunun bazı 
maddelerine göre, 
Elektronik 
Haberleşme 
Sektöründe Tüketici 
Hakları 
Yönetmeliği'nin 10.

Maddesi kapsamın
da "İnternetin 
Güvenli Kullanımına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar" 22 Ağustos 
2011'de yürürlüğe 
girecektir. Bu 
düzenleme ile öner
ilen dört farklı fil- 
treleme ile 
Türkiye'de ifade ve 
düşünce özgürlüğü 
ciddi bir tehdit altına 
girecektir. Bu, 
evrensel insan hak
larının kişisel hak ve 
özgürlükler ilkesine 
aykırıdır.
2) İnternet 
Ortamında Yapılan 
Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun ile 
ilgili 2007 yılında 
düzenlemeler 
yapılmış ve Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu'na 4 
yıl önce bu yetki < 
zaten tanımıştır. Bu 
nedenle, BTK 

tarafından uygu
lanacak "İnternetin 
Güvenli Kullanımına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar" başlıklı 
karar geri çekilme
lidir.
3) Yapılmak istenen 
düzenleme, erişim 
saylayıcı (ISP), yer 
sağlayıcı (hosting) 
ve işletici firmalar 
için ticari yük getire
cek olup, internet 
hızının da düşme
sine neden olacaktır.
4) İnternet kul
lanıcılarının sosyal 
ağlardaki (facebook, 
twitter) paylaşımları 
filtrelenmeyeceği 
için, bu sitelerin 
tamamen 
engellenmesinden 
endişe duyulmak
tadır.
5) Ulusal ve ulus
lararası çerçevede 
internet kullanıcıları 
Türkiye'de gerçek
leşecek bu düzen
lemelerden kaygı 
duymaktadır. 22 
Ağustos 2011'da 
yapılacak internet 
sınırlaması ile birlik
te Türkiye'nin aynı 
yasakları uygulayan 
ülkelere benzeye
ceğinden endişe 
edilmektedir."

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi'nin 
kuruluşunun 30. 
yıldönümü 
dolayısıyla tomur
cuk şenliği düzen
lendi. Şenliğe 
öğrenciler büyük 
ilgi gösterdi. 
Bu yıl üçüncüsü 
tertiplenen şenlik, 
renkli görüntülere 
sahne oldu. Prof. 
Dr. Ali Karabulut 
Amfisi'nde 
gerçekleştirilen 
şenliğin ilk 

gününde tarım ve 
gıda öğrenci 
kongresi yapıldı. 
Etkinlik, sektörlerle 
buluşma ve kariyer 
günleriyle devam 
etti. Madde bağım
lılığına karşı bil
inçlenme ve "kan 
verelim, hayat 
verelirri" konfe 
ranslarının yapıldığı 
etkinliğin son 
gününde, Ziraat 
Fakültesi müzik 
grubu mini bir 
konser verdi.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGC lîROKER'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 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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iiPİİÜHİSlilllfflMl 2.1 million kişi İcralık
Avrupa'nın en katı 
yabancılar yasasına 
sahip ülkesi 
Danimarka vizeleri 
kaldıran ilk 
Schengen üyesi 
oldu. İşçi olarak 
gidenlere ve iş 
kurmak isteyenlere 
vize kalkıyor. 
Avrupa Schengen 
bölgesinden vize ile 
ilgili ilk müjde 
Danimarka'dan 
geldi. Danimarka'da 
iş kurmak veya işçi 
olarak çalışmak 
isteyenlere vize 
uygulaması 
kaldırılacak.
Danimarka 
Göçmenler ve Uyum 
Bakanlığı, Avrupa 
Adalet Divam'mn 
geçtiğimiz 9 Aralık 
günü aldığı Toprak 
davası adı verilen 
kararı ile ilgili kendi 
hukukçularına yap
tırdığı incelemenin 
sonucunu yayınladı. 
Sabah'ın haberine 
göre Toprak 
Davasının, 12 Eylül 
1963 tarihli Ankara 
Anlaşması ve 1980 
tarihlî Katma 
Protokol anlaşması 
uyarınca serbest 
meslek sahipleri ve 
işçilere vize şartını 
kaldırdığını, buna 
gerekçe olarak da 
1980'de vize uygula
masının bulun
madığını gösterdi.

'TÜRKLER 
MUAFTIR' 
VURGUSU 
Toprak davasının 
Danimarka 
yabancılar yasası 
için altı maddelik bir 
grupta değişiklikler 
öngördüğünü 
belirten bakanlık 
hukukçuları Stand

still, kararları adı 
verilen talimatlar 
uyarınca 1980'den 
sonra gidilen 
sertleştirmelerin 
Danimarka'da iş 
yapmak isteyen 
serbest meslek 
sahipleri ve işçileri 
kapsamadığına 
hükmediyor.
Yabancılar yasasın
daki her maddede 
'Türkler muaftır' 
maddesi yer alacak. 
Yayınlanan 
genelgede 1980'de 
geçerli olan haliyle 
Danimarka 
Yabancılar yasasın
da Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşı serbest meslek 
sahipleri ve işçileri 
için vize uygulaması 
bulunmadığı 
gerekçe gösterildi 
ve bunların 
kaldırıldığı belirtildi. 
1980'den bu yana 
Danimarka 
Yabancılar 
Yasasında gerçek
leştirilen kısıtla
malar ve 
sertleştirmelerin 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarını kap
sayamayacağı da 
belirtildi.
Diğer Avrupa 
ülkeleri için de 
umut doğdu 
Akdeniz Üniversite
si profesörü Harun 
Gümrükçü, yaptığı 
açıklamada geliş

menin çok olumlu 
olduğunu, 
Danimarka'nın 
Avrupa'daki en sert 
yabancı yasasına 
sahip olduğunu ve 
Danimarka'da 
vizenin kaldırıl
masının diğer AB 
ülkelerindeki vize 
uygulamalarının da 
kaldırılması için de 
umut verici 
olduğunu 
söyledi.
Turist vizesi açıkla
ması bekleniyor 
Genelgede belirtilen 
maddeler uyarınca 
Danimarka 
Yabancılar 
yasasının değiştir
ilmekte olduğu 
belirtilirken 
önümüzdeki gün
lerde Bakanlık hem 
geriye dönük olarak 
alınan kararlarda 
yapılan uygula
maların durumunun 
ne olduğuna karar 
verecek, hem de 
ileri dönük olarak 
bu yasanın 
uygulamasının 
nasıl olması gerek
tiği çeşitli mercilere 
bildirilecek.
Turist vizesi 
konusunda ise hâlâ 
bir belirsizlik söz 
konusu iken 
önümüzdeki hafta 
içinde de bu konuda 
bir açıklamanın 
yapılması 
bekleniyor.

Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF)Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ali Çetin, artan 
tüketici borçlarına 
dikkati çekti.
Ve 29 Nisan 2011 
tarihi itibariyle kredi 
kartı ve tüketici kre
disi tutarının 185,4 
milyar liraya (119 
milyar dolar) 
ulaştığını belirt- 
ti.2011 Mart sonu 
itibariyle kredi kartı 
ve tüketici kredisi 
nedeniyle icraya 
düşen tüketici 
sayısı da 2 milyon 
100 bin 658 kişiye 
ulaştı.
Çetin yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Türkiye'nin 2010 yılı 
milli gelirinin 735 
milyar dolar 
olduğunu anımsa
tarak, milli gelirin 
yüzde 6'sı oranında 
tüketici borcu oluş
tuğuna işaret etti. 
Merkez Bankası ver
ilerine göre, takibe 
düşmüş bankaya 
bildirilen tüketici 
sayısının 2006 yılın
da 78 bin 989 kişi 
olduğunu, rakamın 
2008'de 406 bin 686, 
2009'da 691 bin 727, 
2010'da 629 bin 60 
kişiyi bulduğunu 
belirten Çetin, 2011 
yılının ilk üç ayında 
ise 225 bin 768

CIIIİS'İI İli CtllOl IİT1Iİ CUITEIİ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 
’ ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

kişinin takibe 
düştüğünü ifade 
etti.
Çetin, 2011 Mart 
sonu itibariyle kredi 
kartı ve tüketici kre
disi nedeniyle 
icraya düşen tüketi
ci sayısının toplam 
2 milyon 100 bin 
658 kişi olduğunu 
belirterek, şunları 
kaydetti:
“Merkez Bankası 
verileri, son derece 
çarpıcı ve dramatik
tir. AKP hüküme
tinin bütün 'zengin
leştik* söylemlerine 
rağmen zenginleşen 
kesimin tüketiciler 
olmadığını rakamlar 
ortaya koymaktadır. 
Tersine tüketicilerin 
borcu artmakta, 
icraya düşen tüketi
ci sayısı artmak
tadır.
Türkiye kamuoyu 
rakamların dilini 
anlamalıdır.

NÖBETÇİ ECZANE
9 Mayıs 20ll Pazartesi 

ENGİN ECZANESİ

Tüketicilerimiz, 
iktidar ve 
yandaşları Karunlar 
kadar zengin
leşirken 2 kilo 
mercimek, 
2 torba kömür 
ile 'sadaka 
ekonomisi' yapan
ları, tüketicilerin 
sırtında köşeyi 
dönenleri, daha 
doğmamış çocukları 
bile binlerce dolar 
borçlandıranları iyi 
tanımalıdır.
Tüketicilerimiz, 12 
Haziran seçimlerini 
iyi değerlendirme
lidir. Bilinçli bir 
tüketici olarak kim 
hangi politikalar 
kendilerini eziyor, 
kendileri dolaysız 
zenginleşirken 
dolaylı vergilerle 
kendilerini kimler 
soyuyor iyi görmeli, 
değerlendirmeli ve 
ona göre tercihini 
kullanmalıdır.”

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları r 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 94M

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

K ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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 Haetaneel 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

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

1i 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■■e

Akçen Petrol 813 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 *14 25
Beyza Patrol 613 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3960 

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)

UİISİHIÜIIİİİ

MM 
MmU:

BDEDUIİDM

Rezervasyon 
(Tel: 513 35 21)



iaggj ■ 
M®

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: 0.531560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Mit isi M ınlıılı çalışma Mı
Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'nin 
üst kısmı olan kuzeyin
den geçecek 12 metre
lik yolda çalışma başla 
dı. Manastır bölgesinde 
oturan vatandaşlar 
Gemlik ve Kumla istika 
metine daha rahat ulaşa 
bilmelerini sağlamak 
için başlatılan girişimler 
sona gelindi. Syf 2’de

flykentli öğrenciler 
madalyaları toplam

Bursa genelinde her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve bu yıl beşincisi yapılan 
Matematik Olimpiyatlarında Aykentli öğren 
çiler, 5 madalya kazandı. Haberi syf 7’de

10 Mayıs 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Şampiyon 
judocular 
çoğalıyor

Gemlik Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Judo Takımı Şampi 
yonlar Yetiştirmeye Devam
Ediyor. Haberi sayfa 8’de

Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 8 şüpheli savunmasını 
yaparken, mahkeme Asuman Irmak, Sinan Küçük ve Kemal Akkuş’un tutukluluk halinin devamına karar verdi

Hu “Bizi siMi edenler Mlaııımlı mu
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mahkeme notları..
Gemlik Belediyesı’nde ortaya Savcılıkça 

çıkarılan yolsuzluk sonucu, Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde şüphelilerin yargılan
masına dün başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün 
saat 10.45 de başlayan duruşmada 3 tutuk
lu, 5 tutuksuz 8 kişi şüpheli sıfatıyla yargı
landı.

Duruşmaya Gemlik CHP ilçe Başkanı, 
Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis 
üyeleri yanı sıra Umurbey’den oldukça kala
balık bir grup izledi.

Tutuklu sanıklar arasında bulunan Kemal 
Akkuş’u benim gibi ilk kez gören çok kişi 
vardı.

Mahkeme Başkanı, şüphelilerin savun
maları çok dikkatli aldı. Savcılık iddialarını 
diyeceklerini sordu.

Başkan konuya çok vakıf bir durumda ve 
tecrübeli olduğu dikkat çekti. Akkuş’un 
çalışanları poliste verdikleri ifadelerinin 
birçoğunu kabul etmezken, suçlamaları 
kabul eden olmadı.

Mahkemede Kemal Akkuş’un Muhasebe 
Müdürü ve FABAKS şirketinin sahibi görü
nen Sibel Köklücan’ın bayılması mahke
menin bir ara durmasına neden oldu.

Muhasebe Müdürü A. Irmak savunmasında 
önüne evrakların tamamlanarak geldiğini 
görevinin onları kontrol edip ödemeyi yap
mak olduğunu iddia etmesine karşın, 
Başkan Fatih Güler, kendisine verilen 
ödeme bilgilerinin eksik geldiğini belge 
olarak mahmekeye sundu.

Kendisini şikayet edenlerin ise bugün 
koltuğuna oturmasının düşündürücü 
olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Gemlik Beledi 
yesi’nce başlatılan soruşturma sonucu Bursa 
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 
dün 3 tutuklu ve 5 i tutuksuz 8 şüpheli ile 2 
tanık dinlendi. Mahkemede savunmasını 
yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
kendisine Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafın
dan verilen günlük ve haftalık raporlarda 
eksik bilgiler verildiğini söyledi. Belgeleri 
mahkemeye sunan Güler, “Biz, Gemlik 
Belediyesi’ne şeffaflık getirmeye çalıştık. Kur 
duğumuz sistem içinde kahnsaydı hatalar ol 
mazdı” dedi. Kadri Güler’in haberi 4 ve 5’de

eleganceos.com.tr

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...

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 Hastane üstü tuanılımda çalışım iaslalı
Gürhan ÇETİNKAYA

Ülkü çınarını dinlerken
Türk Ocakları Bursa Şubesi, maddi ve manevi 

hayatımızın tıkanan damarlarını açmaya devam 
ediyor. Her hafta yapılan Cuma Sohbetleri genç
lerimizin de dinleyici olarak katılımıyla geniş 
halk kitlelerinin feyiz aldığı bir okul durumuna 
kavuşmuştur.

Uludağ Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri 
ve diğer üniversitelerimizden da vet edilen bilim 
adamlarımız, dini ve mil li kaynaklarımızın eşsiz 
kıymetlerini gün yüzüne çıkararak ruhları aydın
latıyorlar.

30 Nisan Cumartesi günü Eğitim Araçları salo
nunda:

Türk Kimliği ve Küreselleşme konulu konfer
ansın konuğu 86 yaşındaki Sosyolog- 
Toplumbilimcimiz, Prof. Dr. Orhan 
Türkdoğan’dı.

Muhterem hocamız kürsüde ulu bir çınar gibi 
yükseliyor, ruhumuzda, beynimizde kurutul
maya çalışılan filizlere can suyu veriyordu. 
Hocamızın sözlerini gerçek Müslüman kardeş
lerimizin dinlemesini düşünürken, bir taraftan 
da notlar alıyordum:

Atatürk’ü milli hayatımızdan silip atmaya 
çalışan gafiller, milliyetsizler, hocamızı dinlemiş 
olsalardı acaba, karartılmış vicdanları nurlanır 
mıydı? diye yazarken düşündüm!

Hocamızdan notlarım:
“Atatürk, OsmanlI'da yok sayılan Türk kimliği

ni cumhuriyetimizle birlikte tarihe yeniden 
yazdıran ideal ve iman sahibi bir liderdi.”
“1520’den sonra Hilafetin de OsmanlI’ya 

geçmesiyle Türk kimliği tamamen dışlanmış,
Araplara üstün ırk muamelesi yapılarak Kav 

m-i Necip sayılmış, Türkler ise maalesef Kavm-i 
Ecnebiye Türkmen olarak eritilmek istenmiştir!”
“Kanuni Sultan Süleyman zamanında sekiz * 

sadrazamdan ancak bir tanesinin Türk olduğu 
düşünülecek olursa, devleti idare edenlerin 
Enderun’dan yetişen ve döneklerden olduğu 
görülür. Ne hazin bir durum değil mi?”
“Osmanh Anadolu’yu adeta unutmuştur. 

Anadolu’muzu tarihi eserleriyle ebedileştiren 
Selçuklu Devleti’dir. OsmanlI’dan kalan bir eseri 
görmek pek mümkün değildir.”
“Osmanh döneminde Anadolu insanı 

savaşmış, yoksullaşmıştır.
Bugün ise durum eski durumları hatırlatmak

tadır.
Çünkü, 1923’te Atatürk’ün ve imanlı vatanse 

verlerimizin canları pahasına savaşarak kurduk
ları cumhuriyetimizle birlikte Türk kimliğinin 
yeniden doğmasını hazmedemeyen zihniyet ve 
içimizdeki beslemeleri, dün olduğu gibi bugün 
de vine Türk Kimliğine ve cumhuriyetimize düş
manlıkların gizlemiyorlar!”

Maalesef, hayli yol almış dürümdalar. Tabii 
çok üzücü bir durum...

Yeni Osmanlıcılık sevdalısı olanlara karşı bir
liğimizi korumalıyız.

Bunları düşündüğümüz de Cumhuriyetimizin 
ne kadar hayati bir kazanç olduğunu bilmeli, 
imanlı ve şuurlu birlik içinde daima hazırlıklı 
olmalıyız.

Atatürk’ü iyi tanımalı ve anlatmalıyız.
Hocamızı dinledikçe beynimizde ve ruhumuz

da deprem faylarının çatırdadığını rahatlıkla 
söyleyebilirim!

Tabii beynimiz de ve ruhumuz da iman cevheri 
kaldıysa!..

86 yıllık çınar, çökmüş bedenine rağmen 
kürsüde devleşiyor ve Atatürk’ün ideallerini 
yaşatmaktan başka çare yok derken de:

Atatürk’ün milliyetperverliğini ve vefalı bir 
lider olduğunu kendi sözleriyle hatırlatarak, 
dinleyenlere bir kültür mirası olarak aşılamış 
oluyordu.

Bedenimin babası ALİ RIZA
Fikirlerimin babası Ziya GÖKALP
Heyecanımın babası NAMIK KEMAL
Hocamıza minnet duygularımla sağlıklı ömür

ler diliyorum.
Bursa Türk Ocakları’na, BursalI ideal ve inanç 

sahibi vatanseverleri bünyesine kavuşturdukları 
için başkan ve yönetim kurulu üyelerine 
başarılar... Çınarın feyziyle filizlenen gençlerim
izi ve Türk Ocak’h kardeşlerimi kutluyorum.

Ne mutlu Türküm ve Müslüman’ım diyebilen
lere!..

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'nin üst 
kısmı olan kuzeyin
den geçecek 12 
metrelik yolda çalış
ma başladı.
Manastır bölgesinde 
oturan vatandaşla 
rımızın Gemlik ve 
Kumla istikametine 
daha rahat ulaşa
bilmelerini sağla
mak için başlatılan 
girişimlerde nihayet 
sona gelindi.
Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz'ın girişim
leriyle bir araya 
gelen hak sahip
leriyle yapılan 
anlaşma ile açıl
maya başlanan 
yolda Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz ile İmar 
Komisyonu üyeleri 
mal sahiplerinin de 
katılımıyla incele 
mede bulundular. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesinin 
üst kısmı olan kuzey 
tarafından Çamlık 
Piknik alanı ile 
Kökçamlar Sitesinin 
bulunduğu yere 
kadar açılacak 12 
metre genişliğinde 
yaklaşık 600 metre 
uzunluğundaki yol 
için arazi sahip
leriyle görüşülerek, 
rızaları alınmasının 
ardından iş makine
si çalışmaya 
başladı.
Manastır bölgesini 
hastane üstünden

Toplu sözleşme imza altına alındı
Gemlik Belediyesi 
ile DİSK'e bağlı 
Genel İş Sendikası 
arasında 134 işçiyi 
kapsayan toplu 
sözleşme 
görüşmeleri imza 
altına alimdi.
2011 yılı Ocak ayın
da başlayan 
görüşmelerin 
geçtiğimiz ay anlaş
mayla sonuçlan
masından sonra 
taraflar bir araya 
gelerek anlaşma 
üzerine imzalarını 
attılar.
Gemlik Belediye 
başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ın makamın
da bir araya gelen 
Belediye İdari 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik,

geçerek çevre yolu
na bağlayacak olan 
alternatif yolun 
Manastır bölgesine 
rahatlık getireceğini 
belirten Başkan 
Vekili Yılmaz, yolun 
trafiğe açılmasından 
sonra Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinin hemen 
yanında bulunan 
çamlık alandan gire

Belediye Mali işler 
Müdürü Ersin 
Sevim, Genel iş 
Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Selahattin Atak, 
Sendika Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet 
Aslan, Sendika 

cek araçların 
Taytüydü'ye 
ulaşarak Kumla 
istikametine 
gidebileceklerini 
söyledi.
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz, 
"Manastır bölgemizi 
çevre yoluna daha 
kolay ulaştıracak 
olan bu yolun açıl
ması için vatan

İşyeri Temsilcisi 
Yılmaz Ali Altın 
hazırlanan 
Redaksiyona imza 
atarak sözleşmeyi 
resmi hale 
dönüştürdüler. 
Bir yıllık yapılan 
anlaşma gereği 

daşlarımızın 
büyük istekleri 
vardı. Manastır'ın 
üst kısımlarında 
oturan vatan
daşlarımız bu 
güzergahtan 
anayola daha rahat 
ulaşabilecekler. 
Açılacak yol 
aynı zamanda 
anayolun alternatifi 
olacaktır" dedi.

134 işçiden 
yevmiyesi düşük 
olanlara yüzde 16, 
yevmiyesi yüksek 
olanlara ise yüzde 6 
oranında zam 
yapılırken sosyal 
haklarda da iyileş 
tirmeler yapıldı.
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Bursa'da M kavga: 1 olu 1 yaralı YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
çıkan kavgada bir 
kişi öldü, bir kişi 
yaralandı.
Olay, önceki akşam 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Akçalar'dâ 
meydana geldi.
İddiaya göre, N.K, 
I.K., M.D. ve A.I.D. 
arasında tartışma

Kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kırmızı ışık 
ihlali sebebiyle 
meydana gelen 
kazada 1 kişi hay
atını kaybederken, 3 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'dan 
memleketleri 
Eskişehir'e giden 
Halil İbrahim Sürek 
idaresindeki 26 UC 
220 plakalı özel oto
mobil, sürücü 
Organize Sanayi 
Bölgesi kavşağında
ki trafik ışıklarını 
fark etmeyerek

Orhangazi'de otomobil benzinliğe daldı
Orhangazi’de ben
zinliğe dalan 
otomobildeki 4 kişi 
yaralandı.
Kaza, Orhangazi- 
Bursa yolunda eski 
yat fabrikası yakının
daki bir benzin 
istasyonunun 
önünde meydana 
geldi. Antalya'dan . 
hasta ziyaretinden 
dönen Sevinç 
ailesini taşıyan oto
mobil, Orhangazi'de

Kent Meydanı nda bomba paniği
Bursa'da, 'Karayolu 
Trafik Haftası' 
münasebetiyle Kent 
Meydam'nda düzen
lenen ve emniyet 
müdürünün de 
katıldığı törende 
şüpheli çanta 
paniğe yol açtı. 
II Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz'ın da 
katıldığı kutlamalar
da, polis ve jandar
ma ekipleri vatan
daşları bil
gilendirmek için 

çıktı. Çıkan kavgada 
N.K. ile amcasının 
oğlu İ.K. silahla 
yaralandı. Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırılan 
yaralılardan N.K. 
kurtarılamadı.
Kavgaya şahit olan 
A.Ş., "Kahvede maç 
izlediğim sırada 
teyzemin oğlu N.K.

kavşaktan dönmek 
isteyince Savaş 
Topçu'nun kul
landığı 34 GM 5907 
plakalı TIR'a yandan 
çarparak savruldu, 
un kısmı hurdaya 
dönen otomobilin 
sürücüsü Halil 
İbrahim Sürek ile 

kontrolden çıkarak 
benzinliğe girdi. 
Şeydi Ahmet Sevinç 
(60) idaresindeki 77 
DZ 087 plakalı 
otomobil, benzin

Kent Meydam'na 
stant kurdu. Elektrik 
direğinin yanında 
bulunan bond tipi 
kahverengi çantayı 
fark eden polis, 
bölgeyi yaya ve araç 

ile diğer kişilerin 
kavga ettiğini duy
dum. N.K. ile 
amcasının oğlu İ.K. 
ile A.İ.D. ile M.D. 
arasında eskiye 
dayalı bir husumet 
varmış. I.K'nin 
hanımına M.D'nin 
sarkıntılıkta 
bulunduğu bu 
sebeple kavganın 

yanında bulunan 
Süleyman Yılmaz, 
Gülsüm Yılmaz 
ve Havva Sürek 
yaralandı. Araçta 
sıkışan Havva 
Sürek, itfaiye ekip
lerince araç 
kesilerek çıkarılabil
di. İnegöl Devlet 

istasyonunun 
girişindeki betona 
çarptı. Otomobil 
hurdaya dönerken, 
içindekiler sıkıştı. 
Can pazarı yaşanan 

trafiğine kapattı. 
Olay yerine gelen 
özel kıyafet giymiş 
bomba imha ekip
leri, vatandaşların 
bölgeden uzak
laştırılmasının ardın 

çıktığınröğrendim 
Olayın doğru 
olup olmadığını 
bilmiyorum" 
dedi.
Jandarma, olayla 
ilgili M.D.ile 
A.I.D'yi gözaltına 
aldı. Baba-oğul 
sorgularının ardın 
dan adliyeye sevk 
edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Havva Sürek, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Diğer 
yaralıların sağlık 
durumlarının 
iyi olduğu öğre
nilirken, Organize 
Sanayi Bölgesi 
kavşağında 
Bursa'dan Eskişehir 
yönüne gidiş 
istikameti bir süre 
kapandı.
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

kazada, yaralılar 
itfaiye ekiplerince 
araçtan çıkarıldı. 
Sürücü Şeydi 
Ahmet Sevinç, 
gelini Yeliz Sevinç 
(31), kızı Elif Sevinç 
(30) ve eşi Hatice 
Sevinç (56), 
Orhangazi ve 
Gemlik'teki has
tanelere kaldırıldı. 
Sürücünün 
durumunun ağır, 
olduğu öğrenildi.

dan fünye ile 
şüpheli çantayı 
patlattı. Çantanın 

içinden bir şey 
çıkmadı. Yol tekrar 
araç ve yaya 
trafiğine açıldı. 
Olayın ardından 
kurulan trafik 
standının açılışını 
yapan Emniyet 
Müdürü Halil 
Yılmaz, daha sonra 
stantları gezerek 
görevlilerden bilgi 
aldı.

Geçmişi arıyorum...
Çok eskilere gidiyorum...
Bizim neslin okuduğu zaman dili

minde de sınavlar vardı.
Hilesiz hurdasız, hakkaniyet dolu 

sınavlar.
Yazık ki aradan geçen süreçte şart

lar, büyük bir arsızlıkla çocukların 
aleyhine gelişti! .

Her şeyin yozlaşıp kirlendiği bu 
zaman diliminde çalışmanın başarı 
getirip getirmeyeceğini tartışmak bile 
anlamsız.

Emeğin beş paralık değeri olmadığı 
bu ülkede, başarı denen kavram çok
tan kayboldu gitti.

Arkanda dayın varsa, iktidar par
tisinin yalakası isen, sana sunulan 
şifreyi de anlayacak kadar beynin 
varsa yürü git.

Sana bütün hak etmediğin yollar 
açık badem bıyıklım..

Vakti zamanında,yani bu şifre 
yapılanmasını bilmezden önce ve her 
şey bu kadar zıvanadan çık
mamışken...

Son on yılda yapılan dalavereler 
çocukların hayallerinin üzerine çök- 
memişken bu denli..
Sistem gencecik insanları peş peşe 

intihara sürükleyecek ölçekte zalim- 
leşmemişken henüz...

Bizler oturup, o zaman ki mevcut 
sınav sisteminin fırsat eşitliğine nasıl 
ve neden olanak tanımadığını 
konuşurduk.

O hilesiz hurdasız sınavı bile beğen
mezdik...,

Ne kadar dürüst ,iyi niyetli gençler
mişiz..

Sahaya daima iki sıfır mağlup çıkan 
yoksul ve dar gelirli insanların 

çocuklarına yapılan büyük haksizliği 
dile getirirdik.

Şimdi düşünüyorum da, bizler o 
zamanlar bu kadarını tahayyül dahi 
edemediğimizden harbi safmışık...

Elin oğlunda ne hünerlere varmış., 
Tekrarlıyorum, önceleri, zalimdi sis

tem.
Ve hakkaniyetsiz...
Bu haliyle bile canına okuyordu 

daha ilkokuldan itibaren aklı alınan 
çocukların.

Şimdi ise, ey bu işin başındaki 
badem bıyıklılar, yalnızca gelecekleri
ni çalmakla kalmayıp, ömrünü yediniz 
çocukların! ..

Onlara daha hayatın başında hileyi 
hurdayı emek hırsızlığını, kul hakkı 
yemeyi acı bir şekilde gösterdiniz.

Hem de öyle sehven filan da değil... 
Büyük bir afiyetle!!!
Midenize otursun ...

GemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasına Bursa 1. AğırCeza Mahkemesi’nde başlandı. 8 şüpheli savunmasını

Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
Gemlik Belediye 
si’nde başlatılan 
soruşturma sonucu 
saptanan yolsuzluk* 
lar ile ilgili olarak 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
açılan davaya dün 
başlandı.
Duruşmaya şüpheli 
sıfatıyla katılan ve 
tutuksuz yargılanan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yaptığı savunmada, 
"Basın toplantısı 
yaparak yolsuzluk 
iddiasında bulunan 
AKP’nin meclis üye 
si, belediye başkan
lığı koltuğuna, 
MHP’li Mehmet Çelik 
ise başkan yardım
cılığı koltuğuna otur
du. Biz ise, Ağır 
Ceza Mahkemesi’n 
de yargılanmaktayız. 
Bu bakış açısının 
mahkeme tarafından 
dikkate alınmasını 
istiyorum." dedi.
Yaklaşık 6 saat 
süren duruşmada 
3’ü tutuklu 5’i tutuk* 
suz 8 şüpheli ile 2 
tanık dinlendi. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde saat 
10.45 de başlayan 
duruşmada, tutuklu 
Kemal Akkuş’un 
Muhasebe Müdürü 
ve FABASK firması 
nın sahibi gözüken 
Sibel Köklücan, 
savunmasını yaptık
tan bir süre sonra 
oturduğu koltuktan 
düşerek bayıldı. 
Köklücan, salondan 
çıkarılarak tedavi 
altına alındı.
Mahkeme Başkanı 
önce tutuklu şüp 
belilerin savunma 
larını aldı.
8 şüphelinin ikamet 
yerleri, mal varlığı ve 
gelir durumlarının 
sorulmasından 
sonra, Gemlik 
Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdür 
vekili Asuman 
Irmak’ın savunması 
na geçildi.
Irmak, yaptığı konuş 
mada kendisinin 
devlet memuru 
olduğunu, görevinin 
yasalarla sınırlı 
olduğunu belirterek, 

"Ben, Başkan ve 
Başkan Yardımcı 
larının emirleri 
doğrultusunda bana 
gelen evrakları 
inceleyerek ödeme 
leri yaparım.
Ben, en son ödeme 
merciğiyim. Önüme 
gelen dosyayı 
inceler, noksanları 
varsa tamamlanma 
sini isterim. Araba 
tamircisi değilim. 
Dışarıda yapılan 
işlerin nasıl 
yapıldığını bilmem. 
Ödemeleri ya banka 
hesaplarına havale 
eder, ya da çek kese 
rek alacaklı 
kişiye öderim.
Muhasebeyle ilgili 
olarak bankalardan 
gelen dekontlarla 
Başkana akşamları 
rapor veririm. Ayrıca 
haftalık olarak da 
dosya hazırlayarak 
başkana, yoksa 
Başkan Yardımcısı’ 
na sunarım" dedi. 
Mahkeme Başkanı 
nın "Belediye 
araçlarının tamiri ve 
bakım işlerini Kemal 
Akkuş’a sen mi yol- 
luyorsun?” şeklinde
ki sorusunu da 
cevaplayan Irmak, 
kendisinin muhase 
be sorumlusu oldu 
ğuhu, önüne gelen 
ödeme dosyasına 
gpre ödeme yap
tığını, gelen fatu
raların gerçek olup 
olmadığını araştır
mak görevleri 
arasında bulun
madığını söyledi.
Mahkeme 
Başkanının As Mer 
kez ve Beymen’de 
yapılan harcamaların 
parasının Kemal 
Akkuş tarafından 
ödenmesiyle ilgili, 
Cumhuriyet Savcıİı 
ğı’nın iddialarının 
hatırlatılması 
üzerine de; "Ben, bir 
bayanım Bey men ise 
erkek mağazasıdır. 
Buradan bir alışveriş 
yapmam söz konusu 
olamaz. As Merkez 
de Kemal Akkuş ile 
tesadüfen karşılaş 
tık. Bazı alışverişler 
yapıldı. Herkes 
kendisi ödemede 
bulundu" dedi.
Cumhuriyet Savcılığı

Bursa 1. Ağır ceza Mahkemesi’nde dün başlayan duruşma çıkışında 
basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Fatih Mehmet 
Güler, ‘Adalet mutlaka yerini bulacaktır’ dedi. (Foto : Kadri Güler)
iddiasında görevden 
ayrıldıktan sonra 
çalışma masasında 
4-5 şirkete ait 
kaşelerin bulun
masının hatırlatıl
ması üzerine ise, 
"Görevden alınınca 
Kurşunlu’ya gönde 
rildim. Bir daha 
odama hiç girme 
dim. Çantamı bile 
alamadım. Daha 
sonra ise görevden 
uzaklaştırıldım. Bu 
suçlamaları kabul 
etmiyorum. ” dedi. 
Yargıç’ın "Kemal 
Akkuş ile ilişkilerinin 
çok samimi olma 
sının, geliri ile 
müsait olmayan har
camalara ne diyor
sunuz?” sorusuna 
da "Ben, Belediyede 
işi olan herkese 
güleryüzlü davranı 
yordum. Çay ikram 
ediyordum. Kemal 
Akkuş’a özel ilgim 
yoktu. Herkese nasıl 
davranıyorsam ona 
da öyle davranıyor
dum. Ailemin yanın
da kalıyorum. Bir 
oğlum var, ailem 
onun masraflarını 
karşılıyor. Kendi 
üzerime babadan 
kalma bir zeytinliğim 
var. Kendi gelirimle 
yaşıyorum” şeklinde 
konuştu. Irmak, 
iddiaları kabul etme
di. Evraklarda sahte
cilik sorusu üzerine 
de, özel denetmenin 
incelediği bazı 
evrakların çok kara 
lanmış olduğunu 
Başkanın söylemesi 
üzerine yeniden 
düzenlediklerini ve 
altında imzası bulu
nan memurlara imztr 
tattığını, kimseye 
zorla imza attır

madığını, kendi 
adının altına da ken
disinin imzaladığını, 
evrakta sahtecilik 
suçlamasını da 
kabul etmediğini 
söyledi.

AKKUŞ 
SAVUNMADA 
Gemlik Belediye 
araçlarının tamir ve 
bakımını yapan 
Kemal Akkuş’a 
Hakim, "Siz, ne 
tamirini yaparsınız?” 
diye sordu.
Akkuş, ağır iş maki- 
naları bakım ve 
tamiri ile araç motor 
tamiri, boyama işleri, 
ayrıca park bahçe 
işleri, temizlik 
ve çöp toplama gibi 
işlerle ilgili firması 
bulunduğunu 
söyledi.
Gemlik Belediyesi’n 
den öncede 
Umurbey Belediyesi 
ve başka belediyele 
re de tamir işleri 
yaptığını söyleyen 
Akkuş, "Gemlik 
Belediyesi’ne 2009 
yerel seçimlerinden 
sonra birçok iş yap
tım. Yaptığım her 
işin fotoğrafını da 
çektim. Yaptığım 
işleri ihale ile aldım. 
Bazı arazide bozulan 
araçların tamirine 
çağrıldık. Yaptığım 
işin değerinden çok 
fatura kesmedim. 
İhale ile aldığımız 
işlerde fazla mesai 
yaptırdığımız 
çalışanlara ait fazla 
fatura kesilmiştir. Bu 
onların haklarıydı, 
bilgi dahilinde 
kesilmiştir" dedi. 
"Belediye araçlarına 
dan yakıt çektiğiniz 
iddia ediliyor?" 

şeklindeki soru üze 
rine ise, "İnegöl 
yolunda bir araç 
yolda kalmış.
Depodan su çıktı. 
Mazot suluydu. 
Depoyu boşalttık. 
İlgili amire durumu 
anlatım, of da benzin
ciyi aradı. Bizim 
makina parçalarını 
yıkamak için benzin 
çekilmiş olabilir, 
bunun dışında 
araçlardan benzin 
çekmedik. ’’ şeklinde 
konuştu.
Kendi kredi kartı ile 
Mali Hizmetler 
Müdürü ve Sinan 
Küçük’un alışverişte 
ve Yalova’da bir 
otelde çıkan hesabı 
ödemesi ile As Mer 
kez’deki alışverişteki 
hesabı ödemesi 
sorulduğunda da, 
"Benim kredi kartım
la ödeme yaptık ama 
sonra bana o borç 
larını ödediler" dedi. 
Seçim çalışmaların
da CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler’e yanında 
çalışan işçinin aracı 
nı verip vermediği 
soruldu.
Akkuş, "Cem 
Güler’in aracı kaza 
yapmıştı. Benden 
araç istedi. Üç ay 
kullandıktan sonra 
geri verdi." dedi. 
Sinan Küçük’ün 
aldığı BMV marka 
aracı Ümit Oto’dan 
kendisine aracılık 
ettiğini ancak 
anlaşamadıklarını, 
daha sonra anlaşmış 
olduklarını belirten 
Akkuş, başkan 
yardımcısı Özkan 
Ateşli’ye İzmir’e 
giderken 5 bin lira 
para verdiğinin 
kesinlikle doğru 

olmadığını belirte 
rek, sahte olarak 
düzenlenen bel
gelere Mali Hizmetler 
Müdürü Asuman 
Irmak’ın kendisinden 
imzalamasını iste
diğini ancak bunu 
kabul etmediğini 
söyledi.
Belediyenin tüm 
araçlarının kendisi 
nin tamir ettiğinin 
doğru olmadığını da 
söyleyen Akkuş, 
zimmet ve ihaleye 
fesat karıştırak 
suçlamasını kabul 
etmediğini söyledi. 
Daha sonra, savun
masını yapan tamirci 
İhsan Özendim’in 
savunmasına geçil
di. Özendim, Kemal 
Akkuş’un işyerinin 
kendi işyerinin 
karşısında olduğu 
nu, zaman zaman 
kendisine işler 
getirdiğini, araçlara 
makaslarını tamir 
ettiğini ancak Kemal 
Akkuş’un daha 
sonra yanına 
makasçı alması ile iş 
getirmediğini, ama 
faturaları kendisinin 
kestiğini ve yalnız 
KDV leri kendisine 
ödediğini söyledi. 
Faturaların büyük 
kesilmesi üzerine 
sorduğumda da 
‘Akkuş’un 2-3 aracı 
tek faturada topla 
yıp, öyle kesiyorum’ 
dediğini söyledi. 
Kemal Akkuş’a 15-20 
tane fatura kestiğini 
doğrulayan 
Özendim, ‘Kendi 
yapmadığım işlerin 
faturasını kesiyor
dum. Kemal Akkuş 
bana burası devlet 
kapısı 5 yerden 
imzadan geçiyor. Bu 
işlerde yanlış olmaz’ 
diyordu dedi.
Özendim, üzerine 
yapılan suçlamaları 
kabul etmedi.
Hakimin ‘Kestiğin 
faturaların parasını 
nasıl alıyordun?’ 
sorusu üzerine 
özendim, “Ben, 
Gemlik Belediyesi’ne 
hiç gitmedim. 
Paraları Kemal 
Akkuş alıyordu. Ona 
vekalette vermedim. 
Bana KDV’sini 
getiriyordu" dedi. 
Devamı sayfa 5’de
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yaparken, mahkeme Asuman Irmak, Sinan Küçük ve Kemal Akkuş’un tutukluluk halinin devamına karar verdi

koltuklarımızda oturuyorlar”
Gemlik Belediyesi 
Küşat Müdürü Sinan 
Küçük’e araç 
tamirleri ile ilgili 
Savcılıkta verdiği 
ifadesini hatırlatan 
Mahkeme Başkanı, 
“Bunlara ne diyor
sun?*’ sorusuna 
Küçük, şu yanıtı 
verdi:
“Belde belediyeleri 
kapatıldıktan sonra 
Gemlik Belediye 
si’nde 4 belediye bir
leşmişti. Ben, TIR 
şoförlüğü yaptığım 
için, Belediyedeki 
araçlarla benim 
ilgilenmemi Belediye 
Başkanı istedi. 
O sırada belediyede 
bir kaos vardı. Ben 
önce araç listesini 
hazırladım. 40-50 
araç kullanılamaz 
durumdaydı. Makina 
Mühendisler Odası 
ve Emniyetin, 
görevlendirdiği bir 
polis ile bunları hur
daya ayırdık. Mevcut 
eski araçları da kul
lanmak için tamir 
ettirmek gerekiyor
du. 1999 dan beri bu 
araçların fenni 
muayenelerinin 
yapılmadığını 
gördüm. Araçların 
eksiklerinin tamam
lanması için TÜV’e 
soktum. TÜV’ün tes- 
bit ettiği noksanları 
gidermek için tamire 
ihtiyaç vardı.
Araçların tamirden 
sonra da takibi 
gerekiyordu. Araçları 
Umurbey’den 
tanıdığımız Kemal 
Akkuş’un firmasına 
ve dışarıda tamir 
ettirdik. Zaman 
zaman arazide, bayır 
da kalan aracı tamir 
için usta götürdüğü 
müzde 3 yerden tek
lif alamazdık. Veya 
bir kotordan ses gel 
diğinde ustaya götü 
türsün, arızanın ne 
olduğunu motor açıl 
diktan sonra tespit 
ettirirsin. Motor baş 
ka yerde açılmışken 
teklif alamazsın. ” 
Yalova’da bir otelde 
hesabın Kemal 
Akkuş tarafından 
ödenme sorusuna 
ise, “O gece bir bara 
gittik. Orada hesabı 
ben ve Asuman 
Irmak beraber 
ödedik. Gece otelde 
kalmak istendi.

Ertesi gün hesabı 
biz ödemedik. Kemal 
Akkuş kredi kartın
dan ödemiş, bana 
düşen bölümünü ay 
başında kendisine 
ödedim. ” dedi.
Üzerime atılan suçla
maları kabul etmiyo
rum diyen Sinan 
Küçük, tutuksuz yar 
gılanmasını istedi. 
Kemal Akkuş’un 
Muhasebe Müdürü 
Sibel Köklücan’a 
FABASK adlı şirketi 
nasıl kurduğunu 
soran yargıça, 
Köklücan “Kemal 
Akkuş kendi şir
ketindeki bazı işleri 
ayırmak için 
FABASK’ı kurmamı 
istedi. ’’ dedi.
Gemlik Belediyesi’ne 
ihale ile 200 bin 
liralık FABASK’ın iş 
yaptığını, bu işlerin 
daha çok temizlik, 
hizmet alımı, park 
bahçe işleri ve araç 
kiralama işleri 
olduğunu söyledi. 
Kendisinin 
Akkuş’tan 3 bin lira 
maaş a Icjığını 
söyleyen Köklücan, 
firmanın müdürü 
olarak Kemal 
Akkuş’un göründü 
ğünü, kesilen fatu
raların Kemal Akkuş 
tarafından Belediye 
den alındığını bildir
di. Kemal Akkuş’un 
sahte imzaları 
kendine sen üstlen 
dediğini söyleyen 
Köklücan, “Ben, 
bana ait olmayan 
imzaları nasıl 
üstlenirim dedim. 
Benim bir suçum 
yok. Beratimi istiyo
rum’’ dedi.
Belediye Başkan!* 
Yardımcısı Cemili 
Acar ise Savcılık * 
iddiaları üzerine yap
tığı açıklamada, 
Gemlik Belediye : 
si’nde 4 belediyenin 
birleştiğini, başkan 
tarafından kendisine 
başkan yardımcılığı 
görevi verildikten 
sonra, 12 daire 
müdürlüğü oluştu
rulduğunu, kendi
sine 5 daire müdür
lüğünün bağ
landığını söyledi. 
‘Üzerime atılan 
suçlamaları kesinlik
le kabul etmiyorum’ 
diyen Cemil Acar, 
Belediye Yasasında

Duruşmayı CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, eski ilçe başkanı Cem 
Güler, CHP li belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda 

Umurbeyli vatandaş, basın mensupları izledi.
başkan yardım
cılarının görevleri 
hakkında açıkla
maların bulun
madığını, harcama 
işleri denetlemeleri 
görevini Mali İşler ile 
diğer müdürlüklere 
ait olduğunu 
belirterek, “Savcılık 
bizi itaa amiri gibi 
değerlendirerek, 
suçlama yapmıştır. 
Kamu Mali Eğitimi 
Yasası’nda da 
böyle bir hüküm 
yoktur. Bu kanun, 
ödeme yetkisini 
daire müdürlerine 
vermiştir. ” dedi. 
Acar, suçsuz 
olduğunu belirtecek, 
beraatini istedi.

GÜLER, ‘EKSİK 
BELGELER 
VERİLMİŞ” 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise savunmasında, 
Gemlik Belediye 
Başkanı olduktan 
sonra, beldelerin bir
leşmesiyle hizmet 
aliminin iki katı art
tığını, Belediyede 4 
er müdür olduğunu, 
bilgisayar alt 
yapısının bulun
madığını belirterek, 
“Belediyeyi aldıktan 
sonra, 5 daire 
müdürlüğünü 12 
daire müdürlüğüne 
çıkardık. Bunların 
yönetmeliklerini 
hazırlattım. Görev ve 
sorumluluklarını 
tespit ettim. 
Kurduğumuz sis
temde daire müdür
lerinin harcama 
yetkisi vardır.
Yapmak istediğimiz 
şey kendi içinde 
denetim yapan bir 
belediye oluşturmak
tı. Belediye Başkanı 
üst yönetici duru
munda oldu.

Harcama yetkisi 
müdürlerde olan bir 
denetim sistemi kur
duk. Ardından tüm 
belde bilgisayar sis
temlerini biraraya 
topladık.
Büyükşehire bağ
landıktan sonra 
belediye başkanları 
makamında oturan 
kişiler olmaktan 
çıktı. 2010 yılında 
6Ö gün şehir 
dışına çıkmışım. 
Oluşturduğum sis
temde vatandaş har
camalarını doğrudan 
Mali İşler Müdürlü 
ğünden alabiliyordu. 
Suçlamaları kabul 
etmiyorum.
Sanki, bu olanları 
Umurbey’deki 
Belediye başkanlığı 
dönemimde plan
lamış gibi bizi 
gösteriyorlar. Ben, 
yüzde 8 oy alan 
muhalefet partisi 
gibi davranmadım. 
Geleneksel poli
tikacıların yaptığını 
yapsaydım bugün 
burada suçlan
ın azdı m. Atamalarla 
ilgili suçlamaları da 
kabul etmiyorum. 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne 
getirdiğimiz kişi 
benim yanımda 
çalışan güvendiğim 
bir kişiydi.
Gemlik’teki müdür 
sınavı başara
mamıştı. Kurşunlu’ 
daki müdür ise 
hesapları düzgün 
tutmadığı için 600 
bin lirayı tutanakla 
teslim aldık. Kumla 
Muhasebe Müdürü 
Özcan Soygan göre
vi kabul etmedi.
Asuman’ın sicili iyiy
di, yeterlilik belgesi 
de almıştı. Sinan 
Küçük ise TIR 
şoförü idi araçlardan 

anlıyordu. 
Otobüslerin fenni 
muayenesi yapıl
mamıştı. Hizmet ver
mek için Sinan’ı 
görevlendirdik. 
İddialarda sanki 
Gemlik
Belediyesi’nde tamir 
atölyesi varmışta, 
tamirleri orada yap
tırmamışız gibi gös
teriliyor. Gemlik 
Belediyesinde tamir, 
bakım atölyesi yok
tur. Tüm tamir işleri
ni Kemal Akkuş’a 
yaptırdığımız doğru 
değildir, iddiaları 
kabul etmiyorum. 
Kurduğumuz dene
tim sistemi düzgün 
çalışsaydı, bunlar 
yaşanmazdı. Bize 
gelen yüksek fatu
raları iade ettik.
Sistemin dışına 
çıkıldığında problem 
çıkmıştı. Sistem 
içinde kahnsaydı, 
eksiklikler fark edilir
di.” dedi.
Hakimin “Açıkları 
nasıl fark etmedi
niz?” sorusunu 
cevaplayan Güler, 
“Bana eksik bilgiler 
verilmiş. Bununla 
ilgili belgeleri 
mahkemenize sun
mak istiyorum.
Hesap İşleri , 
Müdürünü bahsettiği 
haftalık raporlar, 
günlük raporlar bana 
geliyordu. Günlük 
raporları her gün 
inceleme fırsatı bula- 
masam da, haftalık 
raporları inceliyor
dum. Size 2010 yılı 
faaliyet raporlarını 
sunuyorum. 2010 
yılında Kemal Akkuş 
ve FABASK’ın yap
tığı işler 580 bin lira 
fatura kesilmiş ve 
ödenmiş. Ancak, 
bana verilen rapor
larda bu rakam 230 

bin lira olarak gös
terilmiş. Aradaki fark 
350 bin liradır. 
Belediye Başkanı 
olarak ihalelere katıl
mak ve harcama 
yetkim yoktur. 2010 
yılına ait belgeleri 
belediyeden de 
mahkemeniz isteye
bilir." şeklinde 
konuştu.
Savcılık soruştur
masının AKP ilçe 
Başkanının basına 
yaptığı açıklama ve 
Mehmet Çelik’in 
Savcılığa şikayeti ile 
başladığını hatırlatan 
Güler, “Bu işten 
kazançlı çıkanlar 
oldu. Bizi şikayet 
eden Mehmet Çelik 
başkan yardımcısı 
oldu. Ak partili bir 
başka parti üyesi 
başkan koltuğuna 
oturdu.
Mahkemenizin bu i 
olayı bu yönden de 
değerlendirmesini 
istiyorum. Ben ve 
arkadaşlarım ise 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargılanıyoruz. Bizi 
şikayet edenler 
koltuklarımıza otur
du.” dedi. 
Özkan Ateşli ise, 
göreve getiriliş 
nedeninin vatandaş 
ve belediye arasında 
bağ kurmak 
olduğunu, daire 
müdürlerini 
denetleme görevi 
bulunmadığını, sicil 
ve terfi yetkisinin 
bulunmadığını, 
kendisine gelen \ 
belgeleri en son 
imzaladığını, ödeme 
yetkisinde bulun
madığını belirterek, 
“Bizim işimiz yapılan 
işlere onay vermek
tir” dedi.
2 tanığın dinlen
mesinden sonra 
tutuklu şüphelilerin 
avukatları tutukluluk 
hallerinin kaldırıl
masını veya 
kefaletle serbest 
bırakılmalarını 
istedi.
Mahkeme ara karar
dan sonra, Asuman 
Irmak, Sinan Küçük 
ve Kemal Akkuş’un 
tutukluluk hallerinin 
devamına duruş
manın 21 Haziran 
2011 gününe 
ertelenmesine karar 
verdi.
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MI İSli IIW Mil ■ annelere karanfil dağıtniar
CHP Eski İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, İl 
Genel Meclisi CHP 
grubuna ardından 
da Meclis Başkanı 
Nedim Akdemir'e 
ziyarette bulundu. 
Gürhan Akdoğan, İl 
Genel Meclisi CHP 
Grup Başkan Vekili 
Sabahattin Sesli ile 
bir araya geldi. 
Konuyla ilgili / 
konuşan Sabahattin 
Sesli! "Gürhan 
Akdoğan İl 
Başkanlığı görevin
den ayrıldıktan 
sonra nezaket 
ziyaretinde 
bulunuyor, çünkü 
biz Gürhan 
Başkanının döne
minde İl Genel 
Meclisi Üyesi 
olduk, kendisini 
ağırlamaktan gurur 
duyuyoruz" dedi; 
Ziyaretinin temel 
nedenin önemli bir 
yol arkadaşlığının 
olması ve bu şüre 
içinde hem gruba 
kendi 
mücadelelerinde

başarılar dilemek 
hem de o dönemde 
yaptıkları güzel işler 
nedeniyle teşekkür 
etmek olduğunun 
altını çizen 
Akdoğan: "İl Genel 
Meclisi Grubu 
üyelerimiz gerçek
ten bu kenti yurt
taşlar adına her 
zaman sahip 
olmuşlardır. Bu 
sahiplik duygusu 
içinde rantın 
siyasete egemen 
olduğu anlayışları 
ortadan kaldıracak 
mücadelelere imza 
atmışlardır. Bundan 
böyle kesinlikle 

onları birer kent 
jandarması olarak 
yani kentin varlık
larını koruyan ege
menlere karşı 
yüreklice mücadele 
eden insanlar 
olarak bu görevi en 
iyi şekilde yürüte
ceklerine hiç 
kuşkum yok. Ben 
gerçekten onlarla 
gurur duyuyorum" 
şeklinde konuştu. 
Akdoğan ziyaretini, 
CHP grubu ile 
görüşmesinin ardın
dan İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir’le bir araya 
gelerek tamamladı

Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Anneler 
Günü'nde Gemlikli 
Annelere karanfil 
dağıttı.
Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur yaptığı 
açıklamada, 
"Sadece bugün 
değil her daim 
annelerimizin yanın
da olduğumuzu 
onlara hisset
tirmeliyiz. Anneler 
Günü, annelerimizi 
anmak ve onur
landırmak amacıyla 
1955 den bu yana 
ülkemizde de, Mayıs 
ayının ikinci Pazar 
günü kutlanmak
tadır. Bu evrensel 
günde, milyonlarca 
anne, çocukları 
tarafından sevgi ve 
saygıyla anılır" dedi

İGemlik Körfezi
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7. Cadde No : 6 ORHANGAZİ

Tel: 0 541 454 95 59

S3

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
1 GÖNDE DAVETİYE DAĞILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklalCâd. Bora Sok. Akbank Arakğı 
Nü: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

GÜLEB AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAKCILIK

DEVBEN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

0 539 303 76 03

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 ABANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

20-35 YAŞLARINDA
ELEKTRİK KONUSUNDA 

DENEYİMLİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica oİunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21
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flykentli öğrenciler madalyaları topladı
Bursa genelinde 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
ve bu yıl beşincisi 
düzenlenen 
Matematik' 
Olimpiyatlarında 
Aykentli öğrenciler, 
5 madalya alarak , 
büyük ödül 
kazandılar.
İl genelinde 300 
civarında ilköğretim 
okulundan yaklaşık 
6000 öğrencinin 
yarıştığı olimpiyat
larda toplam 240 
madalya dağıtıldı. 
5. sınıflarda 60, 6. 
sınıflarda 60, 7. 
sınıflarda 60 ve 8. 
sınıflarda 60 olmak 
üzere dağıtılan 
madalyalarda

madalya alabildi. 
Konu ile ilgili olarak 
bilgi veren Okul 
Müdürü Ahmet

altın, 2 gümüş, 1 
bronz madalya 
aldılar. 6. sınıf 
öğrencimiz Mert

7. sınıf öğrencimiz 
Erol Yücelen Bursa 
5. olarak altım 
madalya ,6. smıf

ö grencimiz Ezgi 
Oemir Bursa 15. si 
olarak gümüş 
madalya, 7. sınıf. 
Öğrencimiz Bertin 
Karayel Bursa 24. 
olarak gümüş 
madalya yine

7. sınıf öğrencimiz 
Buğra Çelik 'de 
Bursa 40. sı olarak 
Bronz madalya 
aldılar. ” dedi.
Bursa Merinos 
Atatürk Kültür 
Merkezi Orhangazi 
salonunda yapılan 
törene, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
II Milli Eğitim

Müdürü Atilla 
Gülsar, Merkez İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürleri ve

Bursa Milletvekilleri 
de katılırken, 
öğrencilere 
madalyaları protokol 
tarafından dağıtıldı. 
Öğrencilerinin 
geçen yıllarda da 
benzer başarılar 
kazandığını söyleyen 
Ahmet Cevdet İşler 
madalya alan öğren
cilerini kutlayarak 
ödüllendirdi.
Ayrıca öğrencilerini 
hazırlayan 
matematik öğret
menleri Nursel 
Örgün ve Burak 
Aktaş'a teşekkür 
ederek başarılı 
çalışmaların ve 
sonuçların alınmaya 
devem edeceğini 
belirtti.

YENİ BİR DÜNYA YI p r ı î Vtfl DII7 
KURMAK İÇİN UtLIlUllUt

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.0rg.tr.

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

K/ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ 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: 5132474 Fax: 5141021

elm& «sekeri
—— KREŞLERİ ——

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

€RK« N KflVIT AVANTAJI
31 MAVIS 2011 TARİHİNE KADAR GK2RLİDİB

http://www.saadet.0rg.tr
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CotaııaKsııor öldü öldü dirildi 3-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İki penaltı atışından 
yararlanamayan 
Çotanakspor, rakibin 
8 kişi kaldığı maçı 3- 
1 kazanırken ecel 
terleri döktü.
İkinci Amatör Küme 
Birinci grupta 
mücadele eden yeşil 
beyazlı Çotanakspor, 
Sölöz Gençlerbirliği 
maçında gol kaçırma 
rekoru kırarken 
sonuca ikici yarıda 
gitti. 2. dakikada gol 
için geldiği rakip 
kalede Ferhat ve 
Taha pozisyondan 
faydalanamazken 20. 
dakikada Erkan'ın 
kafa şutu yan direk
ten döndü. 23'de 
yine Taha bu kez 
yakın mesafeden 
topu dışarı attı.
34’de Yadigar'ın kul
landığı serbest 
vuruşta top direkten 
dönerken tek kale 
oynayan 
Çotanakspor 38. ve 
39. dakikalarda 
Alparslan'la arka 

arkaya yakaladığı fır
satları gole çevire- 
meyince ilk yarı gol
süz kapandı.
İkinci yarıya yine 
baskılı başlayan 
Çotanakspor, bek
lediği golü 57. de 
Burhanettin'le buldu. 
Ceza sahası içinde 
yaşanan karambolda 
topa iyi vuran 
Burhanettin takımını 
1-0 öne geçirdi.
Golden sonra ilk kez 
rakip kalede etkili 
atak geliştiren Sölöz 
Gençlerbirliği, 60. 
dakikada ikinci yarı
da oyuna giren 
Bayram'ın soldan 
getirdiği topa kale 
önünde vuran 
Hüseyin durumu 1-1 
yaptı. Çotanakspor 
70. dakikada kazan 
dığı penaltı ile öne 
geçme fırsatı yakala 
di, ancak atışı kul
lanan Yadigar'ın 
şutunu kaleci Bahri 
önledi, dönen topa 
bir kez daha vuran 
Yadigar'ın şutu üst

ten dışarı çıktı. 77. 
ve 7’8. dak ikalarda 
iki pozisyo ndan 
faydalanan tayan 
B urba nettim 83'de bu 
kez fileleri hava
landı rarak takımını 
2-1 öne geçifdi. 
Pozis yoına ofsayt 
olduğıu gerekçesiyle 
itiraz e dnn Ahmet 
Çakır san kart 
gördü, îti fazları nın 
devam et mesi V 
nedeniyle* birMez 

daha sarı kart gören 
Ahmet Çakır iki sarı
dan kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 
86. dakikada üst 
direkten dönen topa 
eliyle müdahalede 
bulunan Kamil direk 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalırken 
pozisyona itiraz 
eden sarı kartlı 
Mehmet, ikinci sarı
dan kırmızı kartla 
oyundışında kalarak 

takımını sahada 8 
kişi bıraktı. Penaltı 
atışında günün 
başarılı ismi kaleci 
Bahri Musa'nın 
şutunu önleyerek 
gole izin vermedi. 
Uzatmaların 
oynandığı anlarda 
Taha ile bir gol 
bulan Çotanakspor 
sahadan 3-1 galip 
ayrılırken adeta ecel 
terleri döktü.
SAHA : Gemlik

HAKEMLER :
Hüseyin Bay, 7, Esin 
Alkan 6, İbrahim 
Çoşkun 7, 
ÇOTANAKSPOR: 
Omer 5, Yadigar 5, 
Mert 4, (İsmail 4) 
Göktuğ 5, Erkan 5, 
Cemal 6, Alparslan 
5, (Mustafa 4) Ferhat 
5, (Ömer 4) Taha 5, 
Musa 5, Burhanettin 
7, 
SÖLÖZ 
GENÇLERBİRLİĞİ: 
Bilal 7, Muhammet 4, 
Mehmet 4, Ahmet 
Çakır 5, Kamil 4, 
Murat 6, Cemil 3, 
(Bayram 5) Kazım 4, 
Özbay 4, Ahmet 
Atilla 3) (Hüseyin 5) 
İlker 4, 
GOLLER : Dk. 57-83 
Burhanettin, Dk. 90. 
Taha (Çotanakspor) 
Dk. 60. Hüseyin, 
(Sölöz 
Gençlerbirliği) 
KIRMIZI KART: Dk. 
83. Ahmet Çakır, Dk. 
86. Kamil, Dk. 86. 
Mehmet, (Sölöz 
Gençlerbirliği)

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
Şampiyonlar 
Yetiştirmeye Devam 
Ediyor. 
6-7-8/05/2011 tarih
lerinde Muğla 
Üniversitesi Sıtkı 
Koçman Spor 
Salonunda yapılan 
Yıldızlar Türkiye 
Judo Şampiyonasına 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
32 kg bayanlarda 
Buse Şahin, 48 kg 
bayanlarda Kardelen 
Bozkurt, 63 kg 
bayanlarda Semanur 
Erdoğan, 46 kg 
erkeklerde Barış 
Coşkun, 50 kg 
erkeklerde Fatih

Karabayır ile katıldı. 
32 kg bayanlarda 
Buse Şahin ilk turda 
AntalyalI rakibine 
yenilerek elendi. 50 

kg erkeklerde Fatih 
Karabayır ilk tı ırda 
Konyah rakibir ıi yen
mesine rağmejı 2. 
turda Rizeli rak ibine 

yenilerek elendi. 46 
kg erkeklerde Barış 
Coşkun ilk turda 
Rize, 2. turda Konya, 
3. turda Niğdeli 

rakiplerini yendi.4. 
turda karşılaştığı 
Şanhurfalı rakibine 
yenilen Barış repe- 
sajın (3.lük maçları) 
ilk turunda 
BalIkesirli rakibini 
yendi. Fakat repe- 
sajîn grup finalinde 
Karamanlı rakibine 
yenilerek daha fazla 
ilerleyemedi Türkiye 
7.si oldu. 63 kg 
bayanlarda Semanur 
Erdoğan ilk turu bay 
geçti. 2. turda 
karşılaştığı 
BalIkesirli rakibine 
hakem kararıyla 
yenilince repesaj 
maçlarına kaldı. 
Repesajın ilk turun
da Artvin, 2. turda 
Trabzonlu rakiplerini 
yendi. 3.lük maçında 

karşılaştığı ManisalI 
rakibini yenerek 
Türkiye 3.sü oldu. 
48 kg bayanlarda 
Kardelen Bozkurt ise 
ilk turda Sakarya, 2. 
turda İzmir, 3. turda 
Eskişehir, 4. turda 
Muğlalı rakiplerini 
yendi.
Grup finalinde 
karşılaştığı Edirneli 
rakibini zor da olsa 
yenmeyi başaran 
Kardelen finalde 
karşılaştığı ManisalI 
rakibini zorlanmadan 
yenerek Türkiye fa 
şampiyonu oldu. 
Judo çalıştırıcısı 
İsmail Yıldız, sporcu* 
larını kutlarken 
kendilerine destek 
veren herkese 
teşekkür etti.
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KONGRE İLANI
Petrobİş 

(Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) 
Yardımlaşma Derneği Başkanlığından

Petrol-lş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) 
Yardımlaşma Derneği’nin 22 Mayıs 2011 günü saat 13.oo’de 
Balıkpazarı 1 Nolu Cadde Sefa Sokak No : 1 GEMLİK adresin
deki lokalimizde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak
tır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı bir hafta 
sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
Petrol -İş İşçileri Yardımlaşma Derneği

Yönetim Kurulu adına 
Başkan M. Sedat ÖZTURAN 

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan seçimi
4-Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
5-Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
6-Denetim Kurulu çalışma raporunun okunması
7- Raporların ibrası
8-Tüzüğün 1. maddesi ve 2. maddesinde değişiklik yapıl

ması
9-Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış.

MiW;!MİIIİIIM»IIIİMI

lııaı m ımiıılıı Mı MıîB
SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım.
Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Malı. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ

Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

Ham petrol 
fiyatlarındaki düşüş 
yurtiçindeki 
pompa fiyatlarına 
da yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, rafineri 
çıkış fiyatı 
benzinde 10 kuruş, 
motorinde ise 8 
kuruş düştü.
Yeni fiyatlar 
bugünden itibaren 
geçerli olacak.
Yapılacak 
indirimin ardından 
İstanbul'da 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin ortalama 
fiyatının 4.20 
liraya, motorinin 
ise 3.46 liraya 
gerilemesi 
bekleniyor.

Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan, ihracatta 
olduğu gibi sanayi 
üretiminde de aylık 
bazda rekorlar 
kırıldığını bildirdi. 
Bakan Çağlayan 
sanayi üretiminin 
2010 Mart ayına 
göre yüzde 10.4, 
2011 Şubat ayına 
göre yüzde 12.7 
olarak yük
selmesinin, 2011 
yılında ihracatta 
rekor kırılacağının 
işareti olduğunu 
vurguladı.
Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan, Türkiye 
İstatistik kurumu 
tarafından açıklanan 
Mart 2011 ayı sanayi 
üreiı/P endeksine 
ilişkin değer
lendirmelerde 
bulundu. Türkiye 
İstatistik kurumu’- 
nun açıkladığı 
Mart 2011 sanayi 
üretifn Endeksi 
verilerinin, Türkiye 
ekonomisinin 
seçim yıiında bile 
büyümeye devam 
ettiğini teyit ettiğini 
dile getiren 
Çağlayan, “Mart 
2011 sanayi üretim 
Endeksinin 2010 
Mart ayına göre 
yüzde 10.4, 2011 
yılının Şubat ayına 
göre ise yüzde 
12.7 oranında art- 
ması bu tespitimizi

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

doğrulamaktadır. 
Mart 2011, 
sanayi üretim 
Endeksi’nin 
hesaplanmaya 
başlandığı 2005 
yılından bu yana 
Mart ayında ulaştığı 
en yüksek değerdir. 
Keza Mart 2011 
ihracat verileri de 
Mart ayları 
itibariyle ulaşılan en 
yüksek değerdir. 
Mart 2011’de, 
ihracatımız yüzde 
19.7 oranında 
artış göstermiş ve 
11 milyar 836 
milyon dolar 
olarak gerçek
leşmişti” 
dedi.
Sanayi üretim 
Endeksi’nin ay 
bazında Ekim 
2010’aan ibaren

rekorlar kırdığını 
dile getiren Bakan 
Çağlayan, şu 
açıklamalarda 
bulundu:
“Son 6 ayın 5’inde 
sanayi üretim 
endeksi aylık bazda 
rekor kırmıştır. Bu 
rekorun en üst nok
tası 136.2 puanla 
Aralık 2010 döne
midir. Aralık ayı, 
hem sanayi üreti
minde, hem de dış 
ticaretimizde yılın 
en yüksek olduğu 
dönemdir. Ekim 
2010 ile Mart 2011 
dönemi arasında 
ihracat artış 
oranımız yüzde 
17.4’dür. Bu veriler 
de sanayi üretiminin 
ihracatla doğrudan 
bağlantılı olduğunu 
göstermektedir. “

NÖBETÇİ ECZANE
10 Mayıs 20ll Salı 

VEZİROGLU ECZANESİ
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.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

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

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

OTORÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 5İ3 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 31
Bütünler Likitgaz 513 sq qp
Akçagaz 514 33 '
Totaiflaz_____________a*: (j 00

MAR-PET 10 79
Tuncay Otogaz ■. Sİ3 30 33
Beyza Petrol ®i3 14 25

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3961 

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

Hg İl ITNI KI I SIUi
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 $ , J!

TEL: 51310 71 - GSM: 0.53356018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Iıll iıiiiftı resMHııı Misi
Gemlik Halk Eğitim Merkezi (HEM) 
kursiyerleri tezhip, resim ve ebru sa 
natı alanında yaptıkları eserlerini Tay 
yare Kültür Merkezi'nde görücüye 
çıkardı. Açılışa Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput'un eşi Funda Harput ta 
katılırken, sergide 50 resim, 10 ebru 
ve 9 ise tezhip sanatından eser izlen
ime açıldı. Sergi 14 Mayıs’a kadar 
açık kalacak. Haberi sayfa 2’de

Şehit Cemal Enerjide 
Tasarruflu okul oldu
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel 
Müdürlüğü tarafından ilköğretim okullarında 
enerji kullanımında israfın önlenmesi, elek
trik, su ve ısıtma konusunda duyar lılığın art
tırılması; öğrencilerin enerji verimliliği 
konusunda bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacıyla "Geleceğe Enerjin 
Kalsın" proje yarışmasında Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu, bayrak ve plaket alarak 
"enerjide tasarruflu" okul oldu. Sayfa 7’de

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

Biiyüksehir sinekle 
mücadele başlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yaz aylarında halk sağlığını 
tehdit eden en önemli faktör
lerinden biri olan sivrisinekle 
mücadeleye 3,5 milyon liralık 
yatırımla başladı. Sayfa 6’de

Bölge Hastanesi yeri Meclis'ien geçti
Belediye Meclisi, dün yaptığı toplantıda 
Çakaldere Mevkiinde hâzineye ait 25 
dönüm arazide Bölge Hastanesi kurulması 
için plan değişikliği yapılmasına karar ver 
di. Başkanvekili Refik Yılmaz, plan değişik
liğinin kabul edilmesi üzerine yaptığı ko 
nuşmada, “Bu bölgede 300 yataklı modern 
bir bölge hastanesi kurulması için mec 
lisimiz tarihi bir kararı onaylamıştır.” dedi. 
Meclis, kuzey planlarının yeniden eksik
lerinin giderilmesi için komisyona gönderil 
meşini kararlaştırdı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Belediyeden jet hizmetler
Gemlik Belediyesi’nde göreve gelmele 

ri iki ayı bile bulmayan Refik Yılmaz yö 
netimi, her gün sürpriz haberi duyuruyor.

Dün yapılan Belediye Meclisi, Eğitim ve 
Bölge Hastanesi yerini belirledi.

25 dönüm hâzineye ait bir alan, sağlık 
alanına ayrıldı.

Yine hâzineye ait oldukça büyük bir 
alan ise, eğitim tesisi kurulması için ayrıl 
dı.

Bu alana özel eğitim kurumlarının okul 
açması için çağrıda bulunulduğa dikkat 
çekti.

Gemlik’te eğitim ve derslik sorunu çö 
zülmüş değil.

Eski Kaymakamımızın dediği gibi, her 
yıl yeni bir okula ihtiyaç var Gemlik’te.

Devamı sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli 
sivil ticari girişimlerinden olan 

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

W ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
V 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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lıii Eğitimden resim-ıedıi p-etinı sergisi
Bahar...

Mayısın ikinci haftasına girdik... 
Bahar yüzünü gösteriyor.

Çiçekler açıyor.
Yeşil bahara özgü tonlarıyla 

yeryüzünü donatıyor.
Gerçi;
Bahar önce insanın içinde olmalı.
Güneş insanın yüreğine, beynine dol

malı...
Beyne dolan ışık geleceği aydınlatır.
Sevgi, saygı bağlarını güçlendirir.
Dünya dönüyor, yaşam tüm hızıyla 

sürüyor.
Dönen dünyada "hak" edilen 

düzeyde yaşamak insan mutluluğunun 
reçetesi.

Hırsın tutsağı olmamak insan insana 
iletişimin sırrı.

Ne var ki, yazılanlar okunduğuyla 
kalıyor.

Uygulamalar hırsı, öfkeyi, saygısız 
lığı, sevgisizliği körüklüyor.

Doğanın sunduğu sınırsız olanaklar 
anlaşılmaz ihtirasla yok ediliyor.

Paylaşım kavgası doğayı katlediyor.
Yazık oluyor.
Kayıp oluyor.
Değerler ölüyor.
Oysa mutluluk çok da zor elde 

edilebilen bir duygu değil.
Doğru ve gerçekleşebilir hedefler 

koyabilmek önemli...
Birlikte üretebilmek, ortaklaşa tükete

bilmek olmalı ilke.
Hakça, adilce, dürüstçe... ,
Yaşamın acımasız diye nitelendirilen 

çarklarının sivri yerlerini yumuşat- 
mah...

Toprak sevilmeli...
İnsan sayılmalı...
Toprakla dost olmalı...
İnsanla arkadaş.
Doğru ve düzeyli iletişim zarar 

getirmez.
Yarar sağlar.
Kayıtsız koşulsuz "iyi niyetli" yak

laşımın ödülü saf ve yalın iletişim.
Aslında insan kendisine sunulan 

yaşamla ödüllerin en büyüğüne 
layık...

Yeter ki içindeki "canavarı" 
dizginleyebilsin.

Şu fani dünyada insanın dolu dolu ve 
kaliteli yaşayacağı süre 65 bilemedin 
70 yıl.

O kadarcık nitelikli yaşam yılını, hiç 
uğruna katletmeye değer mi?

Doğayla dostluk kalıcıdır.
İnsanla da...
Doğa kendisine zarar vereni bağışh 

yor.
İnsanoğlu da...
Onun için değer bilelim...

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

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi (HEM) kur
siyerleri tezhip, 
resim ve ebru sanatı 
alanında yaptıkları 
eserlerini Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
görücüye çıkardı. 
Aralarında çoğun
luğu ev hanımların
dan oluşan kursiyer
ler, emeklerinin 
değer bulmasının 
sevincini yaşadı. 
Boş zamanlarını 
değerlendirmek için 
başladıkları kursta 
aylar süren çalış
malarını, açtıkları 
sergi ile beğeniye 
sunan kursiyerler, 
çalışmalarını 
sürdüreceklerini 
belirtti.
Açılışa Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un eşi Funda 
Harput, İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik ile Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
kursiyerler ve çok 
sayıda davetli 
katıldı. Yaklaşık 60 
eserin bulunduğu 
sergide, 50 resim, 10 
ebru ve 9 ise tezhip 
sanatından eser 
görücüye çıkarıldı. 
Sergide kurs boyun
ca aldıkları eğitim 
neticesinde hazır
ladıkları eserleri 
sunma imkanı bulan 
kursiyerler, göste 
rilen ilgiden mem
nun kaldı. 14 
Mayıs'a kadar açık 
kalacak sergi, vatan
daşlar tarafından 
ücretsiz gezilebile
cek.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Halk Eğitim 
Merkezi olarak 
vatandaşların her 
zaman hizmetinde 
olduklarını 
belirterek, "Bizler 
her zaman vatan
daşımızın yanında 
oluyoruz. Yeter ki 
üretmek isteyen 
vatandaşlarımız bize 
gelsin. Bu yılda 
açtığımız kurslarla 
birçok ev hanımı ve 
emekliler başta 
olmak üzere vatan
daşımıza çeşitli 
alanlarda eğitimler 
verdik. Bu kursların 
sonun da kursiyer
lerimizin el emeği 
göz nuru eserlerini 
BursalIların beğeni

sine sunduk. 
Sergimizin açılışında 
katkı sağlayanlara 
teşekkür ediyor, 
emekleri ve özveri
lerinden oöıâyı kur
siyerlerimizi kutlu 
yorum." dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise kursiyerleri 
kutlarken, yapılan 
güzel eserlerin, ver
ilen emeğin birer 
göstergesi olduğunu 
söyledi.
Sergi açılışına katı 
lan Funda Harput, 
Gemlik HEM Müdürü 
Rüveyde Kılıçlardan 
bilgi aldı.
Bursa Vali Şahabet 
tin Harput'un eşi 
Funda Harput ise 
açılış öncesi yaptığı 
konuşmada, bu tür 
kurslara çok önem 
verdiğini belirterek, 
"Bu tür kurslar beni 
her zaman heyecan
landırıyor. Yapılan 
bu eserlerde her 
zaman kendimi bulu 

yor ve hayal ediyo
rum. Bunlar birer 
emeğin ürünü. Ben 
kursiyerlerimizi ayrı 
ayrı kutluyor, 
başarılar oiii'yorum.'' 
şeklinde görüşlerini 
belirtti.
İl Milli Eğitim Müdür 
Atilla Gülsar da 
Yaşam boyu eğitim 
konusunda Halk 
Eğitim Merkezlerinin 
çok önem arz ettiği
ni belirtti. Gülsar, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Öğren
menin yaşı yoktur. . 
Bugün de burada 
gördük ki yaşı, 
mesleği ve konumu 
ne olursa olsun, 
isteyen herkesin 
halk eğitim merkez
lerinden yararla
narak çok güzel 
eserler ortaya koya
biliyor. Bu tür 
kurslarla hem güzel 
vakit geçiriyorlar 
hem de kendilerine 
birer sanat kazanı

ile 
İÜ

ed 
y; 
m

yorlar. Ben burada 
emeği geçen herke 
se teşekkür ediyor, 
kursiyerlerimizi ise 
başarılarından 
dolayı kutluyorum." 
Kursiyerler, emek
lerinin değer bul
masının sevincini 
yaşadı.
Çoğunluğu ev 
hanımlarından 
oluşan kursiyerler 
İse eserlerini 
sergilemekten dolayı 
büyük heyecan duy
duklarını belirterek, 
"Bizler korkarak 
başladığımız bu 
kurslarda eserlerim
iz ile sergi açtığımız 
için çok büyük mut
luluk duyuyoruz. 
Demek ki insan iste
diği zaman yapa
mayacağı bir şey 
yok. Bize bu imkanı 
veren herkese 
teşekkür ediyor. 
Herkese bu tür 
sanatsal faaliyetlerle 
uğraşmalarını tav 
siye ediyoruz." şek
linde görüş belittiler. 
Serginin açılışının 
ardından Vali 
Şahabettin Har 
put’un eşi Funda 
Harput, İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik ve 
beraberindekiler, 
sergiyi gezdi.
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Bursa'da 'siipiirge' onerasyonu YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde zehir tacir
lerine yönelik 
"Süpürge" adı ver
ilen operasyonda 35 
kişi gözaltına alındı. 
Uyuşturucu ticareti 
ve sokak satıcılığı 
yaptıkları tespit 
edilen şahıslara 
yönelik sabah saat 
04.00'de başlayan 
operasyona, İnegöl 
Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
bütün birimler ile 
Bursa Emniyet

Kiraladıkları otomobilleri satan 
çeteden 13 kişi tutuklandı
Kocaeli'nde 
düzenlenen 
operasyonda, sahte 
evraklarla kiraladık
ları otomobilleri 
satan, aralarında 
polis ve nüfus 
müdürlüğü person
elinin de bulunduğu 
21 kişiden 13'ü 
tutuklandı.
Aralarında

Bursa'da 19 kişi serbest bırakıldı
Spor Toto Süper 
Lig'deki Bursaspor- 
Beşiktaş maçı 
öncesinde, 
Beşiktaşlı taraftar
ların stada gelmesini 
istemeyen yeşil- 
beyazlı taraftarlar ile 
polis arasında çıkan 
olaylar nedeniyle 
geceden bu yana 17 
kişi gözaltına

Vazelin kullanmanın Eczası: 6 mİ hapis
Özbekistan makam
larının, şoförlük yap
tığı TIR'da Vazelin 
bulunduran 
Şanlıurfalı şoföre 6 
yıl hapis cezası 
verdiği iddia edildi. 
İddiaya göre, TIR 
şoförlüğü yaparak 
evinin geçimini 
sağlayan 6 çocuk 
babası Şanlıurfalı 
Celal Arslan, İstan
bul - Kırgızistan 
seferini yaparken 
Özbekistan sınırları

Müdürlüğü Özel 
Harekat, Çevik 
Kuvvet, Kaçakçılık 
ve Narkotik ekip
lerinden oluşan 250 
polis katıldı. 
Operasyonda Alfa 
ve Chocolate isimli 
narkotik köpekleri

Kocaeli'nin de 
bulunduğu 7 ilde 
düzenlenen 
operasyonda, 
geçtiğimiz gün 
gözaltına alınan 21 
kişinin, Kocaeli 
Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
ifadeleri tamam
landı. Adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 8 

alınırken, daha önce 
yakalanan 19 kişi
den 17'sinin savcılık 
talimatıyla serbest 
bırakıldığı bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
soruşturmasını 
yürüten İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
gece 10, sabah saat
lerinde ise 7 olmak 
üzere toplam 17 

içerisinde şoför
lüğünü yapmış 
olduğu TIR'da 
arama yapıldı. 
Araç içeri sinde 
Vazelin bulunduran 
Şanlıurfalı şoför, 
Özbek gümrük 
yetkilileri tarafından 
gözaltına alındı. 
Mahkemeye sevk 
edilen Arslan'ın 
üzerinde yaptıkları 
aramada, vazelin 
maddesi buldukları 
nı ve maddenin 

de görev aldı. 6 
aydır takip edilen 
şüphelilerin 
Sinanbey ve Yenice 
Mahallelerindeki 
evlerine aynı anda 
baskınlar yapıldı. 
30 ayrı ikamete 
yapılan baskında, 

kişi, buradaki 
ifadelerinin alın
masının ardından 
serbest bırakıldı. 
Suç örgütünün lideri 
olduğu bildirilen S. 
B. , M. Ö. , İ. Y. , U. 
C. , A. B. , G. A. D. , 
N. A. , Ğ. Ç. , M. K. , 
E. K. , G. G. , Ö. K. 
ve E. K. tutuklanarak 
cezaevine konuldu.

kişiyi gözaltına 
aldı.
Gözaltına alınanlar 
arasında, tribün 
liderleri ve polisin 
üzerine döner 
bıçağıyla yürüyen 
kişinin de bulun
duğu öğrenildi.
Yetkililer, daha 
önce yakalanan 
19 kişiden 17’sinin 

içeri ğinde uyuşturu
cu maddesi 
olduğunu iddia eden 
Özbek makamları 
Arslan'a 6 yıl hapis 
cezası verdi. Olayı 
duyan Şanlıurfa'nın 
Ceylanpınar ilçesin
deki ailesi duruma 
büyük tepki göster
di. Eşinin yaklaşık 3 
aydır Özbekistan'da 
1 kutu. Vazelin için 
tutuklandığını dile 
getiren Celal 
Arslan'ın eşi Selma 

bir ruhsatsız 
tabanca ile bir 
miktar uyuşturucu 
madde ele geçir
ilirken, 35 kişi 
gözaltına alındı. 
Alanyurt Sanayi 
Polis Merkezi'ne 
getirilen şahıslar, 
sorgularının ardın
dan gruplar halinde 
adliyeye sevk edildi. 
Adliye önünde 
bekleyen şüpheli 
yakınları ise 
gözaltılara tepki 
gösterdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kiraladıkları 
araçları, sahte 
evraklarla düşük 
fiyata sattıkları 
gerekçesi ile 
Kocaeli., İstanbul, 
Bursa, İzmir, Muğla, 
Antalya ve 
Burdur'da düzenle
nen operasyonda 21 
kişi gözaltına alın
mıştı.

savcılık talimatıyla 
serbest bırakıldığını, 
şu anda 19 
kişinin gözaltında 
olduğunu 
bildirdi.
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü, 
gözaltı sayısının 
artabileceği 
kaydedildi

Arslan, "Eşim kendi 
halinde dini vecibele 
rini yerine getiren 
bir insandır. Eşim 
özel bir şirkette 
ayda 600 TL'ye TIR 
şoförlüğü yaparak 
evinin geçimini sağ 
lamaya çalışıyordu. 
İş dönüşü eve 
geldiğinde ayak ve 
ellerinde çatlamalar 
olmuştu. Ben ona 1 
kutu Vazelin verdim. 
Bilsem vermezdim." 
dedi.

İnsanlık anıtı yıkıldı!...
Kars'daki İnsanlık Anıtı'nın kaldırıl

ması insanlığın hafızasında hep kala» 
çaktır.
Yüzyıllar önce yapılanları bugün 

nasıl hatırlıyorsak
İnsanlık Anıtı olarak tasarlanmış 

heykelin yıkımı da yüzyıllar sonra 
hatırlanacaktır.

Kitap toplayanlar, kitap yakanlar, 
resim yasaklayanlar, heykel kıranlar 
insanlık tarihinin aynı sayfalarında 
yan yana yer alırlar.

Ama bu sayfalar hiç de şan şeref 
sayfaları değildir.

Kara sayfalardır..
İnsanlık tarihinde bu sayfalarda yer 

alanlar insanlığı ileriye değil,geriye 
götürenler olarak hatırlanır.

İnsanlık heykelinin Kars'ta yer 
alması, ilk günden itibaren belli 
çevrelerin tepkisini çekmişti.

Bu çevreler, heykelin taşıdığı barış 
mesajından daha baştan hoşlan
madılar ve yaşam ortamları, dünya 
görüşleri de kıt olduğu için, bu büyük 
anıt aleyhine büyük gürültü 
kopardılar.
Aslında olayın ağırlığını Başbakan 

Erdoğan'ın "ucube" nitelemesi belir
lemiştir. Gerisi teferruattır..

Heykel onun talimatıyla yıkılmış 
olmakla anılacaktır.
Tartışmanın başında çok şey söylen

di.
Başbakanların da heykeller hakkında 

fikri olabileceği ama fikirlerini ifade 
ederken sanat düşmanı gibi görünme 
hakları olmadığı da söylendi.

Bu uyarılara rağmen inatlaşma ruhu 
ile Başbakan'a yaranma ruhu aynı 
anda devreye girdi ve heykelin yıkımı 
başladı.

Heykel yıkılırken alkışlayacak bin
lerinin getirilmesi ise katmerli bir 
utanç konusudur.

Ne olduğunu, ne yapılmak istendiği
ni dahi bilmeyen garibanların yıkım 
sırasında tekbir getirmeleri değil; 
heykel yıkımını desteklemek görün
tüsü vermek için getirilmiş 
olmalarıdır.

Onlar, bir insanın idamını izlesin ve 
idamı desteklesin diye getirilmiş 
insanlardan farksız olduklarını 
kuşkusuz bilmiyorlar.
Ama cinayeti işleyen, bir kalabalık 

desteğine ihtiyaç duyduğuna göre 
aslında ne yaptığının fena halde 
farkındadır. Bu çabası nafiledir.

Tarihe kalacak olan heykelin yıkım 
görüntüsüdür

Gariban kalabalık da sadece dikilmiş 
tüydür.

Sayın okurlarım;
Heykeller ağırdır, heykel yıkanlar 

hiçbir zaman heykeller kadar ağır 
olmamışlardır, olmayacaklardır.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Biilge Hastanesi ııeıl Meclis'ien geçti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediyeden jet hizmetler
Özel sektör ve belediye işbirliği ile yaptın 

lan yeni iki okul, Gemlik’in derslik sorunu 
nu çözmeye yetmeyecek.

Sunğipek Yerleşkesi içinde inşaatı de 
vam eden okulların bitmesinden sonra bu 
ralara kaydırılacak orta dereceli okullar ve 
yeni düzenlemeler de ihtiyaca cevap ver
meyecek.

Şehir içinde yeni yeni okullara ihtiyaç var.
Nüfusun arttığı bölgelerde okullara ihti 

yaç var.
Bunun için Belediyeler gerekli yerlere 

imar planlarında eğitim alanları koyar.
Konmuş da.
Ama, Milli Eğitim Bakanlığı bu alanları 

kamulaştırıp okul yapmıyor.
Devletin eline bakan, devletten gelecek 

destekle ayakta duran Belediyelerden 
eğitim için destek bekleniyor.

Gemlik’teki tüm okullar Belediyede sıra 
ya girmiş yardım istiyor.

Biz de bir söz vardır, “Mekkede dilenir, 
Medine de dağıtır" diye.

Belediyelerin durumu da öyle.
Müteahhidinin, işçisinin parasını ödeye

mez ama, bonkör davranıp, Devletin 
yapacağı işleri yaparlar.

Gemlik Belediye Meclisi, dün aldığı karar
la Bölge Hastanesi yanında önemlice bir 
hazine arazisini özel eğitim kurumlarına 
okul yapmaları için ayırdı.

Yani parası olanların okuyacağa okullar 
için, bedava arsa üretti belediye.

Bu plan, Büyükşehir’de mutlaka onaylana 
çaktır.
Gemlik Belediyesi’ne sormak gerekir.
Gemlik’ten Bursa’ya gidip gelen özel okul 

larda okuyan kaç öğrenci vardır?
Bu saptanmış mıdır?
Hayır.
Saptansa neye yarar.
Bu, Gemlik’teki devlet okullarındaki öğren 

ci sayısının azalmasına, sınıfların 15-20 
kişiye düşmesine neden olmaz.

Olsa olsa, çocuklarına paralı özel okula 
gönderebileceklere destek olur.

Özel okullar, servis araçlarıyla bunu zaten 
sağlıyor. İl Merkezinden ve ilçelerden 
öğrenci topluyorlar.

Buraya gelse gelse tarikatlara ait okullar 
gelir.

Göreceksiniz öncelikle talep onlardan ge 
lecek.

Bu okulların kimlere ait olduğunu Türki 
ye’de yaşayan herkes biliyor.

Bu cemaatlerin mensupları, Gemlik’ten 
Yalova’ya h erg ün çocuklarını gönderiyor
lar.

Çarşı ve Karsak Deresi’ni yıllardır düzen
lemeyen Büyükşehir Belediyesi, birden 
hizmet atağına kalktı.

Gemlik’e yapılacak her hizmete ‘evet’ 
ama, bunu seçim yatırımı için yapmaya 
‘Hayır’ diyoruz.

Seçim asfaltlarını unutmadık.
7 trilyon harcanan o asfaltların hali orta

da. Sokağa dökülen para, halkın parası 
değil mi?

Belediye Meclisi, 
dün yaptığı toplantı
da Çakaldere 
Mevkiinde hâzineye 
ait 25 dönüm 
arazide Bölge 
Hastanesi kurulması 
için plan değişikliği 
yapılmasına karar 
verdi.
Geçtiğimiz hafta 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 
Gemlik’te kurulması 
istenen Eğitim ve 
Bölge Hastanesi için 
yer tahsisi konusun
daki istemi üzerine, 
Belediye Başkanlığı 
Çakaldere 
Mevkiinde, Hâzineye 
ait 25 dönümlük 
arazinin imar plan
larında Sağlık Alanı 
olarak işlenmesi 
için konuyu İmar 
Komisyonu’na 
göndermişti. 
Dün, Belediye Baş 
kanvekili Refik 
Yılmaz başkanlığın
da toplanan 
Belediye Meclisi’nde 
Belediye olarak 
yapılan hizmetler ile 
ilgili olarak meclis 
üyelerine sinevizyon 
gösterisinde 
bulunuldu.
Yılmaz, Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’ni Manastır’a 
bağlayacak olan yo 
lun stabilize olarak 
açıldığını, Şahinler 
Sitesi önünden 
Hastaneye gelmek 
isteyenlere 600 
metre uzunluğunda 
alternatif bir yol 
açıldığını söyledi. 
Daha sonra gün
deme alınması iste
nen 5 yazılı önerge 
oylanarak gündeme 
alındı.
Geçtiğimiz hafta 
Komisyonlara gön
derilen konularla 
ilgili olarak önce 
İmar Komisyonu 
Başkanı Mimar Arzu 
Karataş, Eğitim ve 
Bölge Hastanesi 
hakkında bilgi verdi. 
Gemlik’teki mevcut 
sağlık tesislerinin 
ihtiyaca yeterince 
cevap vermediğini 
söyleyen Karataş, 
"Bu ihtiyacı karşıla
mak için Eğitim ve 
Bölge Hastanesi 
kurulması amacıyla 
sağlam zeminde, 
Gemlik’e tepeden 
bakan biri arazide 
1/5000 lik planlarda 
değişiklik yapılarak 
sağlık alanı ayrılma

sına, bunun kuzey 
batısında yine 
hâzineye ait eğitim 
tesisleri ayrılmıştır. 
Ayrıca ilköğretim 
okulu için de özel 
mülkiyete ait bir 
alanda eğitim tesisi 
alanı konmuştur. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine bu 
plan değişikliğinin 
sunulmasını 
istemiyoruz" dedi. 
Meclis, oybirliği ile 
plan değişikliğini 
kabul etti.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, plan değişik
liğinin kabul edilme
si üzerine yaptığı 
konuşmada, “Bu 
bölgede 300 yataklı 
modern bir bölge 
hastanesi kurulması 
için meclisimiz tarihi 
bir kararı onay
lamıştır. Bu hasta
nenin yanında 
ayrılan eğitim ala 
nında, özel kurumla 
rın okul açmaları 
için 10 değişik kuru
ma yazı göndererek 
Gemlik’e gelip okul 
açmalarını istedik. 
Çağrımıza olumlu 
cevaplar verilmesini 
umuyoruz. ” dedi. 
Hukuk Komisyonun 
dan gelen rapor ise 
MHP’li Suat Laçinok 
tarafından okundu. 
Bir şahsa ait arsanın 
konut alanından 
çıkarılarak yeşil 
saha yapılması 
konusunda Bölge 
İdare Mahkemesine 
açılan davada 
verilen Yürütmeyi 
Durdurma Kararı’nın 
esastan değil tedbir 
amacıyla konul
duğunu söyleyen 
Laçinok, "Tedbir 
kararı, nihayi karar 
değildir." dedi.
Komisyon raporu oy 
birliği ile kabul edil
di.

GELİR GİDER 
KESİN HESAP 
RAPORLARI 
GEÇTİ
Daha sonra, Gemlik 
Belediyesinin 2010 
yılına ait Gelir Gider 

Kesin Hesap rapor
ları konusunda AKP 
grubundan Çiğdem 
Kuş, söz alarak, 
raporların gerçek
leşme oranının 
yüzde 56 da kaldığı
na dikkat çekti.
2010 yılında hazırla 
nan tahmini bütçe 
nin 48 milyon olarak 
kabul edilmesine 
karşın, 28 bin 508 
lira olarak gerçek
leştiğine dikkat 
çekerek, tahmini 
bütçenin başarısız 
bir belge olduğunu 
söyledi. Kuş, 2010 
bütçesinde gerçek
leştirilmeyen kalem
leri tek tek okuyarak 
eleştirdi.
Daha sonra söz alan 
AKP’li Turhan Alkış 
ise, Belediye Başka 
m Fatih Mehmet 
Güler’in önceki gün 
Mahkemede yaptığı 
konuşmada kendi
sine sunulan rapor
ların eksik verildiği
ni, başkanlık 
görevinden ayrıl
masından sonra fark 
etmiş olmasını 
eleştirdi. Belediye 
yasalarından örnek
ler sunan Alkış, 
Başkanın Belediye 
nin her türlü harca
malarını denetleme 
görevi olduğunu, 
harcamaların 
yerinde kullanıl
masından sorumlu 
olduğunu belirte 
rek, “Daire Başkanla 
rı bütçelerini 
hazırlarlarken, Mali 
İşler Müdürü, bun
ları hazırlayıp 
Başkana sunar. 
Başkan bu bütçeyi 
inceler ve encümene 
gönderir.
Encümende incele
nen bütçe oradan 
meclise gelir.
Bugün başkan Güler 
yaptığı açıklamada, 
Daire Müdürlerini 
suçlamaktadır. Bu 
utanç verici bir 
durumdur. Ben, İç 
İşleri Bakanlığına 
teşekkür ediyorum. 
Demek oturduğu 
koltuk başkanın 

doğruları görmesine 
engelmiş, koltuktan 
ayrıldıktan sonra 
doğruları görmeye 
başlamış." dedi.
Alkış, 2010 yılı bütçe 
siyle ilgili olarak 
eleştirilerde bulun
du. Daha sonra oyla 
nan kesin hesap 
raporları, 10 evet, 2 
çekimser, 7 red oyu 
ile geçti.
CHP grubu sözcüsü 
Necdet Ersoy 
konuşmasında, 
“Mecliste bulun
mayan Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler hakkında 
eleştiride bulunmak, 
savunmasını yapa
mayacak bir kişi 
hakkında konuşma 
yapmanız doğru 
değildir. ” dedi.
Ersoy, 2010 yılı 
bütçesinde Serbest 
Bölge civarında 
belediyenin elde 
edeceği arsalardan 
gelir elde edilme 
meşinin planların 
Büyükşehir’den 
gelmemesinden kay
nakladığını söyledi. 
Çiğdem Kuş’un da 
bütçeyi hazırlanan 
komisyonda olduğu 
nu hatırlattı.
Başkanvekili 
Yılmaz, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Çarşı 
Deresi’ni yeniden 
düzenleyeceği için 
Eşref Dinçer ve 
Hamidiye Mahallesi 
ile Osmaniye, 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde yak
laşık 40 bin kişinin 
yaşadığını, burada 
yapılacak kapalı 
pazaryeri ve 
otopark için İmar 
Müdürlüğünün 
güzel bir çalışma 
yaptığını belirterek, 
“Bu gerçekleşirse, 
bu meclis tarihi 
bir karara daha imza 
atmış olacak" dedi. 
Meclis kuzey plan
larının yeniden 
eksiklerinin 
giderilmesi için 
komisyona 
gönderilmesine de 
kararlaştırdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BUSMEK Yerel Sergisi açıldı
■■ :• J ■ HRW'iO .""‘r-. !*■

Büyükşehir 
Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitim 
Kursları programı 
çerçevesinde 
BUSMEK Gemlik 
Kurs Merkezi 
tarafından hazır
lanan "Yerel 
Şergi" açıldı. 
Üç gün boyunca

Orhangazi caddesi 
Kapalı Spor 
Salonu karşısında 
bulunan kurs 
merkezinde 
Gemliklilerin 
izlenimine açık 
kalacak olan. 
serginin açılış kur
delesini Gemlik 
Belediye başkan

Vekili Refik 
Yılmaz, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Adayı Ayşe 
Hacıoğlu, BUS
MEK Genel 
Koordinatörü 
Muhammet Soysal 
birlikte kestiler. 
Sergi açılışına 
ayrıca İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Ali Osman Cura, 
İl Genel Meclis ve 
Belediye Meclis 
Üyeleri, AK Parti 
İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
Gemlik Esnaf

Odası Başkanı 
İbrahim Talan, ve 
çok sayıda 
davetli katıldı. 
Sergiyi gezen 
davetlilere bilgi 
veren BUSMEK 
Gemlik Kurs 
Merkezi idarecisi 
Fatma Betül 
Başaran, Ekim'de 

başlayan çalış
malar 
çerçevesinde 
kursiyerlere 9 
öğretmen tarafın 
dan Giyim, 
Nakış ve Yağlı 
Boya Resim 
branşlarında 
kurs verildiğini 
söyledi.

Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline
yakın, orman içinde mükemmel manzarası,

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz

İlçe Spor Miiıliirii lale Bıırsa'ıa atanılı

ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI! 
01.06.2011 -15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 531 41 25 
O 226 531 44 20 
O 226 531 31 45 

Fax: O 226 531 08 09
Kaplıca ve kaplıca kürii, & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi” &Türk hamamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center 

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

Gemlik İlçe Spor 
Müdürü Abdurrah 
man Lale, Bursa İl 
Spor Müdürlüğü’ne 
uzman olarak 
atandı.
İlçemizde uzun yıl
lardan beri Spor 
Müdürlüğü görevini 
yürüten Abdurrah 
man Lale’nin yerine 
Kütahya Sivil 
Savunma Müdürü

CHP'liler Kiiçiik Sanayi Sitesinde
Cumhuriyet 
Halk Partisi ilçe 
yöneticileri, kadın 
kolu üyeleri ile 
birlikte seçim çalış
maları kapsamında 
Küçük Sanayi 
Şitesi’ndeki esnafı 
ziyaret etti. 
12 Haziran’da 
yapılacak olan mil
letvekili seçimleri ile 
ilgili zamanın 
kısalması nedeniyle 
parti çalışmalarına 
hız veren CHP’liler 
kapı kapı

Ahmet Adil Tunç’un 
atandığı öğrenildi.

dolaşıyorlar.
CHP yöneticileri ve 
milletvekili adayları 
dün İstiklal 
Caddesi’nde ve 
Küçük Sanayi

Sivil Savunma 
Müdürlüklerinin 
kaldırılmasından 
sonra bu görevlerde 
bulunan personel, 
değişik bakanlıklar
da görevlendirilmesi 
üzerine Kütahya 
Sivil Savunma 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç’un da bu kap
samda ilçemize 
atandığı öğrenildi.

Sitesi’nde esnafı 
dolaşarak, 
CHP’nin çalışmaları 
hakkında seçmen
lere bilgi vererek, 
destek istediler.

GELİYORUZ
SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Ak Partililer kahvaltıda hulustu
Ak Parti Gemlik 
ilçe teşkilatı, Bursa 
milletvekili adayı 
Bedrettin Yıldırım'ın 
da katılımıyla bir 
kahvaltı programı 
düzenledi. 
Kahvaltıda Gemlik 
belediye başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ilçe başkanı Necdet 
Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri, kadın 
kolları ve gençlik 
kolları başkanlar) ve 
yönetim kurulu üye 
leri de oradaydılar. 
Belediye başkan 
vekili Refik Yılmaz 
konuşmasında 
Gemlik’te yaptıkları 
ve yapacakları pro
jeleri anlattı, ayrıca 
yapılacak olan has
tane ile ilgili bilgi 
verirken, Yunus 
Emre Çocuk parkın
daki uygulamaların 
tüm parklarda da 
uygulanmaya 
devam edildiğini 
dile getirdi. 
Daha sonra sözü 
alan Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Ak Partinin 
8,5 yıllık geçmişi ile

ilgili konuştu. 
Bedrettin Yıldırım'ın 
özgeçmişinin anlatıl 
ması ile devam eden 
programda Bedret 
tin Yıldırım şöz aldı 
ve Ak Partinin sağ 
lık ve eğitim konu 
sundaki yaptıklarına 
özellikle değindi.
Hastanelerde 
eczanelerde sıra 
beklenen günlerin, 

hastaların hastane 
lerde rehin kaldığı 
günlerin çok geçmiş 
te kaldığından 
değinirken, okullar
da öğrencilerin oku
lun ilk günü kita
pların sıraların 
üstünde olması 
uygulamasını ak 
parti iktidarında 
yapıldığını özellikle 
belirtti.

BMsehir sinelde mücadele haslam
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yaz 
aylarında halk 
sağlığını tehdit eden 
en önemli faktör
lerinden biri olan 
sivrisinekle 
mücadeleye 3,5 
milyon liralık 
yatırımla başladı. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
tavsiyeleri ve iç 
hukuk sisteminin 
talimatları gereği 
ilaçlama hizmetinin, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan tek elden 
yürütüldüğünü 
kaydetti. Botanik 
Park'ta ilaçlama 
ekiplerinin göreve 
başlamasıyla ilgili 
olarak düzenlenen 
törende konuşan 
Başkan Altepe, 
ilaçlama hizmetinin 
7 merkez ilçede 
kurulan şubelerde 
bulunan 48 araç, 95 
ilaçlama ekipmanı 
ve 114 uzman per
sonel ile yapıla
cağını belirtti.

"153'ü arayın...!" 
Uzman ekiplerin 
tüm ilçelerde sokak 
sokak yapığı 
kontroller sonucu 
19 bin 125 karasinek 
ve sivrisinek üreme 
kaynağı tespit ettiği
ni bildiren Başkan 
Altepe, "Kamuya 
açık ve sit alanların
da üreme kaynakları 
belirlenip, müdahale 
ediliyor. Ancak özel 
mülkiyetler olan 
bodrumlardaki 
lastik, varil, kova, 
pet şişe gibi su 
tutan malzemelerin 
tespiti maalesef 
mümkün olmuyor. 
Bu da istenilen 
hizmetin tam 
anlamıyla uygulan
masına engel oluy
or. Halkımızdan 
rahat ve sağlıklı bir 
yaşam sürdüre
bilmeleri, özel mülk
lerindeki su tutan 
kaynakların ilaçlan
ması için 153 hattı 
aracılığıyla 
belediyemizi haber
dar etmelerini istiy- 
oruz. Kent içindeki 
tüm üreme kay

nakları çeşitlerine 
göre coğrafi bilgi 
sistemi üzerinde 
işaretlenmekte ve 
böylece şehrin 
sineklenme 
açısından risk 
haritası çıkarılmak
tadır. Yapılacak 
müdahaleler de 
bu harita doğrul
tusunda program
lanmaktadır" 
diye konuştu.
Yıl boyunca sürecek 
İlaçlama çalış
masının yıl 
boyunca tüm 
sokaklardaki temiz 
ve kirli su rögarları 
ile fosseptiklerde 
devam edeceğinin 
altını çizen Başkan 
Altepe, "Yaz 
aylarının önemli 
bir rahatsızlığı da 
ağaç ve bitki 
zararlılarından kay
naklanmaktadır. 
Park bahçe ve 
mesire alanlarımız
daki tüm ağaç ve 
çalı bitkiler de 
ilaçlama çalışmaları 
kapsamında bu 
zararlılara karşı 
ilaçlanacaktır.”

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCİLIK-REKLAHCILIK

DEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

0 539 303 76 03

ELEMAN
Firmamızda 

vasıfsız olarak 
çalışacak 30 yaş altı 

Bay Elemanlar 
aranıyor. 

0.224 524 73 54

ELEMANLAR ABANIYOR
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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Böyle bir sözü 
duyunca aklıma ilk 
gelen "Karagözle 
Hacivat" oluyor. 
Seyirlik Türk 
tiyatrosunun 
unutulmaz iki ha 
yali ismi.

Halkın gönlünde 
cahil ama zeki 
karagöz olarak yer 
etmiş bir halk 
kahramanıdır. 
Hayali bir oyun* 
dur. Biri tarafından 
hareket ettirilir ve 
ayrı sesler 
çıkarılarak perde 
ye suretleri yan
sıtılır. Gerçekte 
bunları hareket 
ettiren ve konuş
malarını yapan 
kişi hiç görünmez 
ortalarda.

11 Eylül İlköğretim OKulu 
öğrencileri madalya ile döndü
Bursa özel Nilüfer 
Eğitim Kurumlan 
tarafından her yıl. 
düzenlenen BUNİMO 
İlköğretim Mate 
matik Olimpiyatla 
rında 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Öğrencileri 
Bursa'dan madalya 
ile döndüler.
Konu ile ilgili açıkla
ma yapan Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, “İki aşamalı 
yapılan sınava oku
lumuzdan 9 öğrenci 
ilk aşama sınavına 
girmiş, bu öğrenci
lerimizden, 3 tanesi 
ikinci aşama sınavı
na girmeye hak 
kazanmışlardır. 2. 
aşama sınavı sonu
cunda başarılı olan 
iki öğrencimiz 
madalya almıştır" 
dedi.
“önemli olan bu tür 
yarışma ve etkinlik
lere öğrencilerimizin 
katılımını sağlamak, 
onların ilgi ve 
yeteneklerine göre 
bu tür yarışma ve 
organizasyonlara 
katılımına destek 
olmak ve onları ilgi 
alanlarına yön-

Perdenin Arkası
Türkiye'de son 

yıllarda çok güzel 
bir karagöz oyunu 
oynanmaktadır. 
Bu oyunu 
görmemek, anla
mamak için ya çok 
saf ya da çok 
aptal olmak 
gerekir. Biraz 
aklınızı zor
ladığınız da bu 
kaba gerçeği 
sanki ellerinizle 
tutmuş gibi olu 
yorsunuz.

Bir kaset olayıdır 
sürüp gidiyor. 
Önce Baykal'ia 
ilgili başlatıldı ve 
CHP yeni bir 
yönetime kavuştu
ruldu. Adına yeni 
CHP dendi. '

Yeni olan neydi?

lendirmektir” diyen 
Okul Müdürü, 
“Birinci ve ikinci 
sınava giren tüm 
öğrencilerimi gönül 
birincisi olarak kut
luyorum.
Bursa BUNİMO 
İlköğretim Matema 
tik Olimpiyatlarına 
Bursa genelinde 274 
oku! ve 5400 öğren
ci yarışmaya 
katılmış olup, 
Bursa genelinde 
240 öğrenci 
madalya almaya hak 

Kasetten sonra 
yeni kadrolar parti 
yönetimine geti 
rildiği için mi par
tinin başına yeni 
kelimesi eklendi? 
Benim bu konuda 
ciddi kuşkularım 
var. Kılıçdaroğlu 
iyi niyetle uğraşa 
dursun. Parti 
yönetimine 
seçilen kişiler ve 
bunların içinden 
birileri şeytanla 
dans ediyor gibi 
geliyor bana.
Amaçları nedir, 
zaman içinde hep 
birlikte göreceğiz, 
CHP'nin felsefesi 
ve misyonu yerini 
başka bir anlayışa 
mı bırakıyor diye 
düşünüyor kişi.

kazanmıştır." dedi. 
Madalya almaya hak 
kazanan 6. sınıf 
öğrencisi Ömer 
Durdu ve 8. Sınıf 
Öğrencisi Berkay 
Çetinaycı'yı, Mate 
matik Öğretmen
lerinden Hayriye 
Cırıtcı Erdal ve 
Pınar Yıldırım'ı kut
layan Okul Müdürü 
Ercan Akbaş öğren
ci velilerini de 
kutlayarak “Çocuk
larınızla gurur 
duymalısınız" dedi.

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

GemlikKPrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Şehit Cemal Enerjide 
Tasarruflu okul ıMu

Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim 
Genel Müdürlüğü 
tarafından ilköğre
tim okullarında 
enerji kullanımında 
israfın önlenmesi, 
elektrik, su ve ısıt
ma konusunda 
duyarlılığın arttırıl
ması; öğrencilerin 
enerji verimliliği 
konusunda bil
inçlendirilmesi 
faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacıy
la "Geleceğe Enerjin 
Kalsın" proje yarış? 
masında Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu, bayrak ve 
plaket alarak "ener
jide tasarruflu" 
okul oldu.
Okul Müdürü

SAHRETAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Turgay Selçuk yap
tığı açıklamada, 
kazandıkları 
ödülden duydukları 
memnuniyeti dile 
getirerek şunları 
kaydetti: 
"Dünyada en 
önemli problemlerin 
başında enerji 
problemi gelmekte
dir. Sınırlı miktarda 
bulunan enerji kay
naklarının verimli 
kullanılması için 
öğrencilerimize 
öğretmenlerimiz 
aracılığıyla seminer
ler vermekteyiz. 
Öğrencilerimizi 
bilinçlendirmek 
amacıyla onların bu 
konuyla ilgili yarış
malara katılımlarını 
teşvik etmekteyiz.

Öğrencilerimiz bu 
konuyla ilgili 
katıldıkları kom
pozisyon ve resim 
yarışmalarında da 
dereceler alarak 
bizleri sevin
dirmişlerdir. 
Okulumuza verilen 
bu anlamlı ödül 
okulumuzun ve 
öğrencilerimizin 
enerji tasarrufu 
konusunda duyarlı 
olduklarının göster
gesi olurken bundan 
sonra da daha 
duyarlı olmalarına 
vesile Olacaktır " 
Ben tüm öğretmen 
ve öğrencilerime 
enerji konusunda 
gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı 
teşekkür ediyorum"

mnii 
“u-ı"- ıı , »sisini
Şınavı düzenleyen 
Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), daha önce 
29 Nisan-6 Mayıs 
2011 olarak belir
lenen LYS başvuru 
süresini 11 Mayıs 
Çarşamba günü 
mesai saati 
bitimine kadar 
uzatmıştı.
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'nda 
(YGS) en az bir 
puan türünden 180 
puan barajını aşan 
üniversite adayları 
LYS'ye başvurabile
cek.
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Gümüş Ayak Basketbol Turnuvası haşlıyor
Gümüş Ayak 
Basket Turnuvası 
adı altında bas- 
ketçilere biraraya 
getirecek yeni 
bir turnuva 
düzenlendi. 
Kaymakamlık

Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvası adıyla 
düzenlenecek olan 
turnuva 16 Mayıs 
2011 günü ilçe 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda

FİFA oyun kuralları 
bünyesinde 
başlatılacak.
Turnuvaya 6 takımın 
başvurduğunu 
belirten ilgililer, 
çift devreli lig 
usulüne göre

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI GÜMÜSAYAK BASKETBOL TURNUVASI FİKSTÜRÜ

oynanacak olan 
turnuvaya 
tüm Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
söyleyen ilgililer, 
karşılaşmaların 
belli olduğunu 
söylediler.

TARİH GÜN 
16.05.2011

SAAT 
19:00

A TAKIMI 
MUHASİPLER

B TAKIMI 
BAMESA

SALON
EMLİK SP.SL.

16.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
18.05.2011

20:30 BP PETROLLERİ
19:00 YAŞAM ATÖLYESİ-
20:30 BAMESA
19:00 GEMPORT

-AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O 
GEMPORT 
BP PETROLLERİ 
MUHASİPLER

GEMLİK SP.SL. 
GEMLİK SP.SL 
GEMLİK SP.SL. 
GEMLİK SP.SL

Bursa'da fuar hinlen

18.05.2011 
20.05.2011 
20.05.2011 
23.05.2011 
23.05.2011 
24.05.2011 
24.05.2011 
25.05.2011 
25.05.2011 
26.05.2011 
26.05.2011
27.05.2011 
27.05.2011 
30.05.2011 
30.05.2011 
31.05.2011 
31.05.2011 
01.06.2011 
01.06.2011 
02.06.2011 
02.06.2011 
03.06.2011 
03.06.2011 
06.06.2011 
06.06.2011 
07.06.2011 
07.06.2011

20:30 AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O-YAŞAM ATÖLYESİ
19:00 BAMESA - GEMPORT
20:30 BP PETROLLERİ -YAŞAM ATÖLYESİ
19:00 MUHASİPLER - AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O
20:30 YAŞAM ATÖLYESİ- BAMESA
19:00 AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O-GEMPORT
20:30 BP PETROLLERİ -MUHASİPLER
19:00 BAMESA - AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O
20:30 MUHASİPLER - YAŞAM ATÖLYESİ
19:00 GEMPORT - BP PETROLLERİ
20:30 BAMESA - MUHASİPLER
19:00 AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O-BP PETROLLERİ
20:30 GEMPORT - YAŞAM ATÖLYESİ
19:00 BP PETROLLERİ -BAMESA
20:30 MUHASİPLER - GEMPORT
19:00 YAŞAM ATÖLYESİ-AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O
20:30 GEMPORT - BAMESA
19:00 YAŞAM ATÖLYESİ -BP PETROLLERİ
20:30 AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O-MUHASİPLER
19:00 BAMESA - YAŞAM ATÖLYESİ
20:30 GEMPORT - AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O
19:00 MUHASİPLER - BP PETROLLERİ
20:30 AYŞE ZİVER KARATAŞ I.Ü.O-BAMESA
19:00 YAŞAM ATÖLYESİ-MUHASİPLER
20:30 BP PETROLLERİ -GEMPORT
19:00 LİG 1.Sİ- LİG 4.SÜ
20:30 LİG 2.Sİ- LİG 3.SÜ GAT

GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL 
GEMLİK SP.SL. 
GEMLİK SP.SL. 
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.

GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP.SL.
GEMLİK SP. SL.
GEMLİK SP. SL.

08.06.2011
08.06.2011

19:00 3-4.LÜK (31. MAÇ MAĞLUBU)-3-4.LÜK (32. MAÇ MAĞLUBU )GEMLİK SP. SL 
20:30 FİNAL (31. MAÇ GALİBİ) -FİNAL (32. MAÇ GALİBİ) GEMLİK SP. SL.

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
hazırlanan Kalıp 
Avrasya 2011, 
Ambalaj Plastik Fuarı 
2011, Bursa Ototek 
nik Fuarı 2011 ve 
Bursa Güvenlik 
Sistemleri ve Endüst 
riyel Temizlik ve Hiz 
metleri Fuarı, eş za 
manii olarak açılacak. 
Otomotiv, makine, 
elektrik-elektronik, 
beyaz eşya ve savun
ma sanayi başta 
olmak üzere her türlü 
üretime ivme kazan 
dırması beklenen 
fuara, 21 ülkeden 291 
firma katılacak. 4 
sergi salonunda 25 
bin metrekare kapalı 
alanda hazırlanan 
fuarlar, kendi konu 
sundaki en önemli 
buluşmaya ev 
sahipliği yapacak. 
BUTTİM Fuar alanın
da, 12 Mayıs'ta açıla
cak fuarlar Bulgaris 
tan, Makedonya, 
Gürcistan, Rusya, 
Suriye, İran kanalıyla 
yapılan tanıtımlarla 
Almanya, Avusturya, 
Bulgaristan,

Macaristan, 
Makedonya, Bosna- 
Hersek, Mısır, İran, 
İspanya, İtalya, 
Romanya, Rusya, 
Ukrayna ve Yunanis 
tan'dan gelecek 
işadamlarına ev 
sahipliği yapacak. 
Kalıp Avrasya 2011 
Fuarı kapsamında, 
kalıp imalat çözüm
leri, aparat-fikstür 
sistemleri, kalıp işlem 
ve imalat makineleri 
ve ekipmanları, kalıp 
bakım ve tamir 
servisleri, kalıp ele
manları ve hırdavat 
malzemeleri, yarı 
mamuller ve ham
maddeler, bilgisayar 
destekli tasarım ve 
imalat, mühendislik 
uygulamaları yer ala
cak. Ambalaj-Piastik 
2011 Fuan'nda ambal
aj makineleri, ambalaj 
ve ambalajlama işlem 
leri, yardımcı ambalaj 
mamulleri, ambalaj 
üretimi, ambalaj 
sanayi için hizmetler, 
ilgili eğitim kuru
luşları, ilgili yayınlar 
ve danışmanlık 
hizmetleri yer alıyor.

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 BROKCRİ
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

KOMUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

elmfr .sekeri
——5 KREŞLERİ —

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BEŞLEDİ

€RK€N Kfl VIT AVANTAJI
31 MAVIS 2011 TARİHİNE KADAR GEÇfRLİDİR

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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Msrısufcfaigı sunin İİMllliHiftaMlİiM
Hesap sahiplerinin, 
bankalardaki 
hesapları üzerinde 
son 10 yıldır işlem 
yapmadığı için 
zaman aşımına 
uğrayan paralarını 
geri alabilmek için 5 
günleri kaldı.
Hesap sahipleri 
bankalarda unuttuk
ları paraları 15 
Mayıs’a kadar 
bankalara müracaat 
ederek almazsa par
alar Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu’nun (TMSF) 
hesabına geçecek. 
5411 Sayılı Bankalar 
Kanununa göre, 
bankalarda mevdu
at, katılım fonu, 
emanet ve alacak
lardan hak sahibine, 
en son işlem tari
hinden itibaren 10 
yıl içinde aran
mayan paralar 
zaman aşımına tabi 
tutuluyor. Bankalar 
bu çerçevede, 
zaman aşımına 
uğrayan mevduat, 
emanet ve alacak
ların listesini Şubat 
ayı başından 
itibaren internet 
sitelerinde yayımla
maya başladı.
3 ay süreyle ilanda 
kalan listelerde adı 
bulunanların, 15 
Mayıs 2011 tarihine 
kadar söz konusu 
hesaplar için başvu
ruda bulunmaması 
halinde zaman 
aşımına uğramış 
mevduat bakiyeleri, 
emanet ve alacaklar, 
TMSF’ye devredile
cek. 15 Mayıs’ın 
Pazar gününe denk

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı 
1 Nisan 2011 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür.

AYŞEGÜL TEPECİK

gelmesi üzerine 
yetkililer, bankada 
parasını unutanların 
ellerini çabuk 
tutarak 13 Mayıs 
Cuma gününe kadar 
işlemlerini 
bitirmeleri konusun
da hesap sahiplerini 
uyardı.
2011’DE 250 BİN 
HESAP SAHİBİ 
BANKADA PARASI
NI UNUTTU
20 bankada 10 yıldır 
işlem görmeyerek 
zaman aşımına 
uğrayan hesap 
sayısı bu yıl 249 bin 
455’e ulaştı. En fazla 
mevduat unutulan 
banka Yapı Kredi 
Bankası (2 Ekim 

2UUb~tarıtirıtlöanyıfe 
Yapı Kredi ile bir
leşen Koçbank 
bünyesindeki 
hesaplar da 
bulunuyor) oldu. Bu 
bankada, 140 bin 
294 hesap “zaman 
aşımına” tabi 
bulunuyor. Unutulan 
hesaplar sırala
masında Yapı Kredi 
Bankasını 39 bin 
629 hesapla İş 
Bankası, 17 bin 362 
hesapla Ziraat 
Bankası, 16 bin 635 

hesapla Garanti 
Bankası, 11 bin 945 
hesapla Citibank 
takip ediyor. 
Finansbank’ta 
unutulan 7 bin 510, 
Halkbank’ta 6 bin 
712, Vakıfbank'ta 5 
bin 990, Akbank’ta 
bin 568, Türkiye 
Finans’ta 566, 
Şekerbank’ta 245, 
Türk Ekonomi 
Bankasında 139, 
Adabank’ta 11, ING 
Bank’ta 359, 
Denizbank’ta 14, 
Türk Arap 
Bankası’nda 47, 
Tekstilbank’ta 37, 
HSBC’de 51, 
Albaraka Türk’te ise 
79 hesap zaman 

aşımına ıaöı 
bulunuyor.

SON 3 YILDA 73 
MİLYON TL 
BANKALARDA 
UNUTULDU 
Son 3 yılda 
bankalarda 
unutulup zaman 
aşımına uğrayarak, 
kamulaştırılan para 
tutarı 73 milyon 
TL’yi geçti. 2010 
yılında TMSF’ye 
devredilen para 37 
milyon TL oldu.

Hükümet, 12 
Haziran öncesinde 
seçim yatırımı 
görülecek icraatlar 
konusunda geri 
adım attı. 
KPSS sınavı ile 
memur aliminin 
ardından sözleşmeli 
memura kadro da 
seçim sonrasına 
bırakıldı. 
KPSS sınavı ile 
kamuya memur yer
leştirilmesi Devlet 
Bakanı Hayati 
Yazıcı’ya bağlı 
Devlet Personel 
Başkanlığı tarafın
dan 12 Haziran son

Yerli et kalmadı!
İthal edilen kırmızı 
etler, yerlinin fiyat
larının da düştüğü 
bir denge fiyatı 
pluşturamadı.
İthal kırmızı et, iç 
piyasada yerlinin 
fiyatıyla dengeye 
gelmedi. Tüketici 
hâlâ yerli eti tercih 
ederken, yan yana 
reyonlarda satılan 
ithal eti özellikle 
catering firmaları 
tercih ediyor.
Sucuk, sosis, salam 
üreticilerinin önemli 
bir çoğunluğu da 
yıllık kullandıkları

MM
Hull'll lu ttııiı timi cnimi

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

'ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

rasına ertelendi. 
Hükümet, sözleş 
meli memurların 
kadroya geçirilme
sine yönelik düzen
lemeyi de seçim 
sonrasına bıraktı.

100 bin-120 bin 
tonluk eti ithalden 
karşılıyor. İthalatta 
önce yüzde 30 olan 
ve daha sonra 
yüzde 45’e çıkarılan 
vergilerin şimdi 
yüzde 60’a çekilme
si gündemde. Bu 
durumda ithal etin 
fiyatları da artacak. 
Tarım Bakanı Mehdi 
Eker, et fiyatlarında 
yüzde 21 ’lik düşüş 
olduğunu dile 
getirse de, bu 
durum süpermar
ketlere yansımadı. 
Tüketicinin rağbet

NÖBETÇİ ECZANE
____________________

İl Mayıs 20ll Çarşamba 
SEDA ECZANESİ

2-B kapsamındaki 
orman vasfını yitir
miş arazilerin satıl
masına yönelik 
düzenleme de seçim 
sonrasında hayata 
geçirilecek.

etmediği ithal 
etlerden yapılan 
kıymanın kilosu 
16-17 lira civarın
dayken yerlinin 
fiyatı 19 lira ile 
29 lira arasında 
değişiyor.
İthal ette verginin 
yüzde 60’a çıkarıl
masının, besiciyi 
olumlu etkileyeceği
ni dile getiren 
Banvit Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ömer Görener, 
rekabet şansının da 
artacağını 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 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
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

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

i 
K

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

________DAĞITICILAR________

E 
H

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

n Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa&.Ocağı 513 10 68
Torn ok uy Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYEu 
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 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 2İ
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

i Akçen Petrol 113107»
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 25
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3962 

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 tüm fırınlarda geçerlidir

Tel: 505 00 46
Kuponları tüm fırınlardan tedarik edebilirsiniz

MMMmill
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN İVİNİZ
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 gösterileri 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Başbakan Erdoğan, Kent 
Meydanı nda halka seslenecek
Ak Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, 22 Mayıs 2011 
günü Bursa’ya geliyor. Baş 
bakan Erdoğan’ın Bursa 
mitingi Kent M ey d a nı'nda 
saat 17.00’d e yapılacak. 
Erdoğan, Bursa mitinginde 
Bursa’ya ilişkin değerlen 
dirmeler yapacak. Syf 2’de

(iilte emelılilifc geliyor!
Hükümet aynı anda hem 
SSK'h hem de Bağ-Kur'lu 
olmanın yolunu açtı. 
Böylece vatandaşlar iki 
kuruma prim ödeyerek 
emekliliğinde yüksek 
aylık alabilecek. Halen 
750 TL emekli aylığı alan 
bir vatandaşın geliri yeni 
düzenlemeyle 1.500 TL 
ye çıkıyor. Sayfa 9’d a

12 Mayıs 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Meteorolojiden 
Sağanak Uyarısı
Hava sıcaklığı yurdun güneybatı ke 
simlerinde 2 ila 4 derece azalacak, 
diğer yerlerde önemli bir değişiklik 
olmayacak Hava sıcaklığı yurdun 
güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece 
azalacak, diğer yerlerde önemli bir 
değişiklik olmayacak. Haberi 8’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili adayı Sena Kaleli, yöneticiler ile görüştü.

Kaleli, “Halk CHP’nin sosyal 
projelerine ilgi duyuyor”
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa mil
letvekili adayı ve CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sena Kaleli, partililerle bir
likte dün Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Oda yöneticileri tarafından 
karşılanan Kaleli, CHP’nin sosyal pro
jelerinden olan aile projesinin emek 
tilerin İntibak Yasası’nı çıkaracaklarını, 
dar gelirlilerin milli gelirden daha çok 
pay alacağını, 250 bin öğretmeni 
kadroya alacaklarını söyledi. Syf 2’de

Öcalan'ın 
avukatları 
Imralıva 

gitti
imralı Adası'nda 
ömür boyu hapis 
cezasını çeken 
bölüçübaşı Abdul 
lah Öcalan'ın 4 
avukatı, haftalık 
görüşmelerini 
yapmak üzere dün 
sabah Gemlik İlçe
si'nden İm ra h'ya 
gitti. Sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset dolu bir gün..
Dün, Gemlik’te siyaset trafiği yine 

dolu bir gün geçti.
Seçimler yaklaştıkça siyasi partile 

rin adayları ve ilçe yöneticileri gezi
lerini sıklaştırdı.
Bursa siyasetinin ağır toplarından 

biri sayılan CHP Genel Başkan Yar 
dımcısı ve Bursa milletvekili adayı 
Sena Kaleli dün Gemlik’teydi.
Sena Kaleli, bir iş kadını.
Dedesinin kurduğu Kamil Koç 

Otobüs İşletmesinin başında başarılı 
bir kişi olduğunu kanıtlamış biri.
Kamuoyu kendisini daha çok CHP 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan 
adaylığında tanıdı.

Devamı sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli
sivil ticari girişimlerinden olan ^^B 

~ 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 : O 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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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden CHP Butsa Milletvekili adayı Sena Kaleli, yöneticiler ile görüştü.

M, Halk CHP nin sosyal projelerine ilgi lııııımf

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa mil
letvekili adayı ve 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sena 
Kaleli, partililerle 
birlikte dün Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ve Oda 
Başkan Yardımcıları 
Esat Coşkun, 
Seyhan Aydın, yöne
tim kurulu üyeleri, 
Paşa Ağdemir, 
Emrullah Özaydın, 
Salih Üngör ve 
Genel Sekreter Ağah 
Arda tarafından 
karşılanan CHP’liler 
Oda yöneticileri ile 
bir saate yakın 
görüştüler. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Sena 
Kaleli’yi, bayan bir 
girişimci ve 
siyasetçi olarak 
görmekten büyük 
mutluluk duyduğunu 
belirterek, 
“Gemlik’ten milletve- 

ki çıkaramıyoruz. 
Sîzleri Gemlik’in 
milletvekili kabul 
ediyoruz. ” dedi. 
Akıt, siyasi partilerin 
demokrasinin 
olmazsa olmazı 
olduğunu belirterek, 
“Demokrasi kolay 
elde edilmiyor. 
Demokrasi için 
mücadele edilmezse 
elden gider.
Demokratik rejimde 
siyasi partileri el 
üstünde tutmamız 
gerekir.
Demokrasilerde her 
görüş kendim i fade 
edebilmeli. Eğer 
kendini ifade ede
meyen görüşler 
olursa, ya yeraltına 
iner, ya da dağa 
çıkar. Bugünkü 
demokrasimizi daha 
ileriye götürmek için 
çalışmalıyız. Size 
kolay ulaşabile
ceğimizi sanıyo
rum.’’ dedi.
Gemlik’in kanalizas 
yon, zeytin üreticisi 
nin durumu, üniver
site gibi sorunları 
olduğuna dikkat 

çeken Oda Başkanı 
Kemal Akıt, 
“Dünyaca ünlü 
Gemlik zeytininin 
150 milyondan 
fazla fidanı Gemlik 
dışına dikildi.
Devlet zeytin dikene 
teşvik verin ce, 
Gemlik tipi zeytin 
yurdun her yerine 
taşındı. Bu zeytinler 
bir iki yıl sonra bize 
rakip olarak 
piyasaya çıkacak. 
Gemlik 
zeytininin özelliği 
coğrafi yapısı ve tek 
tek toplanarak liazır- 
lanmasındandır.
Bizim ağaçlarımız
dan 20-25 kilo zeytin 
alırken, Güneye ve 
Akdeniz yöresine 
dikilen ağaçlardan 
50-60 kilo zeytin 
alınıyor. Satışlarda 
ambalaja menşei 
yeri yazılsa haksız 
rekabet önlenecek. 
Bunun mücadelesini 
veriyoruz. 
Parlamentoda bunu 
desteklemenizi isti 
yoruz" dedi.

ÜRETİCİYİ 
BİTİRDİLER 
CHP Bursa 
Milletvekili adayı 
Sena Kaleli, yaptığı 
konuşmada 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin kuruluş 
felsefesinin içinde 
herkesimden insanı 
içine alan içinde 
insan olan, çevreye, 
büyümeye, büyür 
ken de çevreyi koru
maya değer veren, 
çoğulcu, demokra 
tik, sosyal bir parti 
olduğunu söyledi. 
Vatandaşa sosyal 
demokrasiyi tam 
anlatamamanın, bir 
nedeninin de burju
vaziyi geliştireme 
mek yattığını 
söyleyen Kaleli, 
“CHP vatandaşa 
kendini daha kolay 
anlatabilirse, hak, 
özgürlük dendiğinde 
korkmazdı.
Vatandaşa örgütlü 
toplum dendiğinde 
veya sivil toplum 
örgütlerinin önemin 
den söz edildiğinde 
endişelenmezdi.

Linç ettiğimiz görüş 
leri sonra benimse 
dik. Reform ve 
devrimler CHP dışın
da kabul görmedi. 
Yeni CHP’de bu 
değişimi yapabile
cek kadrolar mev
cuttur. İnsanı, 
annenin karnındaki 
çocuktan, doğumu
na ve ölene kadar 
planlamasını yaptık. 
İklim değişikliğinin 
bile planlamasını 
yaptık. Zeytinci ile 
iç içe, sanayici 
işadamı, işçi, köylü, 
emekli esnaf He iç 
içe olacağız. 
Gelişirken sanayi 
leşerek büyürken 
çevreyi de koruya
cağız. Bir ilçede 
kanalizasyon yoksa, 
tarlayı sulayacak 
sulama tesisleriniz 
yoksa gelişmişlikten 
söz edilemez. 
İstanbul’a kanal 
açmakla Türkiye’nin 
sorunlarını 
çözemezsiniz. 2. 
İstanbul’u değil, 
Türkiye’de birçok 
İstanbul olsun isti 

yoruz. Gemlik’te 
zeytincilik var. 
Zeytini yerinde reka
bet edecek gücü 
arttırırsanız 
zeytini Gemlik’ten 
dünyaya açılmasını 
sağlarsınız.
Rekabet edecek 
düzeye çıkarırsınız, j 
Zeytincinin rekabet 
gücünü düşürerek 
dünyaya açıla
mazsınız. ” dedi.
CHP’nin sosyal pro
jelerinden olan aile 
projesinin 
emeklilerin İntibak 
Yasası’nı çıkaracak
larını, dar gelirlilerin 
milli gelirden daha 
çok pay alacağını, 
250 bin öğretmeni 
kadroya alacaklarını 
söyleyen Kaleli, 
partisinin iş 
dünyasına bakış 
açısını da anlattı. 
Üretime dayanan 
bir ekonomi 
model yaratacak
larını, kadının 
ekonomiye katkısı 
ile Türkiye’nin 
değişeceğini 
söyledi.

A

flKP adayı Kestin Borsa m zhareı eni
Ak Parti Birsa Millet 
vekili adaylarından 
eski İznik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Fahrettin Keskin 
ve Ak Parti ilçe 
yöneticileri Gemlik 
Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti.
İlçe sorunları 
konusunda Ticaret 
Borsası yönetici
lerinden bilgi alan 
Keskin, Gemlik’in 
sorunlarını kendi 
ilçesinin sorunları 
olarak gördüğünü 
belirterek, “Eğer, 
milletvekili 
seçilirsem, sizin

sorunlarınızı da 
kendi sorunlarımız 
gibi görerek, 
çözümünde yardım
cı olacağım.’’ dedi. 
Gemlik’in sorun

larının İznik’in 
sorunları ile paralel 
olduğunu belirten 
Keskin, “Bizler, aynı 
yörenin insanlarıyız. 
Sorunlarımız bir

birine benziyor.
Başta zeytin üretici
lerinin sorunları 
olmak üzere çözümü 
için çaba harcaya
cağım” dedi.

Başbakan Erdoğan, 
Kent Meydanı'nda
halka seslenecek

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
22 Mayıstaki Bursa 
mitingi Kent Meyda 
nı'nda yapılacak. 
AK Parti II Başkanı 
Sedat Yalçın, 
Başbakan Erdo 
ğan'ın 22 Mayıs 
Pazar günkü Bursa 
mitinginin güvenlik 
ve akustik sebe
biyle Kent Mey 
danı'nda yapıla
cağını bildirdi. Saat 
17. OO'deki mitinge 

rekor iştirak ola
cağı rtf belirten 
Yalçın, tüm Bursah 
lan mitinge davet 
etti. Erdoğan’ın mit
ingde ülkenin 
gidişatı ve Bursa'ya 
ilişkin değer
lendirmeler 
yapacağını dile 
getiren Yalçın saat 
18. 30'da ise Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
binasının açılışını 
gerçekleştireceğini 
ifade etti.
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YapYORUM

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde uyuşturu
cu satıcılarına yöne
lik başlatılan ve 
'Süpürge* adı ver
ilen operasyonda 30 
ayrı eve düzenlenen 
baskın sonucu 
gözaltına alınan 35 
şüpheliden 19'u 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı. 
İnegöl'de uyuşturu
cu madde satıldığı 
ihbarını alan polis, 6 
aylık takibin ardın
dan dün sabah 
uyuşturucu sattık
ları tespit edilen 
bazı kişilerin evle 
rine baskın düzenle
di. Operasyona 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Özel

Adak Kestirme BalıanesMe Dolandırıcılık
Eskişehir'in de 
aralarında bulun
duğu 5 kentte adak 
kestirme bahane
siyle dolandırıcılık 

kişi yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Asayiş Şubesi 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
şüpheli Halit C'nin 
(36), Alanönü 
Mahallesi'ndeki bir 
öğrenci yurdunda 
büyükbaş hayvan 
adağı kestirip hay
vanın bedelini

~TT---------------------------------------- 1--------------------------

Öcalan’ın avukatları imralı’ya gitti
İmralı Adası'nda 
ömür boyu hapis 
cezasını çeken 
bölücübaşı Abdullah 
öcalan'ın 4 avukatı, 
haftalık görüşmeleri
ni yapmak üzere 
dün sabah Gemlik 
İlçesi'nden İmralı’ya 
gitti. Öcalan'ın 
avukatları Doğan 
Erbaş, Mahmut 
Anlık, Mehmet

7 Taraftar Adliyeye Sevkedildi
Bursaspor Beşiktaş 
maçı öncesinde 
meydana eğelen 
olaylar nedeniyle 
gözaltına alınan 
aralarında 3 tribün

Harekat, Çevik 
Kuvvet, Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
ve narkotik ekip

lerinde görevli 250 
polis ve 'Alfa' ile 
'Chocolate' adlı 
narkotik köpekleri

ödemeden etin 
yarısını alarak 
dolandırıcılık 
yapacağı yönünde 
bilgi edindi.

güvenlik önlemi alan 
polis, Halit C'yi 
suçüstü yakaladı. 
Gözaltına alınan
Halit Cnin, yapılan 
kimlik sorgula
masında 15 suç kay 
dinin bulunduğu ve 
Ankara, Konya ile 
Sivrihisar ilçesinde 
dolandırıcılık suçun
dan; Bursa'da ise 
özel belgede sahte-

Salih Kızılkaya ve 
Aydın Oruç, bu 
sabah İmralı 
Adası'na gitmek 
üzere Gemlik 
İlçe Jandarma 

Komutanlığı'na 
geldi. Yanlarında 
kitap ve gazeteleri 
koydukları 
poşetler bulunan 
avukatlar, jandar
madaki işlemlerin 

liderinin de bulun
duğu 20 kişiden 7'si 
sorgularının tamam
lanmasının ardından 
adliyeye sevkedildi. 
Gözaltında bulunan 

cilik suçundan 
arandığı tespit edil
di.
Polis, şüpheli Halit 
C'nin kullandığı oto- 
mobılın Bursa dan 
kiralandığı, üzerine 
bir inşaat firmasına 
ait logonun 
yapıştırıldığı belir
lendi. Araçta, D. İ. 
adına düzenlenmiş 
nüfus cüzdanı, 
etlere basılan kaşe 
şeklinde mühür ve 
yurtlara verilmek 
üzere inşaat firması
na ait çok sayıda 
kartvizitler de ele 

ardından Gemport 
Limam'ndan Adalet 
Bakanlığı'na ait 
'Tuzla' gemisi ile 
İmralı Adası'na 
hareket etti.
Abdullah Öcalan, 
her hafta çarşamba 
günleri avukatlarıyla 
1 saat açık görüşme 
yapıyor. Öcalan 
ile aynı cezaevine 
getirilen ve aynı

Bursaspor Genel 
Müdürü Osman Nuri 
Biçer ve bilet satış 
sorumlusu Serdar 
Şen ile 13 taraftarın 
yarın adliyeye 

de katıldı. İnegöl'ün 
Sinanbey ile Yenice 
Mahallesi'ndeki 
operasyonda 
gözaltına alınan 35 
şüpheli emniyet 
müdürlüğündeki 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Nöbetçi 
mahkemeye 
çıkarılan şüpheliler
den 19'u, 'uyuşturu
cu bulundurmak ve 
satmak' ile '6136 
sayılı kanuna 
muhalefet' suçların
dan tutuklanarak 
Bursa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderil
di. Diğerleri ise 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

geçirildi.
Şüpheli Halit C'nin 
Eskişehir'in 
yanı sıra, Ankara, 
Afyonkarahisar,
Bilecik, Manisa 
ve Konya'da 
aynı yöntemle 
öğrenci yurtlarında 
dolandırıcılık 
yaptığı tespit edildi. 
Şüpheli Halit C, 
sorgusunun ardın
dan 8 ayrı 
dolandırıcılık ve 
açıktan hırsızlık > 
suçlarını işlediği 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edildi.

cezaya çarptırılan 
PKK'lı Şeyhmuz 
Poyraz, Cumali 
Karsu, 
Hasbi Aydemir, 
Bayram Kaymaz ile 
TİKKO üyesi Hakkı 
Alkan her ayın 2 ve 
4'üncü pazartesi 
günleri 1'inci 
dereceden 
yakınlarıyla 
görüşebiliyor 

sevkedileceği öğre
nilirken, dün gözaltı
na alman Bursaspor 
yöneticisi Av. Öztürk 
Yazıcı'nın ise 
sorgusu sürüyor

Sağlığımız !...
Halkımız her şeyin başı sağlık der...
Gerçekte, günümüzde ise, hiç de 

öyle değil.
Başta bakan olmak üzere ,sağlık 

idarecilerinin yarattığı sevgisiz ortam, 
sağlıkta, (bence her alanda ) tam bir 
savaş başlatmış durumda.

Ülkemde Kaymakamın biri, gencecik 
bir kadın hekimi sille tokat darp ede
bilmekte. Korumalar girmiş araya..

Bu yiğit kaymakamımız ağız tadıyla 
dövememiş doktor hanımı.

E, pes doğrusu. Evet evet hem de 
bayan DOKTOR...

Her gün bir milyon insan,muayene
hane odasından geçiyor sağlık için. 
Yüzlerce çatışma, kavga yaşanıyor..

Sevgi olmayınca, cehalette 
kışkırtıhyorsa, sağlık falanda olamıyor 
işte.

Bakanlık, işi gücü bırakmış grevci 
hekim avında.

Kaymakamlar, dayak aşamasına 
gelmişler.

Bir başka yerde doktor, tutuklanıp 
atılmış içeriye.

Her gün sabah 8'den, akşam 17'e 
kadar yüzlerce hasta, üstüne üstüne 
yürüyor hekimlerin...
Sözüm ona sağlıklı olmak için..
Zorla, döve döve iyilik etmelerini 

istemekteyiz ...
İşin birde daha ayıp yönü var..
O kaymakam yere düştüğünde,' 
Tekme attı bana' diye şikayetçi 

olmuş, hekim hanımdan.
Eskiden hiç böyle şeyler olmazdı, 

böylesi bir çiğlik yapılmazdı..
Kadın dövüp, "O beni dövdü" diye

cek kadar,sığılaştı artık güzel yurdu
mun sözde halk adına, devlet gücünü 
kullananlar..

Sahtekarlık, riya, yalancılık diz boyu.
Şifreci 'Badem bıyıklı Prof bugün 

de koltukta.
Dayakçı kaymakam, hala devleti 

temsil etmekte.
Ülkemizde doktorların yüzde 64'ü, 

şiddete maruz kalıyormuş..
Ruh sağlıkları, savaşan asker ve 

polisten bile, daha kötü.
Depresyonun en yaygın olduğu 

meslek hekimler..
Erzurum'da bir hastanede 3 

hekim,intihar etti geçenlerde.
Hepsi gencecik insanlar..
Hem de Erzurum Milletvekili olan
Sağlık Bakanı Akdağ, hiç soruyor 

musun kendine, bu kötü ortamda 
benim payım nedir? diye.

Ne dersiniz?
10 bin tane badem bıyıklı yollasak 

hekimlerin üstlerine, döve döve 
öldürsek hepsini..

Acaba çözülür mü sağlık sorun
larımız?..

Doktor hasta, biz hasta, bakan beyin 
gözü sandıkta.

12 Haziranda dövenleri değil, 
dövülenleri seçin ..

Yoksa, bu savaşın sonu kötü olacak 
hepimize..

Bu da biline.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Has Parti den Ticaret Odası na zinamı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset dolu bir gün...
Kaleli, dün Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret etti.
Milletvekili adayları ilçemizdeki tüm sivil 

toplum kuruluşlarını geziyor.
Oda yöneticileri kalabalık sayıda Kaleli’yi 

karşıladı.
Kaleli, dıştan bakıldığında ufak tefek bir 

bayanı izlenimi veriyor.
Sesinin ince ve tizliği ise, bir siyasetçiye 

yakıştırılamıyor olabilir.
Ama o, tüm özellikleriyle bir bayan siya 

setçi ve partisinin Genel Başkan Yardım 
cısı..

Özgeçmişine baktığımızda iyi bir eğitim 
aldığını görüyoruz.

Dün, Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptığı 
konuşmaları dikkatli dinledim.

CHP’nin politikalarını anlatırken, ortaya 
koyduğu bakış açısı akla ve mantığa 
yatkın.

Türkiye gerçekleriyle örtüşüyor.
Bu anlatımda CHP’nin dünkü ve bugün 

kü siyaset anlayışının nasıl değiştiğini 
sıralıyor.

CHP’nin mutlaka vatandaşa inerek, ken
dini ifade etmesi çektiğini, halkın CHP nin 
sloğanlarından korkmamaları gerektiğini, 
bunun için halka uygun söylemler ve pro
jelerle halka indiklerini anlatıyor.

Projelerin halka dönük, sade, onların 
anlayacağı ve yararlanacağı projeler 
olduğunu bir bir anlatıyor.

Gördüğüm şu, CHP artık klasik söylem
ler yerine halka uygun söylemler ve halkın 
içinde siyaset yapıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP 
Genel Başkanı Kemal Kıhçdaröğlu’na bu 
kadar yüklenmesi, CHP nin halka dönük 
politikalar üretmesinden..

Bugüne kadar AKP bu işi CHP den daha 
iyi yapıyor ve tabandan oy alıyordu.

Görülen o ki, CHP nin bu halka dönük 
politikaları ve projeleri tuttu.

Başbakanın meydanlarda bu denli hırçın
lığı, saldırganlığı, küfürbazhğı bundandır.

Dün Gemlik’i ziyaret edenlerden biri de 
HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sünnetçioğlu idi.

Sünnetçioğlu da Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret etti.
İlçe başkanlığı akşam saatlerinde Paşa 

Restauratta basın mensupları ile partililere 
bir yemek verdi.

Sünnetçioğlu, Refah Parti si’nden 1999 da 
milletvekili olmuş, ağzı laf yapmasını bilen 
önde gelen genç siyasetçilerindendi.

Saadet Partisi Genel başkanı seçilen 
Prof. Dr Numan Kurtuluş’un rahmetli 
Erbakan Hoca ile ters düşmesinden sonra 
yolları ayrıldığında o da yolunu Erbakan 
dan ayırdı ve Kurtuluş’un yanında yer aldı.

Dün Sünnetçioğlu’nun da konuşmalarını 
ve siyasi tahlillerini dinledim.

Yerim sınırlı olduğu için bu görüşlere 
yeri geldiğinde yine değineceğim.
Sünnetçioğlu ile 1970 li yıllarda Kumla 
dan birlikte birçok anımız olduğunu dün 
öğrendim.

Has Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sünnetçi 
oğlu, ve ilçe yöneti
cileri, Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti.
Has Partililer, dün 
saat 14.oo’de 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
ve Genel Şekreter 
Ağah Arda tarafın
dan karşılandı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, iş 
adamlarının ülkede 
istikrar ve güven 
istediklerini, istikrar 
ve güven sürdüğü 
sürece işadamla 
rımn üretim gücünü 
daha iyi kullanacak
larını söyledi.
Siyasi partilerin par
lamenter düzenin 
olmazsa olmazların
dan olduğunu söy 
leyen Akıt, “Siyasi 
partiler gözden 
düşürülür ve 
işlevini yapamazsa, 
parlamentoda her 
türlü düşünceye 
özgürce konuşma 
imkanı verilmezse, 
insanlar sokağa ve 
ya dağa çıkar veya 
hut yer altına iner. 
Yasaklarla demok 
rasi olmaz" dedi. 
Ahmet Sünnetçioğ

Sena Kaleli, gazetemizi ziyaret etti
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletvekili 
adayı Sena Kaleli, 
gazetemizi ziyaret 
etti.
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey ve 
ilçe yöneticileri, 
gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ile 
Yazı İşleri Müdürü 
Serap Güler ile 
görüştü.
Kaleli, seçim 
çalışmalarının çok 
yoğun geçtiğini, 
ev ev ve tüm 
işyerlerini tek tek 
gezerek CHP’nin 
seçim programlarını 
halka anlattığım 
söyledi.
Kadınların seçime 
ilgi gösterdiğini de 
söyleyen Kaleli, 
CHP’nin sosyal 
projeleri ile 
kadınların siyasette 
de daha aktif 
görevler alacağını 
söyledi.

lu, ABD’nin 2001 
yılında İslam 
dünyasını karıştıra
cak olan projeleri 
uygulamaya koy
duğunu, Büyük 
Ortadoğu projesinin 
o günlerden sonra 
adım adım geliştiril 
diğini belirterek, 
“Bugünkü Afgan is 
tan’dan, Suriye’ye 
ve Fas’a kadar tüm 
İslam dünyası büyük 
sorunlar yaşamak
tadır. Plan uygula
maya konmuştur. 
Başbakan daha 
düne kadar Suriye 
Devlet Başkanı 
Beşer Esat ile Türki 
ye’de tatil yapıyor
du. Kan ka olmuşlar 
dı. Bugün ise Esat’a 
seslenerek halkın 
sesine kulak verme 
sini öğütlüyor. Erdo 
ğan, kendi ülkesin
deki halkının sesine 
kulak vermeli." dedi.

CENGİZ GÖRAL 
KOMŞUMDU 
Gazetemizin eski 
Sorumlu 
Müdürlerinden ve 
köşe yazarlarından 
Avukat Mehmet 
Cengiz Göral, ile 
Araştırmacı Yazar 
Yılmaz Akkılıç’ın 
büromuzdaki 
fotoğrafını gören 
Sena Kaleli, “Cengiz 
Göral, bizim Setba 
şı’ndaki evimizin 
tam karşısında otu
ruyordu. Öldürüldü 
ğü gün o evine

Liderlerin birbirleri 
ne daha dikkatli 
hitap etmesi gerek
tiğini söyleyen Tica 
ret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Körfezi’ne 
Orhangazi’den gelen 
atıklar ve evsel atık
lar nedeniyle Kör 
fez’de balık türleri 
nin kalmadığını, 
kanalizasyon pro
jesinin biran önce 
yapılması gerektiği
ni söyledi.
Gemlik’te zeytincili 
ğin de bitirildiğine 
dikkat çeken Akıt, 
“Gemlik zeytinleri 
nin fidanlarının 
Gemlik dışına çıkarıl 
masını zor önledik. 
İş işten geçti milyon 
farca tTdan her yere 
satıldı. Bunlar bizim 
en büyük rakibimiz 
olacak. Menşei 
uygulaması mutlaka 
gerçekleşmeli" şek

doğru giderken, ben 
de köşeyi dönmüş 
evime doğru gidi 
yordum. Uzun boylu 
bir genç tarafından 
arkasından vurul
duğunu, hatta yere 
düşüşünü gördüm. 
O anı hiç unutamı 
yorum." dedi.
Yılmaz Akkılıç’ın da 
Cengiz Göral ile 
aynı apartmanda 
oturduğıunu 
söyleyen Kaleli, 
“Her ikisi de çok 
değerli insanlardı. 
CHP içinde 

linde konuştu. 
Orhangazi sınırların
da kurulan Cargill 
mısır işleme fab
rikasının ABD ile 
Türkiye devletleri 
arasında pazarlık 
konusu yapıldığını, 
bunu parlamentoda 
kendi milletvekilliği 
sırasında izin ver
memelerine karşın, 
AKP tilerin özel yasa 
çıkararak Cargill’i 
yargı kararlarına 
karşın yasal hale 
getirdiklerini söyle
di. Cargill’in İznik 
Gölünden çok mik
tarda su çekmekte 
olduğunu, uygu
lanan politikalarla 
şeker pancarı eki
minin aşağıya düşü 
rûldüğünü, bunun 
yerine mısırın işlen
mesinden elde 
edilen ürünleri de 
artış sağlandığını 
örnekleriyle anlattı.

verdikleri 
mücadeleleri 
unutulmadı.
Bugünde öldükten 
sonra anılmaları 
verdikleri hizmetler
dendir" dedi. 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, Sena 
Kaleli’ye Cengiz 
Göral’ın ölümünden 
sonra basılan 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde çıkan 
yazılarından oluşan 
“Demokrasi Adına’’ 
adlı kitabını 
armağan etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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‘Imelliler Saadette alilecelı"
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
İbrahim Yetim, iki 
günlük Gemlik 
ziyareti programın 
da esnaf, halk 
ziyaretleri ile ” 
beraber Gençali 
ve Yen i köy 
ziyaretleri de 
gerçekleştirdi. 
Yetim açıklamasın
da; "Gemlik 
esnafını ziyaret 
ettiğimizde toz 
ve çamurdan 
şikayetlerine 
şahit olduk 
Bursa’nın 
tamamında aynı 
sorun var. Seçim 
kapışını geçim 
kapısı yapanlara 
itimat etmemeliyiz 
eğer bunlar sami
mi ise seçim son
rası devam etsin

ler çalışmalara 
halkımızın parası 
da fırsatçılara 
peşkeş çekilmesin. 
Geçenlerde bir 
açıklama okuduk 
Imrah daki Türkiye 
yi tehdit ediyor. 
15 ine kadar 
verilen sözler 
tutulmazsa diye. 
Bu bebek katili 
yakalandığında 
korkusundan Türk 
bayrağını öpen,

Kürtlere hakaret 
ederken Mevcut 
iktidar döneminde 
tehditler savurur 
duruma geldi.
Başbakanımızın 
da dediği gibi; 
Nereden Nereye. 
Gemlik halkından 
ricam şudur; 
Sizlere sırtını 
dönene değil 
yüzünü dönene 
itibar etmeleridir." 
dediler.

Saadet Partisi 
Bursa Milletvekili 
Adayı Recep 
Aygün, rehabilitas 
yon merkezlerini 
ziyaret etti. 
Engelliler Haftası 
münasebetiyle; 
beraberindeki 
Gemlik İlçe Hanım 
Kondisyonlarıyla 
Gemlik'teki üç 
adet rehabilitas 
yon merkezini 
ziyaret eden 
Aygün, Saadet 
Partisi olarak 
engellilerin prob
lemleriyle yakın
dan ilgilendiklerini 
bu konuyla ilgili 
genel merkezde bir 
koordinasyon 
merkezi kurduk
larını belirtti.
Aygün ziyarette 
şunları ifade etti:

"Engellilerle ilgili 
sorunlar, bir takım 
yönetmelik Ve teb 
liğlerle çözülemez. 
Haklarının korun
ması bakımından 
mutlaka ilgili kanu 
nun yeniden 
düzenlenmesi ve 
kapsamlı bir hale 
getirilmesi mecbu 
riyeti vardır. Inşal 
lah 12 Haziranda 
Saadet İktidarıyla 
engelli kardeşler
imizin her türlü 
problemi mer

hamet ve sorumlu
luk çerçevesinde 
çözülecektir" dedi. 
Rehabilitasyon 
merkezlerinde 
idareci ve 
öğretmenlerle 
görüşerek çocuk
larla sohbet eden 
Saadet heyeti 
ziyarette karanfil 
dağıtarak idare
cilere göstermiş 
oldukları üstün 
gayretlerinden 
dolayı teşekkür 
ettiler.

armutlu - yatova
Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline 
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz
ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI I 
01.06.2011 - 15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 53141 25 
0 226 53144 20 
O 226 531 3145 

Fax: O 226 531 08 09
Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi" & Türk hamamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara1 özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özek plaj & Fitness Center 

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

Halkın Sesi Partisi 
(HAS) İlçe Başkanı 
Emir Kantur, 
"Gemlik'te Pazaryeri 
sıkıntısı geçmişi 
aratıyor" dedi. Her 
görev alan yeni 
belediyenin bu 
konuda ahkam 
kestiğini, fakat 
henüz bir çözüm 
oluşturulmadığını 
belirten Kantur, 30 
yıl önce Gemlik'te 
şu anki belediye 
binasjnm olduğu 
yerde kapalı pazary
eri vardı. Bugün ise 
hala pazaryeri sıkın
tımız var. Gündemde 
pazarın Hürriyet 
caddesinden, 
Anadolu Lisesi 
tarafına taşınması 
var. Büyükşehir 
Belediyesinin yeni 
pazar caddesinde

TMA “SUYUNU BOŞA
IWX HARCAMA”

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

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

yapacağı çalışmalar 
sebebiyle pazar 
esnafı ve halk mağ
duriyet yaşayacak 
gibi görünüyor. 
Oysa bu durum yıl
lar önce aşılmalıydı. 
Çözüm önerim 
şudur: Marmara 
Birlik zeytin depoları 
bölgesi kapalı 
pazaryeri için 
çok uygun.
Buraya bir düzen

getirilirse hem 
Gemlik ivedi 
bir şekilde bir soru
nunu çözmüş olur 
.Hem halkımız 
hem esnafımız yağ
murda çamurda 
rahat eder. Hem de 
belediye çalışmaları
na başlar. Sorunu 
öteleyerek altında 
ezilmeye gerek yok, 
gün bugündür" 
şeklinde konuştu.

OElifOHI
SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.saadet.org.tr
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On kullanmak için 300 km yol halettiler lipttııllitâliBı
Zahmetli ve 
meşakkatli bir 
yoldan gelen 
gurbetçiler, YSK’nın 
bu gereksiz ve yan
lış tutumundan 
dolayı birçok 
insanın mağdur 
olduğunu söyledi. 
Türkiye’deki tüm 
gümrüklerde olduğu 
gibi Şırnak’ın Silopi 
ilçesinin yakınında 
bulunan Habur Sınır 
Kapısı’nda da oy 
sandıkları kuruldu 
ve gelen gurbetçiler 
oylarını kullanmaya 
başladı. Uzun 
yoldan gelen vatan
daşlar, artık Türkiye 
de güzel şeylerin 
olmasını istediler. 
Erbil'den sadece oy 
kullanmak için gelen 
11 kişilik kafile 
oylarını kullandıktan 
sonra geri döndü. 
Irak’ta yaşayan Türk 
vatandaşlarını teşvik 
amacıyla gelen 
gurbetçiler aynı 
zamanda ilk py kul
lananlar unvanını da 
aldılar. Oy kullan
mak için uzun 
yoldan gelen

gurbetçiler her şeye 
rağmen mutlu olduk
ları görüldü.
Oy kullananlardan 
Mehmet Kocaağa, 
oy kullanmak için 
Irak’ın Erbil kentin
den Türkiye’nin 
huzuru, geleceği ve 
istikrarı için geldiği
ni söyledi. Mehmet 
Kocaağa 
düşüncelerini şöyle 
şöyle dile getirdi: 
“İnşallah milletimize 
ve ülkemize hayırlı 
olur. Biz 11 kişi oyu
muzu atmak için 
geldik, attık ve gide
ceğiz. Bizden sonra 
belki yaklaşık 200 
kişi daha gelip oy 
kullanacak. Biraz 
zahmet çekerek 

geldik. Biz isterdik 
ki Erbil’de kendi 
oyumu kendi elçil
iğimizde kullanmak 
isterdik. Buradan 
YSK’ ya ve yetk
ililere sesleniyorum. 
Bunu daha kolay bir 
şekilde kullan
mamızı sağla
malarını rica ediyo
rum.” Sabah saat 
09.00’dan beri 
yoldan geldiğini 
söyleyen Hasan 
Rüstemoğlu, bazı 
noktalardan dolayı 
gecikmelerin 
olduğunu söyledi. 
Hasan Rüstemoğlu 
şunları dile getirdi: 
“Geleceğimiz adına 
oy kullandık.
Türkiye’deki bazı 

şeylerin artık 
değişmesini istiy
oruz. İki bucuk yıldır 
Irak’tayız, Irak’ta 
hiçbir problem yok. 
Ben Erbil’de yaşıyo
rum. Erbil’de en az 
15-20 bin çalışan 
Türk vatandaşı var. 
Ama oy kullanma 
niyeti ile gelenler 
belki de 5 veya 6 
bini bulmayacak. 
Bu ne demektir. 
Türkiye’de ki 
seçimde ciddi bir 
artış rakam 
olacaktır. Bu nokta 
a hem Erbil’de, 
hem Bağdat’ta, 
hem Musul’da ve 
hem de Basra da 
büyük elçiliklerde 
rahatlıkla oy kullan
abilir, elektronik 
ortamda zaten 
birçok şey gerçek
leşebilir. YSK’nın 
bu gereksiz ve yan
lış tutumundan 
dolayı birçok insan 
mağdur oluyor, hem 
de demokrasiden 
bahseden YSK 
birçok yerde gerçek 
demokrasiyi göster
memiş oluyor.”

Mehmet Murat Çalık 
- Şehir Plancıları 
odası 2. Başkanı : 
Başbakan'ın İstan
bul'da yeni şehirler 
kurma projesini 
değerlendiren Şehir. 
Plancıları odası 2. 
Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, 
Karadeniz kıyısında 
yapılacak olması 
çevre açısından çok 
kötü olacağını 
söyledi. Çalık şöyle 
devam etti, "İstan
bul'un bütün doğal 
kaynakları kuzeyde 
bulunuyor. İstan
bul'un kuzeye 
doğru yayılması 
geleceği açısından 
çok büyük risk 
taşıyor. Kuzey'de 
ormanlarımız var 
bunlar ne olacak.
Su havzalarının akı
beti belli değil. 
Buralar bizim değil 
bizden sonraki 
nesillere bıraka
cağız. Bu arazilerde 
birşeyler yapmak 
deprem sorununu 
çözmüyor. Bunu 
planlı yapılaşmalar 
ile çözebiliriz.
Yeni şehirlerin 

kurulacağı 
Karadeniz 
Bölgesi'nin deprem 
riskine de değinen 
Çalık şöyle konuş
tu; "İstanbul'un 
kuzeyleri topografik 
olarak Marmara 
kıyılarına göre daha 
güvenli. Ama oraya 
Marmara kıyılarında 
yaşayanlar taşn- 
mayacak. Oralara 
yeni nüfuslar gele
cek ve şu anda 
yaşadığımız şehir 
merkezleri ne ola
cak. İlave trafik 
sorunları çıkacak. 
Bütün bunların iyi 
planlanması 
gerekiyor" 
İsmet Yıldırım - 
KİPTAŞ Genel 
Müdür:
Bildiğim bir projey
di. Önemli bir proje. 
İstanbul’un o böl
gelerinin yeniden 
vücuda getirilmesi 
güzel fikir.
İki yeni şehirden 
Anadolu için olan 
Tuzla’ya yakın kışı
ma, Avrupa 
Yakası’nda olan da 
Arnavutköy'e inşa 
edilecek.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA... 

en Özel ve güzel günleriniz için...
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAIKIUK

ElEMAN
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

LİSE MEZUNU ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİNE SAHİP 

DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ALINACAKTIR 

MÜRACAAT : TÜLAY HANIM 
TEL0 224 512 02 96 
ADRES : UMURBEY SANAYİ 

BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU
NO:1 GEMLİK/BURSA

EHMANLAR 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

OEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

0 539 303 76 03
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Şehit Cemal lltûgreOın Ofculü'nJa 
NıMhhtrtBlM

Aykentli minikler 
hünerlerini sergiledi

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu'nda oluş
turulan Havacılık 
Kulübü üyesi 2 
Öğretmen ve 22 
öğrenci, Türk Hava 
Kurumu (THK) 
Gemlik Şubesinin 
de destekleriyle 
model uçak serti
fikalarına kavuştu
lar.
Sertifika törenine 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, Türk 
Hava kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Okul Müdürü 
Turgay Selçuk ve 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu'nun 
öğretmen ve öğren
cileri katıldılar.
Törende konuşan 
model uçak rehber 
öğretmeni Elif 
Değirmenci, Türk 
Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi'nin 
de katkılarıyla oku
lumuzda düzenlenen 
model uçak kursun
da 2 öğretmen 
arkadaşımız ve 22 
öğrencimiz sertifika 
aldı. Katkılarından 
dolayı Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şubesi'ne teşekkür

KflŞ€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)51396S3 Fax:(0.224)513 35 95

ederim dedi.
Değirmenci' Ayrıca 
gelecek yıllarda da 
havacılık kulübü 
bünyesinde bu tip 
kursların devam 
ettirileceğini 
söyledi.
Konuşmaların ardın
dan Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
bünyesinde oluştu
rulan Havacılık 
Kulübü üyesi 22 
öğrenci, düzenlenen 
törenle Model Uçak 

sertifikalarını 
ald'ıfar. Tören 
sonunda ayrıca 
model uçakların 
tanıtımı da yapıldı. 
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk, kursun ikin
ci aşaması olan 2. 
Model Uçak 
Kursu'nun gelecek 
yıl devam ettirile
ceğini ve serti!1 
fikalarının da yine 
törenle verilerek 
uçuş şenliği yapıla
cağını kaydetti.

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu'nda her 
yıl geleneksel hale 
gelen Okuma 
Bayramı ve Anneler 
Günü etkinliği 
bu yıl da neşe 
içinde geçti. 
Gemlik Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleşen 
gece; Anasınıfı, 
1. ve 2. Sınıf 
öğrencilerinin 
sergilediği 
"Kuzular" isimli 
tiyatro oyunu ile 
başladı.
İngilizce drama, 
folklor, koro ve 
modern dans gös
terisi, 1.sınıfların 
okunda belgeleri ve 
anasınıflarının kep 
atma töreniyle 
devam eden gece 
emeği geçen öğret

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : O 224 573 43 25 
GSM: O 536 813 08 36

menlere çiçek 
sunumu ile son 
buldu.
Veliler geceden 
memnun ayrılmanın

mutluluğunu, 
miniklerde ilk 
mezuniyetlerinin 
heyecanını birlikte 
yaşadılar.

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü'nce 

10160400EX 
073718 tescilli ve 
03.12.2010 tarihli

Gümrük Çıkış 
Beyannamemiz 
kaybûlmuştur. 
Hükümsüzdür. 

SERAMİK SANAYİ
VE TIC.A.Ş.

Gemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi : www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eencleı masa lenisi müsalıalıalafi sııa enli Meteoroloii'den 
Sağanak Uyarısı

19 Mayıs Etkinlikleri 
çerçevesinde İlçe 
Lig Heyeti tarafın* 
dan organize edilen 
Gençler Masa 
Tenisi müsabakaları 
sona erdi.
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan'ın da izlediği 
müsabakalarda alı
nan sonuçlar şöyle; 
Erkek Ferdi ;
Kız Ferdi ;
1- Aslan DOĞAN 
( ATL ve Endüstri 
Meslek Lisesi) 
1- Fatma SARI 
(A. İmam Hatip 
Lisesi)
2- Mehmet Ali 
ORMAN (Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi)
2- Nilsu SER- 
TASLAN ( Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi)
3- Ümit ÇELİK 
(A. İmam Hatip 
Lisesi)
3- Tuğba ÖKSÜZ 
(Celal Bayar

Anadolu Lisesi) 
Erkekler Takım 
Dereceleri
Kızlar Takım 
Dereceleri
1- ATL ve Endüstri 
Meslek Lisesi
1- Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
2- Celal Bayar

Anadolu Lisesi
2- A. İmam Hatip 
Lisesi
3- A. İmam Hatip 
Lisesi
3- Kız Teknik ve 
meslek Lisesi
4- Gemlik Lisesi
4- Gemlik Lisesi

Ödül töreninde, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan inan 
dereceye giren 
okullara kupa ve 
madalyalarını 
verdiler.

Hava sıcaklığı yur
dun güneybatı kes
imlerinde 2 ila 4 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak Hava 
sıcaklığı yurdun 
güneybatı kesim
lerinde 2 ila 4 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü'nün son veri
lerine göre, kuzey, 
iç ve batı kesim
lerinde sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek 
yağışların; öğle 
saatlerinde Güney 
ve İç Ege (İzmir, 
Aydın, Muğla, 
Manisa, Denizli, 
Uşak, Kütahya, 
Afyonkarahisar) ile 
Ankara, Eskişehir, 
Çankırı, Kırıkkale, 
Sivas, Bolu, 
Karabük ve Tunceli 
çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
leniyor.

Rüzgar, yurdun 
kuzey ve batı kesim
lerinde kuzey ve 
kuzeydoğu (Poyraz), 
iç ve doğu kesim
lerinde güney ve 
güneybatı (Lodos) 
yönlerden hafif 
arası ra orta 
kuvvette, Marmara 
ile zamanla İç 
Anadolu'nun güney 
ve doğusunda 
kuvvetli (30-50 
km/sa) olarak ese
cek. Yağışların; öğle 
saatlerinde Güney 
ve İç Ege (İzmir, 
Aydın, Muğla, 
Manisa, Denizli, 
Uşak, Kütahya, 
Afyonkarahisar) ile 
Ankara, Eskişehir, 
Çankırı, Kırıkkale, 
Sivas, Bolu, 
Karabük ve Tunceli 
çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
lendiğinden, yaşan
abilecek olumsu
zluklara karşı (sel, 
su baskını, yıldırım 
düşmesi, vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli ve 
dikkatli olması 
gerekiyor.

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
ler Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGC BROKCRİ
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 D*önüm 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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Cifte emelılilik Beliyor!
Hükümet aynı anda 
hem SSK'lı hem de 
Bağ-Kur'lu olmanın 
yolunu açtı. Böylece 
vatandaşlar iki kuru
ma prim ödeyerek 
emekliliğinde yük
sek aylık alabile- 
cek.Halen 750 TL 
emekli aylığı alan 
bir vatandaşın geliri 
yeni düzenlemeyle 
1.500 TL'ye çıkıyor. 
Hükümet, sosyal 
güvenlik alanında 
tarihi bir adım attı. 
Emekli aylığından 
şikâyet edenler için 
önemli bir uygulama 
hayata geçti. Bir 
vatandaş aynı anda 
hem Bağ-Kur'lu hem 
SSK'lı olabilecek ve 
prim ödeyerek 
emekliliğinde yük
sek aylık alabilecek. 
Örneğin, mesai 
saatlerinde sigortalı 
olarak çalışan bir 
teknisyen, akşam
ları da kendi adına 
açtığı mesleğine 
ilişkin işyerinde 
ticari faaliyette 
bulunabilecek. Veya 
fabrikada işçi olarak 
çalışan bir kişi büfe 
kiralayarak kendi 
adına işletebilecek. 
Böylece çalışırken 
hem ek gelir elde 
edecek hem de iki 
kez prim yatırdığı 
için yüksek emekli 
aylığı alabilecek.
Yeni düzenlemeyle 
çalışanlar, internet 
cafe, restoran, 
lokanta, konfeksiy
on dükkanı gibi işy
eri sahibi de olabile
cek. Özel şirkette 
SSK'ya tabi çalışan 
bir kişi aynı zaman

Gemlik Nüfus Müdürlüğümden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. MÜSLİM TEPE

da üzerine açtığı 
dükkânı nedeni ile 
Bağ-Kur'lu olarak 
da prim yatırabile
cek.
Böylece, iki ayrı 
sosyal güvenlik 
kurumuna prim 
ödediği için daha 
fazla emekli aylığına 
kavuşabilecek.
Nitekim halen 750 
lira civarında emekli 
aylığı alan bir vatan
daşın geliri 1.500 
liraya kadar çıka
bilecek.
Uygulamada SSK'lı 
işçilerin primlerini 
şirketler otomatik 
olarak yatırıyor. Yani 
primi, işveren 
ödemiş oluyor. Bağ 
Kur'lu ise kendi pri
mini’ Kendisi' yatırıy
or. Duble emekliliğe 
kapı aralayan yön
tem, hem işverenin 
hem de mükellefin 
kendisinin yatırdığı 
primlerin ortak 
değerlendirmesini 
sağlıyor.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Emin 
Zararsız, "Mevcut 
sistemde, bakkal 
açan bir kişi, fab
rikada SSK'lı olarak 
işe başladığında 
Bağ- Kur'unu kapat

mak durumundaydı. 
Bağ- Kur'u kapatana 
kadar sigortalı 
olması mümkün 
değildi. Şimdi bu 
durumdaki vatan
daş, bakkal açtığı 
gibi bir fabrikada 
işçi olarak da 
çalışabilecek. Üste
lik bakkalı kendi 
adına da işletebile
cek. Primini yatırıp 
yüksek aylık alabile
cek" dedi. YAPI
LANDIRMA kap
samında tahsil 
edilecek prim alacak 
tutarının 20 milyar 
735 milyon liraya 
ulaştığını belirten 
Zararsız, kasaya 
giren nakit tutarının 
da 1 milyar 4 milyon 
ıl’ra oıblıgunu söyıte- 
di. SGK Başkanı 
Zararsız, sosyal 
güvenlikteki memur, 
işçi ve esnaf 
ayırımının kalkması 
gerektiğini vurgu
ladı. Bebeği olanlara 
da müjde veren 
Zararsız, her doğan 
bebeğin sağlık 
hizmetinin otomatik 
olarak devreye gire
ceğini anlattı. 
Zararsız, böylece 
taze babaların 
kuyruktan kurtula
cağına dikkat çekti

Rekabet Kurumu, 
İDO'nun Tepe- 
Akfen-Souter-Sera 
Ortak Girişim 
Grubu'na devrine 
onay verdi. 
Rekabet Kurumu 
(RK), İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesinin iştira
ki İstanbul Deniz 
Otobüsleri'nin (İDO) 
yüzde 100 hiss
esinin özelleştirme 
ihalesinde 861 mil 
yon dolarla en yük
sek teklifi veren 
Tepe-Akfen-Souter- 
Sera ortak girişim 
grubuna (OGG) 
devrine izin verdi. 
Kurumdan yapılan 
açıklamada, söz 
konusu grubun 
İDO'yu devralma 
işlemi sonucunda

Kredi otorite dinlemeıli
BAŞTA Ekonomiden 
Sorumlu Devlet

I Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan olmak 
üzere Merkez 
Bankası’nın ve 
BDDK’nın 
Başkanları kredi 
büyümesi konusun
da bankaları çeşitli

MM
S COHLOI lİTâlI ClliTilI

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

hakim durum 
yaratılmasının veya 
mevcut hakim 
durumun 
güçlendirilmesinin, 
böylece rekabetin 
önemli ölçüde 
azaltılmasının söz 
konusu olmaması 
nedeniyle işleme 
izin verildiği belirtil
di. Ortak girişim 

kereler uyardı.
Babacan, "Bankalar 
bizi polisiye tedbir 
almak zorunda 
bırakmasın.
Kredilerdeki aşırı 
büyüme dursun" 
dedi.
BDDK Başkanı 
bankaları özellikle 
konut kredisinde 

NÖBETÇİ ECZANE
12 Mayıs 20ll Perşembe 
ÇAMLICA ECZANESİ

grubunda Tepe, 
Akfen ve Souter'in 
yüzde 30'ar, 
Sera'nın ise yüzde 
10 payı bulunuyor. 
Girişim grubundaki 
yabancı ortak olan 
Souter Investment, 
İngiliz taşıma şirketi 
Stagecoach'un 
kurucusu Brian 
Souter'in şirketi.

lisanslarını geçici 
olarak iptal etmekle 
korkuttu. Ancak 
rakamlar gösteriyor 
ki bankalar kredi 
verme yarışında 
frene basacak gibi 
durmuyor. Nisan’ın 
son haftası kredi 
büyümesi rekor 
seviyeye çıktı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
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 94H

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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 
F

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. 514 80 88

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

SO
 1 TAKSİLER

Körfez Taksi 513 İ8 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

i Akcan Petrol 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GENLİK'İM İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3963 

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 3B 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Np:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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(Td:5l3 33 2l)



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
V^İWIİZ/P^4 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

S

■ e, GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZW HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500 TL’den
fek BAŞLAYAN FİYATLARLA

S REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 1
> Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri!

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar]

| "çf Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen 
BftO Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

L

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB arasında yapılan protokol sonucu eğitim veriliyor UludağU>gulamalı Girisimcili k Ku rsu başladı 
r:_ __ e-_""- - - - -  111 .... . .  —-- =- =»-  _ — —Ticaret ve Sanayi
Odası ile KOSGEB 
arasında yapılan 
protokol ile uygula
malı girişimci kur 
su başlatıldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Salo 
nu’nda önceki gün 
başlayan kursa 30 
kursiyer katıldı. 
Haberi sayfa 2’de

kavga: 2 yaralı
Bursa'da, Uludağ Üniversitesi Görükle 
Kampusu'nde karşıt görüşlü öğrenciler 
arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 2 
öğrenci yaralandı. Şenlik yaptıklarını 
söyleyen öğrenci grubuna, karşıt görüşlü 
öğrenciler, taş, sopa ve hortumlarla

Haberi sayfa 3’desaldırdı.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Mayıs 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Ozıııen: ‘‘Çiftçi 
kar gibi eriyor" 

Saadet Gemlik İlçe Teşkilatı Yeni 
köy'ü ziyaret etti. İlçe Başkanı Se 
dat Özmen "AKP iktidarında toplu 
mumuzun her kesimi fakirleşti, işsiz 
lik arttı, sizler çiftçiler olarak eme 
ğinizin karşılığını alamıyorsunuz, 
gençler şehrimizi terk edip başka 
yerlerde iş arıyor" dedi. Syf 5’de

50 milyon 
189 Mn 930 
seçmen ot 
kullanacak

Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu Gemlikteydi
■ V| //■ f. II

Siinneıciogla'lsnaltaınüzıle 1 veıgi alacaoır
II V

Has Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sünnetçioğlu ve Gemlik İlçe 
Yöneticileri yerel basın mensuplarıyla 
yemekte biraraya geldi. Seçim meydan
larında liderlerin birbirlerine söyledikleri 
sözlerin ve uslübün yakışıksız olduğunu 
belirten Sünnetçioğlu, Esnafın tüm 
vergilerini kaldıracaklarını ve yüzde 1 
vergi alacaklarını belirtti. Sünnetçioğlu, 
‘‘Devlet bütçesinin yüzde 67 sini OTV ve 
KDV alınıyor, yüzde 24 ü işçi ve memur 
maaşlarından, yüzde 9 şirketlerden”
dedi. Haberi sayfa 4’de

12 Haziran 2011'de ya 
pılacak 24. dönenri mil 
letvekili seçimlerine 
15 siyasi parti katıla
cak. Seçimde 7 bin 
492'si siyasi partiler
den, 203'ü de bağım
sız olmak üzere top 
lam 7 bin 695 aday ya 
rışacak. 50 milyon 
189 bin 930 seçmen, 
85 Seçim çevresinde 
199 bin 207 sandıkta 
oy kullanacak. 6’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Gözlem..
12 Haziran seçimlerine tam bir ay 

kaldı.
Bir ay dediğin ne ki?
30 gün su gibi akar geçer.
Bursa’dan bu yıl 18 milletvekili 

çıkacağı için, her gün bir veya 
birkaçı Gemlik’e geliyor.
Bazen trafik öylesine sıkışıyor ki, 

hiçbiriyle ilgilenemiyoruz.
Dışarıdaki hava sanki seçim yok

muş gibi...
Seçimle ilgilenen yalnız siyasiler..
Vatandaş seçim değil, geçim der 

dinde..
Hatta gelen siyasetçiyle lütfen 

ilgileniyor. Devamı sayfa 4’de
eleganceos.com.tr

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

VİZYON OPTİK
Tel : O 224 513 92 40

Halkbank karşısı GEMLİK

Ülkemizin en önemli
sivil ticari girişimlerinden olan

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

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sizleri de

İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A

yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
eleganceos.com.tr
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB arasında yapılan protokol sonucu eğitim veriliyor

llwulamali fiirisimcililt Kırsu başlaiı
Tikkat tikkat en çılgın poroje!

Bizim Temel çok yaman. İşi gücü 
memleketine katkılı olmak.

Durmadan üretiyor.
Derken o da modaya uydu.
Ve çılgın projeler zincirine yepyeni 

bir halka ekleyiverdi.
Hem de ne halka...
Tüm projeleri çöpe atacak türden.
Temel hem sıkıntısını gidermek hem 

de siyasetçilerin ufkunu geliştirmek 
için bir poroje hazırlayıvermiş.

Uygulanabilirse bence müthiş bir 
poroje...
Temelin eline beynine sağlık...
Temel hem yola çıkış nedenini hem 

de projesini “tafsilatlı” olarak açıklı 
yor;

"Evde sıkıldım ve bir poroje de ben 
yapıverdim. Elime mi yapışacak?

Başımın gözümün sadakası olsun, 
porojemi halkın yararına hibe ediyo
rum.

1-Kanal Trabzon: Trabzon’dan başla
yarak İskenderun Körfezi’ne uzanacak. 
Böylece
Akdeniz’de hamsi avlanacak.
2- Kanal Güdül: Karadeniz ile 

Akdeniz’in birleşmesinde Ege dışlan
mayacak^ Gâvur

İzmir ıslah olacak.
3- Ankara Adası: Ankara’ya deniz 

getirilerek Sakarya Caddesi sahilinde 
bira içilip,

Sağlık Bakanlığı önünde, Meşrutiyet 
Caddesi’nde ve Meşrutiyet-Mithatpaşa 
Kavşağı’nda yer alan ve adına üstgeçit 
denen ucubelerin üzerinden olta sal
landırmak mümkün olacak.

4- İki Karadeniz: Bu kanallardan 
çıkan topraklarla Karadeniz doldu
rulup Rusya’yla birleşecek, iki ülke 
arasındaki ziyaretler kolaylaşacak. 
Bilâhare, burada "Kanal Moskova" 
açılması ile ilgili araştırmalar başlaya
cak.

5- Eskişehir’in Akdeniz’le buluşması: 
Eskişehir’e suni denizler yapmak
tansa, Eskişehir,

Akdeniz’e nakledilecek.
6- Karadeniz’in Yeşil Adası Kıbrıs: 

Ada'yı, Akdeniz’den Karadeniz’e sevk 
etmek suretiyle, Kıbrıs sorununa kesin 
çözüm bulunacak

7- Yozgat Gölü: Van Gölü 
boşaltılarak, Yozgat’ta yeniden oluştu
rulacak. Her porojeye ille de bir 
gerekçe şart değil dimi ama! Van Gölü 
milyonlarca yıldır aynı yerde duruyor.

Maksat hareket olsun...
Lüzumu halinde bu porojeye "Konya 

Ovası ile Ağrı Dağı’nın yerlerini 
değiştirme" bölümü de eklenebilir.

Bakalım bu porojeden daha iyisini 
siyasetçiler hayal edebilecek mi?

Yoksa bir kenara not düşüp yıllar 
sonra “benim çılgın projem diye” öne 
mi sürecekler?

Bekleyip göreceğiz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
KOSGEB arasında 
yapılan protokol ile 
uygulamalı girişimci 
kursu başlatıldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Salonu’nda önceki 
gün başlayan kursa 
30 kursiyer katıldı. 
130 başvurunun 
yapıldığını kurs için 
mülakatla kursa 
katılacakların belir
lenmesinden sonra, 
KOSGEB eğitimci
lerinden Hülya 
Tüzün, 60 saat süre
cek olan uygulamalı 
girişimcilik kursu
nun ilk dersini verdi. 
Kursta, kursiyerlere 
girişimciliğin özellik
leri, pazarlama planı, 
üretim yönetimi, 
organizasyon oluşu
mu ve finans konu
larında bilgiler 
veriliyor.
Kursa katılan ve 
KOSGEB kredi
lerinden yararlan

Her yıl 12-18 Mayıs 
tarihlerinde kut
lanan, "Hemşireler 
Günü" etkinlikleri 
kapsamındaki 
ziyaretlerden biri de 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'a yapıldı. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'nde 
görevli hemşireler, 
Başhemşire Gülay 
Koruyucu ve 
Başhekim Doktor 
Mehmet Küçükkeçe 
ile birlikte Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz'ı ziyaret 
ederek çiçek 
verdiler. 
"Gönlümüz her 
zaman sağlığımızı 
emanet ettiğimiz 
beyaz meleklerle bir

mak isteyen ilk kez 
yeni işyeri açacak 
olan müteşebbis
lerin ticari yaşam
larında başarılı 
olması için ve yara 
tacağı istihdam ile 
işsizlik sorununa 
katkıda bulunması 
için KOSGEB 
tarafından yeni 
girişimcilere işyeri 
kurmaları için kredi 
sağlanıyor.

KURSLAR
DEVAM EDECEK 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 

likte" diyen Yılmaz, 
hemşireliğin güç 
çalışma şartlarını 
gerektiren, özveri, 
sabır, hoşgörü 
kavramlarını içinde 
bulunduran zor bir 
meslek olduğunu 
belirterek, 
"Hemşirelik diğer 
mesleklerde olduğu 
gibi, toplumsal 
ihtiyaçlardan doğan, 
insan hayatıyla 
yakından ilgili bir 
meslektir. İnsanlar 
arasında ayrım 
gözetmeksizin 
görevini özveriyle 
yapan hemşireler, 
bireyin, ailenin ve 
toplum sağlığının 
korunması, gelişti 
rilmesi ve hastalık 
halinde iyileştirilme
si hizmeti veren

Başkanı Kemal 
Akıt, ilgi olduğu 
sürece 30 ar kişilik 
guruplar halinde 
uygulamalı girişim
cilik kurslarının 
devam ettirileceğini 
söyledi.
Akıt, “KOSGEB’in 
sağladığı kredi 
yeni iş kuracaklar 
için çok önemli bir 
fırsattı. Gerçekten 
imkanı olmadığı 
halde, aklında bir 
iş kurmak için pro
jeleri olan girişimci
lerin bu kursa 
katılarak önce 

sağlık ekibinin en 
önemli öğelerinden 
biridir. Bu vesile ile 
ilçemizde ve ülke 
mizde görevi başın
da olan hemşirele 
rimizin bu anlamlı 
gününü kutlarken, 
hasta olanlara acil 
şifa ve ebediyete 
intikal etmiş hemşi 
relerimize de 
Allah'tan rahmet 
dilerim." dedi.
Ziyarette yeni yapıl
ması programlanan 
Bölge Hastanesi 
içinde personel için 
çocuk kreşinin de 
düşünülmesini arzu 
ettiklerini dile 
getiren hemşirelere 
bilgi veren Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, nüfusu yüz 
bini aşan Gemlik'te 

girişimci olma eğiti
mi almalarının yarar
lı olacağına inanıyo
rum. Girişimcilerin 
işyeri kurmak için 
başvurularının 
yapılıp kabulünden 
sonra KOSGEB 
tarafından alacağı 
kredinin yüzde 
27’si hibe olarak 
geri ödenmeksizin 
girişimciye verildiği 
gibi yüzde 70‘i 
de faizsiz kredi 
olarak yapacağı 
projeye bedel 
olarak ödeniyor" 
dedi.

acilen daha fazla 
yatak kapasiteli ve 
donanımlı bir 
hastaneye ihtiyaç 
duyulduğunu, belir
lenen hastane 
yerinin Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 
görüşülerek İmar 
Komisyonundan da 
geçerek hızlandırıl
masını sağlayacak
larını söyledi.
Yılmaz, ayrıca 
hastane üstünden 
ulaşıma açtıkları 
kuzey yolu içinde 
"Kumla yolunda 
yapılacak çalış
malarda alternatif 
yol olacak" dedi. 
Yılmaz, ziyaret son
rasında hemşirelere 
karanfil vererek 
"Hemşireler Günü" 
nü kutladı.
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ü l udag Univer siiesi'nıle ka^a: 2 yaralı YauYORUM

Bursa'da, Uludağ 
Üniversitesi 
Görükle 
Kampusu'nda karşıt 
görüşlü Öğrenciler 
arasında dün gece 
çıkan taşlı- sopalı 
kavgada 2 öğrenci 
yaralandı, 
iktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
önündeki alanda, 
dün gece 'parasız 
eğitime karşı' olduk
larını belirterek, 
şenlik yaptıklarını 
söyleyen öğrenci 
grubuna, karşıt 
görüşlü öğrenciler, 
taş, sopa ve hor
tumlarla saldırdı..

Bisilıleiiyle oiomohilin altında M metre sürüklenıli
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde bisikletiyle 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 76 
yaşındaki Hulusi 
Ferik, çarpan otomo
bilin altında 40 
metre sürüklenerek 
ağır yaralandı. 
Bursa- Ankara 
Karayolu Kozluca 
Mevkii'nde ara 
yoldan gelerek bisik
leti ile refüjdeki 
kopuk tellerin 
arasından karşıya

Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın 
da 1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Murat Ö'nün kul
landığı 16 PF 622

İlaç ftıctsi çıtan Havlara» 5 Msi iHiuklanm
Bursaspor - 
Beşiktaş maçı 
öncesinde polisle 
çatışan taraftarlar
dan, olaylara 
karıştıkları belir
lenen ve çıkartıldık
ları nöbetçi 
mahkeme tarafından 
tutuklanan taraftar
ların ifadeleri, 
gerçekleri gözler 
önüne serdi. Dün 
sevk edildikleri 
mahkemece tutuk
lanan taraftarlardan 
25 yaşındaki Y. Y. , 
maça gitmek için 
evden çıktıktan

Saldırı sırasında 
bazı öğrencilerin 
yaralandığı olay yer
ine çok sayıda çevik 
kuvvet ekibi sevk 
edildi. Saldırıya 
uğradığını öne 

geçmek isteyen 
Hulusi Ferik, Ankara 
yönünden Bursa

yönüne giden Murat 
Özyücel yönetimin
deki 16 PF 622

plakalı otomobil, 
Bursa-Ankara 
karayolunun 
Merpa mevkisinde 
Hulusi Ferik (76) 
yönetimindeki bisik
lete çarptı.

sonra uyuşturucu 
hap aldığını ve 
hapın etkisiyle kon
trolünü kaybettiğini 
söyledi. 
Cumartesi günü 
Bursaspor- Beşiktaş 
maçının iptal edilme
sine neden olaylarla 
ilgili yapılan 
incelemelerin ardın
dan, görüntü ve 
fotoğraflardan olay
lara karıştıkları tes- 
bit edilen taraftarlar
dan 7'si, dün 
Adliye'ye sevk edil
di. Savcılık sorgusu
nun ardından 2 

süreri öğrenci 
grubu, can güven
likleri olmadığını 
öne sürerek, 2 saat 
meydandan ayrıl
madı.
Olay yerinde ambu

Kazada ağır 
yaralanan Ferik, 
çevredeki vatan
daşların durumu 
bildirmesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekibi 

taraftar serbest 
bırakılırken, 5'i ise 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Tutuklanan taraftar
ların, mahkemede 
verdikleri ifadelerde, 
olaylardan önce 
uyuşturucu hap ve 
alkol aldıklarını 
söyledikleri öğrenil
di. Polise yönelik 
saldırıda bulunduğu 
belirlenen A. A. (30), 
M. C. (27), E. A. (20) 
ve M. S. (17) ile bir

lans hazır bek
letilirken , Çevik 
Kuvvet ekipleri 
çevrede güvenlik 
kordonu oluşturdu. 
Daha sonra 
Görükle girişine 
kadar topluca 
yürüyen grup bura
da yolu bir süre 
trafiğe kapatıp halay 
çekti. Öğrenciler 
daha sonra polis 
tarafından sağlanan 
otobüslerle evlerine 
gönderildi. Bu sıra
da Görükle merkez 
de de toplanan yak
laşık 30 kişilik 
grubu polis ikna 
ederek dağıttı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

özcanvural 1933@hotmaii.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

plakalı otomobilin 
çarpması sonucu 
ağır yaralandı.
Hulusi Ferik, 
çevredekilerin 
haber vermesiyle 
gelen 112 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil 
servisine kaldırıldı. 
Otomobil sürücüsü 
Murat Özyücel 
gözaltına alınırken, 
kazayla ilgili soruş
turmaya başlandı 

tarafından 
kaldırıldığı İnegöl 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. 
Yaşlı adamın sağlık 
durumunun ciddi 
olduğu bildirildi.

likte tutuklanan 
Y. Y. ifadesinde, 
"Bursaspor- 
Beşiktaş maçının 
oynanacağı stada 
gitmek için evden 
çıktıktan sonra 
uyuşturucu hap 
almıştım. Stadın 
yanında polislere taş 
atan grubu görünce, 
uyuşturucu hapın da 
etkisiyle kontrolümü 
kaybedip ben de 
polise taş attım.
Ancak attığım taşlar 
kimseye denk 
gelmedi" diye 
konuştu.

Üç kuruş için harcanmak!...
Bence biraz kaba olacak ama dürüst 

gazetecinin görevi politikacılara haya 
tı dar etmektir..

Daha da ötesi zindan etmek, attıkları 
her adımı izlemektir..
Nefesini enselerinde hissettirmektir..
Gazetecinin görevi tam da budur 

diyeceğim ama diyemiyorum..
Son yıllarda değiştirdiler..
Çoğunluk güçlünün yanında..
Güçlünün daha da güçlü hale 

gelmesini sağlayıp, buradaki ranttan 
yararlanmak peşindeler..

İktidarın arkasında hizalanma 
mesleği haline getirdiler..
Dürüst kalana da enayi gözüyle 

bakıyorlar..( Ben böyleyim )
Ne yazık ki böyle bu işler...
Şahsi yararı için saf değiştirenleri 

sık sık görüyoruz.
Daha yakında Gemlik'te açıkça 

yaşadık...
Aradan yıllar da geçse de bu insan

lar yüreğini temizlemek, utançtan kur
tulmak ister..

Kendini haklı çıkarmak ister..
Hele ömrünün büyük bölümünü 

verdiği hareketten kopmuşsa..
Terk ettiği geminin batmasını karaya 

vurmasını ister..
İster ki, başkalarına dönüp; 

gördünüz mü, felaketi önceden gör
müştüm diyebilsin..
Vicdanını rahatlatsın..
Hayatın her alanında böyledir..
Evliliklerde bile..
Boşanmayla aynı duygu devreye 

girer, insanın benliğini kaplar..
Taraflar ister ki öteki mutsuz olsun..
Bir türlü dikiş tutturamasın..

Siyasette de böyledir..
Hele hele bir uçtan öteki uca 

geçmişsen..
Bu geçiş sana bir de bakanlık getir

mişse..
İstersin ki bir önceki, yıllarını 

verdiğin partin dibe vursun..
Vursun ki keyifle gördünüz mü 

diyesin..
Kültür bakanı Ertuğrul Günay'ın 

durumu böyle bir durumdur..
"CHP seçimde barajı aşamayacak 

"diyor..
Aradan dört yıl geçmiş ruhunu hâlâ 

temizleyememiş, koltuk için saf 
değiştirmediğini kabul ettirememiş..
Şimdi tek umudu var; CHP'nin bat

ması!..
CHP barajı aşamayabilir diye demeç 

vermesi bu sebepledir..
CHP sürünsün ki kendi yücelsin..
Anlaşılan başka türlü vicdanını 

rahatlatamayacak, yüreğini temizleye- 
meyecek..
Görüyorsunuz bazıları için hayat ne 

kadar acı..
Kendilerini üç kuruş için harcıyor

lar...

ABONE OLDUNUZ MU?
GEHLİA'I» İU GÛNIÛA «İTASI GAZETESİ• ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:1933@hotmaii.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 

t

Gözlem..
Dün İstiklal Caddesi’nden eski Pazar 

Caddesi’ne doğru giderken, birkaç seçim 
bürosunun önünden geçtim.

Göz ucuyla baktığımda, birkaç masada 
oturup dinlenen vatandaşlardan başka 
kimsenin olmadığını gördüm.

Bu gözlemim bir partiye ait değil.
CHP, AKP ve SP’nin seçim bürolarını içe 

riyordu.
İşimi görüp geri dönerken, bir esnaf arka 

daşla karşılaştım.
"Seçimler nasıl gidiyor” diye sordu.
Ben, "Senin gözlemin ne” dedim.
"Sabah beri oturuyoruz.
Seçim propagandası için gelenleri önem

semiyoruz bile. •
Dün, bir bayan mağazama girdi. Elindeki 

broşürü bırakıp çıktı. Sinirlendim.
İşini kehren yapıyormuş gibi bir hava 

sezdim.”
Sessiz bir kitle ile seçime gidiyor 

Türkiye.
Liderlerin kürsülerde kalitesiz bağrışma 

lan..
Birbirlerine hakarete varan sözleri..
Sert üsluplar, kızgın yüzler, alaycı suçla

malar..^ ‘
Böyle konuşmaların yapıldığı kanalları 

değiştiriyorum.
Sinir sistemimi bozuyorlar..
Birbirlerine saldırarak, bağırarak oy 

toplamak dönemi kapandı.
AKP lideri, Anayasayı tek başına değişi- 

tirecek bir çoğunluğun derdinde.
Muhafazakar oyların başka partileri git 

meşini önlemek isterken, MHP’den oy çal
mak için en olmadık yöntemler ve metod- 
lar deniyor.

İç ve dış güçler ile insanların özelini giri 
yorlar.

Kameralar, kasetler, internetler, e-mailler, 
karanlık ve bulanık işler...

Bu durum siyaset tarihimizin hiçbir 
döneminde yaşanmadı.
Bir kez Yassıada duruşmalarında rah

metli Menderes ile Hülya Sözen arasındaki 
gönül ilişkisi bu kadar rezilce ortaya kon
muştu.

Koltuğu bırakmamak için yaşadığımız bu 
rezilliklere vatandaş hoş bakmıyor.

Hatta kızıyor.
Siyasetçiler iktidara geldiğinde neler 

yapacakları yerine belden aşağı savaşıyor
lar.

Bunları yapanlar ise muhafazakarlıklarıy
la övünenler.

Böyle muhafazakarlıkları olmaz olsun.
Seçimlere bir ay var.
önümüzdeki günlerde neler göreceğiz 

belli değil.
Çok değişik sürprizler ile karşılaşabiliriz.
Ama bunlar vatandaşın gerçekten ilgisini 

çekmiyor.
Sokaktaki vatandaş ekmek derdinde.
Dürüst bir seçim istiyor.
Bunu sağlamak liderlerin elinde.

Has Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sünnetçioğlu 
ve Gemlik İlçe 
Yöneticileri yerel 
basın mensuplarıyla 
yemekte biraraya 
geldi.
Önceki gün saat 
18.oo de Paşa 
Restaurantta verilen 
yemeğe, Has Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Sünnetçioğlu, Bursa 
2. sıra milletvekili 
adayı Hayrünisa 
Kökbıyık, Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur ve ilçe yöne
tim kurulu üyeleri, 
gençlik ve kadın kol
ları üyeleri katıldı. 
Yemekte konuşan 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, 12 Haziran 
seçimlerine Has 
Parti olarak hazır 
olduklarını, ilçede 
kapı kapı dolaşarak 
Has Parti’nin seçim 
programı seçmen
lere anlattıklarını 
söyledi.
Has Parti Bursa 
milletvekili adayı 
Hayrünisa Kökbıyık 
konuşmasında, par
tilerinin kadın aday
lara büyük önem 
verdiklerini, kadının 
siyasette yer 
almasını istediklerini 
söyledi.
AKP’nin iktidara 
geldiğinde başörtülü 
milletvekilinin parla
mentoda soktukla 
rım ancak bu seçim
lerde başörtülü 
bayanları aday 
yapmadıklarını 
belirterek, "Söze 
değil öze bakmak

Bursaspor’a ceza yağdı
Türkiye Futbol Fede 
rasyonu Yönetim 
Kurulu, Spor Toto 
Süper Lig'in 32. haf
tasında, stat dışın
daki taraftar olayları 
nedeniyle iptal 
edilen Bursaspor- 
Beşiktaş maçında 
Bursaspor'u 3-0 
hükmen yenik ilan 
etti. TFF ayrıca 
Bursaspor’a 5 maç 
tarafsız sahada 
seyircisiz oynama 
cezası verdi.
TFF ayrıca bu hafta 
sonu İstanbul'da 
oynanacak olan 
Kasımpaşa-

gerekir” dedi. 
AKP’nin sağlık poli
tikalarına değinen 
Kökbıyık, 2002 yılın
da Dünya Banka 
sı’nın KT-Türkiye’de 
sağlık sektörü için 
hazırlanan programı 
AKP’nin uygu
ladığını belirtti. Aile 
hekimliğinin sosyal 
olgu olarak değil, 
işletme mantığıyla 
yürütüldüğünü 
söyleyen Hayrünisa 
Kökbıyık, Bölge 
Hastanelerinde ve 
üniversite has
tanelerinde ciddi 
sıkıntıların bulun
duğuna dikkat çekti. 
Hastayı müşteri 
olarak gören zih
niyetin yanlış 
olduğunu belirterek, 
"Bu politikaları red 
ediyoruz. Sağlık işi 
piyasının insafına 
bırakılamaz" dedi. 
Has Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sünnetçioğlu 
ise konuşmasında, 
Has Parti’nin 1.2 
Haziran seçimlerine 
katılabilmek için 
18 günde 81 ilde 
örgütlendiğini, 
"Bize bunlar seçime

Bursaspor maçına 
ve Bursaspor'un 
önümüzdeki sezon 
oynayacağı ilk 2 
deplasman maçına 
da yeşil-beyazlı ta 
raftarların alınmaya
cağını açıkladı.

katılamaz dediler, 
teşkilatlandık. 
Barajı aşamaz 
dediler. İnşallah aşa
cağız. Yapılan 
anketlerde iki par
tinin dışında hangi 
partiye oy vere
ceksiniz dendiğinde 
Has Parti’ye diyor. 
Bu seçimlerde Has 
Parti, barajı aşıp 
parlamentoda yerini 
alacak" dedi.
AKP iktidarının 8.5 
yılda başörtüsü 
sorununu 
çözmediğine 
dikkat çeken 
Sünnetçioğlu, seçim 
meydanlarında 
liderlerin birbirlerine 
söyledikleri sözlerin 
ve uslübün yakışık
sız olduğunu 
belirterek,

Alınan bu kararlar 
sonucunda Beşiktaş 
hükmen galip ilan 
edildiği için puanını 
50'ye yükseltirken, 
Bursaspor ise 55 
puanda kaldı. 
Bursaspor, sezonun 

"Biz sistem ile ilgili 
eleştirileri dile 
getiriyoruz. 
Türkiye’de hala 
vesayet sistemi 
vardır. Uygulanan 
ekonomik model 
Kemal Derviş mode
lidir. Bütün sıkın
tıların başı bu 
modeldir." 
şeklinde konuştu. 
Esnafın tüm vergi
lerini kaldıracak
larını ve yüzde 1 
vergi alacaklarını 
söyleyen 
Sünnetçioğlu, 
"Devlet bütçesinin 
yüzde 67 sini 
ÖTV ve KDV 
alınıyor, yüzde 24 ü 
işçi ve memur 
maaşlarından, 
yüzde 9 şirketler
den" dedi.

son haftasında 
sahasında oynaya* 
cağı Gençlerbirliği : 
maçı ve önümüzdeki 
sezonun ilk 4 iç 
saha maçını tarafsız 
sahada seyircisiz 
oynayacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ozmen; “Ciftçi kar gibi eriyor ’
Saadet Gemlik İlçe 
Teşkilatı Yeniköy'ü 
ziyaret etti.
İlçe yönetim 
kurulu üyeleriyle 
gerçekleştirilen 
ziyarette ülke gün
demiyle ilgili par
tisinin görüşlerini 
aktaran İlçe Başka 
m Sedat Ozmen 
"8,5 yıllık AKP ikti
darında toplumu- 
muzun her kesimi 
fakirleşti, işsizlik 
arttı, sizler çiftçiler 
olarak emeğinizin 
karşılığını alamı 
yorsunuz, gençler 
şehrimizi terk edip 
başka yerlerde iş 
arıyor" diyerek 
ülkemizin düşürül 
düğü durumu 
anlatarak bütün bu 
sorunların Saadet 
Partisi'nin milli 
reçeteleriyle 
çözüleceğini

vurguladı. 
Çiftçimizin bugüne 
kadar bu derece 
bir feryadını pek 
duymadıklarını 
söyleyen Özmen, 
"çiftçimiz, kar gibi 
eriyoruz" diyerek 
feryat ediyor” 
dedi.
Köylerinden göç 
eden gençler 
babalarından ev 
kirası istiyor!
Çiftçilikle hayatını 
sürdüremeyerek 
bazı sanayi şehir 
ve kasabalarına 
göç eden genç 
nüfusun bazıları

mn bir müddet 
çalıştıktan sonra 
işsiz kaldığını, 
tekrar köylerine de 
dönemediklerine 
şahit olduklarına 
dikkat çeken 
Sedat Ozmen, 
"Bu gençler 
sonunda babala 
rından kira parası, 
elektrik parası gibi 
yardım talebinde 
bulunuyorlar. İşte 
AKP iktidarının 
8-5 yılda ne hale 
getirdiği ortada! 
Ama onlara 
bakarsanız her şey 
süt liman. ” dedi.

Sena Kaleli esnalı dolaştı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkan 
Yardımcısı 
ve Bursa 
milletvekili adayı 
Sena Kaleli, 
önceki gün 
geldiği ilçemizde 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’m ziyaret 
ettikten sonra 
esnafı gezerek, 
CHP’nin seçim 
çalışmalarını 
anlattı. 
İstiklal Caddesi ve 
İbrahim Akıt 
Caddesi’ndeki 
esnafı işyerlerine

uğrayan Sena 
Kaleli ve ilçe 
yöneticileri 
esnafı tek tek 
gezerek, 12

Haziran günü 
yapılacak 
seçimlerde parti
lerini destek
lemelerini istedi.

erdilli termal 
armutlu -yalova

Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline 
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz
ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI! 
01.06.2011 - 15.09.2011 
tarihleri arasında,, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

Kaplıcalar Mevkii No : 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 53141 25 
0 226 53144 20 
O 226 531 31 45 

Fax : O 226 531 08 09
Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi" &Türk hamamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center 

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sicak soğuk kaplıca suyu

AKP iktidarı döne
minde birçok sorun 
gibi gençliğin de 
unutulduğunu ifade 
eden Saadet Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı 
Nurullah Şıvgın, 
yanlış eğitim müfre
datıyla gençlerin 
ahlak ve maneviyat
tan uzaklaştırıldığını 
belirtti. Türkiye'nin 
en temel ve en 
önemli sorununun 
gençlik ve eğitim 
olduğunu ifade eden 
Şıvgın; "Günümüz 
dünyasında 
ülkelerin gücü ve 
zenginliği genç 
nüfusu ile ölçülmek
tedir. Türkiye'nin 
gelecek umutlarının 
temelinde genç 
nüfus vardır. Batının 
yetersiz genç nüfu 
su nedeniyle gele
cek umutları yoktur. 
Merhum Erbakan 
Hocamızın dediği 
gibi bir milletin en 
büyük gücü tankı 
değildir, parası 
değildir, imanlı 
evlatlarıdır. İmanlı 
ve şuurlu evlat

larımız bizim en 
büyük hazinemizdir. 
Fakat gençlerimiz 
ihmal edilmektedir. 
Hiç bitmeyen iktidar 
muhalefet çekişmesi 
içinde gençliğe 
önem verilmemekte
dir" dedi.
Gayri ahlaki diziler 
ve filmlerin gençleri 
temel ahlaki değer
lerden uzak
laştırdığını aktaran 
Şıvgın, ailelerin 
dağılmaya başladı 
ğını, uyuşturucu ve 
kötü alışkanlıkların 
ciddi boyutlara 
ulaştığını aktardı. 
Bütün bu problem
lerin çözüm nok
tasının Saadet 
Partisi olduğunu 
dile getiren Nurullah 
Şıvgın, "Çünkü biz 
bunları çözecek bilgi 

ve tecrübeye 
sahibiz. Milli Görüş 
iktidarında bu 
ülkenin eğitim soru
nunu çözeceğiz. 
Müfredat değişecek, 
milli programlar 
uygulanacak. 
Faydasız ve ağır 
sınavlar kaldırılacak. 
Eğitimin her 
kademesi ücretsiz 
olacak. Üniversite 
harçları kaldırılacak, 
öğrenci bursları 
yüzde yüz arttırıla
cak. Rant ekonomi 
sinden üretim 
ekonomisine geçile
cek, mezun öğrenci
lerimize iş alanları 
oluşturulacak.
Eğitim önündeki kat
sayı başta olmak 
üzere tüm engeller 
kalkacak" diye 
konuştu.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez mııw.gemlilıkorfezgazetesi.com

m%25c4%25b1%25c4%25b1w.gemlil%25c4%25b1korfezgazetesi.com
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50 million 189 tin 930 seçmen mı kullanacak
12 Haziran 2011'de 
yapılacak 24. dönem 
milletvekili seçimle 
rine 1 aylık süre 
kaldı.
Seçime 15 siyasi 
parti katılacak.
Seçimde 7 bin 492'si 
siyasi partilerden, 
203'ü de bağımsız 
olmak üzere toplam 
7 bin 695 aday 
yarışacak.
Seçimde, 50 milyon 
189 bin 930 seçmen, 
85 Seçim çevresinde 
199 bin 207 sandıkta 
oy kullanacak.
Seçim takvimine 
göre yarın siyasi 
partilerin Seçim 
çevreleri itibariyle 
milletvekili kesin 
aday listeleri Resmi 
Gazete'de yayım
lanacak.
Yurtdışı Seçmen 
Kütüğü'ne kayıtlı 2 
milyon 568 bin 977 
seçmen, 10 Mayıs 
Sah günü itibariyle 
25 gümrük kapısında 
kurulan sandıklarda 
oy vermeye başladı.
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK)

Seçim takvimine 
göre bundan sonraki 
süreç şöyle işleye
cek:
31 Mayıs Sah: Radyo 
ve televizyonda 
yayın için başvuran 
siyasi partilerin 
radyo ve televizyon
da yapacakları prop
aganda konuş
malarının yayın ve 
zaman sıralarının 
belirlenmesi için 
Yüksek Seçim Kuru 
lunca ad çekilecek.
2 Haziran Perşembe: 
Seçim propagandası 
ve yasakları başlaya
cak.
5 Haziran Pazar: 
Radyo ve televizyon 
propaganda konuş
maları başlayacak.
6 Haziran Pazartesi: 
Görevlilerle ilgili 

eğitim çalışmaları 
tamamlanacak, ilçe 
Seçim kurullarınca 
sandık kurulları 
başkanlarına, Seçim 
araç ve gereçlerini 
ihtiva edecek şekilde 
teslim edilmesi 
gereken malzeme 
torbalarının hazırlan
masının bitirilecek. 
Seçmen bilgi kağıt
larının seçmenlere 
dağıtımı tamam
lanacak ve dağıtıla
mayanların ilgili ilçe 
Seçim kurulu 
başkanlıklarına tesli
mi yapılacak.
9 Haziran Perşembe: 
Tutuklu ve taksirli 
suçlardan hükümlü 
askı listeleri kesin
leştirilecek.
10 Haziran Cuma: 
Kesinleştirilen tutuk

lu ve taksirli suçlar
dan hükümlü seç
men listelerinin 
çoğaltılma işlemi 
tamamlanacak.
11 Haziran 
Cumartesi: Seçim 
propagandasının 
sonu (saat: 18. 00) 
12 Haziran Pazar: Oy 
verme günü ve 
Seçim yasaklarının 
sona ermesi (saat: 
24. 00)"
-İLLERE GÖRE 
MİLLETVEKİLİ 
SAYISI-
Seçimde, İstanbul üç 
Seçim bölgesinden 
85, Ankara iki Seçim 
bölgesinden 31 ve 
İzmir de iki Seçim 
bölgesinden 16 mil
letvekilini parlamen
toya gönderecek. 
YSK, illerin Seçim 
çevrelerine göre 
çıkaracakları mil
letvekili sayılarını 
2010 yılı adrese daya 
lı nüfus kayıt sistem
ine göre yeniden 
belirledi. Buna göre, 
Ankara'nın milletve 
kili sayısı 3, İstan
bul'un 15, İzmir,

Bursa, Gaziantep ve 
Kocaeli'nin ise mil
letvekili sayıları 2'şer 
arttı. Sakarya, Antal 
ya, Tekirdağ, Diyarba 
kır, Şanlıurfa, Van, 
Şırnak ve Kayseri 
illeri ise milletvekili 
sayılarını birer 
artırdı.
Afyon kara hi sar, 
Konya, Tokat, Trab 
zon ve Yozgat'ın mil
letvekili sayıları 2 
azalırken, Ağrı, Ay 
din, Bitlis, Çankırı, 
Çorum, Edirne, 
Erzincan, Erzurum, 
Giresun, İsparta, 
Mersin, Kastamonu, 
Kırşehir, Kütahya, 
Malatya, Ordu, 
Sinop, Sivas, Aksa 
ray, Bayburt, Kara 
man, Kırıkkale ve 
Karabük milletvekili 
sayıları ise birer 
azaldı.
Nüfusu iki milletveki 
li çıkarmak için 
yeterli olmayan illere 
iki milletvekili çıkar
ma hakkı tanıyan 
5922 sayılı Millet 
vekili Seçimi Kanu 
nu'nda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 
Kanunu'nun ilgili 
hükmünün Anayasa 
Mahkemesi'nce iptal 
edilmesi nedeniyle 
Bayburt'un millet 
vekili sayısı 1'de 
kaldı.
-SEÇİM 
BÖLGELERİ- 
YSK, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'in 
Seçim bölgelerinin 
milletvekili dağılı 
mim da hesapladı. 
Buna göre 2 Seçim 
bölgesinden oluşan 
Ankara'da birinci 
Seçim bölgesinden 
16, ikinci Seçim böl
gesinden ise 15, 3 
Seçim bölgesine 
ayrılan İstanbul'da 
birinci Seçim böl
gesinin milletvekili 
sayısı 30, ikinci 
Seçim bölgesinin 
milletvekili sayısı 27, 
üçüncü Seçim böl
gesinin milletvekili 
sayısı ise 28 oldu. İki 
Seçim bölgesinden 
oluşan İzmir'de ise 
her Seçim bölgesi 
13'er milletvekili 
çıkaracak.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAIOJK

ELEMAN
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

LİSE MEZUNU ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİNE SAHİP 

DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ALINACAKTIR 

MÜRACAAT : TÜLAY HANIM 
TEL:0 224 512 02 96 
ADRES : UMURBEY SANAYİ 

BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU
NO:1 GEMLİK/BURSA

ElEMflNLAR 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

DEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

0 539 303 76 03
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Gemlik Sınav 
Dergisi Dersha 
nesi’nde motivas 
yon seminerleri 
devam ediyor. 
Sınav Dershanesi’n 
de yaklaşık iki aydır 
haftalık olarak 
düzenlenen semi
nerlerin bu haftaki 
konuğu Uzman 
Pedagog Murat Uçar 
oldu. Uçar, öğren
cilere yönelik "Sınav 
Kaygısı ve Kaygı ile 
Baş Etme Yolları" 
konulu bir seminer 
verdi.
Sınavların yaklaş
ması ile artan kaygı 
ve stresi azaltmak, 
öğrenci motivas 
yonunu üst nokta
lara çıkartmak için 
düzenlenen semi
nerle çok büyük bir 
öğrenci katılımı 
gerçekleşti. Sınav 
Dershanesinin yeni 
binasında gerçek
leşen seminerde 
öğrenciler güzel 
dakikalar yaşadı. 
Uzman Pedagog 
Murat Uçar sınav ile 
ilgili öğrencilerin 
merak ettikleri soru
ları cevapladı heye
canı azaltmanın yol
larını anlattı.
Yine aynı gün

11 V

Oamenaiaınasınılalıasyufiılaıtıaslaılı
MEB'in 1 Haziran'da 
yapacağı 30 bin 
öğretmen ataması 
için başvurular 
başladı.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın (MEB) 1 
Haziran'da yapacağı

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ -İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım. 
Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0 224 573 43 25 
GSM . 0 536 813 08 36

velilerin öğrenciler 
üzerindeki etkileride 
düşünülerek 
velilere yönelik 
"Ergenlik Dönemi ve 
Veli Olabilme 
Sanatı" konulu 
başka bir seminer 
düzenlendi.
Sınavlara hazırlanan 
öğrencilerin velilere 
bu süreçte çocuk
larına nasıl

30 bin öğretmen 
ataması için başvu
rular, 12 Mayıs 
Perşembe günü 
başladı. MEB, 
Öğretmenlerin 
Atama ve Yer Değiş 
tirme Yönetmeliği 

destek olabilecek
lerine yönelik 
bilgi sahibi 
oldular.
Sınav Dershaneleri 
yetkilileri sınavların 
yaklaştığı bu 
dönemde sınavlara 
hazırlanan tüm 
öğrencilere 
benzer çalışmaların 
daha sıklıkla yapıla
cağını bildirdiler.

hükümleri çerçe 
vesinde, 2009 ve 
2010 KPSSP10 
sonuçlarına göre ilk 
atama, hizmet süre
sine 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 
yapacak.
Öğretmenlik için 
başvuruda bulu
nacaklar, Elektronik 
Başvuru Formu'na 
yansıtılacak olan 
eğitim kurumlan 
arasından en fazla 
25 eğitim kurumunu 
tercih edebilecek. 
Tercihler, atama 
yapılacak eğitim 
kurumlan arasından 
aynı ilden veya 
farklı illerden iste
nilen öncelikte 
seçilebilecek.

Bilgi yarışması finalinde 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

öğrencileri ikinci oldu

2010/2011 Eğitim 
Öğretim yılı 7 
merkez ilçe birincisi 
ilköğretim okulları il 
finali BTSO Oğuz 
Kaan Koksal, çok 
amaçlı salonunda 
11 Mayıs 2011 
Çarşamba günü 
gerçekleştirildi. 
Gürsü İlçesi: 
Hacı Huriye Tinç 
İlköğretim Okulu 
Yıldırım İlçesi: 
Özel Nilüfer İlköğre
tim Okulu 
Nilüfer İlçesi: 
uzeı' ıiKoaı’ıar 
İlköğretim Okulu 
Kestel İlçesi: 
Çataltepe İlköğretim 
Okulu
Gemlik İlçesi: 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu 
Mudanya İlçesi: 
Mütareke 
İlköğretim Okulu 
Osmangazi İlçesi: 
Hamzabey 
İlköğretim Okulu 
Merkez ilçe. 
okullarının gerçek
leştirdiği bilgi 
yarışması zamana 
karşı 15 sorudan < 
oluşturulmuş olup 
yarışma sonunda 
15 soruyu doğru 
cevaplayan Nilüfer 
Özel İlkbahar 
İlköğretim Okulu,

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 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Dursun Ali Özdemir ismine kayıtlı YHB 200 TR 00102747 
sicil nolu yazar kasa ruhsatı kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. DURSUN ALİ ÖZDEMİR

Gemlik Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu ve 
Yıldırım Özel Nilüfer 
Yıldırım İlköğretim 
Okulları sorulara

tim Okulu öğrenci
leri Fatih Çelik, 
Bensu Zadeoğlu ve 
Bekir Boştancı’yı 
tebrik ettiler.

verdikleri doğru 
cevap sürelerine 
göre sıralanarak ilk 
üç dereceyi 
almışlardır.
Nilüfer Özel İlkbahar 
İlköğretim Okulu 
3.57dk. süreyle 1. 
Gemlik Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
4.35 dk. süreyle 2.
Yıldırım Özel Nilüfer 
İlköğretim Okulu 
6.15 dk. süreyle 
3.oldu.
Bilgi yarışmasına 
Gemlik Kaymakamı 
sayın Bilal Çelik ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sayın 
Mehmet Ercümen de 
katılarak ilçemiz 
adına yarışan 
Cumhuriyet İlköğre- 

Yarışma sonunda 
dereceye giren 
okullara ödüllerini 
Gemlik Kaymakamı 
Sayın Bilal Çelik ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sayın 
Mehmet Ercümen 
verdiler.
Süre farkıyla İl İkin
cisi olan Gemlik 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu öğrenci
lerini okul müdür 
Adnan Uluğ ve 
öğretmenleri de 
tebrik edip, ayrıca 
okullarında bu 
öğrencileri ödül
lendireceğini 
belirterek, başarıla 
rını bir kez daha 
tescil ettiren öğren
cilerini kutladılar.
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Okullarda kara tah
tanın yerini alan 
akıllı tahtalar artık 
öğrenciler tarafın
dan evden de takip 
edilebilecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nün 
koordinatörlüğünde 
düzenlenen "e- 
biko" uluslararası 
bilişim olimpiyatına 
42 ülkeden 7 bin 
150 proje katıldı. 
Her sene dünya 
genelinden binlerce 
öğrencinin katıldığı 
ve bu sene 7'ncisi 
yapılan olimpiyatta, 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki Özel 
Nilüfer Safvet 
İlköğretim Okulu, 
BİDES (bilgisayar 
destekli eğitim sis
temi) projesiyle 
finale kaldı. Finaller 
hafta sonu 
Ankara'da gerçek
leştirilecek.
Bilgisayar destekli 
eğitim sistemi pro
jesini okulun 8. sınıf 
öğrencileri Emre 
Tosun ve Kerem 
Düzenli birlikte

hazırladı. Yaklaşık 
bir yıldır uğraştık
ları proje sayesinde 
okuluna devam 
edemeyen ya da 
bazen gelemeyen 
öğrencilerin ders
lerinden geri 
kalmalarını önle
meyi hedefleyen 
proje ile öğrenciler 
derslere online 
olarak bağlanabile
cek. Önceki hafta
larda İstanbul'da 
yapılan bilgisayar 
olimpiyatında 
Türkiye birincisi 
olan Özel Nilüfer 
Safvet Koleji'nin 8. 
sınıf öğrencileri 
Emre ve Kerem, 
"Projemizin gayesi 
derslere online 
bağlanabilmek. Bir 
gün okulda öğret
menimizin akıllı tah
taya yazdıklarını 
akıllı tahtanın kendi 

programı sayesinde 
kaydedebildiğim 
gördük. Akıllı tah
tanın bu özelliğin
den ilham alarak, 
derste tahtaya 
çizilen ve yapılan 
işlemleri anında 
kaydedebilen ve 
anında aktarabilen 
bir yazılım geliştir 
dik. Projemizde kul
lanılacak olan 
yazılımı hazırlarken 
öğretmenimizin 
okulda öğrenci bil
gisayarlarını kontrol 
eden programların
dan da esinlendik. 
Programırhız, 'Söz 
Al' butonu sayesin 
de soru sorabilme 
imkanı sağlıyor. 
Geliştirilmiş paneli 
sayesinde öğrenci 
arkadaşımız evin
den söz alarak 
mikrofonu 
sayesinde Öğret

meniyle online 
olarak iletişim 
kurabilecek ve soru 
sorabilecek" 
dedi.
Okulun bilişim 
proje olimpiyatları 
koordinatörü İhsan 
Ünlü de; "Şu an 
hemen hemen 
bütün özel 
okullarımız akıllı 
tahta sistemine 
geçti. Biz de okul 
olarak bu sisteme 
Türkiye'de ilk geçen 
okullardanız. Milli 
Eğitim Bakanlığı da 
Fatih projesiyle 
bütün devlet 
okullarımızı akıllı 
tahtalarla tanıştıra
cak. Öğrencilerim
izin geliştirdiği bu 
proje akıllı tahtayla 
bütünleşmiş bir 
program. Çeşitli 
sebeplerden dolayı 
okula gelemeyen 
veya anlatılan bir 
konuyu anlamamış 
olan öğrenci, pro
jemiz sayesinde 
evinden sınıftaki 
arkadaşlarıyla aynı 
anda dersi dinleyip 
derse katılacak.” 
dedi.

İftİİB 
İMİMİ IMlİf
TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası, 
12. Otomotiv ve 
Üretim Teknolojileri 
Sempozyumu'nu 13- 
14 Mayıs 2011 tari
hinde Bursa'da 
TÜYAP Fuar 
Merkezi'nde gerçek
leştiriliyor.
TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Mart, otomotiv 
sanayisinin gelişmiş 
ülke ekonomilerinin 
en büyük aktör
lerinden biri olduğu
na dikkat çekti.
Başkan Mart otomo
tivin Demir Çelik, 
petro kimya, lastik- 
plastik, elektrik, 
elektronik, boya, 
dokuma, cam, 
bakım-onarım, 
finans-pazarlama- 
sigorta sektörlerinin 
büyümesine ve 
gelişmesine tekno 
lojik olarak öncülük 

ettiğini, birlikte çok 
büyük iş olanakları 
sağladığını belirtti. 
Otomotiv endüstri 
sinin dünya çapın
daki etkinliği ve 
hacmi dikkate alın 
dığında, bugün oldu 
ğu gibi gelecekte de 
ülke ekonomisi ve 
teknolojik gelişimi 
için önemini koru
maya devam ede
ceğini kaydeden 
Başkan İbrahim 
Mart, TMMOB 
Makina Mühendis 
leri Odası tarafından 
1985 yılından bu 
yana Otomotiv 
Sempozyumu 
düzenlendiğini ifade 
etti. Kriz etkilerinin 
tartışıldığı bir 
dönemde hayata 
geçirilen 12.
Otomotiv 
Sempozyumu'nun 
"Otomotiv ve 
Üretim Teknolojileri" 
başlığı altında 
düzenlendiği 
belirtildi.

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'I
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: 5132474 Fax:5141021
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SGK’ılan çalışanlara miiıie! MIMMK SMMİİ
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
meslek kodu uygu
lamasına geçiyor, 
örneğin aynı 
işyerinde çalışan 
bulaşıkçı asgari 
ücretten gösteri 
lirken aşçı daha 
yüksekten gösterile
cek. İkisi de asgari
den gösterilmek 
istenirse sistem 
bunu kabul 
etmeyecek.
Habere göre, 
Türkiye'de 10 
milyon 400 bin 
çalışandan yaklaşık 
4,5 milyonunun SSK 
primi asgari ücret 
üzerinden yatıyor. 
Çoğu kişi, iş ha 
yatının tamamında 
asgari ücretten 
çalışmış gibi gös 
teriliyor. Bu nedenle 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
prim kaybı her yıl 
milyarlarca lirayı 
buluyor. Çalışan 
açısından ise primi 
düşük yatırıldığı için 
alacağı emekli 
maaşı son derece 
düşük oluyor. İşten 
ayrılması durumun
da da duş ırk Rıaem 
tazminatına razı 
olmak zorunda 
kalıyor. Bu durumun 
önüne geçmek için 
önemli bir adım atan 
SGK, meslek kodu 
uygulamasına 
geçiyor. Buna göre, 
her mesleğin bir 
kodu olacak ve 
kurum artık sigorta 
kaydı ile birlikte 
meslek kodlarını da 
girecek. Uygulama 
ile birlikte farklı 
statülerde çalışanlar 
için aynı ücret gös
terilemeyecek, sis
tem otomatik olarak 
kabul etmeyecek.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Örneğin aynı 
işyerinde çalışan 
aşçı ile bulaşıkçının 
ikisi de asgari ücret
ten gösterilemeye
cek. Bulaşıkçı en 
düşük ücret olan 
asgari ücretten 
gösterilirken aşçı 
için mecburen daha 
yüksek bir ücret 
gösterilecek. Asgari 
ücret gösterilmek 
istense de sistem 
bunu kabul 
etmeyecek.
Türkiye iki tür 
kayıt dışıhkla 
mücadele ediyor. 
Birincisi çalışanların 
hiçbir sosyal güven
lik kurumuna tabi 
olmadan istihdam 
edilmesi. Bu oran 
TÜİK'e göre .yüzde 
43. Buna göre yak
laşık 9 milyon 300 
bin kişi sigortasız 
çalıştırılıyor. Bu 
kişilerden devlet 
sosyal güvenlik 
primi ve vergi 
alamıyor. Sadece bu 
kişiler nedeniyle 
kurumun prim kaybı 
26 milyar lira 
civarında. Kayıt 
dişiliğin ikinci şekli 
ise kişilerin sosyal 
güvenliğe kayıtlı 
olmasına rağmen 
SGK'ya gerçek 
maaşlarının altında 
bildirilmesi. Çalışan
ların önemli bir 
kısmı en alt düzey

olan asgari ücretten 
gösteriliyor.
Toplam çalışanların 
yaklaşık yüzde 
44'ünün primi 
asgari ücretten 
ödeniyor.
Ancak bu kişilerin 
gerçek maaşı, 
asgari ücretin 
üzerinde. Bu yolla 
hem devlet hem de 
çalışan ciddi şekilde 
kayba uğruyor. 
'Kayıt içindeki kayıt 
dişilik' olarak ifade 
edilen bu duruma 
savaş açan SGK'nın 
yeni uygulaması 
özellikle orta 
düzey çalışanları 
sevindirecek.
Yeni uygulama 
ile beyaz yakalılar 
ile orta düzey 
çalışanların asgari 
ücretten 
bildirilmesinin 
önüne geçilmesi 
amaçlanıyor. 
Düzenleme ile 
hem yatırılan prim 
her yıl yükseltilecek 
hem de nitelikli per
sonel asgari ücret
ten gösterilemeye
cek. Örneğin artık 
bir mühendisin 
maaşı, asgari 
ücretten bildirile- 
meyecek.
Ya da bir işyerinde 
çalışan tekniker ile 
mühendis için aynı 
primin bildirilmesi 
önlenecek.

"Petrol ve döviz 
kuru arttı, artışlar 
Cuma günü zam 
olarak dönebilir" 
Düşüşe geçen ham 
petrol fiyatları, 
Türkiye'de pazartesi 
günü tüketicinin 
cebine benzinde 10, 
motorinde 8 kuruş 
indirimle döndü. 
Ancak indirim mut
luluğu kısa süre
ceğe benziyor. 
Çünkü artışa geçen 
ham petrol fiyatlar- 
larıyla hafta sonuna 
doğru yeni zam 
gelme olasılığı yük
sek. Son 10 günde 
düşen fiyatlar 
üzerine TÜPRAŞ 
geçtiğimiz pazartesi 
uzun zaman sonra 
ilk defa hem benzin 
hem de motorine 
aynı anda 8-10 
kuruş indirim yaptı. 
Ancak geçen hafta 
110 doların altına 
düşen fiyatlar

Cari açıkta büyük artış
Cari açık Mart 
ayında 10 milyar 
dolara yaklaştı. İlk 
üç aydaki açık 22 
milyar doları aştı. 
Cari açığın 
beklentileri aşması

((■ill'll III CÛILÛI Hull CllETEll

ABONE 
OLDUNUZ MU? 
‘ ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

bugün fiyatlar tekrar 
117 dolar seviyeleri 
ne yükseldi.
Habere göre, 
uzmanlar 
TÜPRAŞ'ın yaptığı 
indirimde tüm mar
jını kullandığını 
belirterek, "Son 
birkaç günde ham 
petrol de ve döviz 
kuru da arttı.
Artışlar cuma günü 
zam olarak 
dönebilir. TÜPRAŞ 
bunu pazartesiye 
kadar da sübvanse 
edebilir ancak zam 
olacağı görünüyor" 

sonrası dolar 
1,57'yi aştı. 
Dış ticaret açığında 
ki genişlemenin 
etkisiyle cari açıkta 
makas büyümeye 
devam ediyor.

NÖBETÇİ ECZANE
13 Mayıs 2011 Cuma 

YASEMİN ECZANESİ

değerlendirmesi 
yaptı. TÜPRAŞ 
rafinerileri 
dünya piyasaların
daki ham petrol fiy
atları ile 
Türkiye'deki döviz 
kurunu dikkate 
alarak 5 günlük 
periyotlarda yeni 
fiyatları belirliyor. 
Fiyatlar Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na (EPDK) 
bildiriyor. Kurum 
denetim görevi 
kapsamında fiyatları 
yakından takip 
ediyor.

Merkez Bankası 
cari açığın Mart'ta 
9.76 milyar dolar 
olduğunu açıkladı. 
CNBC-e anketinde 
8.2 milyar dolarlık 
açık bekleniyordu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 613 M 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastane»! 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5*14 80 88

/ 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

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

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 -,3 1O 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Bursa 
Mudanya
Yen i kapı 
Yalova 
İDO imam Ask 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

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

ın
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

Gemlik Körfez
GENLİK'İNİLK GÜNLÜK »İYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3964 
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)



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
k GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ 
B/ HAFTA İÇİ GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500 TL’den
k BAŞLAYAN FİYATLARLA

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

t Ç®pez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen 

grgl Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır

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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

8.000 TL

oza IIVKCNT ILKOGRCÎIM OKULU
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.ki 2.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

I4 Mayıs 2011Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(a?gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Slaara Vermedi Diye, 
Boğazını Kesip Öldürdü
Bursa'da psikolojik sorunları olduğu 
öne sürülen 31 yaşındaki Ömer Türker, 
işine giderken yolunu kestiği 7 çocuk 
babası 45 yaşındaki Nuri Çalışkan'ı, 
kendisine sigara vermediği için "Ne olur 
yapma" diyerek yalvarmasına rağmen, 
kafasına sopa ile vurup boğazını bıçak
la keserek öldürdü. Haberi syf 3’de

İHI Wİ İBİMİ Mil Mi
Büyükşehir Belediyesi seçim öncesi Çarşı Deresi’ne el attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından rekreasyon projesi 
kapsamında yapılan Çarşı 
Deresi’nin yeniden düzen
leme çalışmalarına başlandı. 
Belediye Başkanvekili Yıl 
maz, 16 Mayıs 2011 Pazartesi 
günü düzenleme nedeniyle 
Büyükşehir Belediyesi tara 
tından işe başlama nedeniyle 
bir tören düzenleneceğini 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

5.400 TL

SP Organizasyon Komitesi Başkanı Mus 
tafa Demir, haftalık değerlendirme toplan
tısında yaptıkları çalışmaları ve seçime 
kadar yapacakları hakkında bilgi verdi. 6’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Dikkatimi çekenler
Dün, Orhangazi Caddesi’nden 

Çevre Yolu’na doğru araçla ilerler 
ken, bozuk asfaltlarda bata çıka 
Hürriyet Caddesi girişine 
geldiğimde asfalt makinaları ile 
karşılaştım.
Aracı yolun kenarına park ettikten 

sonra, ne olup gittiğine bakmak için 
fotoğraf makinamı alıp araçtan 
indim.
BUSKİ tarafından bu yolda aylar 

süren bir alt yapı çalışması vardı.
Hürriyet Caddesi, yağışlı havalar

da su baskınına uğrayan, işyerleri 
ve konutları zarar gören bir bölge 
miz. Devamı sayfa 4’de

elegancecs.com.tr

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...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sîzleri de 
yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir..

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : O 224 513 92 40 
Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.ki
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
elegancecs.com.tr
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İstikrar sürsün mü?
AKP 'nin seçim sloganı...
İstikrar sürsün.
Türkiye büyüsün...
Bu ne menem .istikrarsa...
İşsizlik üst düzeylerde...
İstikrar sürsün...
Emekli maaşını daha cebine koy

madan tüketiyor...
İstikrar sürsün.
Memur ayı denk getiremiyor...
İstikrar sürsün.
Cari açık sürekli büyüyor.
İstikrar sürsün, 
eti ithal ediyoruz. 
İstikrar sürsün. 
Peş peşe icra daireleri açılıyor. 
İstikrar sürsün.
Cezaevleri dolup taşıyor.
İstikrar sürsün.
Kredi ve kredi kartı borçları kuşaktan 

kuşağa devrolunuyor.
İstikrar sürsün.
Akaryakıt zam üstüne zam yiyor, 
istikrar sürsün.
Çiftçinin emeği,ahn teri tarlada kah 

yor.
İstikrar sürsün.
Kayıt dışı ekonomi dizginlenemiyor.
İstikrar sürsün.
Gazetelerin üçüncü sayfaları geçim

sizlikten kaynaklanan cinayet haber
leriyle dolu...
İstikrar sürsün.
Ortak dinlemeleri had safhada..
İstikrar sürsün.
Hukuk sürekli zedeleniyor.
İstikrar sürsün.
Bir milyon yedi yüz bin öğrenci 

kuşku içinde...
İstikrar sürsün.
İlk ve orta öğretim sınıflarında öğren

ciler üst üste...
İstikrar sürsün.
eğitimin kalitesi sürekli düşüyor.
İstikrar sürsün.
Kadına şiddet biçim değiştirerek 

artıyor.
istikrar sürsün.
Muhalif belediyeler baskın üstüne 

baskına uğruyor.
İstikrar sürsün...
Yandaşlar büyüsün.
İstikrar sürsün.

KAŞIDI BIKUMIK 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

Büyükşehir Be tediyesi seçim öncesi Çarşı Deresi’ne el attı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan rekreasyon pro
jesi kapsamında 
yapılan Çarşı 
Deresi’nin yeniden 
düzenleme çalış
malarına başlandı. 
Geçtiğimiz hafta 
Belediye Meclisi’nde 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
meclis üyelerine 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yeniden düzen
lenecek olan Çarşı 
Deresi hakkında 
bilgi verilmişti. 
Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
16 Mayıs 2011 
Pazartesi günü 
düzenleme 
nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işe başlama 
nedeniyle bir tören 
düzenleneceğini 
söyledi.
Çarşı Deresi’nin içi 
genişletilirken, yeşil 
alanlar çoğaltılarak 
vatandaşların geze
ceği alternatif bir 
alan yaratılacak. 
Derenin karşı 
tarafında ise 
kaldırımlar 
daraltılarak, 
araçların daha 
çok park etmesi 
sağlanacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe

ilçemize yaptığı 
ziyaretlerde Karsak 
ve Çarşı Derelerinin 
ıslah edileceği 
sözünü vermiş, 
ancak aradan geçen 
iki yıl içinde bu 
konuda bir adım

atılmamıştı. 
CHP’li belediye 
başkan ve 
yardımcılarının 
görevden uzak
laştırılmasından 
sonra, Belediye 
Başkanvekilliğine

AKP’li Refik 
Yılmaz’ın 
gelmesinden sonra 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ilçeye hizmetlerinin 
ani artışı dikkat 
çekiyor.

Belediye isçilerinin 1 
sözleşme farkı ödeniyor
Gemlik Belediye 
si'nde çalışan 134 
işçi, toplu sözleşme 
ile sağlanan zam 
farkları ile zamlı 
maaşlarını aldılar. 
1 Ocak 2011 ile 
14 Nisan 2011 tarih
lerini kapsayan zam 
farklarının yanı sıra, 
işçilere devlet

ikramiyelerinden 
kalan farkları da 
ödendi.
Geçtiğimiz ay biten 
toplu sözleşme 
görüşmeleri sonun
da çalışan işçiye 
maaş farkları bir 
seferde ödenirken, 
işçilere ödenecek 
maaş farkının

toplamı 84 bin 
616 lira olarak 
belirlendi, işçilere 
ayrıca devlet 
ikramiyelerinden 
kalan farkları 
olarak toplam 6 bin 
601 lira ödendi. 
Belediye işçilerine 
ödenen farkların 
toplamı olan 91 bin

217 lira, işçilerin 
maaşlarını aldıkları 
banka şubesine 
yatırıldığını söyleyen 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
“işçilerin mağdur 
edilmemeleri için 1 
farklarını bir kere de 
vermeyi uygun bul
duk” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sigaıa Veımuli Oiue, Bomi Kesil Oliiirtii YazıYORUM

Bursa'da psikolojik 
sorunları olduğu 
öne sürülen 31 
yaşındaki Ömer 
Türker, işine 
giderken yolunu 
kestiği 7 çocuk 
babası 45 yaşındaki 
Nuri Çalışkan'ı, 
kendisine sigara 
vermediği için 
"Ne olur yapma" 
diyerek yalvarması
na rağmen, kafasına 
sopa ile vurup 
boğazını bıçakla 
keserek öldürdü. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Dişbudak 
Mahallesi'nde 
motor ustası olarak 
çalıştığı işyerine 
gitmek üzere dün 
sabah Nilüfer 
Caddesi'nde Nuri 
Çalışkan'ın önü,

Gümrük OperasyonHnda İnceleme Sürüyor
Gümrükler merkezli 
yürütülen yolsuzluk, 
rüşvet ve hayali 
ihracat soruşturması 
kapsamında 5 ilde 
düzenlenen 
operasyonda 
gözaltına alınan 
14'ü kamu, görevlisi 
toplam 60 kişi bu 
sabah adliyeye 
sevk edildi. 
Operasyon kap
samında devlet 
zararının ne kadar 
olduğunun tespiti 
için çalışma 
yürütüldüğü öğrenil

MMllllllllMlM;‘IİH|İİIİ'
Bursa'da, Beşiktaş 
maçr öncesi çıkan 
olaylardan sonra 
gözaltına alınan 
40 şüpheliden, 
aralarında tribün 
liderlerinin de 
bulunduğu 13 
kişinin polisteki 
sorgulamaları 
tamamlandı.
Adliye'ye çıkartılan 
şüpheliler, "Pişman 
mısınız?" sorusuna, 
"Biz ne yaptık ki? 
Tek aşkımız Bursa 
spor" yanıtı verdi. 
Dün mahkemeye 
çıkartılan 5 kişi 
tutuklanmıştı. 
Bursa'da geçen 
cumartesi günü 
Beşiktaş maçı önce

psikolojik sorunları 
olduğu bilinen 
Ömer Türker 
tarafındankesildi. 
Türker, sigara 
istediği Nuri 
Çalışkan'ın, 
"Sigaram yok" 
demesine sinirlendi. 
Elindeki sopa ile 
Çalışkan'ın kafasına 
vurup yere düşüren 

di. Şüphelilerle 
birlikte 18 bin 600 
Euro ve 8 bin 800 
ABD doları ele 
geçirildiği belirtildi. 
İstanbul Mali 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin. 
Büyükçekmece 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nın tali
matıyla yürüttüğü 
çalışma tamamlandı. 
Şüphelilerin 
adliyeye sevk 
edilmelerinin 
ardından 

si, rakip takım 
taraftarlarının stada 
girişini engellemek 
için polisle çatışan 
ve kendilerine yar 
dımcı oldukları 
öne sürülen Kulüp 
Genel Müdürü 
Osman Nuri Biçer, 
Kulübün Bilet Satış 
Sorumlusu Sedat 
Şen ve Yönetim 
Kurulu üyesi 
Özdemir Yazıcı'nın 
da İçersinde 
bulunduğu 40 kişi, 
çeşitli tarihlerde 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerden 
17'si savcının tali
matıyla Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
bırakılırken, Adli

Türker, "Ne olur 
yapma" diye yal
varan Çalışkan'ın 
boğazını cebinden 
çıkardığı bıçakla 
kesip^kaçtı.

TUTARSIZ İFADE 
VERDİ
Görenlerin haber 
vermesi sonucu 
olay yerine gelen 

operasyona ilişkin 
bilgi verildi.
Soruşturma 
kapsamında 
9-10-11-12 Mayıs 
2011 tarihlerinde 
İstanbul'da 112, 
Bursa, Hakkari, 
İzmir, Kocaeli ve 
Artvin'de 8 olmak 
üzere 120 adrese 
eş zamanlı operas 
yon düzenlendiği 
ve aramalarda ise 
60 değişik firmaya 
ait giriş-çıkış fatu
raları, gümrük 
beyannameleri, 

ye'ye sevk edilen 
Yasin Y, Aydın A., 
Mehmet C., Emre A. 
ve Mehmet S. 
mahkemece tutuk
landı, Muhittin A. 
ile Erkan C. tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
İfadeleri alındıktan 
sonra ücretsiz bilet
leri usulsüzce taraf 
tarlara verdikleri öne 
sürülen Osman Nuri 
B., Sedat Ş. ile 'Bu 
biletlerin ücretsiz 
satılmasında her
hangi bir sakınca 
yoktur* şeklide bası
na açıklama yap
makla suçlanan 
Özdemir Y. da tutuk
lanma talebiyle sevk 

112 Acil Servisi 
ekipleri, Çalışkan'ın 
öldüğünü belirledi. 
Acı haberi alan tal
ihsiz ustanın çocuk
ları Mesut ve 
Mustafa Çalışkan, 
babalarının cese
dinin yanından uzun 
süre ayrılmadı. 
Cinayet sonrası 
kaçan ve suç aleti 
bıçak ile yakalanan 
Ömer Türker, 
getirildiği Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
verdiği tutarsız 
ifadede, "Tabelalara 
yazı yazıyordu. 'Zıt' 
yazısını silmesini 
istedim. Silmeyince 
öldürdüm" dedi. 
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet Savalı 
ğı'nca başlandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vurai

Kötü örnek oluyorlar !...

kaşeler, belgelerin 
kayıtlı olduğu 14 
hard disk, suçtan 
elde edildiği 
düşünülen 18 bin 
600 Euro, 8 bin 800 
ABD doları, 115 top 
kaçak kumaş, 3 ruh
satsız tabanca, 3 
şarjör, 1 av tüfeği ve 
165 fişek ele geçi 
rildiği açıklandı. 
Operasyon 
sürecinde elde 
edilen veriler doğrul
tusunda çalışma 
yürütüldüğü 
kaydedildi.

edildikleri nöbetçi 
mahkemece 
tutuksuz yargılan
mak üzere bırakıldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan 
aralarında tribün 
Liderleri Selim K., 
Mehmet G., Recep 
K., Kaan M., Ahmet 
Y., Habip Y., İsmail 
O., Ali Burak K., 
Ahmet S., Yücel A., 
Murat Ş., Hüseyin A. 
ile elindeki pala ile 
çevreye saldırırken 
görüntülenen Ufuk 
E.'in de bulunduğu 
diğer 13 kişi de 
dün Adliye'ye sevk 
edildi.

Demokrasiler; en az çoğunluk kadar, 
azınlıkların da önemsendiği rejim
lerdir...

Meclis'te siyasi yelpazenin her 
kanadından birer ikişer temsilci 
bulunması sadece siyasi renkliliği 
sağlamakla kalmaz; aynı zamanda 
demokrasiyi pekiştirir!..

İşte bu yüzden bu üç partinin dışın
daki partilere oy vermeyi düşünen 
seçmenler gözünüzü açın, aklınızı 
başınıza toplayıp, akıllı davranın.

Eğer 2015 seçimlerinde gerçek terci
hinizin parlamentoya yansımasını 
istiyorsanız, bu seçimlerde seçim 
barajını kaldıracak partilere oy verin...
Vermiyorsanız da...
Barajdan marajdan şikâyet eden 

mail'ler yollamayın..
Bu bir CHP reklamı değil, aklın 

yoludur..
Sayın okurlarım; Seçim işi giderek 

çığırından çıkıyor.
Seçim meydanları kıpırdadıkça, lider 

ler de toplumların dikkatini çeke
bilmek, medyada yer alabilmek için, 
projelerini anlatmak yerine, birbirleri
ni yerden yere vuruyorlar...
Aslında bu hiçbirine de yakışmıyor 

ve puan kaybettiriyor.
Gel de anlat...
Benim halkım da, kavgayı seviyor.
Ancak bu bel altı vurmalar dayanıl

maz bir noktaya geliyor.
Hele son günlerdeki karşılıklı atış

malar ve neredeyse hakarete varan 
konuşmalar iyi karşılanmıyor.

İnsanlar, birbirine saldıran liderler 
yerine, birbirinin, elini sıkan, geçmiş 
olsun diyen, ancak yine de eleştirileri
ni yapan liderleri özlüyor.

Medeni insanlar olarak, batı aleminin 
yaptığı gibi,

Çıkın TV. lerde ekrana orada 
kozunuzu paylaşın.

Halkta sizi dinlesin kararını versin..
Kemal Kıhçdaroğlu, efendi gibi 

başladı, bugün tanınmaz duruma 
geldi. Onlara uydu..
Tayyip Erdoğan, hep gerilimliydi ,bu 

kadar sertleşmemişti.
Devlet Bahçeli deseniz, günlük 

yaşamında son derece kibar bir li 
derken, bugün meydanlarda ağzına 
geleni söylüyor.

Eğer bugün bu noktadaysak, kam 
panyanın sonunda, birbirlerinin 
suratına bakamayacak bir duruma 
girecekler.
Vatandaş olarak gel de bu liderleri 

örnek al.
Kötü örnek oluyorlar..
Kötü...

jOfAİ “#ühIür^’a RJ
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” |
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

gM ABONE OLDUNUZ MU?
c’ffill'li (ı« ciaıtı ilfıll «utjtlL ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Dikkatimi çekenler...
Terminal’den Anadolu Lisesi’ne doğru 

başlatılan asfalt çalışmaları yarım kalmıştı. 
Bu sırada BUSKI yolun sol tarafında derin 
bir kanal açarak, yağmur sularını doğru
dan Karsak Deresi’ne akıtacak bir sistem 
oluşturdu.

Üzeri ise döküm mazgallarla kapatıldı.
Akıllı bir yöntem. Bir yandan da yolda 

yağmur giderleri ve 1 metre çapında ka 
nalizasyon borusu döşenerek, bu cad
denin uzun yıllar alt yapı sorunu çözül 
müş oldu.

Burada dikkatimi çeken nokta, açık yağ
mur kanalının dökülecek asfalta göre yük
sek bırakılmış olduğunu sanıyorum.

Hürriyet Caddesi’ndeki kot, Gemlik Bele 
diyesi tarafından düşürülmüştü.

Kaldırımlar da yeni yapıldı.
Yağmur sularının açık kanala girebilmesi 

için asfaltın belli bir kotta olup, kanala 
doğru eyimli olması gerekir.
Asfalt döküldüğünde, asfalt yüksekliği 

nin kaldırımlara çok yakın biri mesafede 
dolacağı kanısındayım.

Bugün asfalt dökülmüşse, uygulamaya 
yeniden bakacağım. Ben mi yanılıyorum, 
yoksa kanalı yüksek mi yapmışlar göre
ceğim.

ÇARŞI DERESİNE YENİ MAKYAJ
Hürriyet Caddesi’nden SGK’ya uğramak 

için döndüğümde, Çarşı Deresi’nin bir 
yanında çalışmalar yapıldığından ara so - 
kaklardan SGK ya varabildim.

Her sokakta, iki yıl önce döşenen asfalt
ların ne halde olduğunu anlatmama gerek 
yok.

İşimi bitirdikten sonra Merkeze yine 
Çarşı Deresi yoluyla döndüğümde, balık 
tezgahlarının bulunduğu yerde, dere içini 
temizleyen makinaların faaliyette olduğu 
nu görünce yeniden araçtan inip ne oldu 
ğuna baktım.

Geçen hafta Belediye Meclisinde Başkan 
Vekili Refik Yılmaz’ın, meclis üyelerine 
Çarşı Deresi’nde Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak düzenlemenin bilgi 
lendirilmesinde öğrendiğimiz çalışmanın 
başladığını gördüm.

Bu hızlı çalışmaya seçim yatırımı desem, 
biliyorum belli çevreler bana "şom ağızlı, 
Gemlik’e yapılan hizmetleri karalıyor” 
diyecekler.

Onlar ne derse desinler, ben bunun böy 
le olduğuna inanıyorum.

Hizmet gelmesin demiyorum, ama hiz 
met, partizanlıkla gelmemeli.

İki yıldır beklenen bu hizmet, Belediye 
Başkanlık koltuğuna bir AKP’li oturunca 
alel acele yapılmaya başlarsa, bunun adı 
seçim yatırımı olur.

Bir başka yanı da, yapılacak düzenleme 
den Gemliklilerin hiç haberi olmaması.

Gemliklileri bıraktım. Belediye Meclis 
üyeleri bile yapılacak düzenlemeyi, geçen 
hafta başkan vekilinden öğrendi..

Bu sizce doğru bir uygulama mı?

Bursa Giresunlular 
Derneği’nin düzen
lediği 20. yıl Birlik 
Gecesi, bugün 
Bursa Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nu’nda yapılacak. 
Saat 18.oo’de 
başlayacak olan 
Birlik Gecesi’ne 
Gemlik Giresunlular 
Derneği ve Gemlikli 
Giresunlular da 
katılacaklar.
Geceye katılmak 
isteyenlerin 
Giresunlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’nden bilet

Gemlik Körfezspor 
Kulübü, yaz 
aylarında 
yapacağı toplu 
sünnet şöleni 
için hazırlıklara 
başladı.
Gemlik Körfezspor 
Kulübü 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
çocuklarımızın 
delikanhla ilk adımı 
atacağı kabul edilen 
sünnet şöleni için 
kayıtların başladığı 
bildirildi.

MHP'R alan nazetenaa zhıaret etti
12 Haziran 2011 
günü yapılacak 
olan milletvekili 
seçimlerinde 
ilçemizde ve 
köylerinde siyasi 
çalışmalara katılan 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
milletvekili adayı 
İbrahim Yetim, 
gazetemizi ziyaret 
ederek, gazetemiz 
Başyazarı ve sahibi 
Kadri Güler ile 
görüştü.
Gemlik’teki sivil 
toplum örgütü 
esnaf ve köyleri 
gezdiğini 
söyleyen Yetim, 
çok ilginç 
bir seçim yaşadık
larını, seçmenin 
sessiz bir bekleyiş 
içinde olduğunu 
ama kararını sessiz-

lik içinde verdiğini 
söyledi.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin de 
bulunduğu ziyarette 
konuşan İbrahim 
Yetim, AKP

iktidarının bu 
seçimlerde değişme
si gerektiğini, halkın 
da bunu değiştirme 
gücünü elinde 
bulundurduğunu 
söyledi.
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler de,

12 Haziran 
seçimlerine 
karşı halkın 
ilgi ve heyecan 
duymadığını 
gözlemlediğini, 
sürpriz sonuçlar 
alınabileceğini 
belirtti.

Milli M taitt İli w
BURSA fe, 

01 GİRESUNLULAR 
M* OIRNIÖI hf

20. Yıl Birlik Gecesi w ©

İrtibat Tel: 0.535. 476 32 90 - 0.533.485 75 28

LERİNDENTEMİN EDİLEBİLİR

SaUh

temin edebileceği Sinan Yılmaz, Sait Yılmaz Turan, Şerif
belirtilirken, gecede Uçar, Süreyye, Pir sahne alacaklar

ftısırtlııâmı jilııiıı
Modern cerrahi yön
temlerle yapılacak 
olan sünnet şölenine 
katılmak isteyen 
aileleri Körfezspor 
Kulübü 
Başkanhğı’na veya 
0 536 897 22 61 - 0 
534 930 77 39 ile 0 
544 661 52 30 
numaralı telefonlara 
ulaşarak 
daha geniş bilgi 
edinmeleri 
istendi.
Kulüp yöneticileri, 
amaçlarının

delikanlılığa ilk 
adımı atacak 
olan çocuk
larımızın ileride 
başarılı 
birer birey ve 
sporcu olarak 
gelişimlerini 
sağlamak 
amacıyla 
Körfezspor 
Kulübü’nün 
onlara destek
lerinin esirgen
meyeceğini 
belirttiler.

r G

A
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CHP adayı Karabaş Cihattı «e 
Şahinyurdu Köylerini gezdi

CHP Bursa Millet 
vekili Adayı Orhan 
Karabaş Cihattı ve 
Şahinyurdu köy
lerini ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında İl 
Yöneticileri, Kadın 
ve Gençlik Kolları 
üyeleri ile İl ve ilçe 
meclis üyelerinin 
de katıldığı ziyaret 
lerde köylüler 
tarafından coşkuy
la karşılanan parti 
politikaları ve aile 
sigortası hakkında 
bilgi verdi.
Çiftçiliğin AKP 
iktidar döneminde 
bitme noktasına 
geldiğini söyleyen 
Karabaş, mazotun 
CHP iktidarında 
1,5 Tl olacağını ve

Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline 
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz

Armutlu - YALOVA 
Tel: O 226 531 41 25

O 226 531 44 20
O 226 531 31 45

Fax : O 226 531 08 09
Kaplıca ve kaplıca kürü & . Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi” &Türk lıgmamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve Jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özefplaj & Fitness Center 

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI! 
01.06.2011 - 15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
İbrahim Yetim 
Gemlik'te vatan
daş ziyaretlerini 
sürdürdü.
Ziyaretlerinde 
halkın yüzde 90 
civarındaki bir 
kesiminin mevcut 
iktidarın artık 
ülkeyi yöneteme 
diğini, ülkenin her 
gün daha kötüye 
gittiğini belirten 
Yetim, akşam 
ziyaretinde ise 
Cihath 
Köyü’ndeydi. 
Yetim burada

İcracı 11 yeni bakanlık kurulııyor
8 Devlet Bakanlığı 
kapatılırken 11 yeni 
bakanlık kurulacak. 
Kabine 21 bakan ve 
başbakandan oluşa
cak. Yeni kurulacak 
bakanlıkların isimleri 
ve listesi:Hükümet 11 
yeni bakanlık projesi 
Hükümetin, Meclis'ten 
6 aylığına aldığı Kanun 
Hükmünde Kararname 
çıkarma yetkisi ile 
yapacağı çalışma 
netleşti. Çalışmanın 
tüm ayrıntılarına 
BUGÜN ulaştı.
8 Devlet Bakanlığı 
kapatılırken 11 yeni 
bakanlık kurulacak. 
Kabine 21 b.akan ve 
başbakandan 
oluşurken 21 bakan
dan 4'ü aynı zamanda 
başbakan yardımcısı 
olarak görev yapacak 
Bazı bakanlıklar tama
men kapatılırken bazı 
bakanlıklar da bolüne 
cek veya değişecek. 
Bazıları isö şeyle: 

yaptığı konuş
masında, şunları 
söyledi:
“Mevcut iktidarın 
ükemizi getirdiği 
hal ortada onlar
dan bahsetmeye 
gerek yok. Zaten 
13 Haziranda onlar 
olmayacak. Biz ne 
yapacağız. Bizler 
milletvekili olmak 
istiyoruz. Millet 
sîzlersiniz, biz, sîz
lerin vekilleriniziz. 
Sizleri temsil ede
ceğiz ve öncelikle 
dokunulmazlık 
kaldırılacak seçim 
döneminde olduğu 
gibi seçim son

1-TURİZM VE TANIT
MA BAKANLIĞI Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığı'ndan 2 ayrı 
bakanlık çıkacâk. 
Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı adıyla yeni 
bir Bakanlık kurula
cak. Başbakanlık 
Yatırım ve Destek 
Ajansı, Başbakanlık 
Tanıtma Fonu, TIKA, 
Dış Türkler Başkanlığı, 
BYEGM, Anadolu 
Ajansı, TRT gibi 
kurumlar bu bakanlığa 
bağlanacak. 
Bu bakanlık ülkenin 
turizm potansiyelini 
ortaya çıkararak turist 
sayısını artırmaya 
çalışacak. Uluslar 
arası alanda 
Türkiye'nin tanıtımını 
da bu bakanlık 
üslenecek.
2-KÜLTÜR VE VAKI
FLAR BAKANLIĞI 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı kapandığı 
için kültürle ilgili her 

rasında da Halk 
vekiline doku
nacak. Çiftçi, 
köylü,işçi, memur 
geçim sıkıntısı 
içinde olmayacak. 
Peygamber 
efendimizin de 
dedikleri gibi, 
komşusu açken 
tok yatan bizden 
değildir." 
Konuşma yaptık
ları iki kahvede de 
dinleyicilerin rozet 
istemeleri üzerine 
dinleyicilerin 
tamamına İbrahim 
Yetim tarafından 
MHP rozetleri * 
takıldı.

türlü konunun takibi 
için Kültür ve Vakıflar 
Bakanlığı kurulacak. 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bu 
Bakanlığa bağlanacak. 
Müzeler, kütüphaneler, 
opera ve tiyatrolar bu 
bakanlığa bağlı ola
cak. Kitap ve diğer 
yayınlarla ilgili 
işleri de bakanlık 

takip edecek. 
3-ŞEHİRCİLİK VE 
ÇEVRE BAKANLIĞI 
Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı kapatılarak 
yerine Şehircilik ve 
Çevre Bakanlığı 
kurulacak. Bakanlık, 
şehirleşme konusunda, 
tüm ülkeyi kapsayan 
bir ulusal plan 
hazırlanacak. 
Türkiye'nin alt yapısı 
ve üst yapısı tek 
merkezden plan
lanacak. Yeni bakanlık 
ile gecekondu kültürü 
nün tamamen bitiril 
mesi amaçlanıyor.

GELİYORUZ
SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadetorg.tr

http://www.saadetorg.tr
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Oemir.'MF i^afiıııla ılış bcf c 511 i rnilyaı do toa tikli"
SP Organizasyon 
Komitesi Başkanı 
Mustafa Demir, haf
talık değerlendirme 
toplantısında yaptık
ları çalışmaları ve 
seçime kadar 
yapacakları hakkın
da bilgi verdi. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatının haftanın 
her akşamı 3 ayrı 
ekiple çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
aktaran Demir, 
Gemlik'ten 3. ve 4. 
sıradan 2 Milletvekili 
adayı çıkaran ilçe 
teşkilatının tüm 
çalışmalarına Recep 
Aygün ve Gökhan 
Gerçek,hem de 
birinci sıra adayı 
Adalet eski Bakanı 
Şevket Kazan'ın. 
katıldığını söyledi.
11 Haziran akşamına 
kadar çalmadık kapı 
bırakmayacaklarını, 
hatta gittikleri yer
lere ikinci kez gide
ceklerini söyleyen 
Demir; "Çankırı ve

Kastamonu milli 
mücadelede bile 
düşman işgaline 
uğramamış kentleri 
mizdir Ama terör 
İlgaz dağında yiğit 
bir delikanlımızı 
şehit etmiştir. Nasıl 
bir istihbaratımız 
var. Terörist nerden 
nereye gelip eylem 
yapabiliyor ve gide
biliyor. Bunun 
hesabı sorulacak" 
dedi.
AB fonlarından bazı 
dizilere ciddi destek
ler geldiğini iddia 
eden Demir, "Türk 
aile yapısı bozulsun 

isteniyor. Zina suç 
olmaktan çıkartıl 
mış. Fakat İmam 
Hatipli Başbakan 
'AB'den başka yolu
muz yok' diyor.
BİZ, 1996-97 yılında 
11 ay iktidar olduk. 
Bizim 11 ayda yap
tıklarımızı AKP 11 
yılda yapamadı. Biz 
11 ayda asgari ücreti 
3 katına çıkarttık.
Bizim iktidarımızda 
asgari ücretli maaşı 
ile 42 tüp alıyordu. 
Şimdi ise 10 tüp 
alınıyor. 32 tüpü 
AKP buharlaştır- 
mıştır." dedi.

Demir, konuşmasını 
söyle sürdürdü: 
"Hükümet satacak 
fabrika bulamadığı 
için şimdi de yolları 
nehirleri satmayı 
planlıyor. 1985 yılın
dan bu yana yapılan 
özelleş tirm el erin 
tutarı 50 milyar 
dolar. Türkiye'nin bu 
yıl faize ödediği para 
ise 40 milyarın 
üstünde. Yıllardır 
yapılan özelleştir 
meler 1 yılın faizini 
bile karşılamıyor. 
Ülkede ayrıca top 
yekûn bir borç
landırma var.

Çoğu vatandaşımız 
ın bir yerlere borcu 
var. 'Türkiye İstatis
tik Kurumu rakam
larına göre; 
Türkiye'de yüzde 
20'1 ik bir kesimin 
milli gelirden aldığı 
pay yüzde 6,1, üst 
gelir düzeyine 
sahip yüzde 20'1 ik 
kesimin ise milli 
gelirden aldığı 
yüzde 44,4.
İki kesimin gelirleri 
arasında 7,5 kat fark 
var. Biz bu çarpık 
düzeni değiştirmek 
için geliyoruz 
2000 yılında cari 
açık 9,5 milyar dolar, 
2010 yılında 48 mil
yar dolar, tam 5 kat 
artmış. Toplam borç 
500 milyar dolar, 
yeni doğan çocuklar 
bile borçla doğuyor. 
İşsizlik 2000 yılında 
yüzde 6 iken 2010 
yılında yüzde 12 
olmuş hükümet 
başarılı olsaydı işsi
zliğin azalmış olması 
gerekirdi. ”

Kent 
Konseyleri 
Bursada 
toplandı
Tokat Kent 
Konseyini temsilen 
Genel Sekreter Ali 
Polat'ın katıldığı 
toplantı iki gün 
sürdü.
Sempozyumda, 
dünya deneyimleri 
bağlamında kent 
konseylerinin 
değerlendirilmesi, 
kent konseyleri ve 
katılımcı kent 
yönetimine 
katkıları, halkın 
yönetime katilimin*/ 
da kent konsey
lerinin rolü ve işle
vi, kentin öncelikli 
sorunları ve kent 
konseyleri ve yerel 
demokrasiyi 
güçlendirme aracı 
olarak kent kon
seyleri konuları 
akademisyenler ve 
uygulayıcılar 
tarafından değer
lendirildi.

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
MATBMCILIK-YAYINCİLIK-REKUUICILIK

ELEMAN
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

LİSE MEZUNU ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİNE SAHİP 

DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ALINACAKTIR 

MÜRACAAT : TÜLAY HANIM 
TEL:0 224 512 02 96 
ADRES : UMURBEY SANAYİ 

BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU
NO:1 GEMLİK/BURSA

EltMANLAR ABANIYOR
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

DEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

05393037603
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Evden Eve Nakliyat
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
Eğitim Ortamında 
Şiddetin Önlenmesi 
kapsamında 7 
merkez ilçe 
ilköğretim okulları 
birincileri arasında 
düzenlenen Bilgi 
Yarışması Finalinde, 
Bursa 2.si olan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ile 
yine aynı proje 
kapsamında 
ortaöğretim okulları 
arasında düzenlenen 
bilgi yarışmasında 
Bursa İl Birinciliğini 
kaza nan Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lise si idareci ve 
öğrencilerini 
Kaymakam Bilal 
Çelik ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
makamlarında 
kabul etti. 
Kaymakam Bilal 
Çelik ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
öğrencileri göster
miş oldukları başarı
dan dolayı kutladı.

Kaymakam Bilal Eğitim Müdürü öğrencilere çeşitli
Çelik ve İlçe Milli Mehmet Ercümen, armağanlar verdi

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım.
Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Hükümsüzdür. 

GÜLŞAH AYDIN

ABONE OLDUNUZ MU?
■MimiMM 1B0NE0LUN0KUVUN0KUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkoftezgazetesi.com

İnsan sağlığı için var gücüyle çalışan Beyaz Meleklerimiz... 
Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun

bîr1
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı 

Tel : O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

http://www.gemlikkoftezgazetesi.com
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Mali Harpul: "Fetleras^on, Bursaspnr'u 
Mahlıunı Eden Bir Karar mmış’

OrtakEnerjiSaniraliKıırıılacalı

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun 
(TFF) Bursaspor'a 
Beşiktaş maçı 
öncesinde çıkan 
olaylar nedeniyle 
verdiği cezalar 
hakkında açıklama 
yaptı.
"Anadolu'nun bu 
hareketle ceza
landırılması gibi bir 
algılama, tümüyle 
Bursa'nın, 
Bursaspor'un ceza
landırılması gibi bir 
algılama gün
demdedir" diyen 
Vali Harput, 
Bursaspor'a bu 
cezanın ibreti alem 
için verildiği 
ifade edildiğini, bu 
ağır cezayı 
Bursaspor'un ve 
Bursa'nın hak 
etmediğini belirtti. 
Arap Birliği Turizm 
Temsilcileri'nin 
Heykel Valilikte 
ziyareti sırasında

basın 
mensuplarının 
Bursaspor'a verilen 
cezayı sormaları 
üzerine Vali Harput, 
cezanın çok ağır 
olduğunu söyledi. 
Federasyonun 
Bursa'ya verdiği 
kararın hiçbir şek
ilde izahının 
mümkün olmadığı
na dikkat çeken 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"Bu kararı alırken 
Federasyon, öyle 
anlaşılıyor ki, 
cereyan eden 
olayların Bursaspor 
ile ilişkisini, irt
ibatını değer
lendirmeden doğru

dan doğruya 
Bursaspor'u 
mahkum eden bir 
karar almış. Burada 
zaten kendilerinin 
de ifade ettiği gibi 
başkalarına da 
örnek olsun, 'ibret-i 
alem olsun' mantığı 
içinde meydana 
gelen olayların 
tahlili yapılmadan 
ilişkisinin kurul
madan öyle bir 
karar verilmesini 
hukuk ve 
hakkaniyet 
ölçüsünde izahı 
mümkün değildir" 
dedi.

"SUÇLAR VE 
CEZALAR

ŞAHSİDİR" 
Bursaspor'un, belki 
Türkiye'nin en fazla 
taraftarı olan ve tüm 
Türkiye'yi temsil 
eden, en az 40 bin 
taraftarı olan bir 
takım olduğunu 
söyleyen Vali 
Harput, "Bunu 
herkes böyle 
görsün böyle 
bilsin. Bu karar 
Anadolu'nun 
tümü ile Bursa'nın 
cezalandırılması 
gibi bir algılama 
Bursaspor'un 
cezalandırılması 
gibi bir algılama 
gündemdedir. 
Oysa suçlar ve 
cezalar şahsidir. 
Suç işleyenler 
cezalarını görür, 
görmelidir ve göre
cektir. Ama suçta 
tahriki olanlar, 
teşviki olanlar, 
katkısı olanlar 
onlarda cezasını 
görecektir" diye 
konuştu.

Bursa'da faaliyet 
gösteren organize 
sanayi bölgeleri, 
sorunların ve istek
lerin görüşülmesi 
amacıyla bir araya 
geldi. Toplantıdan, 
ortak bir enerji 
santrali kurulması 
kararı çıktı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Organize 
Sanayi Bölgesi 
(OSB) önderliğinde 
toplanan Bursa'daki 
bütün Osb'lerinin 
yöneticileri enerji, 
çevre, su ve doğal- 
gaz sorunlarını 
değerlendirdi. 
Toplantıya katılan 
sanayicilere hitaben 
kısa bir konuşma 
yapan BTSO Orga 
nize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Uğur, 
sanayicilerin, bir 
taraftan kendi işleri
ni yaparken, bir ta 
raftan da bölgesin
deki sorunlarla 
meşgul olduğunu 
söyledi. Bölgeler 
deki arıtma tesis
lerinden elektrik 
işlerine, çevre, su 
ve doğalgaz işlerine 

kadar sanayicilerin 
koşturduğunu kay 
deden Uğur, şöyle 
konuştu:
"İşte bu noktada bir
lik ve beraberliğimiz 
ve özellikle kendi 
aramızdaki bilgi ve 
deneyim paylaşımı 
bana göre büyük 
önem taşıyor. Çün 
kü küçük de olsa 
büyük de olsa 
sorunlarımız hep 
aynı ve birbirine 
benziyor. Benzer 
sorunlara ortaklaşa 
müdahale etmek, 
birlikte hareket et 
mek, güçlerimizi bir
leştirmek ve ortak 
bir duruş sergile
mek bana göre çok 
önemli. "
BTSO OSB olarak, 
ilkine ev sahipliği 
yaptıkları toplantı 
mn belli aralıklarla 
devam ettirilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Ali Uğur, 
Bursa'daki orga 
nize sanayi böl
gelerinin ortak 
hareket etmesi ve 
sanayicileri koru 
yacak faaliyetleri 
yerine getirmesi 
gerektiğini ifade etti.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP E M LAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC BROKCRİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

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

_ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Çd. 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 (Şahçe 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



GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ
Payla 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 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen 
Düğünlerimiz internet üzerinden naklen yayınlanır
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MlıMmıımı Bülce rakanıları sevindirdi
Kamu idarelerinden 
2005-2010 yılları 
arasında çeşitli 
kadro ve pozisyon
larda görev yapan 
toplam 70 bin 716 
kişi istifa etti. 
İstifa eden perso 
nelin yarısına 
yakınını memurlar 
oluşturuyor.
Kamuda, 2005'de 3 
bin 948, 2006'da 4 
bin 696, 2007'de 6 
bin 810, 2008'de 6 
bin 981, 2009'da 6 
bin 769, 2010'da 4 
bin 908 memur istifa 
etti. Son 5 yılda isti
fa eden memur 
sayısı 34 bin 112'e 
ulaştı. 2005-2010 
döneminde kamuda 
12 bin 368 sözleş 
meli personel; 12 
bin 226 işçi, 9 bin 
794 geçici işçi, bin 
68 kapsam dışı per
sonel, 223 geçici 
personel istifa etti. 
Enerji-Bir Sen Genel 
Başkanı Hacı Bay 
ram Tonbul, yaptığı 
açıklamada, kamu
daki istifaların arka 
sında kamunun izle 
diği istihdam poli
tikasındaki* sorun
ların yattığını söyle
di. Kamu kuramları
na yapılan personel 
alımlarının başta 
Doğu ve Güney 
doğu illeri olmak 
üzere personel temi
ninde güçlük çek
ilen illere yönelik 
olduğunu ifade 
eden Tonbul, bura 
lara atanan persone 
lin belli bir süre 
burada istihdam zo 
runluğunun bulun
masının çalışanları 
zamanla güç durum
da bıraktığını söyle
di. Tonbul, bu kap- 
samdakilerin zaman 
la evlenmeleri,

belirtti.eşlerinin tayini, 
sağlık problemleri 
nedeniyle il değiş 
tirmek durumunda 
kaldıklarını, bunun 
gerçekleşemediği 
durumlarda ise 
mecbur kaldıkları 
için istifa ettiklerini 
belirtti.
Son yıllarda kamu 
çalışanlarına öde
nen ücretlerinin 
enflasyona endeks 
lenmesi nedeniyle 
maaş artışlarının 
düşük kaldığına 
dikkati çeken Ton 
bul, buna karşın 
özel sektörde iş im 
kanlarının arttığını, 
özel sektördeki 
ücret seviyelerinin 
de kamudakini 
geride bıraktığını 
dile getirdi. Tonbul, 
özellikle alanında 
yetişmiş, kalifiye 
personelin çok daha 
iyi ücretlerde özel 
sektörde iş bulma 
sının kamudaki isti
faların bir diğer ne 
deni olduğunu 
söyledi. Tonbul, 
kamunun özel sek
töre eleman yetişti 
rir bir hale geldiğini 
dile getirerek, kamu
nun eğitim, kurs 
verdiği, beceri 
kazandırdığı kişi
lerin özel sektör 
tarafından daha 
yüksek ücretle 
transfer edildiğini

"ALDIĞI 
PERSONELİ 
1 YIL TUTAMAYAN 
VAR" 
Kamudaki ücret 
dengesizliğinin 
kuramlardan kaçışı 
hızlandırdığını anla
tan Tonbul, "Sınavla 
aldığı personeli bir 
yıl elinde tutamayan 
kurumlar var. 
Personel açığını 
kapatmak için 
sınavla eleman 
alınıyor ama hemen 
arkasından bir o 
kadar personel 
başka kuramlara 
geçmek için istifa 
ediyor. Bunun 
nedeni ücret adalet
sizliği', çaıişamaTitr 
değişen yaşam 
koşulları ve artan 
ihtiyaçlarının 
karşılanamaması" 
dedi.
Tonbul, memurların 
istifa ettikten sonra 
tekrar kamuya 
dönebilme 
imkanının da istifa 
kararını kolay
laştıran bir faktör 
olduğunu belirtti. 
Hacı Bayram 
Tonbul, bu istifa 
sayılarının kamunun 
istihdam ve ücret 
politikalarında ciddi 
bir sorun olduğunu 
ortaya koyduğunu 
vurguladı

Mart ayında 6.1 mil
yar lira açık veren 
bütçe Nisan ayında 
1 milyar lira fazla 
verdi.
Geçen yıl Nisan 
ayında ise bütçe 
açığı 4.5 milyar lira 
olmuştu. Nisan 
ayındaki 1 milyarlık 
fazlayla birlikte yılın 
ilk çeyreğinde 
bütçedeki açık mik
tarı da 3 milyar 
düzeyinde gerçek
leşmiş oldu.
Edinilen bilgiye 
göre Nisan ayı 
bütçesi yüz 
güldürdü. Bu yılın 
ilk iki ayında yak

Yatırımcma vergi iBdirimi geliyor
Yıl sonuna kadar 
yatırım yapanlar, 
yüzde 50 - 90 oran
larında vergi indiri
minden yarar
lanacak.
Türkiye'de, yıl 
sonuna kadar 
yatırım yapanlar, 
yüzde 50 ile 90 
orasında değişen 
oranlarda vergi 
indiriminden 
yararlanacak. 
Hazine 
Müsteşarlığının, 
"Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında

«■ill'll İli COllOl timi CIZITIII

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

laşık 1’er milyar 
fazla veren bütçe 
Mart ayındaki 6.1 
milyar liralık açıkla 
moral bozmuştu. 
Geçen yıl Nisan 
ayında 4.5 milyar 
açık veren bütçe, bu 
yılın aynı döne

Kararın Uygulama 
sına İlişkin 2009/1 
Sayılı Tebliğ'de 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Tebliği'nde 
değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazetenin 
bugünkü sayısında 
yer alan tebliğin sig
orta primi işveren 
desteğine ilişkin 9. 
ve vergi indirimlerini 
düzenleyen 10. mad
deleri 1 Ocak 2011, 
diğer maddeler ise 
14 Nisan 2011 tari
hinden geçerli 
olmak üzere yürür

NÜBETÇİ ECZANE
14 Mayıs 2011 Cumartesi 

DEMİRİZ ECZANESİ

minde 1 milyar 
fazla verdi. Bütçenin 
fazla vermesinde 
vergi affına başvu
ranların ilk taksit ve 
peşinat 
ödemelerinin de etk
ili olduğu tahmin 
ediliyor.

lüğe girdi.
Yapılan değişiklikle, 
büyük ölçekli 
yatırımlarla bölgesel 
uygulama kap
samında gerçek
leştirilen yatırımlar
da, 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi 
Kanununun ilgili 
maddesi 
çerçevesinde 
kurumlar vergisi 
veya gelir vergisine 
uygulanacak indirim 
oranları ile yatırıma 
katkı oranları belir
lendi.

!
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat ^55
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
Ştatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 - FERİBOT
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 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 543 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 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. 554 ao 88

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 j 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ: YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3965

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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Rezervasyon 
(Td;5l3332l)



Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞINI” der ve başarır...OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER Ücretlerimize eğitlm-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın dzel okuluz

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

4-5 Yaş 5.400 TL
Ana Sınıfı 5.600 TL
1. Sınıf 6.800 TL
2. Sınıf 8.000 TL
3. Sınıf 8.000 TL
4. Sınıf 8.000 TL
5. Sınıf 8.000 TL
6. Sınıf 8.000 TL
7. Sınıf 8.000 TL
8. Sınıf 8.000 TL

16 Mayıs 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com infof^gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Çift süren Köylü 
devrilen traktörün 

altımla kaldı
Adliye Köyü’nde çiftçilik yapan 
Yaşar Paker (67) adlı şahıs, çift 
sürmeye gittiği zeytinliğinde, kul
landığı traktörün devrilmesi 
sonucu yaşamını yitirdi. 5’de

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 
yaptığı toplantıda, Ahmet Dural 
Meydanı Çevre düzenlemesi 
1/1000’lik İmar Planı değiştirilmesi 
çerçeve sinde iki adadaki konut 
alanlarını yeşil alana çevirdi.
Çevre düzenlemesi kapsamında, 
Ahmet Dural Meydanı çevresinde 
bulunan Hükümet Konağı, PTT, 
Türk TELEKOM binaları ile İş 
Bankası’ndan Çarşı Camiine kadar 
olan parsellerdeki binaları konut 
alandan, yeşil alana çevrildi. 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesince Çarşı 
Deresi’nde yapılacak olan yeni düzenleme 
nedeniyle, derenin etrafında kurulan Sah 
Pazarı, Hürriyet Caddesine alınıyor. Syf 2’de

Güne Bakış

Bahan yaşamak
Cumartesi ve Pazar günü baharı 

doyasıya yaşadık.
Her pazar olduğu gibi, dün de bah 

çe işleri ile uğraştım.
Bahçemizin giriş kapısından, kom 

şuya doğru uzanan sarı güller açtı.
Çevreye mis gibi koku saçıyor.
Yanındaki kırmızı açan, yediveren 

güller ise, neredeyse açmak üzere.. 
Her yer yemyeşil.
Pazar günümün en güzel uğraşısı 

hortum ile çimleri sulamak oluyor.
Su, stresimi alıyor.
Rahatlıyorum. Devamı sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com


16 Mayıs 2011 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Çarşı Deresi’nde Büyükşehir Belediyesi’nce düzenleme çalışmaları 
yapılacağından Pazar yeri Hürriyet Caddesi’ne alındı

I Gürhan ÇETİNKAYA 

Doğru karar.... Yeni Pazaryeri hazırlandı
Adamın biri bilgeliğiyle ün salmış 

olan kralın yanına gider. Krala sorar: 
'Efendim söyleyin bana hayatta özgür
lük var mıdır?'

Kral;
“Elbette kaç bacağın var senin?” 
Adam soruya şaşırarak;
“İki, efendim” der.
Kral;
“Pekâlâ, tek bacağının üstünde dura

bilir misin?”
“Elbette” diye cevap verir adam.
Kral;
“O halde hangi bacağının üstünde 

duracağına karar ver.”
Adam biraz düşünür ve sol bacağı 

üstünde durmaya karar verir.
“Tamam” der kral;
“Şimdi de öteki bacağını kaldır.” 

Adam şaşırır;
“Bu imkânsız kralım” der. 
“Gördün mü? “ der Kral;
“Özgürlük budur. Sadece ilk kararı 

almakta özgürsün.
Ondan sonrasında değil...”
Yaşam gerçekten böyledir.
İlk kararı alırsın ancak gerisi o ilk 

karara bağlı olarak gerçekleşir. Yaşam 
hata kabul etmiyor. İlk kararın 
doğruysa işler yolunda gidiyor ama 
eğer yanlış bir karar aldıysan, her şey 
zincirleme yanlış gidiyor.

Yaşam kararlardan oluşuyor.
Ve kararlar kibrite benziyor.
Doğru yerde ateşlersen seni ısıtıyor, 

çorbanı kaynatıyor. Yanlış yerde 
ateşlersen içinde bulunduğun evle bir
likte seni de yakıyor.

Yaşam basite alınacak bir oyun değil. 
Oyunun kurallarını bilmen ve ona 

göre oynaman gerekiyor.
Ama çoğu zaman oyunun kurallarını 

bilmek yetmiyor.
Çok daha önemli olan başka bir şey 

var.
Kendini bilmek...
Ne istediğini, neyin seni mutlu ede

ceğini, kim olduğunu ve neler yapa
bileceğini bilmek zorundasın. Ancak o 
zaman doğru kararlar veriyor ve 
mutlu bir yaşama sahip oluyorsun.

Karar dediğin çakılan bir kibrit...
Ya kendini yakıyorsun ya da ısıtıyor

sun...
Türk ulusunun yurttaşları yıllar önce 

kibriti çaktı...
Şimdi çıra gibi yanıyor...
Verdiği yanlış karar ulusu içinden 

çıkılmaz hale getirdi.
Bilinmeyene doğru sürüklüyor.
Çıkış noktası var mı?
Var...
12 Haziran’da önüne konulacak 

seçim sandığında vereceği oyla bir 
karar daha verecek.

Karar doğruysa;
Yaşam mutluluk ve barış getirecek. 
Değilse...
Düştüğü labirentin içinde daha 

çooook çıkış arayacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
Çarşı Deresi’nde 
yapılacak olan 
yeni düzenleme 
nedeniyle, derenin 
etrafında kurulan 
Salı Pazarı, Hürriyet 
Caddesi’ne alınıyor. 
Bugün düzenlenen 
törenle Çarşı 
Deresi’nin 
rekreasyon pojesi 
uygulamasının 
başlayacağını 
söyleyen belediye 
ilgilileri, dere etrafın
da kurulan Salı 
Pazarı’nın 
yarın Hürriyet 
Caddesi’nde hizmet 
vereceğini söyledi. 
Hürriyet Cadde 
si’nde dün belediye 
görevlilerince 
Belediye’ye kayıtlı 
pazarcı esnafının 
açtığı tezgahlar için 
yer çizim çalışma 
lan yapıldı. 
Belediyede kaydı 
bulunmayan pazarcı 
esnafının tezgah 
açamayacağını 
belirten ilgililer, 
esnafın nerede 
tezgah açacağını 
öğrenmesi için 
ilgililerden bilgi ala
bileceklerini 
söylediler.
Hürriyet 
Caddesi’nde 
kurulacak Sah

Pazarı için yolun 
sağ ve sol tarafına 
çizimler yapılarak, 
pazarcı esnafının 
tezgah açacağı

pazarcı esnafı 
kendine ayrılan 
yerde bundan 
böyle tezgah 
açacak.

yerler numaralarla 
belirlendi.
Görevlilerden 
numarasını öğrenen 
Belediye’ye kayıtlı

Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
yapılacak olan 
Çarşı Deresi 
yeniden düzenleme 
projesi nedeniyle 
bugün temel 
atma töreni 
düzenlenecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yerel basına 
verdiği ilanlarda, 
rekreasyon pro* 
jesinin temel atma 
töreninin bugün 
saat 14.oo de 
atılacağı 
belirtildi. ilçemize gelmesi 

bekleniyor.
Tören nedeniyle Belediye Başkanı
Bursa Büyükşehir Recep Altepe’nin
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Burca şehidini gözyaşları ile uğurladı
Hakkari'nin 
Çukurca ilçesinde 
mayına basarak 
şehit olan BursalI 
Jandarma Komando 
Er Coşkun Çalı, 
gözyaşları arasında 
son yolculuğuna 
uğurlandı.
Tabuta sarılarak 
oğlunun resmini 
son kez öpen anne 
Aysel Çalı, 
"İntikamın alınacak" 
dedi. Şehit asker 
için düzenlenen 
törene İçişleri 
Bakanı Osman 
Güneş de katıldı. 
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesinde karayolun
da mayın taraması 
sırasında meydana 
gelen patlamada 
şehit olan Jandarma 
Komando Er 
Coşkun Çalı'nın

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kam 
yonun çarptığı 
kamyonetin sürücü 
sü ve yanındaki 
kardeşi araçtan atla
yarak kurtuldu. 
Sürücüsü olmayan 
araç ise halk oto
büsüne çarparak 
durdu.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
istikametinden 
Ankara'ya gitmekte 
olan Mustafa Kemal 
Engin (47) yöneti-

Huzurevinde horlama cinayeti
Bursa'da huzurevi 
sakini yaşlı bir 
adam, horladığı için 
kavga ettiği oda 
arkadaşını bıçakla
yarak öldürdü.
Olay, Değirmenlikı 
zık Mahallesi 
Huzurevi Caddesi'n 
deki Başbakanlık 
Huzurevi'nde mey
dana geldi. İddiaya

Motorlu testereyle kendini bacağından yaraladı
Büyükorhan'da 
odunları motorlu el 
testeresiyle 
doğrayan bir kişi, 
dalgınlık sonucu 
bacağını kesti. 
Alınan bilgiye göre,

Ulucami'de düzenle 
nen cenazesine 
yüzlerce BursalI 
katıldı. İçişleri 
Bakanı Osman 
Güneş, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Garnizon Komutanı 
Zeki Es'in de saf 
tuttuğu cenazede 
acılı baba metaneti
ni korudu.
Şehit askerin 
yakınları ayakta dur 
makta zorlanırken, 
kardeşinin resmini 

mindeki 16 JD 559 
plakalı kamyon, 

den gelip Avarlar 
Kavşağı'ndan 
Ertuğrulgazi 
Caddesi'ne geçmek 
isteyen Murat Acar 
(22) yönetimindeki 
16 PR 304 plakalı 
kamyonete çarptı. 
Yol kenarındaki yeşil 
alana savrulan 
kamyonet, aydınlat
ma direğine çarptı. 
Kamyonet sürücü 
Murat Acar ve 

göre yatsıyı kıldıktan 
sonra yatmak iste 
yen Mehmet A. (84), 
oda arkadaşı Meh 
met Karataş'ın (62) 
horlamasından rahat 
sız oldu. Mehmet A., 
Karataş'ı uyandırıp 
horlamaması için 
ikaz edince şahıslar 
arasında tartışma 
çıktı. Yaşlı adam, 

ilçeye bağlı 
Sarnıç Köyü'nde 
oturan Süleyman 
Altın (23), evlerinin 
önünde bulunan 
odunları motorlu el 
testeresiyle doğra

tutan ağabey Halil 
Çalı'ya komutanlar 
moral vermeye 
çalıştı. Anne Aysel 
Çalı ve şehit askerin 
yakınları tabuta 
sarıldı. Annenin 
oğlunun resmini ve 
tabutunu öperken 
söyledikleri ise 
yürekleri dağladı. 
Şehit oğlunun Türk 
bayrağına sarılı 
tabutuna son kez 
sarılan Aysel 
Çalı, "Oğlum sen 
ölmedin. İntikamını 
arkadaşların alacak. 
Senin kanını yerde 

kardeşi Ertan Acar 
(15), hareket halin- 

aeKi Kamyonetten 
atlayarak kendilerini 
kurtardılar. Sürücü 
atladıktan sonra 
yönü ters yönde 
dönen kamyonet, 
Ertuğrulgazi 
Caddesi'nden gelip 
kavşağın İnegöl 
istikametine dönüş 
kısmında bekleyen 
Hüseyin Pekdemir 
(51) idaresindeki, 
16 F 2588 plakalı 
halk otobüsüne 

cebinde taşıdığı 
çakıyı çıkarıp 
Karataş'ın göğsüne 
iki defa sapladı.
Kanlar içinde kalan 
Mehmet Karataş, 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılmasına rağ
men kurtarılamadı. 
Polis tarafından 
gözaltına alınan 

maya başladı. Bir 
ara testereyi elinden 
kaçıran Altın, sol 
bacağını kesti.
Ağır yaralanan 

Altın, Büyükorhan 
Devlet Hastanesine 

bırakmayacaklar" 
dedi. Bu sırada 
tören mangasını 
düzenlemekle 
görevli komutanın 
gözyaşlarını tuta
madığı görüldü. 
Şehidin arkadaşları 
da üzerinde Türk 
bayrağı bulunan 
tişörtlerle 
cenazeye katıldı. 
Krhnan cenaze 
namazının ardından 
tabut selamlar 
eşliğinde top 
arabasına konuldu. 
Töreni yol kenarın
da takip eden 
Bursah 
vatandaşlar da 
gözyaşlarına hakim 
olamadı.
Şehidin cenazesi 
Yolçatı Köyü 
Mezarlığı'na 
defnedildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Seçime giderken....

yandan çarparak 
durdu. Yaralanan 
surucu ıvıuicfi 
Acar ve kardeşi 
Ertan Acar ise, 
yoldan geçen 
vatandaşların 
ihbarı ile kaza 
yerine gelen ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirilir ken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

zanlı Mehmet A., 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Pişman 
olduğunu söyleyen 
katil zanlısı, 
"Horluyordu. Bu 
yüzden kendisini 
ikaz edince bana 
küfretti. Küfredince 
de bıçakladım. Çok 
pişmanım" dedi.

kaldırıldı. Altın, 
buradaki ilk 
müdahalenin 
ardından Bursa'daki 
Çekirge Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi.

Bazıları " Ne var halimizde, ekonomi 
büyüyor, halkın yüzü gülüyor, şimdi
den ileri demokrasi kuruldu, dünyada 
sözü dinlenen bir ülke haline geldik" 
hayaline kapılmış gidiyorsanız, mese
le yok.
"Zaten demokrasi, çoğunluğun 

yönetimidir, azınlığa susup oturmak 
düşer.

Muhalefet, iktidara gelemediği 
sürece, fitne ve fesat odağı olmanın 
ötesinde anlam taşımaz, kulak verme 
ye değmez.

Dahası, çoğunluğun temsilcilerine 
laf uzatanlar, 'milletin iradesi'ne karşı 
çıktıkları için, her türlü hakareti ve 
baskıyı hak etmiş olurlar. "

Kendine 'muhafazakâr demokrat' 
diyenlerin anlayışı bu günler de öze
tle bu.

Onların süslü lafların ardına sak
ladıkları anlayış da, aşağı yukarı bu 
kapıya çıkıyor. Veya daha kötüsü, 
demokrasiye fazla kafa yormadan ikti
dar partisinin peşine takılmanın kolay 
yolunu, yeni bir ezber yaratarak bul
muş vaziyetteler.

Seçime böyle bir tablo içinde giri 
yoruz.
Bu kafa ile girilen seçim süreci tam 

bir siyasetsizlik ve düzeysizlik sar
malında geçip gidiyor.

Ülkenin, bölgenin ve hatta dünyanın 
can alıcı sorunları üzerine laf eden 
yok.

Zaten soran da yok.
Benim halkım da işsiz, güçsüz ken

dini Tv dizilerine vermiş,
Oyalanmak, aç midesini unutmuş 

liderleri dinliyor..
Böyle bir ortamda, ileri demokrasi 

toplumu, seçim meydanlarında laf 
cambazlıkları, karşılıklı hakaret ve 
dayılanmalar, din yarışı ve nihayet 
rezil kaset skandalları ile devam edi 
yor.

Memlekette, iktidarın lafı üzerine pek 
laf söylenemediği için, başta Başba 
kan olmak üzere iktidar partilerinin 
hakaretleri ön sayfadan, muhalefetin 
cevapları iç sayfalardan veriliyor.

Ülkede olan biteni haber yapa
mayanlar, şimdilerde

Bin Ladin'in ölümünden medet 
umuyor.

Mısır'da, Libya da olanlar manşet 
oluyor,
Türkiye'de olanlar haber bile olamı 

yor.
İktidarı, muhalefeti, burjuvazisi, 

aydını, medyası, böyle bir sarmalın 
içinde debelenip duruyor.
İktidar güçlendikçe 'milletim arkam

da istediğimi yaparım, dün bana 
yapılanların öcünü alırım' anlayışına 
döndü. .

Bu sefil seçim sürecine, adım adım 
işte böyle gelindi.

Buradan nereye gideceğimiz belli 
değil.
'İleri demokrasi modeli'mizin de, tari

he geçeceği kesin, ama nasıl geçe
ceği belli değil.

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

Baharı yaşamak
Bir yandan merdivenlere sarkan arsız 

dalları keserken, bir yandan kırmızı kadife 
güllerden açanların bir kaçını kesip vazoya 
koydum.

Bu arada telefon çaldı.
Arayan ADD Başkanı Doğan Alkaya idi.
Al kaya bir gün önce arayıp, pazar günü 

Aytepe de dernek üyeleri ile sabah kahval 
tısı yapacaklarını söylemişti.

Bahçe işlerinden kahvaltıyı unuttum.
Aytepe’ye çıkarken, Belediye Sanat ve 

Kültür Derneği Başkanı Edip Özer di bu 
kez arayan..

Sanat ve Kültür Derneği’nin genel kurulu 
vardı dün.

Kaç yıldır genel kurulların neredeyse bü 
yük çoğunluğuna katılmıştım.

Gelemeyeceğimi bildirdim.
Aytepe’ye gittiğimde, AD D’Iiler dağılmaya 

başlamışlardı.
Aytepe’den Gemlik, harika görünüyor.
Körfez ayaklarınızın altında.
Bahar güneşi fazla yakmıyor.
Masaların çoğu dolu.
Umurbey’den ve dışarıdan gelenler, 

Aytepe’den Gemlik Körfezi’ni kuşbakışı 
izliyorlar.

Aytepe Restaurant’ı Paşa Otel’in sahibi 
Paşa Ağdemir’in kardeşi Remzi Ağdemir 
çalıştırıyor.

Remzi Ağdemir, geçtiğimiz yıllarda 
yenilenen Aytepe Restaurat’a çeki düzen 
vermiş.

Arka bahçeye kendi imkanları ile çıkma 
taş parke döşüyor.

Yaz aylarında açık alanda düğün yapmak 
isteyenlere yeni mekan hazırlıyor.

Gemlik’in, Kır Düğün Salonu konusunda 
yer eksikliği var.

Bu alan, bu eksikliği biri nebze gidere
cek.

Pazar günü bir yere gidemiyorsanız, 
Aytepe’yi sizlere öneririm.

Kaliteli hizmet, temiz hava, yeşil bir doğa 
ve nefis bir manzara sizi bekliyor.
Ailece gidebileceğiniz huzurlu bir Gemlik 

köşesi Aytepe...
Masalarda birçok tanıdık yüzle karşılaşı 

yorum.
Ön masada, Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler, eşi Gülgün hanım, İnşaat 
Mühendisi Osman Doğan ve eşi, Cem 
Güler..
Bir süre hoş sohbetten sonra, Aytepe’yi 

geziyorum.
Bahçemde başladığım baharın güzel 

havasını içime çekmeye, Aytepe de sürdür 
düm.

Tabii bu güzelliklerin bir sonu var. Biraz 
sonra hep birlikte Gemlik’e inip, bugünkü 
gazetenin çıkması için çalışmaya başlaya
cağım.

Güneşli ve temiz bir havadan sonra, boya 
ve kimyasal kokulu gazete bürosuna dön
mek pek işime gelmese de işte bürom- 
dayımve bugünkü yazımı yazıyorum.
İyi haftalar dileklerimle.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 
önceki gün yaptığı 
toplantıda, Ahmet 
Dural Meydanı 
Çevre düzenlemesi 
1/1000’lik İmar Planı 
değiştirilmesi 
çerçevesinde iki . 
adadaki konut alan
larını yeşil alana 
çevirdi.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi, 12 Mayıs 
günü yaptığı 
toplantıda, yoğun 
gündem maddeleri 
görüşüldü.
Gündemin son mad
desin de İmar ve 
Bayındırlık 
Komisyonu, Etüd ve 
Proje Daire 
Başkanhğı’nın iste
mi olan, Gemlik 
Ahmet Dural 
Meydanı Çevre 
Düzenlenmesi 
konusu ile ilgili 
raporunu okudu. 
Komisyon, çevre 
düzenlemesi kapsa 
mında, Ahmet Dural 
Meydanı çevresinde 
bulunan Hükümet 
Konağı, PTT, Türk 
TELEKOM binaları 
ile İş Bankası’ndan 
Çarşı Camiine kadar 
olan parsellerdeki 
binaları konut alan
dan, yeşil alana çev 
rilmesini görüştü. 
İskele Meydanı’ndan 
Çarşı Camii’ne kadar 
olan alanda bulunan 
24 ada 1 parsel, 223 
ada, 12 parsel de 
bulunan binalar, 
daha önce konut 
olarak planlarda 
işlenmişken, alınan 
kararla, bu konutlar 
ve resmi binalar, 
yeşil alana çevrildi. 
Plan değişikliği 
1/1000’lik imar plan
larına işlenecek. 
Bunun için plan 
değişikliği 1 ay 
süreyle askıya 
çıkarılacak.
Bu süre içinde 
planlara yapılan 
itirazlar yeniden ele 
alınacak.

HABER 
VERMİYORLAR 
Ahmet Dural

Meydanı Çevre 
Düzenlemesi pro
jesinin nasıl olacağı 
konusunda Gemlik 
Belediye Meclis 
üyelerinin de haberi 
olmadığı öğrenildi. 
CHP'li Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclis üyesi Necdet 
Ersoy, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne sunulan 
önergelerin mecliste 
okunmadan 
oylandığını, korniş 
yonlara giden 
değişiklikleri ancak 
grup komisyonların
da veya parti 

gruplarında 
Öğrenebildiklerini 
söyledi.
Ersoy, "Gemlik ile 
ilgili yapılacak 
değişikliklerin 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına ve 
Belediye Meclisi’ne 
taslak halindeyken 
gelmesi ve görüşül 
mesi sağlanmalı. 
Emrivakilerle karşı 
karşıya kalıyoruz. 
Büyükşehir 
Meclisi’nde
AKP’nin çoğunlukta 
olması, Gemlik ile 
ilgili tasarrufları, 
Gemlik Belediye 
Meclisine sormadan, 

bilgi verilmeden 
emrivakilerle 
yapması 
demokratik bir 
yöntem değil. 
Yapılacak projelerin 
uygulama alanı 
Gemlik’tir.
Bu nedenle önce 
Gemliklilerin ne 
yapılacağını 
bilmeleri hakkıdır, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat
ları ve teknik ele
manları Gemlik’te 
yaşamıyorlar.
Emrivakilerden biri 
de Çarşı Deresi 
düzenlemesinde 
yaşıyoruz.’’ dedi.

M ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun okuyun okutun

THHAA “SUYUNU BOŞÂ-B^n_ B Q HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın JBfflSSKjy

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atatürkçü Düşün 
ce Derneği üyeleri 
sabah kahvaltısın 
da Aytepe’de 
buluştu.
ADD’nin kahvaltılı 
toplantısına 
Belediye başkanı 
F. Mehmet Güler 
de ve eşi ile CHP 
Bursa Milletvekili 
adayı Nuray Çohan 
katıldı.
Dün sabah saat 
IO.00 da Aytepe 
Restaurant’ta 
düzenlenen sabah 
kahvaltısında 
konuşan Dernek 
Başkanı Doğan 
Alkaya, katılım
cıları hoş geldiniz 
dedikten sonra 
amaçlarının birlik 
ve dayanışmayı 
geliştirmek 
olduğunu söyledi. 
Alkaya, "Bundan

sonra değişik 
etkinliklerde 
biraraya geleceğiz. 
Bugün bir süre 
önce kaybettiğimiz 
eski başkanlarımız 
dan rahmetli Selim 
Şahin'in eşi ile 
yönetim kurulu 
üyemiz Selver 
Pehlivan’m eşi ve 
çocuklarına 
derneğimize yap
tıkları hizmetler 
nedeniyle plaket 
vereceğiz. Onları 
saygıyla anıyoruz” 
dedi.

Cilt süren kii<lii 
devrilen iraktoriin 

alımda kaldı
Adliye Köyü’nde 
çiftçilik yapan 
Yaşar Paker (67) 
adlı şahıs, çift 
sürmeye gittiği 
zeytinliğinde, kul
landığı traktörün 
devrilmesi sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Olay, önceki gün 
Adliye Köyü’nde 
meydana geldi. 
Oğlu ile birlikte 
zeytinliğine giden 
Yaşar Paker, bayır 
arazide çift sürer 
ken, traktörün 
devrilmesi sonucu 
aracın altında 
kaldı.
Durumu köylüleri 
ne bildiren Yaşar 
Paker’in oğlu 
yardım istedi.

Traktörün altından 
çıkarılan Yaşar 
Paker, köylüler 
tarafından 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
götürülürken 
yolda yaşamını 
yitirdi.
Cumhuriyet 
Savcılığı ve jan
darma olayla ilgili 
inceleme başlattı. 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na gönde 
rilen ceset, dün 
yakınlşrı tarafın
dan alındı.
Paker’in cenazesi 
Adliye Köyü’nde 
dün ikindi 
namazından sonra 
toprağa verildi.

İfİİ

Maximum Kart'ınız ile Özdilek’ten 
farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 

Üçüncü 75 TL ve üzeri market alışverişinize 20 TLMaxipuan 
Beşinci 75 TL ve üzeri alışverişinize toplam 40 TL Maxipuan 

Üstelik Maximum Kart7a özel tekstil ve giyim alışverişlerinizde 8 taksit, 
elektronik alışverişlerinizde 12 taksit

TÜM YERLİ 
albümler 
1 ALANA

1 BEDAVA

16 - 22 Mayıs 2011 / GEMLİK
Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı 

Tel s O 224 513 68 OO - 513 32 46 GEMLİK
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Mi İnlemelime İM İllimi Kira artışında Borsa birinci

Bilişim Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurulu'nun (BTK) 22 
Ağustos'ta internete 
dört farklı filtre 
getireceğini duyur
masının ardından 
Türkiye genelindeki 
protesto gösteriler
den biri de Bursa'da 
da Çapıldı. 
Ellerindeki dövizler
le uygulamaya tepki 
gösteren gençler, 
eylemin sonunda da 
bilgisayar monitörü 
kırdı.
Nilüfer Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
öncülüğünde düzen
lenen protesto 
yürüyüşüne yaklaşık 
500 kişi katıldı.
Nilüfer Kent Konseyi 
önünde toplanan 
grup, 'İnternetime 
dokunma* sloganı 
atarak, 'Uyuma 
Türkiye', 'El 
sürdürme klavyene', 
'DNS ayarlarına 
dokundurtma', 'Blog 
yazmak, porno izle
mek haktır', 'İnterne

tine dokunmalarına 
izin verme' yazılı 
pankartlarla hastane 
alanına kadar 
yürüdü.
Grup adına açıklama 
yapan Nilüfer 
Gençlik Meclisi 
üyesi Murat Buluç, 
güvenli internet fil- 

treleme uygula
masının kaldırılması 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye'nin inter
nette özgürlüklere 
ilişkin en büyük 
demokrasi 
sınavlarından birini 
yaşadığını ifade 
eden Buluç, çocuk

ları korumayı hede
flediği öne sürülen 
yönetmelikle aslında 
tüm kullanıcılara sıkı 
bir kontrol getir
ildiğini kaydetti. 
Filtreleme uygula
masının sansürden 
bir farkının 
olmadığını dile 
getiren Buluç, "Daha 
önce engelleme 
kararlarında olduğu 
gibi yetkililer, 
hukuken gerçek
leştiremedikleri 
kararlarını ilgisiz 
ülke örneklerini 
kınlanarak 
meşrulaştırmaya 
çalışıyorlar. Israrla 
başkalarının hayat
larına müdahale 
etme isteği kabul 
edilemez" diye 
konuştu.
Konuşmaların ardın
dan atılan sloganlar
la birlikte gençler, 
bilgisayar 
monitörünü kırarak 
uygulamayı protesto 
etti. Gençler, ardın
dan olaysız dağıldı.

İkinci el konut fiyat
larının en fazla art
tığı il Adana 
olurken, onu 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir izledi. Konut 
kiraları da en fazla 
Bursa'da arttı. 
Garanti'nin 
katkılarıyla 
Reidin. com ve 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği 
(GYODER) tarafın
dan hem ikinci el 
hem de yeni konut
ların fiyatlarını 
içeren emlak endek
slerinin 2011 Nisan 
ayı raporu yayın
landı. Bu anlamda 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
İstanbul, İzmir ve 
Kocaeli mercek altı
na alındı.
Emlak Endeksi'ne 
göre Adana, nisan
da mart ayına göre 
ikinci el satılık 
konut fiyatlarında 
metrekare başına 
yüzde 0, 80'lik değer 
artışıyla fiyatların en 
fazla arttığı il oldu.

Aynı dönem içinde 
ikinci el konut satış 
fiyatları Ankara'da 
yüzde 0, 46, İstan
bul'da yüzde 0, 23, 
İzmir'de yüzde 0, 09 
oranında artarken; 
Antalya'da yüzde 0, 
51, Koçaeli'de yüzde 
0, 46 ve Bursa'da 
yüzde 0, 33 oranın
da azaldı. Antalya 
yüzde 0, 51 oranla, 
fiyatların en fazla 
değer kaybettiği il 
oldu. Nisan ayındaki 
metrekare başına 
kira değerleri ince
lendiğinde; Bursa, ' 
yüzde 1,13 değer 
artışıyla, kiraların en 
fazla arttığı şehir 
oldu. Aynı dönem • 
içinde konut kira 
değerleri Koçaeli'de 
değişmezken;
İzmir'de yüzde 0, 61, 
Antalya'da yüzde 0, 
26, Ankara'da yüzde 
0, 24, İstanbul'da 
yüzde 0, 14 oranın
da arttı. Buna muka
bil kira değerleri, 
Âdana'da yüzde 0, 
30 oranında azaldı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

İgünmdmetİYebâsiub
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

ELEMAN
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

LİSE MEZUNU ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİNE SAHİP 

DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ALINACAKTIR 

MÜRACAAT : TÜLAY HANIM 
TEL:0 224 512 02 96 
ADRES : UMÜRBEY SANAYİ ’ 

BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU
NO:1 GEMLİK/BURSA

ElfMflNlfiil 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

DEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NÖLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

0 539 303 76 03
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Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
Mehmet Ali Adak, 
Gemlik’te bir 
dizi ziyaret gerçek
leştirdi.
Sanayi Sitesi ile 
başlayan ziyaret 
programında, 
gündüz Cumartesi 
Pazarı akşam da 
Narlı Köyü ile 
devam etti.
Vatandaşla bire bir 
konuşmalarında; 
"Zeytinbağlı zeytin 
ci bir ailenin 
çocuğuyum zeytin
den kazandığımız 
para ile okudum ve 
Torna tesviye öğret
meni oldum. 
Bugün BursalI bir

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde "Fizik Tedavisi" &Türk hamamı ve masaj ünitesi &

ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI I 
01.06.2011 -15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

>-*5 »W» Şehir içi ve 
fi®! Ş®hırlerarası

ev£ien eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım. 
Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

fc. erdilli termal 
armutlu-yatova

Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz

KRŞCD6 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

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 531 41 25 
O 226 531 44 20 
O 226 531 31 45 

Fax: O 226 531 08 09

Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center 
Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

vekil adayı olarak 
karşınızdayım.
Ben de bir çoğunuz 
gibi sıkıntılar 
yaşamış ve sîzler
den ayrı olmayan bir 
adayım. Sizin derdi
nizi Manisah bilmez. 
Ancak benim gibi 
torna atölyelerinden 

bu günlere gelen bir 
kardeşiniz bilebilir. 
Bursa Türkiye’nin 4. 
büyük şehri 
sanayi olarak ise 
2. büyük kent. 
Bursa da aday 
çıkaracak biri mi 
kalmadı da Arınç ı 
ithal ettiler bende

anlayamadım.
Gemlik’ten aldığım 
izlenim Yerel 
Seçimlerde 
Kayaoğlu na oy 
verenlerin başı dik 
vermeyenler piş
man. Bir pişmanlık 
daha yaşamak 
istemediğinizi ben 

biliyorum sandıkta 
bunları düşünün" 
dedi. Birçok esnaf 
ve vatandaşa da 
rozet takan adak bu 
hafta içinde 
Gemlikte bir dizi 
program daha 
gerçekleştireceğini 
belirtti.

Itt 
İMn 
MNi
TBMM 23. Dönem 
Yasama-Denetim- 
Yönetim Faaliyet 
leri kitapçığı, 
kemirgen ve 
haşere mücadelesi 
için yapılan çalış
maları ortaya 
koydu. Buna göre, 
kemirgen ve 
haşere mücadelesi 
için 129 bin 152 
metrekare alanda 
ilaçlama yapıldı. 
Bu alanların 120 
bin 102 metrekare
si yılda 2 defa, 9 
bin 50 metrekaresi 
8 defa ilaçlandı. 
Böylece 23. dönem 
de toplam 864 bin 
764 metrekare 
alanın ilaçlandığı 
belirlendi.

-99 KİŞİLİK 
PROFESYONEL 
EKİP ÇALIŞTI- 
TBMM yerleşke 
sinde bulunan 
bütün binalar ile 
ek hizmet binasın
daki ortak alanlar, 
99 kişilik profesy
onel bir arat ılı 
temizlik ekibi 
tarafından günlük, 
haftalık, aylık, üç 
aylık, altı aylık ve 
yıllık programlar 
dahilinde 171 ayrı 
tuvalet, 19 adet 
asansör, 26 giriş 
kapısı ile 18 bin 
500 metrekare 
zeminde sürekli 
temizlik hizmeti 
yapıldı.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Lale Kemal Kılıç Ilköğretim Okulu 
öğretmenleri Öğrenmenin Sının Yok’ dedi
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Garanti Bankası'nın 
işbirliğiyle Öğret
men Akademisi 
Vakfı (ORAV) 
tarafından hayata 
geçirilen "Öğret
menin Sınırı Yok" 
projesi kapsamında 
13-15.05.2011 tarih
leri arasında düzen
lenen eğitim semi
nerine Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu idarecileri ve 
öğretmenleri gönül
lü olarak katıldılar. 
Üç gün boyunca 
devam eden semi
nerde öğretmenler, 
meslek hayatlarında 
daha verimli ola
bilmek için "İletişim 
Becerileri" , "Sınıf 
Yönetimi" , "Ölçme 
ve Değerlendirme " 
konularında eğitim 
aldılar.
Çeşitli etkinlikler 
yaparak, keyifli bir 
çalışma ortamında 
oyunlar ile hem 
eğlendiler hem de 
öğrenerek grup ve

bireysel çalışmalar
la etkinliğe ortak 
oldular.
Konuyla ilgili açık
lama yapan Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
"Öncelikle gönüllü 
olarak bu seminere 
başvurarak hafta 
sonunu okulda 
geçiren meslek
taşlarıma, eğitim 
adına yapmış 
oldukları bu gönül
lülüklerinden ve 
fedakarlıklarından 
dolayı teşekkür

ediyorum.
Seminerin başarılı 
ve faydalı geçtiğine 
inanıyorum. Bu 
münasebetle bize 
bu semineri veren 
eğitmenlerimiz

Volkan Bal, Nihan 
Toptan ve Selin 
Zeytinciler'e Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu olarak 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

Bu halta İma 
sıcaklığı artıyor
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü internet 
sitesinde yer alan 
değerlendirmelere 
göre halen kuzey, iç 
ve batı bölgelerde 
mevsim normalleri 
altında seyreden 
hava sıcaklığının, 
hafta başından 
itibaren mevsim 
normallerine ulaşa
cağı tahmin ediliyor. 
Sıcaklık artışının 
hafta ortasına kadar 
sürmesr ve özellikle 
iç bölgelerde yer 
yer mevsim normal
lerinin 1 ila 3 derece 
üzerine çıkması 
bekleniyor.
Hafta ortasına kadar 
ısınmaya bağlı 
olarak İç Ege, Göller 
Yöresi, Batı 
Karadeniz’in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu’nun kuzey
doğusunda kısa 
süreli yağışlar 

dışında havanın 
ülke genellikle 
güneşli ve sıcak 
olacağı, günün en 
yüksek sıcaklık
larının İstanbul’da 
21-22, Ankara’da 23- 
24, İzmir’de 27-29, 
Antalya’da 26-28, 
Adana’da 28-30, 
Samsun’da 19-20, 
Trabzon’da 18-20, 
Erzurum’da 16-20, 
Diyarbakır’da 
22-24 derece 
arasında seyrede
ceği tahmin 
ediliyor.
Perşembe günü ise 
Türkiye’nin büyük 
bir bölümünde 
bahar mevsimine 
uygun sağanak 
yağış geçişlerinin 
görülmesi bekleniy
or. Bu yağışların 
Cuma günü ve hafta 
sonunda kuzey ve ’ 
iç bölgelerde aralık
larla devam edeceği 
tahmin ediliyor.

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 I

HerÇeşitEmlak Alım,SatımveKiralamaHizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE 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 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
özel

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

€RK€N KAYIT AVANTAJI
31MAVIS2011 TfiRİHİN€ KfiDAR G€Ç€RLİDİfi

mfo@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan 

detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:mfo@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Memurun sicil kâbusu bitiyor!
Torba Yasa’nın 
uygulamasıyla yak
laşık bir milyon 700 
bin memurun “sicil 
kâbusu” tarihe 
karıştı.
Kamu kurumlan, art 
arda çıkardıkları 
yönetmeliklerle 
memura sicil notu 
uygulamasına son 
verirken, açılan iti
raz davaları 
nedeniyle idare 
mahkemelerinin 
yükü de büyük 
oranda azalacak. 
Yargıtay, üniversitel
er, Milli Eğitim 
Bakanlığı, DPT, 
Başbakanlık Özür
lüler İdaresi 
Başkanlığı, 
Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu,

Türkiye adına ver
ilen pasaportların 
uluslararası stan
dartlara uygun 
olarak makinede 
okunabilir ve e-pa 
saport olarak tanzim 
edilmesi için yapılan 
çalışmalar tamam
landı ve günde 10 
bin pasaport verile
cek sistem kuruldu. 
Yeni tip e-pasaport- 
lar 1 Haziran 2010 
tarihinde yürürlüğe 
kondu.
Yeni tip pasaportlar
da sahteciliğe karşı 
alınan önlemler 
yanında tanziminin 
de daha güvenli

TRT, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, 
Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, 
Denizcilik 
Müsteşarlığı, Maden 
Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü, 
memur sicil yönet
meliklerini iptal etti. 
Sicil uygulamasın
dan Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
muaf tutuldu. Emir- 
komuta zincirinin 
hâkim olduğu 210 
bin kişilik Emniyet 
Teşkilatı da sicil 
notu uygulamasına 

iisiiiiipiiwuiwiiii

hale getirilmesi için 
merkezi bir tanzim 
sistemi kuruldu.
Vatandaşların 
bulunduğu il, ilçe 
pasaport biriminde 
verilen müracaat, 
aynı gün içerisinde 

son veriyor. 
Eski sicil dosyaları 
da imha edilecek. 
Böylece bir milyon 
700 bin memur 
rahat bir nefes ala
cak. Memurlara 
sıralı iki amiri 
tarafından verilen 
sicil notu, kamuda 
terfiler yapılırken 
göz önünde 
bulunuyordu. 
Takıntılı bir yönetici, 
hiçbir somut kıstas 
olmadan verdiği 
sicil notu ile bir 
memurun geleceğini 
karartabiliyordu 

tanzim merkezi 
tarafından tanzim 
ediliyor ve vatan- • 
daşın müracaat 
sırasında verdiği 
adresine en geç 3-4 
gün içerisinde tes
lim ediliyor.

Oğreimen adaylarına muide!
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, bu 
yıl 40 bin öğretmen 
alınacağını, iste
nilen bölümün de 
hemen Haziran'da 
atanabileceğini 
bildirdi.
Şimşek, gelecek 
kuşakları yetiştiren 
öğretmenlerin 
kendileri için çok 
önemli olduğunu, 
bu nedenle mem
leketin ihtiyacı 
kadar da öğretmen 
ataması yaptıklarını 
söyledi. Yeni 
dönemde de ihtiyaç 
kadar öğretmen ala
caklarını belirten 
Şimşek, "Biz, bu 
sene 40 bin öğret
men alacağız.
Bunun istenilen 
bölümünü de Hazi 
ran'da atayabile
ceğiz. Burada bütçe 
anlamında sıkıntı 
yok. Bizler, kamu
nun her türlü ihti 
yacını alıyoruz, 
almaya da devam 
edeceğiz" dedi. 
Şimşek, işçi ve 
memur maaşlarıyla 
ilgili bir soru üzeri 
ne de, işçi ücret
lerinde çıplak ücre 
tin dışındaki unsur 
ların da dikkate alın
ması gereğine işaret 
etti. Maliye Bakanı 
olarak memur ve

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

sözleşmeli 
maaşlarından 
sorumlu olduğunu 
kaydeden Şimşek, 
Türkiye'de 300 dolar 
olan en düşük 
memur maaşının 
günümüzde 1.000 
dolara yükseldiğini 
belirtti.
AKARYAKIT 
FİYATLARI 
Maliye Bakanı, 
akaryakıt fiyatlarıyla 
ilgili değerlendirme 
yaparken de, vatan
daşın zam denilince 
bunu devletten 
bildiğinden yakındı. 
Bunun çok yanlış 
olduğunu dile 
getiren Şimşek, 
"Benzin zammında 
olay ham petrol fi 
yatından başlıyor, 
rafineri üretimi, 
dağıtıcı ve bayiye 
kadar devam ediyor. 
Petrol fiyatı niye 
artıyor? Biz iktidara 
geldiğimizde ham 
petrol fiyatı 27 
dolarmış, bugün 127 
dolar. Yani ham 
petrol fiyatı 4-5 kat 
artmış. Benzin fiyat
ları 1,62 liradan 4 
liranın üstüne çık
mış. Benzin fiyatın
daki artış 2,5 kat" 
diye konuştu. 
2002 sonunda 100 
liralık benzinin 70 
lirasını verginin 
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oluşturduğunu, 
bugün vergi 
tutarının 59 liraya 
gerilediğini anlatan 
Şimşek, bu şekilde 
devletin kendi ver
gisinden feragat 
ettiğini, verginin 
fiyata oranının 
azaldığını söyledi. 
Türkiye'nin, ihtiyacı 
olan petrolün yüzde 
95'ini ithal ettiğini 
kaydeden Şimşek, 
şöyle devam etti: 
"Türkiye'deki yerli 
üretim, ihtiyacın en 
fazla yüzde 7'sine 
kadar çıkmış. 
Türkiye, dolar 
cinsinden petrol 
ithal ediyor. Fiyata 
etki eden faktörler, 
dolar kuru, petrolün 
fiyatı, rafineri, 
dağıtıcı, bayi karları. 
Herkes Maliye 
Bakanlığına bakıyor. 
Ama son yıllarda 
zamların büyük 
kısmı vergiden 
değil, petrol fiyat
larından. Kısmen de 
karların Avrupa'ya 
göre yüksek 
olmasından kay
naklanıyor. Benzin 
üzerindeki vergi 
yükü hakikaten ağır 
ama bu bizim 
zamanımızda ağır
laşmadı. Tam tersi 
biz bu yükü 
düşürdük."

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 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 - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 544 80 88

GELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 51310 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3966 

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)

ukMiMil
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•• Gemlik • Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

S

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

5.400 TL

8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitlm-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Gemlik Klrfez
nezih Dimili «e 

ailesi nin acı günü
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Eski CHP ilçe başkanlarından ve 
1989-1994 yıllan arasında SHP’den 
Gemlik Belediye Başkanlığı yapan 
Avukat Nezih Dimili’nin eşi ve 
Avukat Kaan ve Mert Dimili’nin 
anneleri Hülya Dimili dün yaşama 
veda etti. Haberi sayfa 5’de

As:

ra < I

şehir Belediye Başka 
nı Recep Altepe, 
Gemlik’e üç yıl için 
de yapılacak yatırım
ların 120 milyon 
lirayı bulacağını 
söyledi. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çarşı Deresi’ne yeni düzenleme
Büyükşehir Belediyesi, iki yıl ara 

dan sonra seçimlere tam bir ay 
kala, Gemlik Merkezinden geçen 
Çarşı Deresinde yeni düzenleme 
yapıyor.

Geçenlerde bir yazımda, Büyükşe 
hir’in Gemlik’e hizmet yapmasına 
karşı olmadığımızı, ancak, bu hiz 
metleri seçim için değil, Gemlik için 
yapması gerektiğini yazmıştım.

Hizmeti halk için değil de, parti 
propagandası için yaparsanız, ilgi 
görmez. Devamı sayfa 4’de

elegancecs.com.tr

Ülkemizin en önemli

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İs Merkezi No : 1/A

Tel : O 224 513 92 40

sivil ticari girişimlerinden olan
ve Türkiye nin tecrübeli optik kuramlarını

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...

Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
kkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
elegancecs.com.tr
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“Sap" gibi duranlara inat...
Ankara Ankara Güzel Ankara Seni görmek 

ister her bahtı kara...
Senden yardım umar her düşen dara.
Yetersin onlara güzel Ankara.
Binlerce insan Ankara’ya akıyor...

Bu sayı hafta sonlarında ve ulusal bayram
larda katlanarak yükseliyor.

Anıtkabir...
Birinci, İkinci ve Üçüncü meclisler her gün 

Anadolu’nun dört bir yanından coşkuyla, 
heyecanla gelen konuklarını ağırlıyor.

Hal ve hazırda Türkiye’nin yönetildiği 
TBMM’nin ziyaretçi girişinde sıramızı bek
lerken görevli polis memuruna sordum;
“Günde yaklaşık kaç ziyaretçi geliyor?” 

diye.
“Şu saate kadar gelen ziyaretçi sayısı altı 

bini geçti.”
Şu saat dediği de 14.00 sularıydı gerisini siz 

düşünün...
Ya Anıtkabir?
Mozaleyi ziyaret etmek için beklenen süre 

neredeyse 2 saate yaklaşıyor.
İstiklal Kulesi,
Hürriyet Kulesi,
Zafer Kulesi,
Barış Kulesi,
İnkılap Kulesi,
Cumhuriyet Kulesi 
Tıktık tıklım.
Misak-ı Milli Kulesi öyle...
Resmi sayıyı bilmiyorum ama benim tahmin

ime gore sadece geçtiğimiz cumartesi günü 
genç, yaşlı, kadın erkek en az on beş bin kişi 
Ata’nın huzuruna çıkmıştır...

Atatürkçü Derneği Bursa Şubesi’nin gerçek
leştirdiği anlamlı bir cumhuriyet ve kültür 
gezisiyle biz de 14 Mayıs’ta Atatürk’ün huzu- 
rundaydık.

Dernek Bursa’daki ilköğretim okulları arasın
da Cumhuriyet ve Atatürk konulu bir afiş 
yarışması düzenlemişti.

O yarışmaya giren tüm çocukları “derece 
alsın almasın” velileriyle birlikte Ankara’ya 
götürdü “ödül” olarak.

Çocuklar büyük kurtarıcılarıyla buluştu.
Yanı sıra anneler, Çabalar, ablalar, ağabeyler 

belki de yaşamlarında ilk kez Ankara’yı ve 
Anıtkabir’i gördüler.

Askerlerin eşliğinde törenle “mozaleye” 
çelenk koydular.

Ulü önderlerine saygı duruşunda bulundu
lar.

Atatürk’ün yakın silah arkadaşı Lozan kahra
manı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’nün anıt mezarını ziyaret ettiler.

Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi’nde Cumhuriyetin nasıl kurulduğuna 
tanık oldular.

Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararların alındığı 
Birinci meclisi ve aydınlanma devrimlerinin 
gerçekleştirildiği İkinci Meclisi ve sıkça mil
letvekili kavgalarına sahne olan üçüncü 
meclisi gördüler.

Ama en çok da ilk meclisten ve ,İkincisinden 
etkilendiler.

Çünkü Birinci ve İkinci de “ruh” vardı...
Yoksulluk ve yokluk vardı... Onur vardı...

Direnç vardı... İnanç vardı...
Ve onur, direnç, inanç insanların iliklerine 

işliyor ve gurur veriyordu.
Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa 

Şubesi’ne, Yönetim kurulunun özverili üyeleri 
Gülez Hanım’a, Enver Bey’e, İhsan Bey’e, 
Dernek sekreteri Ayşe’ye tarihsel ve kültürel 
nitelik taşıyan gezinin gerçekleşmesine 
destek verenlere teşekkürler.

Bahtı kararan insanları Ankara’ya götürüp 
beyinlerini aydınlattıkları, yüreklerini coşku
landırdıkları için...

Çarşı Deresi’nin 
yeniden düzenleme
si projesi nedeniyle 
temel atma 
töreninde konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik’e üç 
yıl içinde yapılacak 
yatırımların 120 
milyon lirayı bula
cağını söyledi.
Dün, saat 14.oo de 
Çarşı Deresi 
başlangıcında 
düzenlenen törene, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa AKP 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, AKP 
Bursa İl Başkanı 
Sedat Yalçın, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, eski 
AKP Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik’in 
AKP’li Belediye 
meclis ile il genel 
meclis üyeleri ve 
yaklaşık 200’e yakın 
vatandaş katıldı. 
Törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik’in 
Bursa’nın vitrini 
olduğu söyledi.
Büyükşehir Belediye 
si’nin hizmetleriyle 
Gemlik’in çehresinin 
değişeceğini söyle 
yen Recep Altepe, 
“Gemlik’in turizmi 
ile ekonomik can
lılığı ile çağdaş bir 
kent olması için 
elimizden gelen 
katkıyı sağlayacağız. 
Gemlik’i tüm sorun
ları bizi de ilgilen 
diriyor. Gemlik’in 
kalkınması, gelişme
si için ekonomisinin 
gelişmesi için çalışı 
yoruz. Gemlik’e her 
alanda yapacağımız 
çalışmalar sonucu 
Gemlik’e dünya 
çapında yatırımlar 
gelecektir. ” dedi. 
Altepe, Gemlik’te 2 
yılda 13 milyon 
liralık yatırım 
gerçekleştirdiklerini, 
3 yıl içinde de 15 
milyon liralık yatırım 
yapacaklarını 
belirterek, BUSKİ 
yatırımlarıyla birlikte 
120 milyon liralık 
yatırım yapılacağını 
söyledi.

Recep Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne katıl
masının külfetleri 
yanında büyük 
yararları da bulun
duğuna dikkat çeke 
rek, Orhangazi ile 
Gemlik’in yakın 
zamanda birleşe
ceğini, Orhangazi’ 
nin de birçok 
sorunu bulunduğu 
nu, bunun başında 
kanalizasyon sorunu 
geldiğini söyledi. 
Altepe, “Örhanga 
zi’nin atıkları Karsak 
Deresi ile Gemlik 
Körfezi’ni kirletiyor. 
Bu sorunu ancak 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi çözer.” dedi. 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
ve kültürel mirasa 
da sahip çıktığını, 
Umurbey’in özgün 
sokaklarını, Beyler 
mezarlığını proje
lendirdiklerini, 
Gemlik Kalealtı 
sokağı, Bahkpazarı 
hamamına el attık
larını, Dörtyol ağzı 
mevkiinde üst geçit 
projesinin tamamlan 
dığını, yakında ihale 
ye çıkacağını, kent 
ve köy içinde yol 
çalışmalarının de 
vam ettiğini bildirdi. 
Gemlik’e 110 bin 300 
ton asfaltın Büyük 
şehir Belediyesi’nce, 
12 bin ton asfaltın 
BUSKİ tarafından 
döküldüğünü, Kur 
şunlu, Narlı iskele 
terinin onarımlarının 
yapıldığını, Gemlik 
ve Küçük Kumla 
İskelelerinin de ele 
alınacağım söyledi. 
Durakları modern 
hale getirdiklerini 
söyleyen Recep 
Altepe, Çarşı 
Meydanı Projesi 
üzerinde çahşmala 
rın devam ettiğini, 
kamulaştırma çalış

malarının sürdüğü 
nü belirterek, 
Kurşunlu Mahalle 
sinde de 500 bin 
metrekare park 
yapıldığını, Karaca 
ali ve Narlı Köylerin 
de Sosyal Tesis 
onarımının bittiğini, 
Gemlik Atatepe’de 
boğaz manzaralı 
sosyal tesis yapıla
cağını yakında 
ihaleye çıkacağını, 
Küçük Kumla mey
danındaki 2 binanın 
kamulaştırılacağını 
belirterek, “Muhtaç 
vatandaşlara erzak, 
kırtasiye yardımı, 0- 
6 yaş çocuklara süt 
dağıtımına başlaya
cağız. Evde bakıma 
muhtaç kişilere 
bakım hizmeti ver
mekteyiz. Bugün, 
temelini atacağımız 
Çarşı Deresi 24 bin 
metrekare alanda, 2 
kilometre derzli 
duvar, 4 adet kapalı, 
4 adet açık köprü, 9 
bin 500 metrekare 
yeşil alan 2 kilome
tre yürüyüş yolu 
yerinde sulama sis
temi ile inşaat 1 yıl 
içinde tamamlana 
cak ve ve 3 trilyon 
liraya çıkacak. ” 
dedi.
Törende konuşan 
AP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 
ise, Gemlik’in 
nüfusu 5 binden 
bugün 100 bine yük
seldiğini, Orhangazi 
ile Gemlik’in bir 
şehir haline gele
ceğini belirterek, 
“Türkiye’de istikrar 
devam ettiği sürece, 
Türkiye büyümeye 
devam edecektir.” 
dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise konuşma 
sında, Çarşı Dere 
si’nin rekreasyon 
projesinin doğru ve 
yerinde bir proje 

olduğunu söyleyen 
Çelik, “Büyükşehire 
girmenin ne fayda 
sini gördük diyenler, 
kısa bir zaman son 
ra çok daha güzellik
lere sahip olacaktır. 
İnsanlar kirli bir deni 
zi sadece seyredi 
yor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin denizi 
mize de el atmasını 
kirliliği sonlandırma 
sini istiyoruz” dedi. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise konuşmasında, 
Gemlik’in en mutlu 
günlerinden birini 
yaşadığını, bugün
den sonra Gemlik’in 
daha farklı bir kent 
olacağını belirterek 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Yılmaz, Gemlik’in 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
hak ettiği payı 
alacağını belirterek, 
“Gemlik Bölge 
Hastanesinin 
yerini belirledik. 
25 dönüm alanda 
1/5000 lik planlarda 
değişiklik yapıyoruz. 
Bu değişiklik 
Büyükşehir İmar 
Komisyonu’nda 
biran önce çıkarıl
masını talep edi 
yoruz. İlçemizde 1 
adet özel okul var. 
Bursa ve İstanbul’
daki 10 özel okula 
yazı yazdık.
Gemlik’te yatırım 
yapmalarını önerdik. 
Planlarda değişiklik 
yapılırsa çocuk-. 
larımız, Bursa’ya ve 
Yalova’ya gitmeye
cekler.” dedi. 50 
günlük hizmetleri 
sonrasında Gemlik’e 
hizmet sunmak için 
zaman kavramını 
ortadan kaldırdık
larını belirterek, 
“Gemlik’i yoğun 
bakıma aldık.”şek
linde konuştu.



17 Mayıs 2011 Salı Sayfa 3Gemlik Körfez
İÜ

Jandarmanın durduğu araçtan 
2 yaşında erkek aslan çıktı

YavYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesi'nde bir hafif 
ticari aracın 
arkasında aslan 
olduğu ihbarı jan
darmayı harekete 
geçirdi. Yolda 
önlem alan ekipler, 
Afyonkarahisar'dan, 
Çanakkale'ye kapalı 
kasa bir araçta 
götürülen 2 yaşın
daki erkek aslanı 
görünce gözlerine 
inamadı.
Yapılan bir ihbarı

Kırmızı ışıkta kavşağa daldı
Burşa'nın muhtelif 
yerlerinde meydana 
gelen trafik kazaları 
Mobese kameraları 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 
Kazalardaki dehşet 
anları kameralar 
tarafından görün
tülendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün suç 
ve suçlularla 
mücadele kapsamın
da devreye soktuğu 
Mobese kameraları
na yine ilginç 
kazalar yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçe
si Çevre Yolu Millet 
Mahallesi trafik ışık
larında meydana

KasKsız motosiklet sürücüsü, kendisini 
durdurmak isteyen polise çarptı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kask 
takmadığı gerekçe
siyle durdurmak 
istediği motosikletin 
çarpmasıyla 
yaralanan polis

24 kişi daha gözaltına alındı
Bursaspor-Beşiktaş 
maçı öncesi çıkan 
olaylar nedeniyle 
24 kişinin daha 
gözaltına alındığı 
bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 
MOBESE ve diğer 
kamera görüntülerini 
inceleyen Bursa 

değerlendiren 
İnegöl Jandarma 
Bölük Komutanlı 
ğı'na bağlı ekipler, 
rnegöl- Bursa kara 
yolunda önlem alıp, 
41 ET 314 plakalı 
hafif ticari aracı dur
durdu. Jandarma, 
aracın özel olarak 
oluşturulan arka 
bölümünde erkek 
aslanı gördü. Şoke 
olan ekipler, aracı 
sürücüsüyle birlikte 
jandarma karakolu

gelen kazada, aşırı 
hız sebebiyle, lam
balarda durmakta 
zorluk çeken kamyo
net bariyerlere 
çarparak duruyor. 
Yine çevre yolunda 
meydana gelen 
başka bir kazada ise 
aşırı hız sebebiyle 
sürücüsünün kon
trolü kaybettiği hafif 
ticari araç yoldan 
çıkarak tam 8 akla 
atıyor. Son olarak 
yol kenarındaki tel 
örgülere çarparak 
durabilen aracın 
sürücüsü ise sağ 
olarak araçtan 
kurtuluyor.
Merkez Osmangazi 

memuru 
hastanelik oldu. 
Şehreküstü 
Mahallesi Ahmet 
Hamdi Tanpınar 
Caddesi Şehreküstü 
Kavşağı'nda rutin 
kontrollerini

Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, olaylara 
karıştığı öne 
sürülen 24 kişinin 
kimliklerini tespit 
etti. Polisin operas 
yonu sonucu 
gözaltına alınan 
24 kişi, Bursa 
Emniyet 

na götürdü. Aslan 
bakıcısı olduğunu 
söyleyen Aydın 
Kızıldağ, hayvanın 
henüz 2 aylıkken 
İstanbul Kadıköy'de 
bir alışveriş 
merkezinde Serhat 
Koç isimli arkadaşı 
tarafından 
alındığını, bakması 
için kendisine 
verdiğini söyledi. 
'Sultan' adını koy
dukları hayvanın 
bakımının zorlaş

ilçesi Doğumevi 
Caddesi'nde mey
dana gelen diğer 
kazada ise U 
dönüşü yapan eski 
model otomobil kon
trolden çıkarak yol 
kenarındaki ağaca 
çarparak durabiliyor. 
Eğitim Caddesi'nde 
trafik lambalarının 
yayalara kırmızı yan
masına rağmen 
yolun karşısına 
geçmek isteyen bir 
kişi, otomobilin 
çarpmasıyla havaya 
fırlıyor.
Görüntülerde 
Merinos Kavşağı'n 
da zeminin kaygan 
olması sebebiyle 

yapan trafik polisi 
Nejmi T. (49), 
kasksız motosiklet 
kullanan Selçuk B. 'i 
(20) durdurmak 
istedi. 16 KCP 59 
plakalı motosiklet, 
polis memuru

Müdürlüğü'ne 
götürüldü.
Zanlıların 
sorgusunun devam 
ettiği öğrenilirken, 
gözaltı sayısının 
artabileceği 
belirtildi. Bursa 
spor-Beşiktaş maçı 
öncesi 34 kişinin 

ması üzerine aslanı 
Çanakkale'de 
yaşayan sahibinin 
çiftliğine teslim ede
ceklerini açıkladı. 
Aracıyla birlikte jan
darma karakoluna 
getirilen hayvan 
burada bekletiliyor. 
Bakıcısı yanından 
ayrılmayan hay
vanın sahibine mi 
yoksa hayvanat 
bahçesine mi teslim 
edileceği daha 
sonra belirlenecek

kontrolden çıkan 
kamyonet yoldan 
çıkıyor. Merkez 
Yıldırım ilçesi 
Siteler Mahallesi'nde 
döner kavşaktan 
geçmek isteyen 
motosiklet diğer 
yönden gelen oto
mobile çarpıyor. 
Motosiklet sürücüsü 
havada takla atıktan 
sonra yere düşüyor. 
Panayır Mahallesi 
Kavşağı'nda da mey
dana gelen kazada, 
kırmızı cık ihlali 
yapan otomobil 
başka bir otomobile 
çarpması MOBESE 
kameraları tarafın
dan görüntülendi.

Nejmi T. 'e çarptı. 
Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor 

yaralanması, 4 polis 
aracı ve 5 itfaiye 
aracının zarar 
görmesiyle sonuçla 
nan olayların ardın
dan gözaltına alındık 
tan sonra adliyeye 
sevk edilen 
18 kişi geçen hafta 
tutuklanmıştı.

‘GemlikKorfez’ www.gemllkkorfazgazetesi.com

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

cizcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Bir şeyler olabilir!....
AKP'nin Televizyonlardaki seçim 

filmlerinde "hayaldi, gerçek oldu" 
sloganını görüyorsunuz..

Tek tek konular ele alınıyor, 
geçmişteki hayallerin AKP ile birlikte 
nasıl gerçeğe dönüştüğü anlatılıyor

CHP buna karşı iki film hazırhyor- 
muş..

İlk film şöyleymiş..
Üniversiteye girecek öğrenci YGS 

sınavında görülüyor..
Önündeki sınav kağıdında iki şık 

yazıyor, biri gerçek, diğeri hayal.
YGS skandahndan sonra, üniver

siteli genç hayal şıkkını işaretliyor.
AKP döneminde üniversiteye girmek 

hayal oldu, anlamında.
İkinci film akaryakıt zammıyla 

ilgiliymiş..
Bir kamyon şoförü kam yonuna 

yeteri kadar akaryakıt alamıyor, 
çünkü yeteri kadar kazanamıyor, 
cepte para yok.. "Eskiden ekmek 
paramız gerçekti, hayal oldu" diyor.

Yeni CHP 'de genç beyinler bir 
araya geliyor, sonunda ortaya bu 
ürünler çıkıyor.
Akşam'ın Genel Yayın Yönetmeni 

Küçükkaya birer hafta arayla
Show TV'de aynı saatte, aynı pro

grama çıkan Tayyip Erdoğan ile 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV'deki izlen
me paylarını, ikisinin genelde ve AB 
gurubunda (evlerinde reyting ölçen 
aletler olanlar) aldıkları reyting oran
larını yazıyor.

Bu tespitlere göre, hem tüm kişi 
lerde, hem AB gurubunda Kemal 
Kıhçdaroğlu, Tayyip Erdoğân'ı geride 
bırakıyor.

3.3 ile 3.6 puan arasında değişen 
oranlarda Kemal Kıhçdaroğlu önde. 
Erdoğan'dan daha çok izleniyor, 

Ona halkın ilgisi daha fazla imiş .. 
Bu gerçek ve bu yazı Erdoğan 

lehine aylardır var olan psikolojik 
egemenliği kırıyor.
Anketlerden farklı olarak, Türkiye'de 

farklı bir şey mi oluyor, sorusuna 
akla getiriyor.. (İnşallah diyorum)

Seçimden AKP'nin birinci parti çıka
cağı çok açık..

Birinci parti ama, ne kadar birin,ci?. 
300 mi - 280 mi ?

İkinci partinin durumu ne?
Birinci ile ikinci arasında fark çok 

mu?
Seçimi AKP'nin kazanacağı toplum

da psikolojik bozukluk yaratıyor.
Moral bozulmaya çalışılıyor..

Hepimiz o kötü sonucun tesiri altın
dayız.

Kendini dev aynasında görme, 
delikanlı havası bu reytingler üzerin 
den ilk kez darbe alıyor.

Sendeliyor.
Bu darbe, AKP'nin iktidarını 

önlemiyor belki, ama Kıhçdaroğlu 
Erdoğan karşısında ilk kez bir adım 
öne geçiyor.

http://www.gemllkkorfazgazetesi.com
mailto:cizcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çarşı Deresi’nde yeni düzenleme
Dün, Büyükşehir Belediyesi, Dere düzen

lemesinin başlangıcı için temel atma töreni 
düzenledi.

Tüm gün süren, belediye anonslarına, 
gazete ilanlarına karşın, temel atılan tören 
alanına, beklenen sayıda insanı toplayama 
dılar.

Muhalefet partileri törende yer almadı.
Protokolün oturduğu, platformun altında 

ortalama 100’e yakın bürokrat, AKP’li 
Belediye Meclis üyeleri, AKP’li il Genel 
Meclisi üyeleri ve vatandaşlar oturuyordu.

Onların arkasında ve çevresinde de 200 
veya biraz fazla kişiden oluşan, töreni iz 
ley en vatandaş topluluğu vardı.

Böylesine önemsenen bir açılışa, bu ka 
dar az sayıda Gemliklinin katılmasını, AKP 
ilçe örgütü ve II örgütü mutlaka değerlen 
direcektir.

Benin naçizane görüşüm, seçim yatırımı 
olan bu tür gösterilere halk ilgi göstermi 
yor.

Dün, bunun somut örneğini gördük.
Vatandaş, seçimlerden çok, geçim derdin 

de..
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe’yi dinlerken, Gemlik’e yapılan hiz 
metlerden Ata Mahallesi'ndeki sosyal alan 
ile ilgili projenin yaşama geçirileceğini 
duyduk.

Bu alana yapılacak hizmetin neler oldu 
ğunu Gemlik halkı bilmiyor.

Proje hakkında ne Gemlik halkına, ne de 
Gemlik Belediye Meclisine bilgi verildi.

Ben, Büyükşehirim, ben istediğimi yapa 
rım mantığını bir kez daha yaşıyoruz.

Bundan önce Gemlik Belediyesi’nde CHP 
yönetimdeydi.

Bugün ise koltukta bir AKP’li oturuyor.
CHP den esirgediklerinizi hiç olmazsa 

kendi partilinizle paylaşın.
O da Gemlik halkıyla paylaşsın.

****** ****** ******
Söz belediyeden açılmışken, belediye 

çalışanları arasında kıyımımdan söz etmek 
gerekiyor.

Dün aldığım bir duyumu sizlerle paylaşa 
yım.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
Özel Kalem Müdürü Dilek Ağdemir, görev 
den alınmış.

Refik Yılmaz göreve gelir gelmez önce 
makam şoförünü değiştirdi. Aradan 50 gün 
geçtikten sonra Özel Kalem Müdürü’nü de 
ğiştirmesine anlam verilir.

Müdür kadrosundaki bir kamu görevlisini 
birinci dereceden, 9’un birinden memur 
kadrosuna indiremezsiniz.

Neyse belediyeciliği öğrenecekler.
Bundan önce 4 Belediyenin birleşmesiyle 

ortaya çıkan küskün memurlara, yeni küs 
künler yaratıyorlar.

Bundan öncekilerin altını oyanlar, bilinki 
aynı şeyi size de yaparlar.

Adında adalet sözcüğü bulunan bir parti 
nin adalet terazisini iyi kullanması gerekir.

Mimarlar Oflası'ndan sen eleştiri
Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Gemlik Temsilcisi Kenan Çakır, 
ilçe için önemli saydıkları Dere ıslah projesi, Ata Mahallesi Sosyal 
Tesis Projesi ve Gemlik Meydan Projesinin kimse ile paylaşılmadan 
yapıldığını belirterek, Meydan Projesi’nin sıradan bir proje gibi 
görüp bir firmaya verilmesine ‘Şehre ihanettir’ dedi.
Türkiye Mimarlar 
Mühendisler Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakın yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Gemlik ile ilgili 
önemli projelerin hiç 
kimseye bilgi veril 
meden yapıldığını 
belirterek, “Pişirip 
önümüze sunuyor
lar’’ dedi.
Kenan Çakır yazılı 
açıklamasında, 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
olarak kamu yararı
na yapılan hizmet
lerin yanında olduk
larını, kamu yararına 
olmayanların karşı 
sında olduklarını 
belirterek, 
“Bugünlerde 
Belediyenin alt yapı, 
yuı'viî ûi>Tyapı n'e 
ilgili çalışmaları 
şehir için olumlu 
olmakla birlikte aynı 
zamana sıkıştırıl
masını aksama ve 
hata olabileceğinden 
dolayı doğru bul
muyoruz. Kamu 
yararı için her proje

Went Bursluluk Sınan düzenledi
İlçemizin tek özel ilk 
öğretim okulu olan 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
Bursluluk Belirleme 
Sınavı düzenledi. 
Mayıs ve Haziran 
aylarında yapılacak 
olan sınavlara 5-6 
ve 7. sınıf öğren 
çiler katılabilecek. 
Sınavlara katılmak 
isteyenler başvuru 
formunu eksiksiz 
doldurarak okul 
yönetime verecek
ler.
Sınavlar, 7. sınıf 
Türkçe, Matematik, 
Fen Bilgisi. Sosyal 
Bilgiler ve İngilizce 
derslerinden öğren
cilerin bu yıl 
okudukları müfreda
ta uygun olarak 
hazırlandığı belir
tilirken, 5. ve 6. 
sınıfların sınavı 

ye destek vermeye 
hazır olduğumuzu 
milletvekillerine, 
belediye başkanları- 
na söylememize rağ
men, basından 
öğrendiğimiz 
kadarıyla bazı pro- 
jeler konuşuluyor, 
planlanıyor, hatta 
bazılarına başlanı 
yor. Dere ıslah pro
jesi, Ata Mahallesi 
Sosyal Tesis 
Projesi, en önemlisi 
Gemlik Meydan 
Projesi. Bu proje 
lerin kapsamı, ama 
cı, süreci ve maliyeti 
nedir? Doğru proje 
midir? Daha ne 
yapılabiliri konuşup, 
daha sağlıklı nasıl 
olabiliri tartışmaktan 
Gemlik halkı 
kazançlı çıkacaktır. 
En doğrusu o zaman 
yapılacaktır. Biz, 
doğru olanın 
arkasındayız. ” dedi. 
Meydan Projesi 
konusunda yaptık
ları girişimlere 
karşın somut bir şey 
görmediklerini

Türkçe, Matematik, 
Fen Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler derslerinden 
80, 7. sınıfların 
sınavı ise 90 soru
dan oluşacağı 
bildirildi.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
bursluluk oranı ve 
kontenjanı belirleme 
yetkisinin sadece 

söyleyen Çakır, 
“Eski ve yeni yet 
kililere planları pay
laşalım, tartışalım 
dememize rağmen 
meydan alanı üst 
planlara uysun diye 
meclisten geçti. 
Muhtemelen yarın 
da meydan projesi 
geçer. Meydan pro
jesinin ihale zamanı, 
duyuru şekli, kime 
ne şekilde verildiği 
ve ücreti ile ilgili hiç 
kimseye bilgi veril 
medi. Pişirdiler 
önümüze sunuyor
lar. Bu sizin deniyor. 
İçinde ne vardır? 
Yenir mi? Meydan 
sadece yeşil alan, 
ot, böcek yapmak 
mıdır? Yoksa, Bursa 
Kent Meydanı gibi 
kaba bir kütle midir? 
Ulusal yarışma, pro
fesörlerle çalışılmalı, 
hatta ekip buluruz 
dememize rağmen 
sıradan proje gibi 
bir firmaya verilmesi 
bu şehre ihanettir.
Üstelik, paylaşıl
mayan bir proje.

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’na ait 
olduğunu, 
sonuçların optik 
değerlendirme sis
temi ile alınacağını, 
sonuçların sınavdan 
bir hafta sonra 
okulun web sitesin
den öğrenilebile
ceğini söyledi. 
Sınav sonuçlarına 
itiraz edilemeye
ceğini belirten İşler, 
başvuruların 25

Şimdi soruyoruz. Bu 
kadar hayati bir pro
jenin ekonomik, 
sosyolojik, ekolojik 
ve turizm yönü 
düşünüldü mü? 
Dörtyol’dan Manas 
tır’ı hatta civar 
ilçeleri ilgilendiren 
projenin kapsamı 
nedir? Maliyeti ve 
etapları nelerdir? 
Kamulaştırma bedeli 
bırakın Gemlik ilçesi 
nin Bursa’nın bütçe
si yetecek midir? İş 
takvimi nedir?
Mevcut esnaf düşü 
nüldü mü? Şehrin 
kaderini et kileyecek 
projede, uyarladığı 
mız milletvekilleri, 
belediye başkanlan 
ne yaptılar? Proje 
nereden nereye 
geldi? Kaldırıma 
döşenmiş 3 taş için 
teknik görüş 
isteyen, olumsuzluk
larda kamu yaran 
için odaya başvuran 
yetkililer bu kadar 
önemli bir konuyu 
neden önemsemi 
yorlar?” dedi.

Mayıs 2011 
Çarşamba günü 
mesai bitiminde 
sona ereceğini, 
sınavın ise 29 Mayıs 
2011 Pazar günü 
okullarında yapıla
cağını bildirdi. 
Ödüller ve bursların 
okula kayıt olma 
şartını bağlı 
olduğunu belirten 
İşler, sınavlarda 
490-500 puan arası 
alanlara yüzde 100, 
480-490 puan arası 
alanlara yüzde 50, 
460-480 puan arası 
alanlara yüzde 25 
indirim uygu
lanacağını söyledi. 
Sınav günü saat 
09.30’da Manastır 
BP ve İskele 
Meydanından Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’na servis 
kaldırılacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Nezih Oimili ue 
ailesi nin acı nünü

Eski CHP ilçe başkanlarından ve 
1989-1994 yılları arasında SHP’den

Gemlik Belediye Başkanlığı 
yapan Avukat Nezih Dimili’nin eşi ve 

Avukat Kaan ve Mert Dimili’nin anneleri 
Hülya Dimili dün yaşama veda etti.

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
eski ilçe başkanların- 
dan, ve 1989-1994 yıl
larında Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
görevini yapan Avukat 
Nezih Dimili’nin eşi 
Hülya Dimili (68) vefat 
etti.
Kanser tedavisi gören, 
Hülya Dimili, cumartesi 
günü tansiyon soru
nundan dolayı Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Dün saat 16.oo 
sıralarında yapılan

tüm müdahalelere 
karşın Hülya Dimili 
kurtarılamadı. 
Hülya Dimili’nin 
cenazesi bugün 
Merkez Solaksubaşı 
(Çarşı) Camiinde 
öğle namazından 
sonra kılınacak 
cenaze namazı ile 
Gemlik İlçe 
Mezarlığı’nda 
toprağa verilecek. 
Hülya Dimili, ilçemizin 
tanınmış avukatların
dan Avukat 
Kaan ve Mert 
Dimili’nin anneleri.

BAŞSAĞLIĞI
Av. Nezih Dimili’nin Sevgili Eşi, 

Av. Kaan - Güneş ile 
Av. Mert - Bahar Dimili’nin 

saygıdeğer anneleri

Hülya 
DİMİLİ’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız.

SOLAKSUBAŞI AİLESİ
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M Mil Mil İMİ ftlBl ililmMrtıîHi
Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletvekili 
adayı İsmet 
Büyükataman 12 
Haziran’da yapılacak 
olan milletvekili 
seçimleri kapsamın
da Gemlik’e gelerek 
ziyaretlerde 
bulundu. 
Büyükataman 
MHP’liler ile birlikte 
Bahkpazarı, Çınar 
Kıraathanesi, Biten 
Kıraathanesi, Küçük 
Kumla ve Umur 
bey‘de vatandaşları 
ziyaret ederek, soh
bet ettiler. 
Büyükataman 
konuşmalarında; 
"Bursa’da bir 
şehidimizi daha 
toprağa verdik, 
Bunlar açıldıkça 
analar ağlıyor sözde 
anaların göz yaşları 
dinecekti. Bizim ikti
darımızda Terörle 
müzakere değil etkin 
mücadele edilecek 
Terörün ve onlara

bu imkanı verenlerin 
kökü kazınacakiır. 
Başbakan yurt dışın
da konuşuyor. 
Sadece milletvekili 
maaşım var zor 
geçiniyorum diyor. 
Resmi Başbakanlık 
sitesinde 2.8 milyon 
lira sadece nakit 
parası olduğu 
açıklanmış. 
Ben matematik 

öğretmeniyim 
aynı zamanda 
Milletvekiliyim bu 
hesabın içinden 
çıkamadım sadece 
maaşla öyle bir 
serveti nasıl 
oldu? Ben şuan 
ziyaret ettiğim yer 
yerde MHP ye 
yönelik 99 seçim
lerinden bile daha 
pozitif bir hava var.

Biz işsizlik, terör 
sorunlarını bitire
ceğiz çalışan
larımız,memurlarımı 
z ve çiftçilerimizin 
yaşam standartlarını 
yükselteceğiz. 
Halkımızdan 
isteğim siyasi 
görüşü ne olursa 
olsun 12 Haziranda 
sandığa git
meleridir. " dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı 
nedeniyle kapalı 
ceza infaz kurulu
larında bulunan tüm 
hükümlü ve tutuklu- 
lara açık görüş yap
tırılacak 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle 
kapalı ceza infaz 
kurumlarında bulu
nan tüm hükümlü ve 
tutuklulara açık 
görüş yaptırılacak. 
Adalet Bakanlığı, 19 
Mayıs Bayramı 
nedeniyle tüm 
hükümlü ve tutuklu
lara değişen sürel
erde açık görüş yap
tırılacağını duyurdu. 
Bakanlık, 1. Adana 
E Tipi. Ankara 1 ve 
2 Nolu L Tipi, 
Alanya L Tipi, 
Antalya E ye L Tipi, 
Aydın E Tipi, Bursa 
E Tipi, Çorum L Tipi, 
Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
Tzmir-Buca Kapalı,

Maltepe 1 ve 3 Nolu 
L Tipi, Mersin E Tipi. 
Metris 1 ve 2 Nolu T 
Tipi, Ümraniye E 
Tipi, Silivri 3, 4. 5. 6. 
7 ve 8 Nolu L Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumlarmda kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara 16-22 Mayıs 
2009 tarihleri arasın
da olmak üzere 7 
gün açık görüş izni 
verileceğini söyledi. 
Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürü bulunan 
bağlı ceza infaz 
kurumlarmda kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara 16-20 Mayıs 
2009 tarihlerinde 
olmak üzere 5 gün 
açık görüş izni^yer- 
ileceği belirtHdrek, 
"Müdürü bulun
mayan bağlı ceza 
infaz kurumlarmda 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara ise 16-18 
Mayıs 2009 tarihleri 
arasında olmak 
üzere toplam 3 gün 
açık görüş yaptırıla
cak" denildi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE DAĞILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No :3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GÜLER AJANS
MATBMCILIK-YAYIHCIUK-REKLAMCLK

ELEMAN
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

LİSE MEZUNU ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİNE SAHİP 

DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ALINACAKTIR 

MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 
TEL:0 224 512 02 96 
ADRES:UMURBEY SANAYİ 

BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU 
NO:1 GEMLİK / BURSA

ELEMANLAR ABANIYOR
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 ABANIYOR
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

DEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

05393037603
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BAŞSAĞLIĞI
Yeğenimiz Ömer Dimili’nin 

babaannesi, büyüğümüz 

Hülya DİMİLİ yi 
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına 

sabır ve başsağlığı dileriz.
Özge - Erkan AKINCI 
Işılar - Erdem AKINCI

BAŞSAĞLIĞI
Değerli büyüğümüz 

Nezih Dimili’nin sevgili eşi 

Hülya DÎMİLİ’nin 
ölümünü üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Tanrı’dan rahmet. 

Kederli Dimili Ailesi ’ne ve 
yakınlarına başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız.
Serap - Kadri Güler

Z. armutlu - yalova
Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz
ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI! 
01.06.2011 - 15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

Kaplıcalar Mevkii No : 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 531 41 25 
O 226 531 44 20 
O 226 531 31 45 

Fax: O 226 531 08 09
Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi" &Türk hamamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center 

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

geüyoroi

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yohi üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : O 224 573 43 25
GSM; 0 536 813 08 36

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

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

GÜLER ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

WtlliltBII, 
MİWU 

MmŞtŞlIM' 
FllllSİ SÎIW

Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan hayata geçiri 
len 'Anneler Öğren 
sin, Çocuklarımız 
Doğru Beslensin* 
projesi sürüyor. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü İletişim 
Merkezi tarafından 
yürütülen 'Anneler 
Öğrensin Çocuk
larımız Doğru Bes 
lensin' projesi kap
samında, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
yaşayan 0-6 yaş 
arası çocuğu olan 
annelere yönelik 
eğitim verildi. Aile 
Hekimi Dr. Celile 
Yerliyurt ve Hemşi 
re Dilek Turhan 
Yergin tarafından 
Vakıf Aile Sağlığı 
Merkezi'nde 
verilen eğitimde 
annelere, çocukları 
beslemede yapılan 
yanlışlıklar 
anlatıldı.

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Körfezspor yola devam dedi
'•iMrai^İıi

yarı 2-0 
Körfezspor'un 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıya farkı 
azaltmak için hızlı 
başlayan Umurspor,

50. dakikada Ufuk'la 
mutlak pozisyondan 
faydalanamadı. 70. 
dakikada kaleciyi de 
geçen Eren'in şutu 
yan direkten geri 
dönerken gelişen 
atakta Umurspor 
kalecisi Ömer gole 
izin vermedi. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca 
Körfezspor önemli 
maçı 3 puanla 
kapatarak liderliğini 
sürdürdü.
SAHA : 
Gemlik 
HAKEMLER: 
Kemal Elmas 5, 
Gökhan Dolan 3,

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu sezon hedefini 
birinci küme 
olarak belirleyen 
Gemlik temsilcisi 
Körfezspor, 
Urriurspor'u ilk yarn 
da Ahmet Al'ın gol
leriyle 2-0 yenerek 
zirve yolunda büyük 
bir engeli daha aştı. 
İkinci Amatör Küme 
Birinci grupta 10 
puanla zirvede bulu
nan yeşil beyazlılar 
rakibini 2-0 yenerek 
yoluna devam etti. 
Zemini bozuk 
olması her iki takım 
futbolcularını da

olumsuz 
etkilerken ilk atak 
Umurspor'dan geldi, 
henüz 2. dakikada 
gelişen atakta 
Serkan topu dışarı 
attı. 17. dakikada 
ceza sahasında 
yaşanan karam
bolde çaprazdan 
vuran Ahmet Al'ın 
şutu yan direğe 
çarparak ağlarla 
buluşunca 
Körfezspor 1-0 öne 
geçti. Umurspor'un 
kontratakla bera 
berlik golü aradığı 
maçın 37. dakikasın
da Anıl'ın takip 
ederek sahip olduğu

topu kale içine gön
dermesiyle yaşanan 
karambolda yine 
Ahmet Al düzgün 
vuruşla takımının ve 
kendinin ikinci 
golünü kaydetti ilk

Önder Kızıltaş 3, 
KÖRFEZSPOR:
Şafak 5, Cihangir 5, 
Lütfü 5, (Özcan 2) 
Serkan Tahtacı 5, 
Anıl 6, Eren 6, 
Emrah 6, Onur 6, 
(Serkan Ayyıldız 3) 
Ahmet Al 7, Orhan 
6, Adem 5, (Tolga 2) 
UMURSPOR: 
Ömer 4, Burak 4, 
Emrullah 4, Ümit 5, 
Erol 4, (Faruk 4) 
Yavuz 4, Zafer 3, 
(Ufuk 3, Mehmet 2) 
Emre 4, Serkan 4, 
Halil 4, Murat 4, 
GOLLER :
Dk. 17-37 Ahmet Al 
(Körfezspor)

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 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

elm^ .sekeri
KREŞLERİ ——

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
fiN®! kayitlarimiz 6AŞLADİ

€AK€N KAYIT AVANTAJI
31 MAVIS 2011 TARİHİN€ KADAR G€Ç€RUDİR

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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Tüketici güveni arttı
Tüketici Güven 
Endeksi, 2011 
nisanında bir 
önceki aya göre 
yüzde 0, 03 
oranında arttı. 
Mart ayında 93, 43 
olan endeks nisan 
ayında 93, 46 
değerine yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi ile tüketici
lerin harcama 
davranış ve beklen
tileri değerlendiril! 
yor. Anket

sonuçlarından 
hesaplanan Tüketici 
Güven Endeksi'nin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveninde iyimser 
durum, 100'den 
küçük olması

tüketici güveninde 
kötümser durum, 
100 olması ise 
tüketici güveninde 
ne iyimser ne 
de kötümser 
durum olduğunu 
gösteriyor.

SSK emekli aylıkları
18 Mayısla Ödenecek
SSK Emekli 
aylıkları, 
19 Mayıs'ın resmi 
tatil olmasi 
nedeniyle 18 
Mayıs'ta ödenecek. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan 
yapılan açıklamada, 
19 Mayıs 2011 tari
hin resmi tatil 
olması nedeniyle

SSK Emekli aylık
larının 18 Mayıs'ta 
ödeneceği bildirildi. 
Açıklamaya göre 
5510 sayılı 
Kanun'un 4/1-(a) 
bendi kapsamında 
(SSK emeklileri) 
emekli, dul ve yetim 
aylığı alanlardan 
2011 Mayıs ayı 
ödeme döneminde

tahsis numarasının 
son rakamı 5 olan
ların ödeme 
gününün resmi
tatile rastlaması 
nedeniyle, aylık 
ödemeleri
18 Mayıs 2011 
tarihinde tahsis 
numarasının son 
rakamı 7 olanlarla 
birlikte ödenecek

Gemlik Gümrük Müdürlügü’nce tarafımıza verilmiş olan 
03/07/2009 tarih ve 2009/218 numaralı Dahilde İşleme İzin 

Formu zayi olmuştur. Hükümsüzdür 
A.S.U.TEKSTIL ÜRÜN. SAN. VE TIC. LTD. STI.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. BURCU BİRGÜN

MiMetıttiıelîllııtlılıııl
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, taksiler 
için mazottaki 
OTV'nin düşürülme
si konusunda 
Maliye Bakanı ile 
görüşeceğini 
bildirdi.
AK Parti Kayseri 
İl Başkanlığı'nın 
düzenlediği toplantı
da konuşan Bakan 
Yıldız, ülkenin ya da 
şehrin gelişmesine 
paralel olarak her 
sektörün 
gelişemediğini 
söyledi. Yıldız, 
"Bizler bizzat vatan
daşımızın içinden 
çıktık, geldik ve 
işlerimizi de yapmış 
olmak için değil, 
gerçekten yapı 
yoruz. Yapmacık 
hareketlere ihti 
yacımız yok. Sizin 
derdiniz, bizim 
derdimiz.
Sıkıntınızın ne 
olduğunu bilip,

ona göre iş yap
mamız lazım" 
diye konuştu. 
Her kesimden 
kendilerine talep 
geldiğini ifade eden 
Yıldız, "Ticari 
taksiler için 
mazottaki ÖTV'nin 
düşürülmesini 
Maliye Bakanımızla 
görüşeceğiz.
Türkiye bir 
bütündür ve o

bütün haliyle 
beraber Türkiye 
gelişmesini, 
büyümesini 
devam ettirecek. 
Ankara'da ifade 
edilen makro 
ekonomik değer
lendirmeler ve 
çalışmalar, en ücra 
yerdeki vatan
daşımın cebini, 
cebindeki parayı 
ilgilendiriyor" dedi.

I SOYADI DÜZELTMİŞİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

2010/856 Esas 2011/285 karar sayısı ile nüfus 
kayıtlarında “ÇETE” olan soyadım “ATABAŞ” olarak 

değiştirilmiştir. Duyurulur.
MEHMET ÇETE (ATABAŞ)

GemikKBrfez
ctlUrlı lıı itııiı lluif umul ' '

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NttBETÇİECZANE
17 Mayıs 2011 Salı 
ÖZER ECZANESİ

K
R

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155

> 156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

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

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

HASTANELER

Sahil Dev. Hast.
Mer.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

514 80 88

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

TEK Arıza «
TEK işletme ।
Statyum <
Orm.Böl.Şef. <
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane <
Askerlik Şb. <
Karayolları ı
Liman Baş. ı
Mal Müd. i
Nüfus Md. I
özel id. Md. I
Tapu Siçİ. Müd. . I
Müftülük I
Gümrük Md. !
Ver. Dairesi Md. I
ilçe Tarım Müd. !
ilçe Seç. Md. I
Halk Eğitim Müd. !
İŞ-KUR__________ !

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md.
Sü Arıza_____

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR- 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
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Patrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEHLİK’İN İLKGÛNLÛK SİYASİ GAZETEll

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3967 

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)

HkÜlUlMil
■sinsi 
BKAVUÇDEMZ 

llMMISM

Rezervasyon 
(Telî5l3 33 2l)
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VEFAT
Merhum Ömer ve Merhume Enise Aral’ın kızı, 

Merhum Muhittin - Merhume Şerife Dimili’nin gelini, '
Güzin- Merhum Niyazi Sezen, 

Merhume Gönül - Merhum Selman Şahim’in, 
Engin-Ferhan Uzmanyılmaz, 

Dilek-Ersin Çamoğlu, Ayşe-Aydın Önderol, 

Merhum Nejat - Gülten Dimili’nin kız kardeşleri, 
Emel ve Sermet Dimili’nin yengesi, 

Ömer, Efe, Yağmur, Nazlı ve Hazal’ın kıymetli babaanneleri, 

Av. Kaan - Güneş Dimili ve 
Av. Mert - Bahar Dimili’nin anneleri, 

Av. Nezih Dimili’nin sevgili eşi

Hülya DİMİLİ
hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin naaşı bugün Merkez Çarşı 
Solaksubaşı Camii’nde öğle namazından sonra 

kılınacak cenaze namazı sonrası 
Gemlik İlçe Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

AİLESİ



Özci MIKNI İIKÖĞMIİHI OKULU
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

8.

Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf

5.
6.

Ücretlerimize eğitlm-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

5.400 TL

8.000 TL

18 Mayıs 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

GenclilfüMiümıNı

Gemlik Kaymakamlığı ile İlçe İzci 
Kurulu tarafından geleneksel 
olarak yapılan "Gençlik ve Halk 
Yürüyüşü" gerçekleştirildi. 2’de

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Müfit Parlak, öğrencilerin yer sorununun çözüldüğünü söyledi

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit Parlak, Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek Kampüsü’nde bulunan 
Hukuk Fakültesi’nin öğrencilerinin gelecek 
öğrenim yılı Bursa kampüsüne gitmeye
ceğini söyledi. Parlak, yeni rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek’in Gemlik Hukuk Fakültesi’nin 
durumu ile ilgili yaptığı bilgilendirme 
toplantısından sonra Dekan Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz’e sorunların çözülmesi ve 
2011-2012 eğitim öğretim yılında Hukuk 
Fakültesi’nin tüm öğrencilerinin Gemlik 
Kampüsü’nde eğitim ve öğretim görmesi 
için talimat verdiğini söyledi. Sayfa 2’de

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, Gemlik’in 
pazar sorununu Kapalı Pazar yerinin çözeceğini söyledi. 

illlfiailHillllWlIlMtll

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşı Deresi’nde 
düzenleme yapılması nedeniyle yeri değiştirilen Salı Pazarı, 
dün Hürriyet Caddesi’nde kuruldu. Haberi sayfa 3'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kapalı Pazar yeri konusu
Ben, kendimi bildim bileli, Gemlik 

pazarı Sah günleri kurulur.
Mehmet Turgut ve daha önceki

Belediye Başkanlar/, iki pazar kurul- 
[ ması için çabalar harcadılar.

Manastır’da Turgut zamanında açı 
lan perşembe pazarı tutmadı.
Esnaf, Salı Pazarı ’nın geliri azalır 

diye, Manastır pazarına ilgi gösterme- 
I di.

Fatih Mehmet Güler döneminde
I perşembe pazarı, pazar gününe çekil

di. Şu anda, Gemlik’te sah, cumartesi 
ve pazar günleri pazar kuruluyor.

Devamı sayfa 4’de
eleganceos.com.tr

ELEGANCE OPTİK MAĞAZALARI
ailesine biz de katıldık...

İstiklal Cad. Batum Is Merkezi No : 1/A
Tel : 0 224 513 92 40

Halkbank karşısı GEMLİK

Ülkemizin en önemli
sivil ticari girişimlerinden olan

ve Türkiye nin tecrübeli optik kurumlannı
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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:nfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Müfit Parlak, öğrencilerin yer sorununun çözüldüğünü söyledi

HM öğrencileri Gemlik’e dönüyor
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Kampüsü’nde 
bulunan Hukuk 
Fakültesi’nin 
öğrencileri gelecek 
öğrenim yılı 
Bursa kampüsüne 
gitmeyecek.
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Üniversitenin 
yeni rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek’in 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin duru
mu ile ilgili yaptığı 
bilgilendirme toplan
tısından sonra 
Dekan Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz’e 
sorunların çözülme
si ve 2011-2012 
eğitim öğretim yılın
da Hukuk 
Fakültesi’nin tüm

öğrencilerinin 
Gemlik 
Kampüsü’nde 
eğitim ve öğretim 
görmesini için 
talimat verdiğini 
söyledi.
U.Ü. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr.

Müfit Parlak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Kampüsü’nde 
Belediye tarafından 
yaptırılan Denizcilik 
Yüksek Okulu’nun 
alt katında bulunan 
salonların Hukuk

Fakültesi öğrencileri 
için derslik haline 
getirileceğini ve tüm 
öğrencilerin gelecek 
yıl öğrenimlerini 
Gemlik’te yapacak
larını söyledi.
Asım Kocabıyık 
Eğitim ve Kültür

Vakfı’nın Gemlik 
Sunğipek 
Kampüsü’nde Hukuk 
Fakültesi öğrencileri 
için ayrıca 250 
öğrencinin öğrenim 
görebileceği bir anfi 
binası yapacağını 
belirten Parlak,

“Öğrencilerin istek’ 
terini de gez önüne 
alarak, her türlü 
sorununu çözülecek 
ve öğrenciler 
Gemlik’te huzurlu bir 
ortamda öğrenimleri 
ne devam edecekler" 
dedi.

Gemlik 
Kaymakamlığı ile 
İlçe İzci Kurulu 
tarafından gelenek
sel olarak yapılan 
“Gençlik ve Halk 
Yürüyüşü” gerçek
leştirildi.
İskele Meydanı’nda 
toplanan öğrenci 
grupları Gemlik 
Lisesi bandosunun 
eşliğinde başlayan 
yürüyüşe 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile az 
sayıda vatandaş 
katıldı.
İskele Meydanı, 
Kumsal Sokak, 
Orhangazi Caddesi 
üzerinden devam

öğrencilerin 
katıldığı Atletizm 
yarışmalarında 
derece alan 
sporculara 
madalyaları 
Kaymakam Bilal

eden Gençlik ve 
Halk Yürüyüşü 
vatandaşların 
alkışlarıyla İlçe 
Spor sahasında 
son buldu.
Her yıl yapılan ve

Çelik, Belediye 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
verildi.

Umurbey'i ana yola 
bağlayan ara yolda 
genişletme çalış
maları yapılıyor. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz'm talimatıyla 
başlayan çalışmada 
Fen İşleri 
Müdürlüğü'ne ait 
grayder dar olan 
yolu genişletiyor. 
Gemlik merkez ile 
Umurbey arasında 
bulunan yolun 
haricinde araçlar 
için ikinci bir 
alternatif yol 
konumunda olan 
güzergahta dar olan 

yerler genişletiliyor. 
Yalova yolu ile 
Umurbey'i kısa 
yoldan ulaşımını 
sağlayan yaklaşık 
1 kilometrelik 
yolun bakımı yapıl* 
madığından zeytin
liklerden yağmur 
nedeniyle akan 
topraklarla ancak 
bir araç geçecek 
hale gelmişti.
Ara yolun 
genişlemesiyle 
Umurbey'den 
Yalova yoluna 
daha Icısa zamanda 
ulaşım sağlanmış 
olacak.
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, Gemlik’in 
pazar sorununu Kapalı Pazar yerinin çözeceğini söyledi.

Salı Pazarı yeni Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan Vural

YazıYORUM

yerinde kuruldu
Pazarcı esnafı, dün Salı Pazarı’m 

Hürriyet Caddesi’nde açtı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından Çarşı 
Deresi’nde düzen
leme yapılması 
nedeniyle yeri 
değiştirilen Sah 
Pazarı, dün Hürriyet 
Caddesi’nde 
kuruldu.
Pazartesi günü Salı 
pazarı esnafı tezgah 
açacağı yerin nerede 
olduğunu öğrenmek 
için Hürriyet 
Caddesi’ne gitti. 
Gemlik Belediyesi 
görevlilerinin de 
yeni pazar kurulacak 
yere gelerek esnafın 
sorularını cevapla
masından sonra, 
yerlerini öğrenen 
pazarcı esnafı, dün 
Salı Pazarı’m 
Hürriyet 
Caddesi’nde açtı.

vardı, bugün yok. 
Eğer, Belediye yer 
bulup, kamulaştırıp, 
Odamıza verirse, 
biz Kapalı Pazar 
yerini yaparız. 
Buradan elde ede
ceğimiz gelirle de 
kuracağımız bir 
fonla yüzlerce esnaf 
çocuğuna eğitim 
bursu veririz.”

TALAN KAPALI 
PAZAR YERİ 
KURULMALI 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Büyükşehir 
Belediyesinin Çarşı 
Deresi’nde yapmaya 
başladığı düzenleme 
nedeniyle pazarın 
çok kısa zamanda 
Hüriyet Caddesi’ne 
taşındığını, bunun 
bir çözüm 
olmadığını söyledi. 
Talan, şöyle 
konuştu: 
“Gemlik’e bir 
kapalı pazar yeri 
kurulmalıdır.
Bu konuda Gemlik 
çok geride kaldı. 
Oda olarak 
Belediye’ye defalar
ca başvurduk. 
Bize yer verin, 
modern kapalı pazar 
yerini yapalım dedik. 
Orhangazi ve 
Mudanya Belediye 
leri yer gösterdiler. 
Odalar buraya 
modern kapalı pazar 
yeri yaptılar.
Gemlik’te 40 yıl önce 
kapalı pazar yeri

Sah Pazarı, 
Caddesi’nde

Silahlı Kuvvetlere saygı ...
Sonradan olma BursalI, sürekli oy 

kaybetmenin verdiği hınçla, Bursa 
Girişimci İş Adamları Derneği'nin 
yemeğine katılan Bülent Arınç bakın 
neler söyledi;
"27 Nisan Akşamı bize aba altından 

sopa gösterildi ve korkup kaça
cağımız zannedildi. 28 Nisan sabahı 
derslerini aldılar. Sen benim 
emrimde bir memursun. Sen otur
duğun yerde oturacaksın. İş bitti.
Hanımefendi'nin elini sıkmaktarf 

kaçtılar.
Artık topuk selamı verip, 

Cumhurbaşkanım diye söze giriyor
lar.
Bülent Arınç'ın şunu çok iyi anla

ması gerek;
Siz şu an Başbakan Yardımcısı ve 

Milli Güvenlik Kurulu'nun doğal üye
sisiniz.

Yok, buralarda konuşmaz da, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin itibarını ve onu
runu aşağılamayı, Türk Milleti ve 
dünya önünde saçma sapan sözlerle 
sürdürürseniz, itibar kaybına 
uğrayan siz olursunuz.
Türk Silahlı Kuvvetleri sizin 

"memurunuz" değildir, sizin "şamar 
oğlanı mz" hiç değildir. Bunu iyi 
bilin..

O bu cumhuriyeti kuran, Atatürk 'ü 
yetiştiren, bu ülkenin temel taşıdır. 
Gururudur. Her şeyidir..
TSK'yı aşağılamayı, Kubilay 

Asteğmenin kafasını Menemen'de 
kör bıçakla kesen Derviş Memed bile 
beceremedi ve layığını buldu.

( O kişinin sülalesini de biliyoruz.) 
Siz mi Türk Silahlı Kuvvetleri 

aşağılayıp, yıpratacaksınız?
Buna sizin de, partiniz AKP'nin de 

gücü yetmez.
Madem ki çok cesursunuz, 28 

Şubat'ta siz partinizin TBMM Grup 
Başkanvekili idiniz. MGK 
Toplantısında askerler 28 Şubat 
kararlarını size zorla mı imzalat
tılar?..
Niçin iktidarı 28 Şubat'tan 3,5 ay 

sonra bırakıp gittiniz?
Allah kimseyi şaşırtıp, aklını başın

dan almasın.
Bir iktidar Kul Hakkı yerse, Ah alır

sa, Hukuku ve Devlet güçlerini kendi 
çıkarı için kullanıp insanları suçsuz 
yere hapislere atar ve özgürlüklerini 
çalarsa, insanlara ve kurumlara iftira 
ederse, göz göre göre ülkenin 
bölünmesi sebep olursa, o iktidar ne 
Allah huzurunda, ne de

Kul huzurunda makbul değildir ve 
iflah olmaz...
Biline..

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Yelkencilerimiz Muğla'da
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kapalı Pazar yeri konusu
Gemlik, 15 bin kişinin yaşadığı küçük bir 

kasabadan, 100 bin kişinin yaşadığı büyük 
bir kent oldu.

Doğal olarak bir pazar yeri, bu koca ken 
te yetmedi.

Pazar yeri sayısı çoğaldı.
Bugün ihtiyaç olan ve gecikmiş bulunan 

konu, Kapalı Pazar yeridir.
Bu konu gündeme çok geldi.
En son olarak, Fatih Mehmet Güler’in, 

Orhangazi Caddesi’nde bulunan Marmara 
birlik’e ait kullanılmayan zeytin depoları 
nın, takas suretiyle Kapalı Pazar yerine 
dönüştürülmesi projesi vardı.

18 uygulaması ile Serbest Bölge yakınla 
rında, Belediyeye ait olacak arsalar ile 
Marmarabirlik arazisi yer değiştirecekti.

Marmarabirlik bunu kabul etmedi.
Nedeni ise, kent içinde kalan zeytin depo

larının büyük para ettiği düşüncesi.
Mehmet Turgut, bu depoları kamulaştır

maya girişti. Mahkeme bir milyon 700 bin 
lira değer koyunca vazgeçti.

Eski Kapalı Pazar yerimiz bugünkü Bele 
diyenin bulunduğu alandaydı.

Hiçbir ilçede Kapalı Pazaryeri yokken, 
Gemlik’te vardı. Ancak, 1986 yılında, 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Kapalı Fa 
zar yerini yıktırdı, yerine Belediye binası 
yaptırdı.

O günden beri, Kapalı Pazar yeri 
konuşuldu ama yenisi de yapılmadı.

Şimdi, Çarşı Deresi’nin çevresinde yapı 
lan düzenleme nedeniyle, Pazar yeri Hürri 
yet Caddesi’ne taşındı.

Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz, Ma 
yıs ayı meclis toplantısında, ilçeye iki Kapa 
lı pazar yeri kurmak istediklerini duyurdu.

Bu konuda yer belirlenmedi.
Konu İmar Komisyonuna havale edildi.
Kapalı Pazar yeri, konusu böylece ilçe 

gündemine yeniden taşındı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

İbrahim Talan, gazetemize yaptığı açıkla
mada, birçok eski ve yeni belediye başkan- 
larına Kapalı Pazar yeri kurulması yönünde 
teklifler götürdüklerini söyledi.

Mudanya ve Orhangazi’nin Gemlik’i sol
ladığını, yapılan Kapalı Pazar yerlerinin 
işletme hakkım Esnaf Odası’na verdiğini 
belirtti.

Gemlik’in ortasına yapılan Alışveriş M er 
kezi bir firma tarafından 40 bin 550 liraya 
kiralandı ama hala açılamıyor.

Bunun yanlış bir proje olduğu ortaya 
çıktı.

Kiralayan, içine kiracı bulamıyor.
Esnaf Odası’nın işleteceği bir Kapalı 

Pazar yeri olumlu bir yaklaşım.
Belediye Alışveriş Merkezi’ndeki gibi bir 

kamu kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ile bu işi gerçekleştirebilir.

önemli olan gerekli arsayı temin etmek.
Talan, Kapalı Pazar yerini işletmesinden 

kazanacakları para ile yüzlerce esnaf 
çocuğuna eğitim bursu verebileceklerini, 
söylüyor.

Bu öneri dikkate alınmalı.

Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
2011 yılı Faaliyet 
Programı'nda yer 
alan Martı Marina 
Federasyon Kupası 
Optimist - Laser 
Yarışları, 17 -22 
Mayıs 2011 tarihleri 
arasında Martı Otel 
ev sahipliğinde 
Orhaniye/Muğla'da 
yapılacak.
Bu yarışlar Laser 
sınıfları için seçme 
niteliğinde olup 
Optimist sınıfları 
için de Avrupa 
Şampiyonası için 
seçme yarısı 
niteliğinde olacak. 
Ayrıca Ferdi 
Klasman sonuçları
na göre belirlenecek 
16 ekipler 17 -19 
Haziran 2011 de 
gerçekleşecek 
Takım Yarışı Türkiye 
Şampiyonasına 
katılmaya hak 
kazanacak.
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 

Marmara Bölge 
Kupasında göster
dikleri başarının 
ardından Federas 
yonun Marmaris de

Kaymakamlık Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası Haslam
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol
Turnuvası başladı. 
Dün Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
başlayan turnuvaya, 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ve İlçe 
Spor Müdürü 
Abdurrahman
Lale’de katıldılar. 
BP PETROLLERİ - 
AYŞEZİVER 
KARATAŞ 
İLKÖĞRETİM 
OKULU: 44-57
Karşılaşmanın birin
ci periyodu 10-12, 
ikinci periyodu 24- 
25, üçüncü periyod> 
36-38, dördüncü 
periyod ise sonuç 
44-57 oldu.
MUHASİPLER- 
BAMES A ÇELİK: 
54-60 
Karşılaşmanın 
birinci periyodunu 
Muhasipler takımı

yapılacak olan bu 
büyük organizas 
yonuna gitmeye 
hak kazandı. 
Türkiye'deki tüm 
bölgelerin başarılı 
sporcularının bir 
araya geldiği bu 
organizasyonda 
başarılı olan sporcu
lar Milli Takıma 
katılmaya hak 
kazanacaklar. 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuların
dan Bursa Yelken İl 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç kafile 
başkanlığında 
Antrenörler Timur 
Arabalı ve Mustafa 
Öncü eşliğinde 
Optimist sınıfında

Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvası’nın her 
gün Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
devam edeceği

Hürcan Büberci - 
Mert Çetin - Atacan 
Coşkun Laser 
sınıfında : Hasan Sal 
- Enes Topkaç - 
Tuğba Öksüz - 
Cengiz Baydar - 
Cengiz Beliç kadro
suyla 16 Mayıs 2011 
tarihinde Marmaris'e 
hareket ettiler.
Hazırlık aşaması 
oldukça yoğun olan 
deplasman öncesi 
sporcuların kul
lanacakları tekneleri 
ve joker bot yine 
aynı gün özel taşıma 
aracıyla Marmaris'e 
hareket etti. 
Beş gün sürecek 
olan yarışlar günde 
üç yarış yapılarak 

bugün ise. Saat 
19.oo’da GEMPORt 
ile Muhasipler 
Takımının karşı 
karşıya geleceği 
belirtildi.

toplam on beş yarış 
olarak planlanıyor. 
Marmaris’e hareket 
etmeden önce İyi bir 
antrenman dönemi 
geçirdiklerini 
belirten sporcular 
Federasyon 
kupasında da 
başarılı olup Gemlik 
i en iyi şekilde tem
sil edecekleri 
mesajını verdiler. 
Güney Marmara’nın 
Pranhalan başarı 
larını destekleyen 
ana sponsorları 
Borusan’a a ve 
yönetim kuruluna 
onları bu günlere 
getirdikleri ve 
destekledikleri için 
teşekkür ettiler.

Saat 20.30’da ise 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu ile 
Yaşam Atölyesi bas* 
ketboi takımları 
karşılaşacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP'nin engelli milletvekili adayı Semih Özsaraç, 
engelli öğrencilerin Engelliler Haftası’m kutladı

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin engelli 
Bursa milletvekili 
adayı Semih 
Özsaraç, önceki gün 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Özel Türe 
Özel Eğim Kurs 
Merkezi’ni ziyaret 
etti.
Engelli milletvekili 
adayı Semih 
Özsaraç, Sevil 
Pamirol, Orhan 
Karabaş ile birlikte 
Özel Türe Özel Eğim 
Kurs Merkezi’nde 
okul yöneticileri 
tarafından karşı
landılar. Milletvekili 
adaylarına CHP ilçe 
yöneticileri ile Kadın 
Kolu üyeleri de eşlik 
etti.
Milletvekili adayları 
Engeliler Haftasını 
kutladılar.
Engelliler Haftası 
nedeniyle ilçemizde
ki engellilerin bulun

WlillMllllllMillllllil!li|ll
Bursa Valiliği ile 
Uludağ Yaş ve 
Sebze Meyve İhra
catçıları Birliği 
(UYMSİB), AB 
pazarına armut ihra
catını artırmak için 
imaj değişikliğine 
gidiyor.
Vali Şahabettin 
Harput, zararlı ilaç 
kullanan çiftçilerin 
soluğu savcılıkta 
alacağını belirtti. 
Vali Harput, "insan 
sağlığına hassasiyet 
gösteren AB 
ülkelerinde, başta 
armut ve biber gibi 
birkaç ürünümüzün 
ihracatında gerileme 
var. Sebebi belli. 
Bizim bu konudaki 
düzenlemelerimiz ve 
ilaçlara getirilen

duğu aileleri de 
ziyaret eden CHP’li 
milletveki adayları, 
engellilerin haftasını 
kutladı.
CHP Kadın Kolları 
üyeleri de Ata 

kısıtlamalar, analiz 
istekleri, hem çiftçi, 
hem ihracatçımız 
tarafından sanki 
kendilerine zorluk 
çıkartıyoruz gibi 
algılandı.
Gümrükten sonra o 
sizin ürününüz 
değil, ülkenin ürünü 
oluyor. Ülkemizin 
adını lekeletmeyin. 
Bunu bir bayrak 
olarak düşünün.

Mahallesi’nde 
evleri dolaşarak, 
CHP’nin seçim 
programında bulu 
nan engellilerle 
ilgili konuları 
anlattılar.

Son 2 yılda armut 
ihracat sezonuna 
bakın. Amitraz kul
lanımı 2010 yılı sonu 
itibariyle tamamen 
yasaklandı. Bu 
yasaklara rağmen, 
çiftçimiz bir yerlere 
stok ettiği ilaçları 
kullanmasın. Bunu 
tehdit olarak algıla
mayın. Ama durum 
bu noktaya geldi" 
dedi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa Millet 
vekili adayı Mehmet 
ali Adak 
Marmarabirlik, 
Gemlik Zeytin Hali, 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği’ne 
ziyaretlerde 
bulundu.
Ziyaretlerinde Adak; 

Ben, bir zeytinci 
çocuğu olarak bu 
günkü durumdan 
son derece rahat
sızım. Çiftçi 
Traktörün 
kontağına basmaya 
korkuyor, Çiftçiye 
Gözünüzü Toprak 
doyursun diyen bir 
zihniyetle Ülkemiz 
yönetiliyor. Herkes

Hilil iMİSİ İlli MI'
Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, ülkedeki . 
tarım emekçilerinin 
Çiftçiler Günü'nü 
tebrik etti. 
Ülkemizde 
1984'den bu yana 
kutlanan Çiftçiler 
Günü'nün anlamını 
doldurması gerek
tiğini belirten 
Kantur, "Soframıza 
gelen her türlü gıda 
ürününde, çiftçi 
kardeşlerimizin alın 
teri var. Milletin 
Efendisi olarak 
tanımlanan bu üreti
ci kesimin, yaşam 
ve çalışma standart
larında bir an evvel 
düzenlemeye

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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yakınına sahip 
çıkıyor. Başbakan 
armatörlere, yat 
kaptanlarına yakın. 
Onlara mazotu ÖTV 
ve KDV almadan 
veriyor.
Biz ise Çiftçiye 
yakınız seçim 
beyannamemiz 

gidilmesi gerek
tiğinin kaçınılmaz 
hale geldiğini 
düşünüyorum. 
Hükümet bu anlam
da gereken gayreti 
sarfetmeli" dedi.
HAS Partili Başkan, 
demecinin bitiminde 

de de belirttiğimiz 
gibi. Tarımda 
ÖTV ve KDV yi 
kaldıracağız. 12 
Haziran’da anamızı 
da alıp sandığa 
gidecek ve bu zih
niyete gereken 
dersi vereceğiz" 
dediler.

"Çiftçilere ilişkin 
sorunların son 
bulmasını diliyorum. 
Umarım hakedilen 
değer verilir.
Bol bereketli ve 
kazançlı bir hasat 
yılı geçirilir" 
şeklinde konuştu.

ww.gemlikkorfezgazetes%25c3%25ae.com
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İnip lımılı sın îMmiih uğurlandı Belediııe haskanlan çevre
diizeni planını konuşlu

Önceki gün vefat 
eden, Eski Belediye 
Başkanlarından ve 
CHP ilçe 
Başkanlarından 
Avukat Nezih 
Dimili’nin eşi ve 
Avukatlar Kaan ve 
Mert Dimili’nin 
anneleri Hülya 
Dimili, dün son yol
culuğuna uğurlandı. 
Tansiyon rahatsızlığı 
nedeniyle geçtiğimiz 
Cumartesi günü

Bursa Acıbadem 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Hülya 
Dimili, burada 
yapılan tedaviye 
karşın kurtarılamadı. 
Hülya Dimili’nin 
cenazesi Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından İlçe 
Mezarhğı’nda 
toprağa verildi.

Cenazeye, 
Bursa Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
siyasi partilerin tem 
silcileri, kurum ve 
kuruluşların yöneti
cileri, CHP ilçe 
Başkanı Dursun 
Özbey ve yönetim 
kurulu üyeleri, çok 
sayıda vatandaş ve 

Dimili ailesinin 
yakınları katıldı. 
Cenaze öncesi 
taziyeleri kabul 
eden Nezih Dimili 
ye çocuklarını CHP 
İl Başkanı Erhan 
Sevimli ziyaret 
ederek başsağlığı 
diledi.
Hülya Dimili’nin 
cenazesi sevenleri 
tarafından son yol
culuğuna gözyaşları 
ile uğurlandı.

Bursa'nın imar 
anayasası olarak 
kabul edilen 
'1/100000 Ölçekli İl 
Çevre Düzeni Planı', 
ilçe belediye baş 
kanlarının da katilı 
mıyla değerlendiril
di. Kentin anayasası 
olarak kabul edilen 
ve Bursa'nın 50 yıl 
sonrasını şekillendi
recek olan 1/100000 
Ölçekli Çevre Düze 
ni Plam'mn yapım 
süreci bilgilendirme 
toplantısı, Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi (Merinos 
AKKM) Hüdaven 
digar Salonu'nda 
gerçekleştirileli. 
Toplantıya, Osman 
gazi Belediye Başka 
m Mustafa Dündar, 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Kestel Bele 
diye Başkanı Yener 
Acar, Mustafakemal^ 
paşa Belediye Baş 
kanı Sadi Kurtulan,; 
Karacabey Belediye 
Başkam Ergün Koç, 
Büyükorhan Beledi 
ye Başkanı Selami | 
Selçuk Türkmen, ? 
Harmancık 
Belediye Başkanı 
Mustafa Çetinkaya, 
ilçe bele diyelerin j 
ye Bursa İl Özel 
İdaresi temsilcileri, > 
Bursa Büyük şehir l 
Belediyesi bürokrat-; 
lan, şehir plancıları 
ve akade misyenler 
katıldı. Çevre | 
Düzeni Planı süre^ 
ciyle ilgili bilgi 
veren akademisyen
ler, bilgilendirme 
toplantılarının i 
düzenli bir şekilde 
devam edeceğini ye 
belediye başkan- ; i 
larının da sürece t 
aktif olarak dahil ; 
olmasını istedi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
1 MB 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
MATBAAClUK-YAYINCUR-REKLAMaLIK

ELEMAN
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİÇ. LTD, ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEREÇ 

LİSE MEZUNU ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİNE SAHİP 

DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ALINACAKTIR 

MÜRACAAT : TÜLAY HANIM 
TEL:0 224 512 02 96 
ADRES : UMURBEY SANAYİ 

BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU
NO:1 GEMLİK/BURSA

ELEMANİftB 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

DEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

05393037603
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Gemlik Lisesi ile Kıhçkaya 
Lisesi kardeş okul oldu

Gemlik Lisesi 
Artvin'in Yusufeli 
ilçesindeki 
Kıhçkaya Lisesini 
kardeş okyl ilan etti. 
Gemlik Lisesi’nin 
geçen seneki öğren
cilerinden Gamze 
Bayrak ailevi neden
lerden dolayı geldiği 
Yusufeli'ne dönmek 
zorunda kalmıştı. 
Yusufeli'nde üniver
siteye hazırlık için 
yeterli doküman 
bulamayan Bayrak, 
Gemlik Lisesi’ndeki 
eski öğretmenlerin 
den Hikmet Cerrah 
ve Leyla Karasu'dan 
yardım istedi. 
Eski öğrencilerinin 
isteğini okul müdü 
rü Ertuğrul Kılıçlar 
ile görüşen Leyla

Karasu ve Hikmet 
Cerrah, okul müdür
lerinin de isteğiyle 
Artvin'in Yusufeli 
ilçesindeki .
Kıhçkaya Lisesini 
kardeş okul ilan etti. 
Okul öğrencilerin 
den Aysun Henden'i 
de aralarına alan

okul, öğretmenleri, 
çok kısa bir sürede 
üniversiteye hazırlık 
için gerekli olan 
yaprak test, soru 
bankaları ve konu 
anlatımlı test kitap 
larından oluşan dört 
koliyi Kıhçkaya 
Lisesi’ne gönderdi.

Gemlik Lisesi 
Müdürü Ertuğrul 
Kılıçlar, gönderilen 
kitaplar için;
bunun bir ilk adım 
olduğunu, yeni 
öğretim yılının 
başlangıcında da 
kitap gönderecek
lerini, gönderecek
leri bu kitaplara 
roman, öykü ve şiir 
kitaplarını da 
ekleyeceklerini 
söyledi.
Okul müdürü 
Kılıçlar, okul 
öğretmenlerinden 
Leyla Karasu, 
Hikmet Cerrah ve 
okul öğrencisi 
Aysun Henden'e 
yaptıkları çalış
madan dolayı 
ayrıca teşekkür etti.

lısaa Miteniislefl 
inkara miMnginie

İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliği, Türk 
Mühendis ve 
Mimarlar Odaları 
Birliği’nin 15 Mayıs 
2011 Pazar Günü 
Ankara'da düzenle
nen Mitinge katıldı. 
Mühendislerin

mesleklerine sahip 
çıkmak ve haklarının 
iyileştirilmesi için 
düzenlenen bu 
mitinge Türkiye'nin 
her ilinden, her 
ilçesinden gelen 
Mühendis ve Mimar 
lar Ankara Tren 
Garında buluştu.
Yaklaşık 15.000

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline 
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz
ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI I 
01.06.2011 - 15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 53141 25 
0226 53144 20 
0226 531 3145 

Fax : O 226 531 08 03
Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi” &Türk hamamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center 

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

«W» y" *İSTİ ga»»®' Şehirlerarası 
s. evden eve

nakliyat
GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

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

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 5İ3 35 95

kişinin bulunduğu 
Mimar ve Mühendis 
ler saat 12.00'de 
Ankara Tren 
Garından Sıhhiye 
Meydanı’na doğru 
ellerindeki Dövizler 
ve Pankartlarla 
yürüyüşe geçtiler. 
Sıhhiye Meydanında 
son bulan Yürüyüş 
Yapılan Basın açık
lamaları ve Davul 
Zurna eşliğinde 
şarkılar söylerek 
sona erdi. Mühendis 
ve Mimarlara yakışır 
biçimde Miting olay 
sız sona erdi.Gemlik 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Temsilcisi 
Hasan Hâmaloğlu, 
"Mesleği mize sahip 
çıkmak ve meslek- . 
daşlanmı zın hak
larını savunmak için 
bu mitinge katıldık. 
Sesimizi doğru bir 
şekilde duyurduğu
muza inanıyorum. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik Tem 
silciliği olarak üzeri 
mize düşen görevi 
yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşa 
dik. Bundan sonra
da meslekdaşları 
mızın haklarını 
savunmak için elim
izden gelen çabayı 
göstermeye devam 
edeceğiz.” dedi.

YENİ BİR DÜNYA YI l*E|İyf|D||1 .S fl 
KURMAK İÇİN UUIVRU «
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Kursenlu'dan uzanan yaıdım eli Iznih uM

Kurşunlu Nursel, 
Çağlar İlköğretim 
Okulunun düzen
lediği kampanya 
başarıya Ulaştı. 
Çevreye duyarlı olan 
küçük öğrenciler 
engelli kardeşlerine 
tekerlekli sandalye 
alarak bu konuda da 
duyarlılıklarını gös
terdiler.
İznik Engelliler 
Yardım ve Himaye 
Derneği Başkanı 
Murat Demirci, 
Başkan Yardımcısı 
Nuray Aktaş, Lise 3. 
Öğrencisi Semih

annesiyle birlikte 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim

Okulu’nu ziyaret 
ettiler. Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu

öğrencilerinin 
başlattıkları 
kampanyada 
toplanan gelir ile 
alınan tekerlekli 
sandal ye lise 3 
öğrencisi Semih'e 
düzenlenen tören ile 
hediye edildi. 
Dernek Başkanı 
Murat Demirci, 
"Gördüğümüz yakın 
ilgi bizi çök mutlu 
etti, sizleri engelli 
kardeşlerimizin 
yanında görmek bizi 
duygulandırdı daha 
sık birlikte olalım." 
dedi.

Ahdullalı Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden 
tiyatro gösterisi

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencileri bu 
akşam saat 20.00 de 
Umurbey Celal 
Bayar Kütüphanesi 
salonunda "Dil 
yarası", "Laz Ajan", 
"Kadın Haklan" ve 
"Gelin Kaynana" 
adlı oyunlarını 

sergileyecekler. 
Gündüz saat 14.00 
de öğrencilere, 
akşam saat 20.00 de 
velilere ve davetliler 
gösterilecek. Türkçe 
Öğretmeni Özal 
Arslan'ın rehber
liğinde hazırlanan 
oyunlara büyük bir 
katılım bekleniyor.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA O^ALP 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 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

sekeri
—. — KREŞLERİ . . . . . . . . . . .

—2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
/vjl KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

V JESf €RK€N KAYIT AVANTAJI 
31 MfiVİS 2011 TRRİHİN€ KflDRR G€Ç€fiLİDİfi

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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GEMLİK DOĞALGAZ DAĞITIM A.S.
HİSSEDARLARINA OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINA DAVET İLANI
Ticaret Sicil No: 3813

Şirketimizin 2008-2009-2010 faaliyet dönemlerine ait olağan 
genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 14 
Haziran 2011 günü saat 11.3o da Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya 
Kaya Bulvarı No: 3 GEMLİK adresindeki şirket merkezinden 
yapılacaktır. 

2008-2009-2010 faaliyet dönemlerine ait bilanço, gelir tablosu, 
denetçi ve Yönetim Kurulu faaliyet raporları, toplantı tarihinden 
15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde hissedarların 
incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın toplantıya katılmaları, gelemeyecek olanların 
aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi Noterden tasdikli olarak 
tanzim ettirerek kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu 
ilan olunur.

YÖNETİM KURULU
14.06.2011 TARİHLİ OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Başkanlık divanı seçimi ve tutanakların imzası için divana yetki 

verilmesi
2- 2008-2009-2010 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun 

ve denetçi raporunun okunması.
3- 2008-2009-2010 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının 

okunması ve kabulü hakkında karar alınması
4- 2008-2009-2010 yılları faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu 

üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi hakkında karar alınması
5- Dönem karı hakkında karar alınması
6- Dönem içinde yönetim kuruluna yapılan seçimin onaylanması 
7-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
8- Denetçilerin seçimi
9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerindeki izin 

ve yetkilerin verilmesi hakkında karar alınması.
10- Şirket ünvanının “AKSA GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM 

ANONİM ŞİRKETİ” şeklinde değiştirilmesi hakkında karar alın
ması.

11- Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Gemlik Doğal Gaz Dağıtım Anonim 
Şirketi’nin 14.06.2011 günü Demirşubaşı Mah. Dr. Ziya Kaya 
Bulvarı No.3 GEMLİK adresinde yapacağı 2008-2009-2010 dönem
lerine ait yıllık olağan genel kurul toplantısına beni temsilen katıl
maya, gündem maddeleri hakkında oy kullanmaya yetkili olarak 
.................  vekil tayin etim.

Vekaleti veren Hissedarın
Adı ve Soyadı :
Hisse Tutarı :
Oy adeti :
İmzası :

Adımıza bastırmış olduğumuz Seri A 54601 - 56500 sıra 
numaralı (38 cilt) sevk irsaliyesi, Seri A 101151-101250 sıra 

numaralı (2 cilt) fatura, Seri A 5601-5700 sıra numaralı (2 cilt) 
Perakende Satış Fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
HÜLYA ÖZTAŞ - Derya TEPEÇINAR ADİ ORTAKLIĞI 

Gemlik Vergi Dairesi 7070306648

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NEBILE ERİŞEN

MAVİTEC Gina MAK. VE GEBİ DÖNÜŞÜM 

EKİPMANLARI ŞİST. SAN. VE TİC. A. S.
Şirketimizin 2010 yılı faaliyet dönemine ait olağan Genel Kurul 

Toplantısı 17.06.2011 tarihinde Cuma günü saat 10.30 da Parsbey 
Mh. 9 Nolu Sok. No: 2 Ofis 2 Umurbey / Gemlik-BURSA adresinde 
yapılacaktır.

İlan olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1) Açılış ve Divan seçimi
2) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3) Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4) Bilanço-Gelir Gider Farkı Cetvelinin okunması ve 2010 yılı 

kazancının dağıtılması hakkında tekliflerin tasdiki, ayrıca kar- 
zarar hesabının ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin 
tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi.

5) Okunan raporları üzerinde müzakere açılması
6) Yönetim ve denetim kurulu raporları ile Bilanço Gelir-Gider 

farkı cetvellerinin ayrı ayrı oylamaya sunulması
7) Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulunun 2010 yılı 

faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
8) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulunun yıllık 

ücretlerinin tesbiti.
9) Gerekli görülen diğer hususlar *
10) Dilek, temenniler ve kapanış.

MAVİTEC MAKİNft SAN. VE TİC. A.$.
Şirketimizin 2010 yılı faaliyet dönemine ait olağan Genel Kurul 

Toplantısı 17.06.2011 tarihinde CUMA günü saat 11:00 de 
Parsbey Mh. 9 Nolu Sk. No:2 Ofis 3 Umurbey / Gemlik BURSA 
adresinde yapılacaktır.

İlan olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1) Açılış ve Divan seçimi
2) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3) Denetirnkurulu faaliyet raporunun okunması
4) Bilanço-Gelir Gider Farkı Cetvelinin okunması ve 2010 yılı 

kazancının dağıtılması hakkında tekliflerin tasdiki, ayrıca kar- 
zarar hesabının ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin 
tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi.

5) Okunan raporları üzerinde müzakere açılması
6) Yönetim ve denetim kurulu raporları ile Bilanço Gelir-Gider 

farkı cetvellerinin ayrı ayrı oylamaya sunulması
7) Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulunun 2010 yılı 

faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
8) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulunun yıllık 

ücretlerinin tesbiti.
9) Gerekli görülen diğer hususlar
10) Dilek, temenniler ve kapanış.

E 118 Mayıs 2011 Çarşamba 
İNCİ ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G İtfaiye ■110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 İ0 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Köm. 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 İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

E 
M
L 
i

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

K A—iri Md K'H 1 C fi 7
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM VJZUI IG. IV1U. 910 19 Ur
Taptı 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

R METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

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

H 
B 
E?
S 
t

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 bo 88

RELEDİYE

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

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 s13 10 7B
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3968 

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)

■SİIHİIİİİ
Mil 
NRAVUÇDEMZ

MDfflÜİ

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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BASSnfillfil
Eski Belediye B uşkunlarımızdan ve 

CHP ilçe başkanlarından Avukat Nezih Dimili’nin eşi, 
Avukat Kaan ve Mert Dimili’nin sevgili anneleri

Hülya DIMILI’nin
ölümünü üzüntü ile öğrendik.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, Kederli Dimili Ailesi’ne ve 
yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu adına Başkan İbrahim Talan



Gemlik * Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başanr...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf

5.400 TL
5.600 TL
6.800 TL

8.000 TL
8.000 TL

5.
6.
7.
8.

Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitlm-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

G EM Li K’ I N İLK GÜ N LÛ K S iYASİ GAZETESİ
19 Mayıs 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Sosyal Yardımlaşma ve 
Bayanışma Vatfı 8 bin 
265 kişiye vardım yanlı
Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 2010 yılı 
içinde 8 bin 265 kişiye yardımda 
bulundu. Haberi sayfa 2’de

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.

92. yıl coşkusu
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram ı’nın 92. yıldönümünü 
bugün ilçemizde, yurdumuzda, dış temsilciliklerimizde coşkulu törenlerle kut
layacağız. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve bazı arkadaşları 
Bandırma adlı gemi ile İstanbul’dan hareket ederek, Samsun’a çıkıp işgal 
altındaki yurt topraklarını kurtarmak için ilk kıvılcımı burada yakmıştı. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun başlangıç günü sayılan 19 Mayıs 1919 
tarihini Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine 
Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan etmişti. Bugün 92. kuruluş 
yıldönümünü kutlayacağımız Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk’ü Anma 
törenleri saat O9.oo’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak. İkinci tören genç
lerin gösterilerinin yapılacağı Atatürk Stadyumu’nda saat lO.oo’da başlaya
cak. Gece ise saat 20.oo’de fener alayı düzenlenecek. Havanın yağışlı olması 
durumunda ise törenler, 22 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak.

Güne Bakış
7 GÜLER
Lguler@hotmail.com

Samsun’a çıkıştan 
92 yıl sonra

Mustafa Kemal’in işgal altında 
bulunan yurdunu kurtarmak için, 
İstanbul’dan deniz yoluyla Sam 
sun’a çıkışının bugün 92. 
yıldönümü.

Tutsak bir ulusun başkaldırışı, 
özgürlüğe, bağımsızlığa giden 

r yolun aralanmasıdır.
Eğer, Mustafa Kemal, Samsun’a çı 

l kıp kurtuluş ateşini yakmasaydı, bu 
I gün bu topraklarda farklı devletler 

kurulmuş olacaktı.
Devamı sayfa 4’de

Ülkemizin en önemli
g|P 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 : O 224 513 92 40
Halkbank karşısı GEMLİK

elegancecs.com.tr

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:Lguler@hotmail.com
elegancecs.com.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA

Sosyal Yaraımlaşma «e Dayanışma 
Haklı 8 lıin 265 Wt namım yaptıIşıklar sönmeden....

Türkiye, siyasi ve ekonomik işgal altın
da... Sevr, toprak paylaşımı dışında 
hemen tüm maddeleriyle kapsamlı olarak 
uygulanıyor. Ulusal sanayi çöküyor, 
tarım yok oluyor.

Yeraltı yerüstü kaynakları özgürce kul
lanılamıyor.

Ulusal değerler korunmuyor, kültürel 
bozulma yaygınlaşıyor.

Parayla donatılmış yerli ya da yabancı 
misyonerler, bu ülke için bir şeyler yap
maya çalışan yurtseverlerden daha geniş 
olanaklarla serbestçe çalışıyor.

Ulusal haklara saldırmada, hiçbir sınır 
tanınmıyor.

Halk, yoksul ve umutsuz.
Basın acıdır ki ihaneti yayıyor.
Türkiye, bugün 1938’în değil, 1919’un 

koşullarını yaşıyor.
Gizli işgal’e dönüşen dışa bağımlılık, 

ulusal varlığı tehdit eden kalıcı sorunlar 
yaratıyor.

Durumun farkına varanlar, henüz yete 
rince örgütlü değil.

Gelinen noktanın sorumluluğunu 
taşıyanlar ise, yadsımadıkları bu gerçeği, 
“küresel çağın zorunlu sonucu” ya da 
“karşılıklı bağımlılığın kaçınılmazlığı” 
olarak meşrulaştırmaya çalışıyor.

Yoksullaşan örgütsüz halk, dostu düş
manı seçemiyor.

Ekonomik çöküntüyle yaratılan kavram 
kargaşası ve yoksullaşma içinde Türkiye, 
göz göre göre parçalanmaya götürülü 
yor.

Günümüzün somut gerçeği, ne yazık ki 
budur.

Bu ülkede ulusal değerler tümüyle yok 
olmadıysa, millet yaşam yeteneğini tüm
den yitirmediyse, insanlar kendi yaşam 
hakkına sahip çıkacaksa ve yeni kuşak
lara acı çekecekleri bir gelecek bırakmak 
istemiyorlarsa;

Ümmeti Ulusa dönüştüren Kurtuluş 
Savaşı her yönüyle incelenmeli ve kesin
likle, başarılmış olan bu yoldan yürün- 
melidir.

Bu, yalnızca geçmişe bağlılık ya da 
saygı duymak değil, doğrudan, ulusal 
varlığın ve geleceğin güven altına alın
ması için, yerine getirilmesi gereken bir 
görevdir.

Ülkesi için herkesin yapabileceği bir 
şey vardır.

Abartmadan ve küçük görmeden, 
herkes elinden geleni bu ülkeye verme
lidir.

Ayrılıklara izin verilmemeli, halkı içine 
alan yeni birliktelikler oluşturulmalıdır.

Nelerin yitirilmekte olduğunu ve gele
cekte nelerin yitirileceğini sağdan sola 
herkes görmelidir.

Çıkış yolu;
Türk ulusunun gerçek gücünün 

harekete geçirilmesidir.
Dış isteklere, siyasi ve ekonomik oyala

malara izin verilmemelidir.
Çünkü geç kalınan her gün, kaçınılmaz 

gibi görünen gelecekteki mücadele gün
lerinde, çekilecek acıların artmasına 
neden olacaktır.

Ulusal Bağımsızlık için tek yol vardır.
“Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk 

Devrimi’ni öğrenmektir.”

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 
2010 yılı içinde 8 bin 
265 kişiye yardımda 
bulundu.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Vakıf 2010 yılı içinde 
3 bin 618 kişiye 624 
bin 472 lira para 
yardımı yaparken, 
bin 18 kişiye de 118 
bin 400 liralık gıda 
yardımında, 38 
kişiye de 2 bin 824 
lira giyecek, 15

Itırlı Mm ıtihat Biros» aciwiII

Bursa Muharip 
Gaziler Derneği 
Gemlik İrtibat 
Bürosu bugün 
hizmete açılacak. 
Gemlik 
Belediyesi’nden

Yeni nesil vagonlar raya inli
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan alınan 30 yeni 
nesil vagondan ikisi 
raya indi. Başkan 
Altepe, yeni gelecek 
vagonlarla birlikte 
filonun 78 araca çıka 
cağını hatırlatarak, 
mevcut vagonlara 
klima takılmasıyla 
birlikte toplu ulaşı 
mm daha da konfor
lu hale geleceğini 
kaydetti.
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Bülent Arınç, 
Bursa Milletvekilleri 
Hayrettin Çakmak ve 
Ali Kul, Bomberdier 
Hafif Raylı Sistemler 
Başkanı Germar 
Wacker, AK Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın ile çok sayıda 
vatandaşın katıldığı 
törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa'da 
toplu ulaşımın gün 
geçtikçe daha kon- 

kişiye de 7 bin 501 
lira sağlık yardımın
da bulundu.
Vakıf ayrıca, 2010 
yılıl içinde meydana 
gelen afet ve sel gibi 
doğal afetlerden 
zarar gören 93 
kişiye de 126 bin 
950 lira afet yardımı, 
bin 149 kişiye de 
123 bin 174 lira 
eğitim yardımında 
bulundu.

YAKACAK YARDIMI 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 

sağlanan katlı 
otopark altında bir iş 
yerini Muharip 
Gaziler Derneği 
İrtibat Bürosu haline 
getiren ilçemizdeki 
gazilerin saat 

forlu hale geldiğini 
söyledi.
Nüfusu 300 bini 
aşan kentlerde tram
vayların, milyonu 
aşan kentlerde ise 
metroların tek çö 
züm olduğunu dile 
getiren Büyükşehir 
Başkanı Recep 
Altepe, bu nedenle 
Bursa'da ulaşım 
yatırımlarına büyük 
önem verdiklerini 
kaydetti. Yatırım 
bütçesinin yüzde 
70'inden fazlasını 
ulaşıma ayırdıklarını

Başbakanlık 
Fonundan 2 bin 172 
kişiye yakacak 
yardımı olarak 490 
bin 395 lira ayrıca 
162 kişiye 37 bin 074 
lira proje ve iş 
kurma yardımında 
bulundu.
Sosyal Yardımlaşma 
ye Dayanışma Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan desteklenip 
yürütülen 
“Bütünleşik Sosyal 
Yardım Hizmetler” 
kapsamında eğitim, 
sağlık ve gebelik 
yardımlarının da

09.15’de Kaymakam 
Bilal Çelik, Garnizon 
Komutanı Kur. Alb. 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve Cumhuriyet 

hatırlatan Başkan 
Altepe, raylı sistem 
yatırımlarında 
Bursa'mn öncü kent 
konumunda bulun
duğunu ifade etti. 
Bursa'da 2 yıl önce
sine kadar 22 kilo
metre olan raylı sis
tem hattının gün 
geçtikçe uzatıldığını 
dile getiren Başkan 
Altepe, "6,5 kilome
trelik Görükle hattı 
ile buradan 
sağladığımız tasar
rufla hiç para 
ödemeden başlat- 

dağıtıldığını belirten 
ilgililer, bu kapsam
da 2011 yılının 
Nisan ayı sonuna 
kadar 588 öğrenciye 
eğitimyardımı, 137 
çocuğa sağlık 
yardımı, 
2 anneye de 
gebelik yardımında 
bulunuldu.
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı’ndan ayrıca 
332 hak sahibi de 
aile yardımından 
faydalandığı 
bildirildi.

Başsavcısı 
Zekeriye Beyazıd’ın 
katılacağı törende 
Gemlik 
İrtibat Bürosu’nu 
hizmete açacakları 
öğrenildi.

tığımız Emek hatla 
rında inşaatlar ta 
marnlanma aşaması
na geldi. Bunun ya 
mnda 7 duraklı Gür 
su Kestel hattının da 
ihalesini yaptık ve 
önümüzdeki gün
lerde inşaat 
başlayacak. Yani 2 
yıl içinde raylı sis
tem hattımız 40 kilo
metreyi bulacak. 
Kentin doğusu 
Kestel ile batısı Gö 
rükle merkeze raylı, 
sistemle bağlanmış 
olacak" dedi.
Yeni hatların ulaşı
ma açılmasına para
lel olarak yolcu kap
asitesinin de art
tığını dile getiren 
Başkan Altepe, 6 ay 
önce 150 bin olan 
günlük kapasitenin 
200 bine çıktığını, 
Görükle hattının 
tamamlanmasıyla 
kapasitenin 220 
bine, Kestel hattıyla 
da 320 bine çıka
cağını kaydetti.
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Bursa'da özel halk 
otobüsünün yolcu 
minibüsüne arkadan 
çarpması sonucu 6 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Yalova yolu 
Orman Bölge 
Müdürlüğü Önünde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
Gemlik'ten 16 ZU 
536 plakalı özel 
halk otobüsü ile

Bursa'ya gelen K.Ö., 
E.G.'nin kullandığı 
16 M 1098 plakalı 
minibüse arkadan 
çarptı. Kazada, oto

büste ve minibüste 
yolcu olarak bulu
nan Aynur T., 
Nuri U., Ersan E., 
Ahmet A., Ahmet G.

ve Şadiye Ö., 
hafif yaralandı. 
Yaralılara ilk 
müdahaleyi 
diğer yolcular yaptı. 
Vatandaşların 
haber vermesiyle 
kaza yerine gelen 
112 Âcil Servis 
ekipleri yaralıları 
hastanelere sevk 
etti. Polis, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı. .

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İlçemizde 
meydana gelen 
olayda hurdaya 
dönen araçtan 
sağ çıktı.
Aşırı sürat ve dikkat
sizlik sonucu takla 
atarak sürüklenen 
otomobilin sürücüsü 
22 yaşındaki İbrahim 
S., kazadan hafif 
sıyrıklarla kurtuldu. 
Kaza dün sabah 
Gemlik-Yalova Yolu 
Terminal 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. İbrahim 
S. yönetimindeki 34 
LAM 54 plakalı 
otomobil, aşırı sürat 
ve dikkatsizlik

yüzünden yetini kaybetmesi
sürücünün sonucu takla
direksiyon hakimi atarak 100 metre

sürüklendi. 
Çevredekiler 
tarafından otomo
bilden çıkartılan 
İbrahim S. kazayı 
hafif sıyrıklarla atlat
tı. S., kaza yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
kontrol,amacıyla 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hurdaya dönen oto
mobil ise çekici 
yardımıyla 
otoparka 
götürülürken 
kazayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

TIB ile kamyon çarpıştı: 1 İtişi yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde TIR ile 
kamyonun karıştığı 
kazada bir kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, Ertuğrulgazi 
Caddesi 
istikametinde gelip 
Avarlar kavşağında 
manevra yapan 
Mithat Kosovah'mn 
kullandığı 16 Y 
8451 plakalı TIR'ın 
dorsesine, aynı yön
den gelen 43 yaşın
daki İbrahim Gezer 
yönetimindeki 34 
YFD 41 plâkalı 
kamyon çarptı. 
Şoför mahallinde 
sıkışan kamyon

sürücüsü İbrahim 
Gezer, olay yerine 
çağrılan İnegöl

itfaiyesi tarafından 
çıkarıldı. Gezer, 112 
ekiplerince Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kaza sonrası 
olay yerinden 
ayrılan TIR, Kozluca 
yolu üzerinde 
emniyet ekipleri 
tarafından terk 
edilmiş vaziyette 
bulundu. Daha 
sonra aracının başı
na gelerek polise 
kazayı kendisinin 
yaptığını söyleyen 
Mithat Kosovaiı, 
ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü.
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Iralıif 
SNıta

Muğla'nın Milas İlçe- 
si'ndeki, Karia Satra 
bı Mousolos'un baba 
sı Hekatom nos'a ait 
olduğu öne sürülen 2 
bin 400 yıllık mezarın 
talan edilmesiyle 
ilgili soruşturma kap
samında daha önce

den 2'si cezaevine 
konuldu. 3 Mayıs'ta 
Muğla'nın Milas İlçesi 
başta olmak üzere 
İzmir, İstanbul, 
Ankara, Antalya, 
Bursa ve Manisa'da 
eş zamanlı operas 
yonlar düzenlenmişti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

gözaltına alınıp, 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest kalan 
şüphelilerden 5'i 
hakkında, 14 gün 
sonra tutuklama 
kararı çıktı.
Tutuklama kararı 
çıkartılan şüpheliler

Garibanlık, işte bu!...
Bakan Recep Akdağ Batman'da seslendi 

garibanlara;
'Kör halinle iş verdik sana, daha ne 

istiyorsun be!' diye.
İşte o anda, kör işçi, eminim bir kere 

daha yıkıldı..
Hem körsün, hem asgari ücretten, daha 

iyi ücret istersin!
Haddini bilmeden üstelik bunu bir de 

bakana söylersin ha!
Al sana fırça, otur aşağıya!.
Anlattığım olay televizyonlarda 

gördünüz..
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde 

oldu.
Sağlık Bakanı Akdağ, kendinden emin 

bir eda ile
Maliye Bakanı'na hava atma derdine 

düşmüş...
Karşısında herkes susmak zorunda ne 

de olsa.
Herkes, sesini çıkarmadan,alkışlamak 

zorunda bakanı.
Yoksa, bakan ne yapar adamı...
İşte görün....
Sağlık Bakanı Akdağ'a, görme engelli 

geçici işçi, Nurullah Mehmetoğlu; 'Biz, 
burada asgari ücretle çalışıyoruz.

Koşulların iyileştirilmesini isti yoruz.
Müteahhit şirketlerin elinden, ne zaman 

kurtulacağız* diye sormaya kalkmış ..
Almış tabi ki ağzının payını.'
"Gözlerin görmediği hâlde sana iş ver

mişiz, daha ne yapalım?.” olmuş bakanın 
cevabı.

Bu cevap yakıştı mı şimdi?.*.
Garibana, gözleri görmeyen zaten hayatı 

kararmış bir kişiye moral vereceğine, 
neredeyse garibanı dövecek bakan.

Bir bakana hele Sağlık bakanı olan".
Hekim bakana" yakışmadı..

Bu olay bana geçmişte te olan bir olayı 
hatırlattı..

Bakan Akdağ, oğlunun mezuniyet töre
nine gittiği,

Bilkent Üniversitesi'nde veli olmanın 
ötesine geçip,

Bakan egosuyla konuşma yapmaya 
kalktığında, protesto edilince de sinirlen
miş ve Bilkentli öğrencilere;

"Acaba bugün Bilkent Üniversitesi'nde 
miyim, yoksa, bir üçüncü dünya 
ülkesinde miyim" diye çıkışmıştı..

Ama onlar Bilkent'li ne de olsa, bu 
sözler üzerine öğrenciler ıslıklamayı iyice 
arttırmış, bakanı konuşturmamışlardı.

Onlar gözleri görmeyen,bir taşeron 
işçisi değillerdi ki, haksız yere fırça yese 
de sussunlar...

Batman'da öyle olmamış ne yazık ki.
Sağlığı, taşerona emanet eden bakan, 

güvence isteyen işçiye basıyor fırçayı...
Bence hakiki yüzünüzü göstermiş.

Garibanı aldat ve ez.
Sen yalnız seçimde hatırlanacak bir 

piyonsun.
Sayın okurlarım, Ey oy verecekler;
Seçimden sonrasını da, siz düşünün bi 

zahmet..

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış M WCİH, Mil ilfff II İM
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Samsun’a çıkıştan 
92 yıl sonra

Birinci Dünya Savaşı, emperyalist devlet
lerin, İstanbul Boğazını ele geçirip, buradan 
petrol kaynaklarına ulaşmak için baş tattığı 
büyük bir savaştır.

OsmanlI İmparatorluğu bu savaşta Alman 
İmparatorluğunun yanında yer almış ve 
yenilmiş sayılmıştı.

Sevr Antlaşmasını imzalamak zorunda 
kalan padişah, OsmanlI’nın da sonuna imza 
atmıştı.

OsmanlInın Anadoludaki toprakları dışında
ki tüm egemenliği altındaki milletler ayaklan
mış, bağımsızlığını kazanmıştı.

Anadolu toprakları ise Sevr Antlaşması ile 
Ingiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlılar tarafın
dan paylaşılmıştı.

Yunan askerleri Anadolu’nun içlerine doğ 
ru ilerlemeye başlamıştı.

Mustafa Kemal bu günlerde Samsun’a 
çıktı.

Amasya da, Erzurum da ve Sivas’ta yaptığı 
toplantılarda ulusun kendi kaderini ken
disinin tayin edeceğini tüm dünyaya duyur
du.

Padişah İngilizlerin baskısıyla Mustafa 
Kemal’i hain ve asi ilan etti.

Şehül İslam Hazretleri ise, ’’idamı vaciptir” 
diye ferman yayınladı.

Ulus, Mustafa Kemal’in önderliğinde Kur 
tuluş Savaşı’nı başlattı.

Ankara’da toplanan ulus temsilcileri, Tür 
kiye Büyük Millet Medisi’ni kurdu ve Türk 
milletinin temsilcisinin Ankara daki Meclis 
olduğunu ilan etti.

Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanıp, sal 
tanatın başındaki padişah ve yakınlarının 
yurttan kaçışlarından sonra bağımsız Türkiye 
Devleti kuruldu.

Saltanat, hilafet kaldırıldı.
Cumhuriyet ilan edildi.
Mustafa Kemal Cumhurun (halkın) başı 

(Cumhurbaşkanı) ilan edilmesinden sonra 
devrimlerin yapılmasına geçildi.

Bugün, üzerinde yaşadığımız bu topraklar, 
92 yıl önce Mustafa Kemal ve yurtsever bir 
avuç arkadaşının, köhne bir gemi ile İstan
bul’dan yola çıkarak, 19 Mayıs da Samsun’a 
ayak bastığı gün, üzerinde öz gür ve bağım
sız yaşadığımız toprakların kurtuluşun 
başlangıcıdır.

19 Mayıs 1919, ulus devlet olmamızın 
önemli bir tarihidir.

Aradan geçen 92 yıl sonra, ekonomisi 
gelişen emperyalist ülkeler, ürettikleri mal
larını daha kolay satmalı için, ulus devletlerin 
yıkılmasını istemektedir.

Bunun için de bölgemizi bir savaş cehenne
mine çevirmişlerdir.

Türkiye önemli bir dönemeçtedir.
Ulus devlete karşı olanlar sinsi bir savaş 

içindedirler.
Eğer, 12 Haziran’da yapılacak seçimlerde 

iktidar, Anayasayı değiştererek çoğunluğu 
ele geçirirse, yeni dönem başlayacaktır.

Türkiye ayrışmaya doğru hızla gidecektir. 
92 yıl sonra 19 Mayıs’; iyi anlamamız gerekir.

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 
92. yıldönümü 
nedeniyle, CHP 
Gemlik Gençlik Kolu 
üyeleri, basın açıkla
ması yaptı.
CHP’ii gençlerin 
basın açıklamasında 
şu görüşlere yer 
verildi:
“Çeşjtli kelime 
oyunları ile kavram
ların içinin 
boşaltılarak sunul
duğu ülke gün
demimizde, halen 
Atatürk ilke ve 
devrimlerine bağlı, 
sosyal demokrasinin 
evrensel değerlerine 
inanmış ve yurtse 
ver bir gençliğin var
lığının herkesçe 
bilinmesi gerekir. 
Çeşitli öznel fark
lılıklar ile gençlerin 
birbirine düşman

laşmiıaıı Erdoğan, 22 Mayısta 
BursalI secmenleHe Buluşacak
AK Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 12 
Haziran seçimleri 
sebebiyle Bursah 
seçmenlerle 22 
Mayıs'ta buluşa
cağını, Kent 
Meydam'nda miting 
düzenleneceğini 
söyledi. 
Bursa tarihinin en 
büyük mitingini . 
yapmaya hazır
landıklarını ifade 
eden Yalçın, 
ciddi bir hazırlık 
döneminde olduk
larını kaydetti. 
Başbakan 
Erdoğan'ın Bursa 
mitingi üzerinde 

edildiği dönemler 
geride kalmıştır 
fakat ülkemizde 
genç olmanın zor
luklarını hepimiz 
yaşıyorurve acı 
tecrübesini maalesef 
ediniyoruz.
Her çocuk rızkıyla 
doğar anlayışının 
yerini yavaş yavaş 
her çocuk borcuyla 
doğar anlayışına 
bırakırken her geçen 
gün gördüklerimiz 
ise bizlere haklı 
olduğumuzu göster
mekle kalmadı, söz
lerimize kanıt üzeri 
ne kanıt oldu.
Son yıllarda iyice 
tadı kaçan ve yeter 
artık insaf dedirten 
sınav skandallarını 
görüyoruz izliyoruz. 
Kopyaydı, cemaatti, 
şifreydi, hatalı 
kitapçıktı derken 
koltuk işgalinden 

yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını vurgu
layan İl Başkanı 
Yalçın, 22 Mayıs'ta 
Kent Meydam'nda 
yapılması 
düşünülen mitingle 
Başbakan 

başka işe yara
mayan insanların 
üstün yetkilerle tele
vizyonlara çıkmasını 
hayretlerle izliyoruz! 
Onlar, akli dengeleri
ni yitirdiklerini 
gerçekleştirmeye 
niyetlendikleri kaz
mak kürekli plan 
projelerle beyan 
ederken Türkiye’de, 
8 yılda 1 milyon 
esnaf kepenk 
kapatacak, İcra 
dosyaları yüzde 200 
artacak, aileler dağı 
lacak, sınav sistemi 
rezalet hale gelecek, 
Oğulları gemicikler, 
eşleri Medical 
Parklardan hisseler 
alacak, Padişahlık 
hevesleri ile başkan
lık sistemini ortaya 
atarak insanların 
kafalarını karıştır
mak isteyecekler! 
Bunlar da yetmez

Erdoğan'ın Bursa 
halkıyla kucaklaşa
cağını ifade ederek, 
"Miting için çok 
ciddi bir hazırlık 
dönemi geçiriyoruz. 
Bursa siyasi 
tarihinin bugüne 

miş gibi türlü terti
pler ile bizlerin baş 
larını eğmeye çalışa
caklar karşılarında! 
Değerli gazeteci 
Mustafa Bal bay'ın 
da dediği gibi, 
Bizler, Vatandan 
aldıklarımızla değil 
Vatana verdikleri 
mizle doyanz! Buna 
inanırız! Bizler, 
Namık Kemaller'den, 
Tevfik Fikret'lerden, 
Abdi Ipekçiler'den, 
Uğur Mumculardan, 
Ilhan Selçuk'lardan, 
Cengiz Göral'lardan 
geliriz! Ve yalnızca 
aile büyüklerimizi, 
aydınlık insanlan 
selamlarken eğiliriz! 
Çünkü bizim 
kökümüzde Mustafa 
Kemal Atatürk, 
Cesaretimizde 68 
Kuşağı vardır!
19 Mayıs, kutlu 
olsun!” 

kadar gördüğü en 
büyük mitingi 
gerçekleştirmek 
istiyoruz. Tüm 
BursalIları tarihe 
tanıklık yapmak 
üzere 22 Mayıs'ta 
Kent Meydam'na 
bekliyoruz" dedi. 
AK Parti'nin iki 
dönemdir tek başı
na iktidar olduğunu 
hatırlatan Yalçın, 
2023 vizyonuyla 
girilecek seçimlerde 
milletin itibarını 
kazanmış bir iktidar 
olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
emrine yeni vekilleri 
temsilci olarak 
göndermek istedik
lerini sözlerine 
ekledi

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK■ YAYINCILIK. REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sîzindin Cumhuriyeti biz kurduk; 
onu yükseltecek ve sürdürecek sîzsiniz»” z

79 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı ’nın 

92 nci yıldönümü kutlu olsun..

«a gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. '
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19 Mayıs ve Atatürk Gençliği
Mustafa Kemal 

bağımsızlık 
mücadelesi için 19 
Mayıs'ta yola çık
tığında koşullar ala
bildiğine olumsuz
du. Fakat o halkına 
inanıyor ve 
güveniyordu. Bu 
inanç ve güven onu 
başarıya götür
müştür.

Çaresizlik içinde 
kıvranan bir ulusa 
önderlik yapmak, 
kurtuluşun yollarını 
göstermek ve işin 
başına geçerek 
sorumluluk ve risk 
almak her babayi 
ğidin harcı değildi. 
"Ulusun bağımsız 
lığını yine ulusun 
kesin kararı ve 
direnişi kurtaracak

tır." Sözü ilke 
olarak benimsen
miş .Anadolu'dan 
kurtuluş mücadele
sine başlanması 
uygun görülmüştü.

Uzun süren 
savaşlar Türk 
ulusunu yorgun 
düşürmüş, pek çok 
sıkıntı ve acı 
çekmesine neden 
olmuştu. Ama bu 
halk asla tutsaklığı 
düşünmemişti. 
Büyük asker silah 
arkadaşları ve 
ulusuyla kurtuluş 
ateşirii Samsun'dan 
parlatıyordu. 
Alevler bütün yurda 
dalga dalga yaydı 
yordu.

Amasya'dan 
yankılanan ses

Erzurum'dan 
Sivas'a dönüyordu. 
Ankara aydınlığı 
yaratacakların 
merkeziydi.

İnebolu, Sovyet 
Rusya'dan gelen 
silah ve cephanenin 
Anadolu'ya 
kağnılarla ve katır
larla dağıtımı 
yapılan küçük bir 
limanımızdı.
Halkımız bütün yok
sunluklara karşın 
düşmana karşı 
amansız bir 
mücadeleye gir
mişti. Türkler adeta 
imkansızı başarıyor 
du.

Bu nedenle 19 
Mayıs tarihimizde 
bir dönüm nok
tasıdır. Kurtuluş 
mücadelesinin

başlangıcıdır.
Çılgın Türklerin 

Dünya'ya meydan 
okumasıdır.

Atamız bu önemli 
günü Türk 
gençliğine bayram 
olarak armağan 
etmiştir. Söylevin 
bir bölümünde 
gençliğe şöyle 
seslenir:

"Sizi günlerce 
işlerinizden alıko 
yan uzun ve ayrın
tılı sözlerim, en son 
tarihe mal olmuş 
bir çağın 
öyküsüdür. Bunda, 
ulus için ve yarınki 
çocuklarımız için 
dikkatli ve uyanıklık 
sağlayabilecek kimi 
noktaları belirte
bilmiş isem kendimi 
mutlu sayacağım.

Bu söylevimle, 
ulusal varlığı sona 
ermiş sayılan 
büyük bir ulusun, 
bağımsızlığını nasıl 
kazandığını; bilim 
ve tekniğin en son 
ilkelerine dayanan 
ulusal ve çağdaş 
bir devleti nasıl kur

duğunu anlatmaya 
çalıştım.

Bugün ulaştığımız 
sonuç, yüzyıllardan 
beri çekilen ulusal 
yıkımların yarattığı 
uyanıklığın ve 
sevgili yurdun her 
köşesini sulayan 
kanların karşılığıdır.

Bu sonucu Türk 
gençliğine kutsal 
bir armağan olarak 
bırakıyorum."

Atatürk gençlikten 
ne ister? Bakınız 
onu da şöyle 
anlatır:

"Batı senden, 
Türk'ten çok geriy
di. Manada, fikirde, 
tarihte bu böyleydi. 
Eğer bugün Batı 
nihayet teknikte bir 
yükselme gösteri 
yorsa, ey Türk 
çocuğu, o kabahat 
de senin değil, 
senden evvelkilerin 
affolunmaz ihmalin
in bir neticesidir. 
Şunu da söyleye 
yim ki çok zekisin! 
Mâlum.

Fakat zekanı unut! 
Daima çalışkan ol.

Atamız, toplum 
olarak bir şeye 
ihtiyacımız var; o 
da çalışkan olmak, 
demiyor muydu? j

Bizler toplum 
çıkarlarını kişisel 
çıkarların önüne 
geçirirsek, canla 
başla bu ülke için j 
çalışırsak dünyanın 
en ileri, en gelişmiş 
ülkesi olmaz mıyız? 
Çalmadan, çırp
madan, devlet 
imkanlarını 
kendimiz ve yakın
larımız için kullan
madan, dini bir 
çıkar aracı olarak 
görmeden güzel bir 
ülke yaratamaz 
mıyız?

Gerçek amacımız 
gönençti bir toplum 
olarak yaşamaksa 
ülkeyi yönetenler 
yalandan dolandan

Uzak durmalı, adil 
olmalı, ihtirasların
dan ve devlet 
imkanlarıyla engin 
olma hayallerinden 
vazgeçmelidir.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE DASILIB
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-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

ELEMAN
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

LİSE MEZUNU ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİNE SAHİP 

DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ALINACAKTIR 

MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 
TEL:0 224 512 02 96 
ADRES : UMURBEY SANAYİ 

BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU
NO:1 GEMLİK/BURSA

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 
BMUMKSMBnUMMNUUMBHUHMMMUHMMNBHHBBMMnnni

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

20-35 YAŞLARINDA 
ELEKTRİK KONUSUNDA

DENEYİMLİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması r|ca olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21

DEVREN SATILIK
KAYHAN MAHALLESİ 

2 NOLU CADDE 
KUMLA YOLU ÜZERİNDE

ÇALIŞIR DURUMDA 
ÇAY OCAĞI SAHİBİNDEN 

DEVREN SATILIKTIR

05393037603
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Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sîzlersiniz. 
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. ”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nın 92 nciyıldönümü kutlu olsun...

GEMLİKTİCARETVESANAYİODnSI

SS,"S"‘,ıa
SEYHAN AYDIN BAŞKAN VEKİLİ emrullahözaydin yön. kur. üyesi
MÇOJKUN BAŞKAN VEKİLİ
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“Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.

Dinlenmemek üzere, yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.

Türk gençliği gayeye, bizim yükselme idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız... ” z

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramının 92 nci yıldönümü kutlu olsun...

özdiVek
bif jetendc

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 10 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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özenle

19 Mayıs Atatürk 
Anma Gençlik v< 

Spor Bayramını 
92. yıldönümü 

kutlu olsun

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. '
Ata Mah.146 Nolu Sokak No:516600 Gemlik / BURSA Tel: +90 224 519 00 30 Fa» +90 224519 00 31

www.radaport.com

http://www.radaport.com
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“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olun çocuklarına hitap ediyorum: 
Batı senden, Türk'ten çok geriydi Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi Eğer bugün batı teknikte bir üstün
lük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir 
sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli Fakat zekânı unut!.. Daima çalışkan oL. ”

92yıl önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı 
bağımsızlık mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına neden oldu. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.
“İZİNDEYİZ ATAM” 

GEMLİK TİCARET BORSASI 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

RAŞKAN ILHAN ACAR ÜZUEN ÇAKIR-FERİT ALAN
MECLİS RAŞKANI SERVET PEHLİVAN ERKAN SAR İŞEN - HASAN KILIÇ
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“Gelecek için hazırlanan vatan 
evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında 
yılmayarak tam bir sabır ve metanetle 
çalışmalarını ve öğrenim gören 
çocuklarımızın ana ve babalarına da 
yavrularının öğreniminin tamamlan
ması için hiçbir fedakârlıktan 
çekinmemelerini tavsiye ederim.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 92. yıldönümü 
tüm ulusumuza ve gençlerimize kutlu olsun

MARMARABİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KORULU

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın 
(kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin 

aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler 
tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk 
milleti yükselecektir.”

“SENİN IŞIĞINDA 
GELECEĞE YÜRÜYORUZ”

Türk gençliğine olan inancımızla 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramınızı kutlarız.

SERTASLANLAR NAKLİYAT 
KUYUMCULUK LTD. ŞTİ.

hım Liman Yolu İli Sokak Gemsaı ■ GEMLİK 
Tel:0224 519Ö350Fax:02245190355 ^
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Mit İİM Milin Mi MII V

19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniy 
le Atatürk İlköğ 
retim okulu 
Çanakkale 
Şehitliğine gezi 
düzenledi.
12 Mayıs 2011 
Perşembe gece 
yarısı 12.30'da 
yola çıkan gezi 
kafilesi sabaha 
karşı Çanakka 
le'ye ulaştı.
Sabah kahvaltı 
sından sonra 
rehber eşliğinde 
gezi başladı. 
Feribotla 
Gelibolu yarı
madasına geçil
di. Çanakkale 
Boğazı geçilir 
ken Kilidbahir 
Tepesi'ndeki o 
meşhur "DUR 
YOLCU!” yazısı 
kafileyi karşıladı. 
Sonra Seyit 
Onbaşı ve arka 
daşlarının yak
laşık 250 kiloluk 
mermiyi kaldırıp 
Ocean adlı gemi

yi tam dümen 
kısmından vur
duğu yer ve 
şehit mezarları 
ziyaret edildi. 
Çanakkale'de iki 
cephede savaşıl 
mış; 1-Güney 
Cephesi, 2- 
Kuzey Cephesi. 
Güney Cephe 
si'ni gezerken; 
Ertuğrul Tabyası, 
Alçıtepe, Seddül 
bahir, Arıburnu 
Anzak Koyu ve 
Şehitler Abide 
si'ni ziyaret edil
di. Kuzey 
Cephesi'nde ise

savaşın daha 
yoğun yaşandığı 
yaklaşıp 2500 
kişinin şehit 
düştüğü; Kanlı 
Sırt, Kırmızı Sırt, 
57. Alay Şehitti 
ği, Conkbayırı, 
Anafartalar ve 
şehitlikler gezil
erek, duygulu 
anlar yaşandı. 
Gezinin son 
duraklarından 
biri Çanakka 
le'deki Nusrat 
(Arapça'da 
yardım demek) 
Mayın Gemisi 
oldu.

MetBMiloii’len 
naimır ınıansı

İki günde kışı unut
turan güneş, yerini 
bulutlara bırakacak. 
Hava sıcaklığı 
mevsim normal
lerinin üzerine 
çıkarken, yurdun 
büyük bölümünde 
yarından itibaren 
bahar mevsimine 
uygun sağanak 
yağış geçişleri 
görülecek.
Geçen hafta sonuna 
kadar kuzey, iç ve 
batı bölgelerde 
mevsim normal
lerinin oldukça altın
da seyreden hava 
sıcaklığı, hafta 
başından itibaren 
mevsim normal 
terine ulaştı. 
Beklenen artışlarla

birlikte hava sıcak
lığının özellikle iç 
bölgelerde, yer yer 
mevsim normal
lerinin 1 ila 3 derece 
üzerine çıkması 
bekleniyor.
Isınmaya bağlı 
olarak bu gece ve 
yarın, Afyon, Uşak, 
Kütahya, Denizli 
illerini kapsayan İç 
Ege’de, İsparta, 
Burdur’u kapsayan 
Göller Yöresi’nde, 
Bolu, Karabük, 
Kastamonu, 
Erzurum, Kars ile 
Ardahan 
çevrelerinde kısa 
süreli yağışlar dışın
da hava yurt 
genelinde Güneşli 
ve sıcak olacak.

ttııiriı iıı tûııûı sinsi tııtım

ABONE OLDUNUZ MU? 
noLUNOMon

\ ATAM; 3
Bize emanet ettiğin

Türkiye Cumhuriyetini sonsuza 
değin korumak için verdiğimiz 

I sözün arkasındayız. 
| Türk gençliğinin

Gençlik ve Spor Bayramı ’nın
92. yıldönümü kutlu olsun

DURSUN ÖZBEY
CHP| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 

92. yıldönümü 
tüm ulusumuza kutlu olsun.

^şafaklar
^Kuyumculuk San. Tic. Ltd.. Şii.PAŞA PAŞA OTEL PAŞA

Kuyumculuk Restoran & Cafe
Mrk: (Şafaklar): Eski Pazar Cad. Asil Han No : 10 GEMLİK / BURSA Tel: 513 30 27 Fax : 513 91 23

Şube : İstiklal Cad. Gürle İş Hanı GEMLİK /BURSA Tel: 0 224 512 06 23 - 513 97 11
Şube : İstiklal Cad. Paşa Otel altı No: 2 GEMLİK / BURSA Tel: 513 51 80 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 2 GEMLİK /BURSA
Tel: 0 224 514 34 34 (pbx) 5İ3 14 00 Fax : 0 224 514 64 00 www.pasahotel.com

Türk gençliğine olan inanç ve 
güvenimizle, ulusal bağımsızlığımızın 

başlangıç günü olan
19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
92. yıldönümünü kutlarız

| GEMLİK ESNAF SANATKARLAR UDİSİ
Yönetim Kurulu adına Başkan İbrahim TALAN

http://www.pasahotel.com
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Secim günü itti içmek 
»e satmak rasat

Bursa'da 11 adet "Evde Bakım 
Hizmet ftracı" hizmete girdi

Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 12 
Haziran 2011 tari
hinde yapılacak 
olan milletvekili 
genel seçimleri ile 
ilgili olarak seçim 
yasaklarını ve 
seçim yasağı tarih
lerini belirledi. 
YSK’nın kararına 
göre, 12 Haziran 
Pazar günü saat 
06.00’dan gece saat 
24.00’e kadar her ne 
suretle olursa olsun 
alkollü içki satıl
ması içkili yerlerde 
umumi mahallerde 
her çeşit alkollü içki 
verilmesi, içilmesi 
yasak olacak.
Oy veırme günü 
bütün umumi eğlen 
ce yenleri kapalı ola
cak ve hiçbir şekil 
de hizmet vermeye
cek. Eğlence yeri 
niteliğine haiz 
lokantaılarda yalnız 
yemek verilecek. 
Oy verme günü,

emniyet ve asayişi 
korumakla görevli ' 
olanlardan başka 
hiçbir kimse, köy, 
kasaba ve 
şehirlerde silah 
taşıyamayacak. 
Seçim günü saat 
18.00’e kadar rady
olar ve her türlü 
yayın organları 
tarafından seçim ve 
seçim sonuçları ile 
ilgili haber, tahmin 
ve yorum yapılması 
yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 
arasında ancak 

radyolarda 
Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından 
seçim ile ilgili 
olarak verilecek 
haberler yayınlan
abilecek.
Yayın yasağı saat 
21.00’e kadar geçer
li olacak. YSK’nın 
yasaklarla ilgili 
kararı tüm İl ve İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanlıklarına, 
siyasi partilere, 
Adalet Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı'na 
gönderildi.

Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü, Evde 
Sağlık Hizmetleri 
kapsamında aldığı 
11 aracı hizmete 
sundu.
Biri binek araç, 10'u 
ambulans olmak 
üzere 11 araç, Sağ 
lık Müdürlüğündeki 
törende, Vali Şaha 
bettin Harput'un 
kurdeleyi kesme
siyle hizmete girdi. 
Törende konuşan 
Harput, insanların 
en önemli varlığının 
sağlık olduğunu 
belirtti. "Bir gözünü 
ver, dünyaları vere
lim deseler, tırnağı 
mı vermem" diyen 
Harput, sağlık 
hizmetlerinin değe 
rini izah etmenin 
mümkün olmadığını 
söyledi. Bunu en iyi, 
"Halk içinde mute
ber bir nesne yok 
devlet gibi. Olmaya 
devlet cihanda bir 
nefes sıhhat gibi” 
sözleriyle Kanuni 
Sultan Süleyman'ın 

ifade ettiğini kayde
den Harput, "Sağlık 
tan büyük hizmet 
olamaz" dedi.
Harput, insanların 
en hayırlısının, in 
sanlara hizmet eden 
ler olduğunu vurgu
layarak, şöyle 
konuştu: "Bir 
insana yardım ettik
ten sonra, o kişinin 
'Allah razı olsun' 
demesi dünyalara 
bedeldir. Bazı insan 
lar büyük binalar 
gibi hizmetler yapar. 
Bunlar gözle görü 
lür. Bazıları da gözle 
görülmeyen büyük 
hizmetler yapar. Bu 
hizmetler daha 
büyüktür. 'Halk 
odaklı devlet' diyo 
ruz. Bu, bu anlayı 
şın sosyal devlet 
gereğini yerine 
getirmektir. Bunların 
temelinde insan var. 
Kainat zaten insan 
için ya ratılmıştır. 
Biz de in sana 
hizmet ediyo ruz. 
Bundan daha büyük 

hizmet olamaz." 
Bursa'ya kazandır 
dıkları araçlardan 
dolayı gururlu 
olduklarını 
söyleyen Sağlık 
Müdürü Dr. Ozcan 
Akan, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde Evde 
Sağlık Hizmetleri 
Birimi kurmak için 
görüşmelere devam 
ettiklerini açıkladı. 
Akan, araçlardan 
yararlanmak 
isteyenlerin, 444 38 
33 numaralı telefon
dan randevu alması 
ya da Evde Sağlık 
Hizmetleri birimleri 
ne başvurmaları 
gerektiğini söyledi. 
Bursa genelinde 16 
devlet hastanesi ve 
13 toplum sağlık 
merkezinde kul
lanılacak araçlar, 
Sağlık Bakanlığının 
başlattığı Evde 
Sağlık Hizmetleri 
uygulaması kap
samında ücretsiz 
hizmet verecek.

“Başarı, tüm ulusun azim ve 
inancıyla çabasını birleştirmesi
sonucu kazanılabilir.” .

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı ’nın 

92. yıldönümü 
tüm ulusumuza kutlu olsun.

MHP

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE RAŞKANI 

J MEHMET KAYAOÜLU
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Seh it Cem al İlköğretim Otulun da g urur çayı
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu, Hep 
Birlikte Başarılı 
Olalım Projesi kap
samında velilerine 
"gurur çayı'* düzen
ledi. Toplantıya ikin
ci kademede yapılan 
sınavlarda, ilk üç 
sırayı paylaşan 
öğrencilerin velileri 
davet edildi.
Şehit Cemal ilköğre
tim Okulu Hep 
Birlikte Başarılı 
Olalım Projesi 
çerçevesinde çeşitli 
etkinlikler düzenle
meye devam ediyor. 
Etkinliklerden biri 
de veliler için 
düzenlendi. 6, 7 ve 
8'inci .sınıflarda 
yapılan ortak 
sınavlarda, ilk üç 
dereceyi paylaşan

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye tanıyacaksanız,- 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye ’nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI! 
01.06.2011 -15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 5314125 
O 226 531 44 20 
0226 5313145 

Fax: O 226 531 08 09
Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi" &Türk hamamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve jakuzilerdi Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center 

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

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

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

—erdilli termal
<— armutta-yalova

Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz

öğrencilerin velileri 
için gurur çayı 
düzenlendi. Müdür 
yardımcılarından 
M. Soner Karasu 
rehberliğinde 
yapılan gurur çayına 
ilgi büyük oldu. 
Okulun toplantı 
salonunda bir araya 
gelen veliler, hem 
tanışma, hem de 
kaynaşma olanağı

buldu.
BAŞARININ 
ARTMASI İÇİN
Kuru pasta ve çayın 
ikram edildiği 
toplantıda bir 
konuşma yapan 
Müdür Yardımcısı M. 
Soner Karasu, etkin
liklerin devam ede
ceğini belirterek 
şunları söyledi: 
"Amacımız, velilerin 

öğrenci başarısına 
olan ilgisini arttır
mak, öğrencileri 
motive etmek ve 
dolayısıyla okul 
başarısını arttırmak
tır. Bizim sizlerle 
gurur duyduğumuz 
gibi, sizler de 
çocuklarınızla gurur 
duyun. Onların en 
küçük başarılarını 
bile görün ve hatta 
bu başarısını çevre 
nizle paylaşın. 
Okullara bağış 
toplamak veya 
şikâyet edilmek için 
geldiğinizi düşünü 
yorsunuz, hatta 
bazen bu nedenle 
okula bile gelmiyor
sunuz. Ancak bizler 
sizleri teşekkür 
etmek için 
çağırıyoruz."

Okul öğretmen
lerinin de katıldığı 
toplantıda veliler 
öğretmenlerle 
yakından görüşme 
ve sohbet imkânı 
buldu. Veliler bu tür 
etkinliklerin çok 
faydalı olduğunu, 
kendilerinin çocuk
larının başarıların
dan dolayı okula 
çağrılmasından çok 
mutlu olduklarını, 
bütün anne ve 
babaların gurur 
çayına gelmek 
isteyeceğini ve 
çocuklarının başarılı 
olması için bundan 
böyle her zaman 
motive edeceklerini 
belirttiler.
Veliler etkinliği 
düzenleyenlere de 
teşekkür ettiler

Öğrenciler 
secim tatili 
yanacak
Öğrenciler, 180 iş 
günü ve yaklaşık 8 
ay süren eğitim- 
öğretim yılı mara
tonunun yorgun
luğunu 3 ay süre
cek yaz tatilinde 
atacak.
2010-2011 eğitim- 
öğretim yılı 20 
Eylül 2010'da 
başladı. Öğrencil
er, 28 Ocak-14 
Şubat 2011 arasın
da yarıyıl tatili 
yaptı.
İlköğretim ve lise 
son sınıf öğrenci
leri mezun olmanın 
yanı sıra, yaz 
tatilinde her yıl 
olduğu gibi sınava 
girme, sınav sonu
cu öğrenme, tercih 
yapma ve kayıt 
heyecanı yaşaya
cak.
Lise son sınıf 
öğrencilerinin 
bazıları, 2010-2011 
eğitim-öğretim 
yılının sona 
erdiğinin ertesi 
gün ve Pazar günü 
ile sonraki hafta 
sonu, Lisans 
Yerleştirme Sınav 
lan'na katılacak. 
İlköğretim ikinci 
kademe öğrenci
leri, Seviye Belirle 
me Sınavlan'nın 
sonuçlarının açık
lanmasını bekleye
cek. SBS, ilköğre
tim?. sınıf öğren
cileri için 5 Haziran 
2011'de, ilköğretim 
8. sınıf öğrencileri 
için ise 4 Haziran 
2011'de yapılmıştı. 
OkULLARA 
1 GÜN 'SEÇİM" 
TATİLİ
12 Haziran Pazar 
günü yapılacak 
genel seçimlerde, 
öğretmenlerin 
çoğunluğunun 
görev alması ve 
okul binalarında 
oy kullanılacak 
olmasından dolayı, 
eğitim-öğretime 13 
Haziran Pazartesi 
günü 1 gün sürey 
le ara verilecek

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE, 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, 
YENİ BİR DÜNYA!

GELİYOROZ SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Kaymakamlık Kupası Gümüş Ayak
Basketbol Turnuvası devam ediyor wiwiro

lataı Mıniıa
Mani: 2-0

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası ikinci gün 
karşılaşmaları dün 
de devam etti. 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
karşılaşmalarda 
GEMPORT Takımı, 
Muhasipler Takımı 
karşısında üstün
lüğünü korudu. 
GEMPORT’tan 
Osman Ağdemir 19 
sayı üretirken, 
Muhasiplerden 
Koray Güneş 14 

sayı üretti, 
önceki akşam saat 
20.30’da başlayan 2. 
maçta Ayşe Ziver 
Kar a taş İlköğretim 
Okulu ile Yaşam 
Atölyesi karşılaş
ması ise 59-46 
Yaşam Atölyesi’nin 
üstünlüğü ile sona 
erdi.
Yaşam Atölyesi’n 
den Volkan Fidan 
karşılaşmada 16 
sayı üretirken, Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu’nden Mehmet 

Emin Kuru 20 sayı 
üretti. Günün. 
sonunda maç 
fazlası ile Ayşe 
Ziver Karataş 
ilköğretim Okulu 
liderliğe yükseldi. 
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol

TAKIMLAR 0
1. AYŞE ZİVER KARATAŞ İ.Ö.O 2

2. GEMPORT 1
3. YAŞAM ATÖLYESİ 1

4. BAMESA 1
5. MUHASİPLER 2
6. BP PETROLLERİ A.Ş. ■’1 

Turnuvası’rıda 20 
Mayıs 2011 günü 
saat 19.oo’da Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu ile 
GEMPORt, saat 
20.30’da BP 
Petrolleri ile 
Muhasipler karşı 
karşıya gelecekler.
G N A Y ■niB
1 1 103 103 8B| 1,00
1 0 58 42 1,38
1 0 59 46 3 1,28
1.0 60 54 ! 1,11

0 2 96 118K 0,81
0 1 44 57 0,77

Gemlik 
Belediyespor U13 
takımı Mudanya 
Burgazspor’a fark 
atarak, 2-0 yenmeyi 
başardı.
Gemlik
Belediyespor U13 
tâkımı’ndan Mustafa 
ve Furkan’ın attığı 
gollerle üstünlük 

sağlayan Gemlik 
Belediyespor U13 
takımı karşılaşma 
boyunca üstünlük
lerini sürdürdü.
Gemlik 
Stadyumu’nda saat 
18.oo’de başlayan 
karşılaşma misafir 
takım karşılaş
madan yenik ayrıldı

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 

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 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 yânında________ _

Yoiun 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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Krem lam sahipleri likidi flitin Fiyatları İnecekmi Çıkacak mı?

BDDK, kurumun 
internet sitesinin 
bankacilikduzen- 
leme.com sayfası 
üzerinden taklit edil
erek kişilerin kredi 
kartları ve kişisel 
bilgilerinin iste
nilmesiyle ilgili 
uyarıda bulundu.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumunca (BDDK), 
kurumun internet 
sitesinin, 
"http://www.banka- 
cilikduzenleme.com' 
' sayfası üzerinden 
taklit edilerek kişi
lerin kredi kartları ve 
kişisel bilgilerinin 
istenildiğinin tespit 
edildiği belirtilerek, 
vatandaşlar, "kuru
mun internet 
adresinin 'www.bd 
dk.org.tr' olduğu ve 
kurumun herhangi 
bir şekilde internet 
üzerinden veya tele
fonla kişisel bilgi 
veya kredi kartı bil
gisi talep etmediği" 
konusunda uyarıldı. 
BDDK'nın "İnternet 
Sitesi Aracılığı ile 
Yapılan Dolandın 
cılık" başlıklı yazılı 
açıklamasında, son 
günlerde internet

Bir Haftada 150 Bin Turisi Gelecek

siteleri aracılığı ile denildi:
kişilerden kredi kartı "Kuruntumuzun
ve kişisel bilgilerin, 
borç sorgulama, 
kredi kartı aidat geri 
ödeme vaadi, kişişel 
bilgilerin güncellen
mesi gibi sebeplerle 
talep edildiği ve 
spam türü e-posta
lar aracılığıyla 
bağlantı adreslerinin 
yayıldığının 
görüldüğü kaydedil
di. Son olarak kuru
mun internet 
sitesinin, 
"http://www.banka- 
ciTi’kdüzenleme.com'' 
' sayfası üzerinden 
taklit edilerek kişi
lerin kredi kartları ve 
kişisel bilgilerinin 
istenildiğinin tespit 
edildiği belirtilen 
açıklamada, şöyle 

internet adresi 
'www.bddk.org.tr' 
olup, Kuruntumuz 
herhangi bir 
şekilde internet 
üzerinden veya tele 
fonla kişisel bilgi 
veya kredi kartı bil
gisi talep etmemek
tedir.
Konu ilgili olarak 
gerekli yasal gir
işimlerde bulunuh 
ması hususu saklı 
kalmak kaydıyla 
vatandaşlarımızın, 
muhtemel* mağ
duriyetlerinin önlen
mesi bakımından 
dolandırıcılığa 
dönük kart ve 
kişisel bilgi taleple 
rine itibar etmemesi 
gerekmektedir."

Son 10 yılda altın 
fiyatı yüzde 450 
artarak, 2 Mayıs 
2011'de tüm zaman
ların en yüksek 
seviyesi olan 1.575 
dolara ulaştı. Peki 
altın parlamaya 
devam edecek mi? 
İşte cevabı... 
İstanbul Altın 
Borsası (İAB) 
Başkan Vekili 
Osman Saraç, İstan
bul Ticaretin soru
larını yanıtladı 
ABD'de gevşek para 
politikası doları son 
üç yılın en düşük 
seviyelerine kadar 
geriletti. Bu da alter
natif bir para birimi 
olarak görülen altına 
destek verdi. Diğer 
taraftan dünya 
genelinde süren 
enflasyon endişeleri 
bazı merkez 
bankalarını faizleri 
artırmaya yöneltiyor. 
Yatırımcılar enflas 
yona karşı gelenek
sel bir korunma 
aracı olarak kabul 
edilen altına 
yöneliyorlar.
Dunuma beraber 
geçen hafta Gümüş 
başta olmak üzere 
tüm emtialar değer 
kaybederken, altın 
fiyatlarında da ons 
başına 100 ABD 
doları civarında bir 
düzelme görüldü. 
Ancak bu hafta 
başında petrol ve 
tahıl fiyatlarında 
kaydedilen yük
selişten sonra

yeniden ortaya 
çıkan enflasyon 
endişesi altına 
alım getirirken, 
Yunanistan'ın 
notunun düşürülme
si de yine bu 
metale güvenli 
liman talebi gelme
sine yol açtı. Piyasa 
katılımcılarının bek
lentileri, son 10 
yıldır sürekli bir yük
seliş içerisinde olan 
altın fiyatlarının yıl 
sonuna kadar 1.600 
ABD doları/ons'a 
ulaşabileceği 
yönünde.
ALTIN MÜCEVHER 
TALEBİ AZALDI 
Küçük yatırımcının 
altına ilgisi nasıl?
* Altın fiyatlarının 
yükselişinde en 
önemli rol oynayan, 
yatırımcılardan 
gelen altın talebidir. 
Son zamanlarda 
rekor seviyeye 
ulaşan altın fiyatları, 
altın talebinin en 
büyük kısmını oluş
turan mücevher 
talebinde düşüşe 
neden olmuştur. 
1993-2000 yılları 
arasında toplam 

talebin ortalama 
yüzde 78'ini oluştu
ran mücevher 
talebinin, 2009 yılın
dan beri toplam altın 
talebindeki payı 
yüzde 50'den azdır.
/ Altın mücevher 
talebindeki düşüş, 
yatırım talebindeki 
artışla karşılanmak
ta ve bu da fiyatların 
yükselmesini sağla
maktadır. Altına 
dayalı borsa yatırım 
fonları (ETF'ler) 
yatırımcılara bor- 
salarda hisse senedi 
satın alır gibi altına 
küçük tutarlarda 
yatırım yapma 
imkanı sunmaktadır. 
Dünyanın en büyük 
altına dayalı borsa 
yatırım fonu SPDR 
Gold Trust'ın altın 
varlıkları halen 1.200 
ton civarındadır. 
Altına dayalı borsa 
yatırım fonlarının 
piyasaya girmesiyle 
beraber yatırım 
amaçlı altın 
talebinin toplam 
talep içerisindeki 
payı yüzde 15'ten 
yüzde 30 civarına 
yükselmiştir.

Doğu Akdeniz 
limanlarına yanaşa- 
mayan gemiler için 
sunulan cazip 
olanaklarla Türkiye 
çekim merkezi 
haline geldi.Doğu

Akdeniz limanlarına 
yanaşamayan gemil
er için sunulan 
cazip olanaklarla 
Türkiye çekim 
merkezi haline geldi. 
Türkiye'nin önde

gelen kurvaziyer 
operatörü Tura 
Turizm, bir haftada 
150 bin turisti 
Türk kıyılarına 
getirecek operas 
yona imza attı.

19 Mayıs 2011 Perşembe 
ONUR ECZANESİ
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E 
M

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

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 94Ifl 

L 
i 
K

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK 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

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

Kaymakamlık 513 10 51
C. Savcı lığı 513 10 53
C.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
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 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. $14 80 88

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 İŞİ. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 186

B
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 51,3 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

i Akcan Petrol a13 10 7g
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz «13 14 29
Beyza Petrol 613 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3969 

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)

HMBIIİHİİI
MS SİMİ

ll.lMlllli.l5-M 
MDfflMİ 
IIMIS-BM

Rezervasyon
(Tel:5l3332l)

leme.com
http://www.banka-cilikduzenleme.com'
http://www.bd
http://www.banka-ciTi%25e2%2580%2599kd%25c3%25bczenleme.com''
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UEFflT ve TEŞEKKÜR
16 Mayıs 2011 günü vefat ederek, aramızdan ebediyen ayrılan 

Biricik eşim, sevgili annemiz

Hülya DİMÎLİ’nin
cenaze törenine bizzat katılan, katılamayarak mesaj gönderen, 

telefon eden çelenk gönderen, TEV ve ÇEK’e bağışta bulunarak 
bizleri acılarını paylaşan, tüm resmi kurum yetkililerine, 

siyasi parti yöneticilerine, yerel yöneticilere, 
sivil toplum kuruluşlarına, Gemlikli hemşehrilerimize, 

tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz.

DİMİLİ AİLESİ

16-22
Mayıs 2011 
GEMLİK

û

r
y

DVD ve VCD film promo 1 alana 1 bedava

Maximum Kart’ınız ile Ozdilek’ten farklı 
günlerde ve tek seferde yapacağınız 

Üçüncü 75 TL ve üzeri market 
alışverişinize 20 TL Maxipuan 

Beşinci 75 TL ve üzeri alışverişinize 
Toplam 40 TL Maxipuan 

Üstelik Maximum Kart’a özel tekstil 
ve giyim alışverişlerinizde 8 taksit, 

elektronik alışverişlerinizde 12 taksit

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı
Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

'^9119'^ Â

IWIHU 
muıııiM



Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek,

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL r
8.000 TL i

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf,

5.400 TL ;2002 ’
XpEML*

• •• V Gemlik - Orhangazi yolu2. Km.

OKI flVKtNT IIKOGACTİM OKULU -==

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
• çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile ; 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır... w&.!ı. lyiff fi ’O

20 Mayıs 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info^z gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

MulıariB Gaziler 
Lokaline kavuştu
Bursa Muharip Gaziler Derneği 
Gemlik İrtibat Bürosu dün düzen\ 
lenen törenle açıldı. Gemlik’te 
yaşayan Kore ve Kıbrıs Gazileri 
mizi bir çatı altında toplayan 
büronun açılış kurdelesi hep bir
likte kesildi, Haberi sayfa 4’de n

Gençlik Bayramı na yağmur engeli
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın 92. 
yıldönümü, Atatürk 
Anıtı’ndaki törenler
den sonra düzen
lenecek gösteriler 
yapılamadı. Törenler, 
sağanak yağmur 
nedeniyle 21 Mayıs 
2011 Cumartesi 
gününe ertelendi. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yağmurun düşündürdüğü..
Dün, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayra 

mıydı.
Yine bayram, yağmur engeline ta 

kıldı.
Ortaokul yıllarımızda, hatta lise yıl

larımızda, 19 Mayıs törenlerinde 
yağmur yağmasına hep kızdım.
Ayldr süren gösteri çalışmalarında 

kendimizi göstemek için 
çabalarımızın yağmur engeline 
takılmasını içime sindiremedim hiç.
Bakıyorum bugün de değişen 

birşey yok. 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 
aileşirie biz de katıldık...

Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar 
Yenilenen vizyonumuzla açılan İşyerimizde sîzleri de; 
yanımızda görmek birliğimize güç ve onur verecektir..

VİZYON OPTİK
İstiklal Cad. Batum İş Merkezi No : 1/A 

Tel : O 224 513 52 40 
Halkbank karşısı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
eleganceos.com.tr
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Genci Baııramı'ııa nagmıır enpli
Bir Türk Gencinin Atatürk'e seslenişi...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı... Böyle bir günde duygularını en iyi bir 
Atatürk Genci anlatır diye düşündüm.

Onun için de sözü genç arkadaşa bırakı yorum. 
Yorum yapmadan ve dahi virgülüne dokun
madan...

“Sevgili Atam!
Sana bu hitabeyi 33 yaşına girmiş, gelecek 

güzel günlerden çoktan umut kesmiş, temel eğiti
mini tamamlamış ve ancak şimdilerde seni tanıya- 
bilmeye başlayan, Türk istikbalinin evlatlarından 
biri olarak yazıyorum.

Seni ilk gördüğüm günü dün gibi hatırlarım.
İlkokul birdim. Miniciktim. Elimde beslenme çan

tam, önlüğümün cebinde annemin sevgisi, 
sınıfımda bilim öğrenecektim. Karatahtanın dört 
parmak üzerine ortalanmış çerçevesinin içinden 
bana bakıyordun. Bakışların keskindi.

ABC'den sonra ilk öğrendiğimdin; Gazi Mustafa 
Kemal'din.

Çocuktum... Bana, bize, tüm dünya çocuklarına 
bayram armağan etmiştin. Armağanını, uygun 
adım sol-sağ-sol, sol-sağ-sol kutladık...

Ortaokul ve lisede hep seni anlattılar bana... 
Dünyaya ancak yüz yılda bir gelen dahiydin... 
Şahin bakışların vardı, hürriyete aşıktın...

En azılı düşmanlarına karşı bile merhametliydin, 
ama savaş meydanlarında karşında kimse dura
mazdı. Aslandın, kaplandın, kartaldın, panterdin... 

özgür geleceklere açılan pencereydin.
Sözün özü benim sevgili Atam; kodumu oturtan 

milli eğiticiler seni böyle anlatmışlardı.
Beni milli bir şekilde eğitenler, failatün, feilatün, 

mefailün, failün ölçü sistemini, Niagara 
Şelalesi'nin yükseklik ve debisini, Yes, it is a pen- 
sil demesini, Deli İbrahim'in küpesini, bir bir 
kafama yerleştirdiler de;

Bana senin insan yönünü anlatmadılar.
Sigara tiryakisi olduğunu, rakı içtiğini, âşık 

olduğunu, evlendiğini, boşandığını, kim bilir kaç 
geceler savaş meydanlarında cesetlere bakıp için 
için ağladığını, özlemlerini, hasretlerini, geleceği 
kazanmaya dair fikirlerini anlatmadılar.

Bir yandan heykellerini diktik, dağa-taşa siluet
lerini çizdik, Her kitaba, her yazıya mutlaka 
senden alıntılar yerleştirdik.

Diğer yandan da; her işin kolayına kaçtık, 
ticarette kazık attık, üretim yerine taklit ettik. 
Bilim adamlarım sindirdik, aydınları yârgıladik. 
Yoktan yere nice vatan hainleri ürettik, çoktan 
yere nice amaçsız gençler yetiştirdik.

Zeki, çevik ve aynı zamanda düzenciydik.
Eğitimi siyasete kurban verdik, ekonomiyi 

siyasete kurban verdik, aydınlık olması gereken 
gelecekleri siyasete kurban verdik.

Varlığımız siyasi emellere armağan oldu...
Benim biricik Atam;
Biz Demokles'in kılıcını sapından değil keskin 

yanından tutmayı marifet bildik.
Sözün özü sevgili Atam 
Senin ruhunu gıdım gıdım içtik, 
Tükettik... Tükettik... Tükettik... 
Dedemden babama, babamdan bana politikacı 

tabiriyle "enkaz devralmış" bulunmaktayız.
Bu gidişle biz, çocuklarımıza devredecek enkaz 

bile bulamayacağız...
Türk'tük, doğruyduk, çalışkanlığımız şüpheli;
Birinci vazifemiz; Türk istiklalini ve Türk 

Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmek,

Ülkümüz; Yükselmek, ileri gitmekti...
Uzun bir yoldu... Yorucu ve yıpratıcıydı... 
Adidas'larımız eskidi,Mc Donalds'ta mola verdik. 
Belki de "Bir Türk dünyaya bedeldir" deyişini 

biz "Her Türk dünyaya bedeldir" anladığımız için 
emanetini, 1 milyon beş yüz seksen bin kat 
küçültmeyi becerdik...

Verdiğin en önemli görev:
Bu ahval ve şerait içinde dahi vazife olarak bili 

yorum ki;
“Türk istiklalini ve cumhuriyetini ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir.”
Bunun için muhtaç olduğum kudretin, sana 

güvenimde mevcut olduğunu belirtir, ellerinden 
hasretle öperim...”

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 92. yıldönümü, Atatürk 
Anıtı’ndaki törenlerden sonra düzenlenecek gösteriler sağanak 
yağmur nedeniyle 21 Mayıs 2011 Cumartesi gününe ertelendi.

Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik Spor 
Bayramı’nın 92. 
yıldönümü törenleri 
sağanak yağmur 
nedeniyle 21 Mayıs 
2011 Cumartesi 
gününe ertelendi. 
Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik Spor 
Bayramı nın 92. 
yıldönümü törenleri 
dün tüm yurtta, dış 
temsilciliklerimizde 
ve Kuzey Kıbrıs 
Türk 
Cumhuriyeti’nde 
törenlerle kutlandı. 
Dün, sabah saat 
O9.oo da Atatürk 
Anıtı önünde 
yapılan törende 
anıta çelenkler 
konduktan sonra 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Daha sonra İstiklal 
Marşı okundu. 
Sağanak yağmur 
altında yapılan 
törenden sonra 
yapılacak olan 
Atatürk Stadındaki 
gösteriler 21 Mayıs 
2011 Cumartesi 
günü saat 10.oo‘a 
ertelendi.

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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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Bursa'nın İznik 
ilçesinde, ev ve iş 
yerlerinden 
zeytinyağı çaldıkları 
iddia edilen 3 kişi 
yakalandı. 
İlçede bir yıldır 
çiftçilikle uğraşan 
vatandaşların 
evlerinin altında 
bulunan zeytin 
depolarından ve bazı 
iş yerlerinden 
zeytinyağı çalın

i 1Stili İII11İ Mt IİHIBIIIİ M l SI Mil 11
Bursa'da kimliği 
belirlenemeyen 
hırsız veya hırsızlar, 
elektrik direğine tır
manarak girdikleri 
evden 20 bin TL'lik 
ziynet eşyası ve 
nakit para çaldı.

Gönüllü olarak çalıştım cami 
inşaatından düşen adam öldü
Bursa'da, gönüllü 
olarak çalıştığı cami 
inşaatında yüksek
ten düşerek ağır 
yaralanan bir kişi, 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, geçen hafta

Polis herkül heykelini çalanları arıyor
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, müze 
bahçesinde sergile
nen Herkül heykelin
in güpegündüz 
çalınmasının ardın
dan müze çevresin
deki evleri dolaşan 
polis, zanlılarla ilgili 
bilgi topluyor. 
İznik Nilüfer Hatun 
Müzesi'nin 
bahçesinde teşhir 
edilen, Roma döne
minden kalma 500 
kilo ağırlığındaki 
lahde ait Herkül 
figürü geçtiğimiz 
günlerde çalınmıştı. 
Güvenlik kamer

masını araştıran 
polis, tespit ettiği 
zanlıları takibe aldı. 
Polis, önceki gece 
saat 02.00 sıraların
da bir dükkandan 
zeytin yağı çalan 3 
kişi suç üstü 
yakaladı.
O.K. (28), F.G. (23), 
E.A. (19), çıkarıldık
ları mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre 
olay, Osmangazi 
ilçesi Soğanlı 
Mahallesi Ferhat 
Caddesi'nde bir 
apartmanda mey
dana geldi. Kimliği 
belirlenemeyen 

merkez Nilüfer 
ilçesi Üçevler 
Mahallesi'ndeki bir 
caminin inşaatında 
gönüllü olarak 
çalışan 59 yaşındaki 
Ramadan Kayabaşı 
dengesini kaybetti. 
Düşerek başını 
tuğlaya çarpan eski 

alarında, yarım ton
luk mermer kütlenin 
gündüz çalındığı 
görülmüştü. Polis, 
eski ve yeni işe 
başlayan 10 özel 
güvenlik görevlisinin 
ifadesini alırken, 
müzenin çevresinde 
yaşayan vatan
daşların da bilgisine 
başvuruyor. Çevre
deki evleri tek tek 
dolaşarak zanlıları 
gören olup 
olmadığını araştıran 
polis, hırsızları 
yakalamak için her 
türlü ipucunu değer
lendiriyor

hırsız veya hırsızlar, 
Sıdıka Mersin'e (36) 
aite eve elektrik 
direğinden tırma
narak girdi. Teras 
kapısını sert bir 
cisimle zorlayarak 
açan hırsız veya 

inşaat ustası 
Kayabaşı, hemen 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Günlerdir 
ölüm kalım savaşı 
veren Kayabaşı, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 

(tııli'lı lı< conûıılml mjhhI

hırsızlar, evde bulu 
nan 19 bin 200 TL 
değerindeki ziynet 
eşyaları ile 800 TL 
nakit parayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Savcılık, Ramadan 
Kayabaşı'nın 
ölümüyle alakalı 
soruşturma 
başlattı. Yaşlı 
adamın cesedi 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Panik başladı!....
Eşbaşkan Erdoğan son günlerde çok 

sinirli.
CHP ve MHP Genel Başkanlarına, içi 

boş ve mahalle kavgası söylemiyle 
hakaret ediyor..
Türkiye içindeki sıkıntısını örtmek için 

Libya'ya ve Suriye'ye yükleniyor..
Ama hemen ertesinde bu ülke yetk

ilileri tarafından tersleniyor.
AKP'liler halktan tepki gördükleri için 

sokak çalışması yapmaktan çekiniyorlar. 
"Halka rağmen siyaset yapılamaz" ...

CHP Kıhçdaroğlu'nun şahsında belirgin 
bir atağa geçmiştir.

Fakat CHP örgütü, Genel Başkanları 
kadar çalışmamaktadır.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 
dirayetli duruşu sayesinde, Parti lider
liğinin tutumu Türk insanına güven ver
mektedir.

Fakat MHP teşkilatları da yapabilecek
lerinin yarısı kadar bile çalışmamaktadır
lar. Bence MHP'nin şu anki oyu % 18'i 
geçmiştir.

Sayın okurlarım; İnsanlarımıza bire bir, 
ayaklarına giderek

anlatılması gereken olaylar şunlardır;
AKP'nin Kürt Açılımının, ülkenin bölün

me noktasına doğru götürmesi..
Habur rezaleti, Türk Bayraklarının yakıl

ması, yırtılması,
Polislerimizin tokatlanması, linç 

edilmesi...
Ekonominin çok hassas bir noktada 

olduğunu, Cumhuriyet boyunca (79 yıl) 
borçlandığımızın fazlasını 9 senede 
borçlandığımızı, Cumhuriyetin tüm eser
lerinin yok pahasına satıldığı örnek
leriyle anlatılmalıdır...

Özellikle Çiftçiye-Köylüye-Işçiye- 
Memura- Emekliye-Esnafa şu soru mut
laka sorulmalıdır;

Durumun 9 sene öncesine göre iyi mi, 
değil mi? ..

YGS sınavlarında soruların şifre
lenerek,el altından cemaatin çocuklarına 
aktarılma çalışmasının ortaya çıkması ve 
AKP Yetkililerinin bu işi yapanlara sahip 
çıkması..

Haksız ve suçsuz yere Türk Ordusunun 
subaylarının, 65-70 yaşındaki emekli 
Generallerin, gazetecilerin, bilim insan
larının,siyasetçinin hapse atılmaları, 

Türk insanını derinden yaralamıştır. 
Adayları görünce diliniz tutulacağına, 

bunlar sorun ki sizleri de adam yerine 
koyup, biraz titresinler.

Türk Milleti önümüzdeki günlerde biraz 
kıpırdasın, panikleyen panikleyene.,

T MA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



20 Mayıs 2011 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yağmurun düşündürdüğü..
Demirci Öğretmen Okulu’nda 5. sınıf 

öğrencisiydik.
Okul yönetiminin yatılı öğrencilere verdiği 

lacivert şortlarla, 19 Mayıs törenlerine çıka
caktık.

Feridun Kirtil adlı sert bir beden eğitimi 
öğretmenimizin yönetimi de gösterilere yo 
ğun bir şekilde hazırlanmıştık.

Gösterilerde üzerimizde yalnız şort bulu 
nuyordu.

Sopalarla da şekillenen gösteriler için 
trampetlerin arkasında ilçe stadına gittik.

Tam gösteriler başlayacaktı ki hava birden 
karardı ve sağanak bir yağmur başladı.

Çıplak vücutlarımıza düşen her yağmur 
damlası sanki derimizden bir parça koparı 
yormuşcasına irkilmemize neden oluyordu.

O günkü yağmuru hiç unutamadım.
Dün sabah kalktığımda penceremi açıp 

dışarıya baktım.
Gök delinmiş gibi sağanak bir yağmur 

vardı dışarıda.
Havanın yağışlı olması durumunda törenin 

erteleneceğini, dağıtılan davetiyede belirt
mişlerdi.

Hava açık olursa, gençlerin sportif gösteri
leri cumartesi günü yapılacak.

Dün, yağan sağanak yağış ve ertelenen 
gösteriler, beni o eski liseli günlerime 
götürdü.

Bahar yağmurları, bu yazın kurak geçme 
yeceğinin müjdecisidir.

Toprak suya, su toprağa kavuşuyor.
Bu karşılıklı etkileşimde, suyu içine çeken 

toprak, bol ürün vermek için besleniyor.
Fidanlar büyüyor, filizler fışkırıyor, çimler 

yeşeriyor.
Biz, sportif gösterilerin yağmur engeline 

takıldığı için kızsak da, doğa suya kavuş
tuğu için seviniyor.

Bu bir tezat değil mi?
Yaşam ve doğanın zıtlığı..
Bu karşılıklı etkileşim bir yandan da güzel

liklerin doğmasına neden oluyor.
Yağmur törenleri etkiliyor ama 12 

Haziran’da yapılacak olan seçimlerin çalış
maları tüm hızıyla bürüyor.

Her partinin adayları vızır vızır çalışıyor.
Liderler ise birbirine olmadık kadar kötü 

sözler sarf ediyorlar.
Seçim konuşmalarının bu denli bayağılaş 

tığını ne gördüm, ne de duydum.
İktidar partisinin başı rakiplerine altetmek 

için, din istirmacılığından, ayrımcılığa, eski 
siyasetçileri -ister beğenelim ister beğen
meyelim- aşağılamaya, en ağıza alınmaz 
sözleri saf etmekten sıkılmıyor.

Siyaseti bayağılaştırdılar.
Koltuk elden gitmesin diye her yol 

deneniyor.
MHP nin barajı geçmemesi için ortaya 

atılan kasetlere ne demeli.
Bundan kim yararlı çıkar düşünün.
Böyle bir ortamda seçimlere doğru pupa 

yelken yol alıyoruz.
Hayırlı yolculuklar.

Muharip Gaziler lokaline kavuşiu
Bursa Muharip 
Gaziler Derneği 
Gemlik Temsilciliği 
bürosu törenle 
açıldı.
Atatürk Anıtı 
önünde yapılan, 
Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın 92. yıl 
kutlama bayrak 
töreninden sonra, 
Hamidiye 
Mahallesi’nde bulu
nan Belediye Katlı 
otoparkının altındaki 
bir büronun Gemlikli 
Muharip Gazilere 
tahsis edilmesi üzeri 
ne, dün saat 09.15 
de Dernek 
Temsilciliği bürosu
nun açılışı için tören 
düzenlendi.
Kore ve Kıbrıs 
Gazilerimizi bir çatı 
altında toplayan 
büronun açılış kur
delesini Kaymakam 
Bilal Çelik, Gemlik 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Mehmet Ali 
Toroslu, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve gaziler birlikte 
kestiler.
Törene Kaymakam 
Bilal Çelik, Garnizon 
Komutanı Kıdemli 
Kurmay Albay M. Ali 
Toroslu, Belediye 
Başkanvekili Refik

AKP'li kadınlar cavda buluştu
Ak Partili bayanlar 
dün Beyza Çay 
Bahçesi’nde 
düzenlenen çayda 
biraraya geldiler. 
Dün saat 14.oo de 
Beyza Çay 
Bahçesi’nde 
buluşan AKP li 
bayanlara Gemlik 
AK Parti Kadın 
Kolları ev 
sahipliği yaptı. 
Başbakan 
Yardımcısı ve 
Bursa milletvekili 
adayı Bülent 
Arınç’ın eşi 
Münevver Arınç, Ak 
Parti Bursa 
Miletvekili adayı 
Bursa milletvekili 
Canan Candemir 
Çelik, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin

Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcı vekili 
Hasan Sayar, AKP 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ve parti 
yönetim kurulu 
üyeleri, muhtarlar, 
Belediye Meclis 
üyeleri ile vatan
daşlar katıldılar. 
Gemlik İrtibat 
Bürosu Başkanı 
Kadir Tan ve 2.nci 
Başkan Çetin 
Dizdaroğlu yaparken 
açılışa Bursa Muha 
rip Gaziler Derneği 
2. nci Başkanı 
Şevket Günaydın ile 
yönetim kurulu 
üyeleri de katılarak 
arkadaşlarını yalnız 
bırakmadılar.
106 üyesi bulunan 
Gemlik Muharip 
Gaziler İrtibat Büro 

eşi Hüsniye Altepe 
Osmangazi, Yıldırım 
Belediye Başkanlar) 
nın eşleri, Bursa 
miletvekili adayı 
İsmail Aydın'ın eşi, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Ak Parti 
Kadın Kollu Başkanı 
Yadigar Sönmez ve 

su'nun açılışında 
konuşan Kadir Tan, 
Gemlik'te uzun 
zamandır büro aça
bilmek için yer 
aradıklarını ancak 
uygun bir yer bula
madıklarını 
belirterek, bulunduk
ları yeri kendilerine 
tahsis eden 

yönetim kurulu 
üyeleri 
hazır bulundular. 
Çayda Gemlikli AK 
Partili bayanlarla 
biraraya gelen 
Bursa milletvekili 
adayı Canan

Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve Belediye Meclis 
üyelerine muharip 
gaziler adına 
teşekkür etti.
Muharip Gaziler 
açılışın ardından 
misafirleriyle sohbet 
edip ikramda bulun
dular.

Candemir Çelik, 
12 Haziran seçim
lerinde kadınlara 
çok büyük görevler 
düştüğünü, 
sandığa mutlaka git* 
meleri gerektiğini 
söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Saadet Partisi Bursa milletvekili adayı Recep Aygün seçmenleri gezdi

MMMihsKihımi
Saadet Partisi Kadın 
Kolları, Eczacılar Günü 
nedeniyle Gemlik'teki 
eczaneleri ziyaret ettiler. 
Bursa Milletvekili Adayı 
Recep Aygün'ün de hazır 
bulunduğu ziyaret ler 
sırasında Saadet Partili 
hanımlar, eczacılara 
karanfil dağıtarak gün
lerini kutladılar.
Ziyaretlerde Eczacılarla 
sektörün sorunlarını 
dinleyen Aygün, aile 
hekimliği uygulamasının, 
eczanelerin kapanmasına 
neden olduğunu söyledi. 
"Aile Hekimi tek olacak, 
daha sonra başka hekim 
seçme şansın olmaya
cak. Bunun dezavantaj 
lan mutlaka var." görüşü 
paylaşıldı.
"Ekonomik sıkıntı ve 
dengesizlik hastaya, 
doktorun ilaç vermesi 
yerine, eczacının verme
sine istiyor" diyen 
Aygün, "Bu meslek 
örgütü 25 senedir ilaç 
pahalı diyor. Bunu diyen 
eczacılar o günde aynı 
durumdaydı, bugünde

aynı durumda. Kimse 
mutlu değil. Herkesin 
mutsuz olduğu bir 
ortamda seçime giri 
yoruz" dedi. 
Saadet İktidarıyla ecza
cının da yüzünün güle
ceğini dile getiren 
Aygün, eczacılardan 
destek istedi.

SAADET HAYDARİYE 
DEN DESTEK İSTEDİ 
Saadet Partisi Bursa İl 
Başkanı Mimar Selim 
Sait Terzioğlu, Bursa 
Milletvekili Adayı Recep 
Aygün, Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat Özmen ve 
İlçe yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Haydariye Köyü’nü 

ziyaret ettiler. İl Başkanı 
Terzioğlu 1987 yılında 
Haydari ye'nin su 
şebekelerinin mimarı 
olduğunu hatırlattı ve 
özellikle bu ziyarete katıl
mak istediğini ifade etti. 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen İl Başkanı mız 
Haydariye Köyüne özel 
bir muhabbet duydu 
ğundan bilhassa bu 
ziyarete katılmak istedi. 
Haydariye Milli Görüşe 
bir önceki seçimlerde 
%22 ile destek verdi. 
Inşaallah bu seçimlerde 

en az %50 ile desteğini 
devam ettirecektir" dedi. 
Haydariye köylüleriyle 
sıcak bir ortamda gerçek 
leşti.

M1İİH

Milliyetçi Hareket Partisi 
Bursa adayı Orhan 
Babacan, Gemlik İlçe 
yöneticileri ile Gençali 
ve Kurşunlu Mahallele 
rini ziyaret etti.
Babacan burada seç
menlere yaptığı konuş
masında şunları söyledi:

“"Mevcut iktidar 
halkımızın lehine düşün
mek bir yana, sağlığı ile 
oynayacak kararların 
altına imza atıyor.
Hemen yanınızda olan 
Cargill defalarca kapatıl
ma kararı verilmesine 
rağmen, Başbakan’ın 
koruması altında.
Pancardan değil, 
nişastadan üretilen 

şekerin kanser riskinin 
çok yüksel olduğu bir 
çök rapor ile kanıtlanmış 
olmasına rağmen, 
bunu durdurmak bir 
yana bunlara 
çanak tutuyorlar.
Doğal tohum üretmek 
ve satmak yasak.
İsrail den GDO’lu tohum 
alıyoruz ama İsrail ken
disi o tohumlan değil 
doğal tohumları kul
lanıyorlar.
Bu iktidarın desteği ile 
halkımız göz göre göre 
zehirleniyor. Bizim ikti
darımızda tohuma 
destek verilecek ve GDO 
lu ürünler yasak
lanacak."

5*

DVD ve VCD film promo 1 alana 1 bedava

Hisar Mahallesi İlıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı
Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

Mayıs 2011 
GEMLİK

Maximum Kart’ımz ile Özdilek’ten farklı 
günlerde ve tek seferde yapacağınız 

Üçüncü 75 TL ve üzeri market 
alışverişinize 20 TL Maxipuan 

Beşinci 75 TL ve üzeri alışverişinize 
Toplam 40 TL Maxipuan 

Üstelik Maximum Kart’a özel tekstil 
ve giyim alışverişlerinizde 8 taksit, 

elektronik alışverişlerinizde 12 taksit
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İllerin dış ticaret potansiyeli açıklandı
Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı 
(DTM) tarafından 
hazırlanan "İl İl Dış 
ticaret Potansiyeli 
Araştırması" 
sonuçlarını açıkladı. 
Bakan Çağlayan, bu 
araştırma ile illerin 
hangi ülkenin itha
latıyla bağdaştığını, 
hangi ülkeye ürün
lerini kolay şekilde 
ihraç edebilecekleri
ni görebileceklerini 
belirtti.
Akdeniz Ihraçatçı 
Birlikleri'nde (AKİB) 
gazetecilere araştır
ma sonuçları 
hakkında bilgi veren 
Bakan Zafer 
Çağlayan, ihracata 
yönelik stratejinin , 
belirlenmesiyle ilgili 
oluşumların önem
ine dikkat çekti.
Çalışma kapsamında 
birbirine komşu 
illerin ihracata konu 
ürünlerinin üreti
minde benzer türden 
ürün desenlerine 
sahip olduğunun 
belirlendiğini ifade 
eden Çağlayan, 14 
bölgesel güç 

merkezi hakkında 
bilgi verdi.
Edirne ve 
Kırklareli'nin giyim 
eşyası, hububat ve 
sebze meyve sektör
lerinde benzer tür
den ürünleri ürettik
lerini ve İngiltere'nin 
bu illerin doğal 
tamamlayıcısı ülke 
olduğunu gördük
lerini anlatan 
Çağlayan, "Kilis ve 
Osmaniye, tekstil 
elyafı sektöründe 
ortak üretim dese
nine sahip ve bu 
illerin tamamlayıcısı 
olanı Romanya'dır. 
İsparta ve Afyon 
ihracatta metal dışı 
mineraller ve yağlı 
tohumların üreti
minde benzerlik 
göstermekte ve 
İsrail ve Brezilya'nın 
ithalatı ile örtüşmek- 
te. " diye konuştu. 
Giyim eşyası, tekstil 
elyafı ve makine- 
cihaz üretiminde bir
birine yakın olan 
Adıyaman, Malatya 
ve Kahraman 
maraş'ın tamam
layıcısının İngiltere 
ile Danimarka 

olduğuna işaret 
eden Çağlayan 
şöyle devam etti: 
"Diyarbakır ve 
Şanlıurfa bölgesel 
güç merkezi 
konusunda hububat, 
elektrikli makine ve 
metal dışı mineral
lerin üretiminde 
benzerlik var, bu da 
İsrail ile doğal part
ner olabileceğini 
gösteriyor. Bölgesel 
birlikteliklerin Niğde 
ve Aksaray'da oluş
turduğu grup, kara 
ulaşım araçları, min
eral maddeler ve 
gübre ham mad
delerinde, Rusya ve 
Nijerya ülkelerinin 
doğal tamamlayıcısı. 
İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Bursa, 
Yalova, giyim eşyası 
elektrikli makine, 
kara ulaşım araçları 
ve tekstil ürün
lerinde benzerlik 
gösterirken, Rusya, 
Kanada, Nijerya ve 
Suudi Arabistan ile 
tamamlayıcı. " 
Zonguldak, 
Karabük'ün demir 
Çelik metal nihai 
ürünlerinin üreti

minde Cezayir 
ile; Hakkari, 

Şırnak ve Mardin'in 
demir Çelik;, 
tekstil elyafı, giyim 
eşyası ve hububat 
üretiminde 
Ortadoğu ile 
örtüştüğü bilgisini 
veren Çağlayan 
şunları kaydetti: 
"Balıkesir, Manisa 
ve Aydın mineral 
madde, sebze 
meyve üretimi ürün
lerinde Malezya ve 
Romanya ile; 
Bilecik, Kütahya ve 
Uşak, mineral 
madde, gübre ham
maddeleri, metal 
dışı mineral 
mamuller üreti
minde, Belçika, 
Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) 
ve Romanya ile 
birbirine yakın iken 
Antalya, Mersin, 
Hatay ye Adana, 
sebze-meyve, 
tekstil elyafı ve 
demir Çelik üreti
minde ortak ve 
Rusya, BAE, 
İngiltere ve Cezayir 
ile yakınlık söz 
konusu.

Mavi Tur Körfez 
Seferleri başlıyor
Bursa Büyüksehir Cuma günü saat 
Belediyesi ■ 09.30’da Mudanya
tarafindan düzenle- Iskelesi’nde gerçek- 
nen Mavi Tur Körfez (estirilecek törenle 
Seferleri, 20 Mayıs başlayacak.

HMM MMUYOI
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

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin... 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK 

Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

GÜLER AJANS
■(«■■CLWEWU
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Keıt Konseyi cep telefonu ve baz istasyonuna dikkai çekti
Bursa Kent Konseyi 
tarafından düzenle
nen 'Cep telefonları, 
baz istasyonları ve 
toplumsal kaygılar' 
konulu toplantıda 
konuşan Doğuş 
Üniversitesinden 
Prof. Dr. Levent Sev 
gi, cep telefonuyla 5 
dakikadan fazla 
konuşmanın zararlı 
olabileceğini belirtti. 
Cep telefonu kul
lanımının hızlı bir 
artış göstermesine 
paralel olarak baz 
istasyonlarının da 
artış göstermesiyle 
gündeme gelen sağ 
tık kaygılarına dik 
kat çekmek amacıy
la Bursa Kent Kon 
şeyi Bursa Çalışma 
Grubu tarafından 
Doğuş Üniversitesi 
işbirliğiyle 'Cep tele
fonları, baz istas

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 531 41 25 
O 226 531 44 20 
O 226 531 31 45 

Fax : O 226 531 08 09

ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI I 
01.06.2011 -15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

. - 5 »w» lehir içi ve 
Asrı ww«* §eh,rlerarası 
Jevden eve 

nakliyat

GEMLİK ■ ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM : 0 536 813 08 36

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde "Fizik Tedavisi" &Türk hamamı ve masaj ünitesi & 

Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center 
Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

KAŞ€D€ 0€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : Ş13 35 95

-■ armutlu-yatova
Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, . 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz

yonları ve toplumsal 
kaygılar' konulu 
toplantı düzenlendi. 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Enes Keskin ve Bur 
sa Çalışma Grubu 
Temsilcisi İsmail 
Hakkı Kavurma 
cinin da katılığı 
toplantı öncesinde 
konuşan Bursa 
Kent Konseyi Baş 
kanı Mehmet Semih 
Pala, farklı etkinlik
ler yapmaya devam 
ettiklerini söyledi. 
Türkiye'nin en güçlü 
kent konseyi konu

mundaki Bursa 
Kent Konseyinin 
her an etkinlik 
düzenlediğini belir 
ten Başkan Pala, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
destek ve katkılarıy
la bir model olduk
larını ifade etti. 
Toplantıya konuş
macı olarak katılan 
Doğuş Üniversite
sinden Prof. Dr. 
Levent Sevgi, konu 
nun 15 yıldır tartışıl 
dığını, henüz bilinen 
şeylerin, bilinmeyen 
lerin yanında çok az 

kaldığını söyledi. 
Cep telefonları ve 
baz istasyonları 
hakkında henüz net, 
kesin ve bilimsel bir 
bilgi olmadığını 
hatırlatan Sevgi, 
"Bilgi yoksa şüphe 
ve risk olmalıdır. 
Şüphe ve riskte 
varsa insanın kork
ması gerekir. Korku 
varsa da temkinli 
davranmak en iyi
sidir. Ancak bunu 
paranoya mertebe
sine de getirmemek 
gerekir" dedi.
Bilimin net cevaplar 
verdiği alanlarda 
somut öneriler ver
ilebileceğini anlatan 
Sevgi, "Cep telefon
ları ve baz istasyon
ları elektromanyetik 
kirliliktir. Bir bardak 
su içerseniz fer
ahlarsınız, ama

20 bardak su içer 
şeniz ölebilirsiniz. 
Telefonla da ne 
kadar az konuşur
sanız, yarın olum
suz bir şey çıktığın
da o kadar kendinizi 
koruma altına 
almış olursunuz. 
Cep telefonunu 
kulağa dayayarak 5 
dakika boyunca 
konuşmak kafa 
sıcaklığını 0.1 
derece artırır. 10 
dakikada 0.25, 20 
dakikada ise 2 
derece ve üstünde 
kafa sıcaklığı artar. 
Telefonla 5 dakika 
konuşanın 20 daki
ka konuşana göre 
riski her zaman 
daha azdır. Dolayı 
sıyla konuşmalar 
5 dakikayı 
geçmemelidir" 
diye konuştu.

Atatürk
Cadflesinde 
tercihimi 
uygulaması
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ulaşımı rahat
latmak için yapılan 
çalışmalar Atatürk 
Caddesi'nde 
devam ediyor.
UKOME Kurulu 
kararına göre, 
Atatürk 
Caddesi'nde trafik 
yoğunluğunu 
azaltmak için toplu 
taşım araçlarına 
öncelik verecek 
şekilde düzenle
nen tercihli otobüs 
yolu uygulaması 
çalışması tamam
landı. Vatandaşları 
toplu taşıma 
araçlarını kullan
maya teşvik etme 
ve otobüslerin 
özel araç trafiğin
den etkilenmesini 
önleyerek 
yolculuk süresini 
azaltmaya yönelik 
uygulama, 21 
Mayıs Cumartesi 
gününden itibaren 
kullanılmaya 
başlanacak. 
Tophane dönüş 
kavşağından 
Atatürk Heykeli'ne 
kadar uzanan 
güzergahta 
yolun sağ tarafı 
tercihli otobüs 
yolu olacak.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

geiIyorui
SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadetorg.tr

http://www.saadetorg.tr
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Yasam atölyesi :44 GEMPORT: 45

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası ikinci gün 
karşılaşmalarında

BP BETROLLERİ 
den Berkan'ın etkili 
oyunu maçın sko
runu değişmesinde 
etkili olmadı

Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu ile 
GEMPORt, saat 
20.30’da BP 
Petrolleri ile

kazandı.

BAMESA-
BP PETROLLERİ 
63-45

Aktif Spor
Külünü Gençlik 

Bayramını kutladı

Gemlik'te faaliyet 
gösteren Gemlik 
Aktif Gençlik ve

özgürlük ateşi, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açıl-

kıyasıya mücadele 
devam ediyor.
YAŞAM ATÖLYESİ - 
GEMPORT 44-45 
Günün ilk maçında
Yaşam Atölyesi- 
GEMPORT arasın
daki maç kalabalık 
taraftar kitlesi 
önünde oynandı.
Karşılaşmada 1.ve 
2. Periyotta ki 
Yaşam Atölyesi’nin 
etkili oyununa 3. ve 
4. periyotta 
Mustafa ve 
Osman'la cevap 
veren GEMPORT 
takımı 44-45

Günün ikinci 
maçında BAMESA - 
BP BETROLLERİ 
karsısında 
Hüseyin'in etkili 
oyunuyla maçı 63- 
45 kazandı . 
BAMESA bu gali
biyetle averaj ile

Günün sonunda 
BAMESA averaj ile 
liderliğe yükseldi. 
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvasında 20 
Mayıs 2011 günü 
saat 19.oo’da Ayşe

Muhasipler karşı 
karşıya gelecekler. 
Turnuva hakkında 
daha fazla bilgi 
almak isteyenlerin 
www.gumusayak.co 
m adlı internet 
sitesini girmeleri 
istendi

Spor Kulübü 19

KAYMAKAMLIK KUPASI GÜMÜŞAYAK BASKETBOL TURNUVASI PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. BAMESA
2. GEMPORT
3. YAŞAM ATÖLYESİ
4. AYŞE ZİVER KARATAŞ İ Ö 0
5. MUHASİPLER
6. BP PETROLLERİ A.Ş

0
2
2
2
2
2
2

G 
2 
2 
1 
1 
0 
0

M 
0 
0 
1 
1 
2 
2

A 
123 
103 
103 
103

96 
89

Y 
99 

86 
91 

103
118 
120

PUAN AV
4 
4
3
3
2
2

1,24
1,19
1,13
1,00 
0,81 
0,74

Mayıs Atatürk'ü 
anma Gençlik ve 
Spor Bayramı sebe
biyle kutlama 
mesajı yayınladı. 
Günün anlam ve 
önemi sebebiyle 
yazılı açıklama 
yapan Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 
Murat Yaşar Önal 
"19 Mayıs 1919'da 
Samsun'dan yakılan

masıyla birlikte kısa
sürede dalga dalga 
tüm yurda yayıldı. 
Cumhuriyetin kuru
cusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, silah 
arkadaşlarını ve bu 
vatan için canlarını 
feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmet, 
minnet ve saygıyla 
anıyor, gençlerim
izin bayramını 
yürekten kutluyo
rum'' dedi.

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

I
 Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

elmöL sekeri
. ;■* KREŞLERİ

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

€RK€N KAYIT fiVfiNTRJI
31 MAVIS 2011 TfiRİHİN€ KADfifi G€Ç€RÜDİR

http://www.gumusayak.co
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Esnala ilinti W müjıle 9 J mllşoıı calısaa ailıen iistiiıııle
TESK'in talebine 
rekabet kurumun- 
dan onay. Esnafın 
15 bankaya olan 
kredi ve kredi 
kartı borçları 
yeniden yapı
landırılıyor. 
Esnaf ve 
Sanatkarların 
ticari kredilerinin 
yeniden yapılandırıl
masına yönelik 
hazırlanan protokol 
için Rekabet 
Kurulundan onay 
çıktı.
Konuyla ilgili yazılı 
bir açıklama yapan 
TESK Genel Başkanı 
Bendevi 
Palandöken, 
“Rekabet 
Kurulu’nun Vermiş 
olduğu bu karar 
bankalara 100 bin 
liraya kadar ticari 
kredi ile kredi kartı 
borcu olan esnaf ve 
sanatkarımıza 
rahat bir nefes 
aldıracak” dedi. 
En kısa zamanda 
Rekabet Kurumu’na 
başvuran bankalarla 
protokol imza
lanacağın belirten 
Palandöken, 
“Protokol imzalan
masının ardından 
borç yapılandırıl

Ucuz Mıı İnsin Bahara

ması konusunda 
başvurular başlaya
cak. Başvuru tarihi 
esnaf ve 
sanatkarımıza daha 
sonra duyurulacak
tır” diye konuştu. 
Yapılandırma kap
samındaki 15 
bankaya olan ticari 
kredi borcu olan 
esnaf ve sanatkarlar 
bu protokolle 
beraber daha düşük 
faizle ve 36 taksitle 
ödeme imkanı bula
caklarını kaydeden 
Bendevi 
palandöken, 
“Takipteki kredi’ 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasıyla 
borçlu esnafımızın 
bankalardaki sicili 
de temizlenmiş ola
cak” dedi.

Esnaf ve sanatkar
ların anlaşma 
yapılan bankalara 
olan borçlarının 
toplam borcun 
yüzde 90’ını 
karşıladığını belirten 
Palandöken yapı
landırma listesinde
ki bankaları ise 
şöyle sıraladı;
Akbank, 
Anadolubank, 
Denizbank, 
Eurobank Tefken, 
HSBC Bank, 
Şekerbank, Tekstil 
Bank, T.Finans 
Katılım Bankası, 
kOdüTlTu oann'aoı*, 
T.Halk Bankası, T* İş 
Bankası, Altarnatif 
Bank, T.Ziraat 
Bankası, T. Vakıflar 
Bankası ve Yapı 
Kredi Bankası.

Türkiye genelinde 9 
milyon 352 bin kişi 
nin sosyal güvence
si olmadan istihdam 
edildiği belirlendi. 
İşsizlik oranının 
yüzde 11.5 olduğu 
2011 yılı Şubat döne 
minde, istihdam 
edilen 22 milyon 802 
bin kişiden 9 milyon 
352 bininin kayıtdışı 
olduğu belirlendi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK).veri
lerinden yapılan 
belirlemeye göre, 
Şubat’ta istihdam 
edilen toplam nüfus 
22 milyon 802 bin 
olurken, bunun 9 
milyon 352 bin 
kişisini herhangi bir 
sosyal güvencesi 
bulunmayanlar oluş
turdu. 2011 yılı 
Şubat ayında kayıt- 
dışı istihdam oranı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 0.7 
puan azalışla yüzde 
41’e indi. Buna 
karşın Şubat 
itibariyle son bir yıl
lık dönemde kayıt- 
dışı çalışanların 
sayısrnda yaklaşık 
478 bin kişilik artış 
yaşandı. Böylece 
son 1 yılda istihdam 
edilen 1 milyon 535 
bin kişinin yüzde 
31’i kayıtdışı istih
dam edildi. Şubat 
döneminde kadın 
çalışanlar içinde 
kayıtdışılık oranı 0.2 
puan artarak yüzde 
56.1’den yüzde 
56.3’e yükseldi. 6

milyon 436 bin kişi
lik kadın istihdamın
dan 3 milyon 626 
bininin kayıtdışı isti
hdam ettiği sap
tandı. Geçen yıl aynı 
dönemde istihdam 
edilen 5 milyon 919 
bin kadından 3 mil 
yon 323 bini kayıt- 
dışı istihdam ediyor
du. Böylece son bir 
yıllık dönemde istih
dam edilen 517 bin 
kadından yüzde 
58’inin (303 bin) 
kayıtdışı çalıştırıldığı 
belirlendi.
Erkeklerde kayıtdışı 
istihdamın 2010 
yılının aynı dönem
ine göre 1.2 puan 
gerilemeyle yüzde 
35 olduğu Şubat 
döneminde, 16 mily
on 366 bin erkek 
çalışanın 5 milyon 
726 binini kayıtdışı 
çalışanlar oluşturdu. 
Son bir yılda erkek 
istihdamındaki artış 
1 milyon 18 bin kişi 
olurken, kayıtdışı 
çalışan erkek sayısı 
175 bin kişi arttı. 
Böylece son 1 yılda

çalışmaya başlayan 
erkek işgücünün 
sadece yüzde 
17.2’sinin kayıtdışı 

\ istihdam edildiği 
belirlendi.
Şubat itibariyle son 
bir yıllık dönemde 
kendi hesabına 
çalışanlar arasında 
kayıtdışı istihdam 
edenlerin sayısı 8 
bin kişilik azalışla 3 
milyon 107 bin oldu. 
Bu dönemde kendi 
hesabına çalışan 4 
milyon 685 bin kişi
den yüzde 66.3’ü 
kayıtdışı istihdam 
etti. Ücretli ve 
yevmiyeli olarak 
çalışan toplam 14 
milyon kişiden 
yüzde 23.5’ini oluş
turan 3 milyon 286 
bin kişisinin kayıt 
dışı çalıştığı belir
lendi. İşveren olarak 
faaliyet gösteren 1 
milyon 192 bin kişi
den yüzde 22.4’ünü 
oluşturan 267 bin 
kişinin de sosyal 
güvenlik kaydı 
bulunmadığı tespit 
edildi.

Petrolün yüksek 
seyretmesi Türki 
ye’de ucuz benzinin 
başka bahara kala
cağını gösteriyor. 
Zayıf dolar, gelişen 
ülkelerin talebi ve

jeopolitik gelişmeler 
nedeniyle petrol fi 
yatlarının 100 dola 
rın üzerinde kalması 
bekleniyor. Uluslar 
arası piyasalarda 
petrol fiyatları son

haftalarda dalgalı 
seyir izliyor.
Brent petrolü 112 
dolar, ABD ham 
petrolü 100 dolar 
sınırında işlem 
görüyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 2Ö 66
513 45 $3
514 00 95
S13 12 86

. 513 11 74

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

Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane
Askerlik Şb34

’ 513 13 53 VAPUR - FFRİRÜT
KAYMAKAMLIK A 513 1057

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

513 10 51
513 10 S3
513 29 54
513 10 28

Karayolları' 7" 
Liman Baş. 
Mal Müd.‘ '■ 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.
Tamı ^iol Miıd

F 513 13 08 
i 513 11 33 

513 10 95 
513 37 42

Yalova oıe tu
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar ; (262) 655 60 31

C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd. OTORÜS

ULAŞIM 513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

613 12 12
513 20 771
512 10 İT

lopu oili. ıvıuu. 
Müftülük Otobüs Terminali (18 Hat)
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

DAĞITICILAR
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

514 45 49
514 47 71
512 01 63

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
51.3 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

nam cgınm muQ. oıo ıo
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Msr.Ssğ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER
Zabıta 
Otobüs İşlet. Bütünler Likitgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Tsksl 
Gemlik Takei 
Manastır Taksi

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

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Bevza Petrol

513 10 79
513 30 33
513 14 25
513 O1 03

Gemlik K&fez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3970 

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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Rezervasyon 
(Tel:5l3 33 2l)





M •• V Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

•ita»1'

„ < / < •* 4-5 Yaş
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları haşladı ^;fn,fı

5.400 TL

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf
7. Sınıf 
8. Sınıf

6.800 TL

8.000 TL

8.000 TL

8.000 TL

Ücretlerimize eğitinvöğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildirOKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Reno birinci, 
Özdilek ikinci
Bursa'da, 2010 yılı kazançları 
üzerinden en fazla kurumlar ver
gisi ödeyecek firmalar açıklandı. 
Oyak Renault Fabrikası kurumlar 
vergisinde birinci sıraya Özdilek 
A.Ş. ikinci sıraya yerleşti. 6’da

<jHP Yalova Milletvekili adayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem İnce, Balıkpazarı’nda miting gibi toplantı yaptı.

İnce, “Gün, oyların CHPIe buluşma günüdür
Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 
Balıkpazarı’nda yaptığı konuşmada AKP dışında Cumhu 
riyet’in değerlerine sahip çıkan tüm siyasi partilerin 
oylarını CHP’de birleştirmesini istedi. Muharrem İnce, 
‘‘Cumhuriyet’! kuran Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Parti 
si’ni de kurduğunu, AP’tilerin, DYP’tilerin, DP’lilerin hangi 
partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar vatandaşlarımızın 
bugün Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin temelini oymak 
isteyen, laiklik karşıtı eylemlerinden dolayı Anayasa Mah 
kemesi’nce suçlu bulunan AKP ye karşı koyma güç birliği 
yapma günüdür. Bunu yapacağız.” dedi. Tüm kahve
hanelerin önünün hınca hınç dolduğu konuşma, açık hava
mitingine dönüştü. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
AKP, Arınç ile moral buldu

Gemlik’e hızlı iren sözüKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İnce ve Arınç..
12 Haziran seçimlerine olan süre aza

lırken, İktidar ve Ana muhalefet parti
leri seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı.'
Aslında buna MHP yi de eklemek 

gerekir.
Dün ve önceki gün, CHP nin ve AKP’ 

nin önemli iki siyasetçisi meydan mi 
tingi gibi seçim konuşması yaptılar.

CHP Yalova milletvekili adayı ve 
Genel Başkan Yardımcısı Muharrem 
İnce ile Balıkpazarı kahvehaneleri 
önünde kalabalık bir kitleye seslendi.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Baka 
nı Bülent Arınç ise, seçim bürosunun 
açılışında... Devamı sayfa 4’de

Başbakan Yardımcı 
sı Bülent Arınç, 
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın 
Orhangazi 
Caddesi seçim 
bürosunu açmak 
için geldiği ilçem
izde yaptığı konuş
mada, ‘‘Türkiye tari
hindeki şanlı 
gücüne 
AKP ile yeniden 
kavuştu” dedi. 
Gemliklilerin 12 
Haziran seçim
lerinde AKP’yi 
güç vereceklerini 
söyleyen Arınç, 
yaptıkları hizmetleri 
anlatırken,

2 yıl içinde hızlı trenin Gemlik’ten bağlanacağını
trenin Bursa’ya de geçerek belirtti.
geleceğini, hızlı İstanbul’a Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Mairi Tur Kirfez seferleri Başladı
Gürhan ÇETİNKAYA

Böyle şeyler Muz 
Cumhuriyeti'nde olur

Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında 
bir Muz Cumhuriyeti...

Bir sokak kabadayısı aymazlıklar, neme 
lazımcılık ve dahi muzlara sahip çıkılma- 
ması yüzünden eline geçirdiği devlette 
tam da istediği bir biçimde dönüşüm 
sağlıyor.

Çok da uzun sürmeyen ama sistematik 
bir çalışma sonucunda;

Meslek odaları, 
Sendikalar, 
Dernekler, 
Vakıflar 
Yurtlar 
Üniversiteler, 
Liseler, 
Belediyeler, 
Gazete ve televizyonlar, 
Fabrikalar, 
Atölyeler, 
Kahveler, 
Düğünler, 
Cenazeler, 
Sanatçılar, 
Futbol kulüpleri, 
Kaldırımlar, 
Sinema salonları, 
Sınavlar, 
Mahalleler, 
Evler, 
Hastaneler "kabadayının" eline geçiyor. 
Hal böyle olunca;
Toplumda dondurucu bir korku egemen 

olmuştu.
Hani vahşi bir hayvanın mecburen 

yanından geçerken hiç gereksiz hareket 
yapmamaya özen göstererek usul usul 
yürünür gibi...

Olağanüstü bir panik havası yoktu. 
Bir kayıtsızlık da yoktu.
Ağzında bir lokma varmış da, ne 

yutabiliyormuş ne çıkarabiliyormuş 
gibiydi insanlar.

Neye inanacaklarını şaşırmış olmanın 
çaresizliği de vardı bunda.

Herkes dinlendiğini düşünüyordu.
Öyle ki eşi arayıp ."akşama şu yemeği 

pişirdim"deyince /'bunları telefonda 
konuşmayacaksın" diyen kocalar vardı.

Sözün özü balta girmemiş ormanlarda 
yerleşik olan muz cumhuriyeti giderek 
korku imparatorluğuna dönüşmüş ve 
insanlar "soluk almaktan” korkar hale 
gelmişlerdi. *****

Gazeteci Mustafa Balbay, "Silivri 
Üçlemesi "olarak adlandırdığı Silivri 
Toplama Kampı - Zulümhane ve 
Düşünüyorum O Halde Sanığım- 
Zulümname'den sonra Demokrasi Tanrısı 
-Zulümdar'ı okurla buluşturdu.

Mutlaka okuyun.
Eline sağlık Mustafa Balbay,
Kalemini her koşulda ve durumda kul* 

(anabildiğin için.
Yüreğine sağlık Mustafa Balbay, 
İçinde yaşadığın koşullardan çekin* 

meyen cesaretin için.

_ _ _ _ _ _ _ _ I ABONE OLDUNUZ MU?
■BBggiBtnB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk 
projeleri arasında 
yer alan ve denizi 
görme fırsatı bula
mayan vatandaşları 
sahillerle buluştur
mak amacıyla 
düzenlenen 
Mudanya-Armutlu 
arası ücretsiz Mavi 
Tur seferleri başladı. 
Mavi Tur Körfez 
Seferleri’nin başla
ması nedeniyle 
Mudanya iske
lesinde tören düzen
lendi. Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk’ün 
yası sıra çok sayıda 
vatandaşın katıldığı 
törende konuşan 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, maddi imkan 
sızlıklar nedeniyle 
denize gitme fırsatı 
bulamayan vatan
daşların, bu değer
leri en iyi şekilde 
yaşaması amacıyla 
düzenledikleri Mavi 
Tur sayesinde 
geçtiğimiz yıl 10 
bine yakın vatan
daşın denizle buluş
tuğunu söyledi. 
Bursa’nın ovasından 
dağına, tarihi ve 
kültürel mirasından 
denizine kadar tüm 
değerlerinin vatan
daşlar tarafından 
hissedilmesi için 
çaba harcadıklarını 
belirten Başkan 
Altepe, "Bursa’nın 
güzelliklerinden biri 
de sahiller. Körfez 
artık Büyükşehir’in 
sınırlarında. Bunu 
hissettirmek için 
sahil düzenlemele 
rinden iskelelerin 
onarımına kadar 
gerekli çalışmaları 
sürdürüyoruz. Aynı 
zamanda körfezde 
de sirkülasyonun 
sağlanması ve bu 
güzelliğin herkese 
yaşatılması için 
düzenlendiğimiz 
ücretsiz körfez

seferlerini başlatıy
oruz. Denizi görme 
ve bu güzellikleri 
yaşama şansını 
yakalayamayan 
halkımızı oturdukları 
bölgelerden 
belediye otobüs
leriyle alıp, buraya 
getiriyoruz. Onların 
da denizin keyfini 
çıkarmasını sağlıy
oruz. Sadece kent 
merkezi değil ilçel
erde de belirlediği 
miz 80 ayrı nok
tadan alınan vatan
daşlarımız sahillerin 
keyfini çıkarma fır
satı buldu” diye 
konuştu.
Mavi Tur körfez 
seferleri, haftanın 7 
günü boyunca iki 
sefer halinde düzen
lenecek. Vatandaşlar 
Mudanya-Armutlu 
arasında yolculuk 
yapıp, denizin keyfi-

ni çıkarabilecek. 
Mudanya-Armutlu- 
Fıstıklı- Kumla 
arasında 500 kişi 
kapasiteli gemiyle 
yapılacak ilk sefer 
sabah 09.30’da 
Mudanya’dan 
başlayacak ve 
15.30’da sona 
erecek.
İkinci sefer ise saat 
18.30’da başlayıp, 
22.45’te tamam-

lanacak.
Başkan Altepe, 
ücretli tarifeli körfez 
seferlerinin 
önümüzdeki gün
lerde başlayacağını 
da sözlerine ekledi. 
Gemiye binen 
vatandaşlarla soh
bet eden Başkan 
Altepe, Mavi Tur’un 
ilk yolcularını iskele
den el sallayarak 
uğurladı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem Bursa ve ilçelerinde de hissedildi

Simdim M HisilwtimlwMi YazıYORUM

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Cemil Çiçek, 
Kütahya'nın Simav 
ilçesinde meydana 
gelen depreme 
ilişkin "Maalesef bu 
deprem sebebiyle İki 
vatandaşımız hay
atını kaybetmiştir. 
Birisi kalp krizi 
sonucu, birisi de 
camdan atlama 
sonucu hayatını kay
betti. 70'in üzerinde 
yaralı vatandaşımız 
var, bunların 
tedavileri devam 
ediyor" dedi.
Çiçek, Kütahya'nın 
Simav ilçesinde 
meydana gelen 
depreme ilişkin 
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD)

fl« tüfeğiyle intihar etti
Bursa'nın merkez 
Yıldırım llçesi'nde 
bir süreden beri 
psikolojik tedavi 
gören 32 yaşındaki 
Nurullah Yıldırım, av 
tüfeğiyle intihar etti. 
Olay, önceki gün 
saat 21. 30 sıraların

Babasının dükkanını soydu
Bursa'da, arkadaşı 
ile babasının 
dükkanına giren bir 
gencin bilgisayar, 
cep telefonu, kılıf ve 
şarj cihazı çaldığı

Fareyi tinerle yakmak isterken yaralandı
Bursa'da deliğe 
kaçan fareyi tinerle 
ateşe veren bir kişi 
yaralandı.
Olay, Şirinevler

Merkez Binada basın 
toplantısı düzenledi. 
AFAD’ın bu tür 
felaket olaylarına 
anında müdahale 
ettiğini ifade eden 
Çiçek, olayın büyük
lüğüne göre çevre 
illerden ekipleri de 
bölgeye sevk ettik
lerini söyledi.
Devletin diğer birim
lerinin de hadisenin 
meydana geldiği il 
yöneticileriyle 
koordineli bir çalış
ma yürüttüğünü 
ifade eden Çiçek, 
deprem meydana 
geldiğinde Kütahya 
Valiliği ile iletişim 
kurulduğunu, İçiş
leri, Ulaştırma, 
Sağlık, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, 
Bayındırlık ve İskan 

da, Değirmenönü 
Mahallesi, Keçeci 
oğlu Sokak 1 nolu 
evde meydana geldi. 
Uzun süredir 
bunalımda olduğu 
ve psikolojik tedavi 
gördüğü bildirilen 
Nurullah Yıldırım, 

iddia edildi.
Olay, Hacivat Mahal 
leşi 132. Cadde 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
babası H.A.'ya (39)

Mahallesi Yemeni 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
Deliğe kaçan fareyi 
öldürmek isteyen İ.T. 

bakanlıkları ile 
Kızılay'ın da devreye 
girmesiyle sıkın
tıların bertaraf 
edilmesi ve asgariye 
indirilmesi için 
çok yönlü bir 
çalışma sürdürül 
düğünü kaydetti. 
Bölgeye, İstanbul, 
İzmir, Bursa, 
Afyonkarahisar, 
Kütahya ve Uşak 
illerinden toplam 
343 arama kurtarma, 
sağlık ve Kızılay per
soneli, 50 ambulans 
olmak üzere 83 araç 
ile olası can kayı
pları ve aramalar 
için 5 arama 
köpeğinin 
ulaştırıldığını anla
tan Çiçek, Kütahya 
Valiliğinin emrine de 
acil ihtiyaçlarda kul

kimsenin bulun
madığı sırada yanın
da kaldığı 
ağabeyinin evinde, 
av tüfeğini çenesine 
dayayıp tetiği çekti. 
Yakınlarına "Bizi 
öldürmeye gelecek
ler" dediği öğrenilen 

ait dükkana arkadaşı 
S.K.'yi (27) alarak 
gelen R.A. (17), bil
gisayar, 8 adet cep 
telefonu, 120 telefon 
kılıfı ve 50 şarj

(50), tiner dökerek 
ateşledi. Ancak 
birden parlayan 
tiner İ.T'nin elinin 
yanmasına 

lanılmak üzere 2 
milyon TL ödenek 
gönderildiğini 
bildirdi. Kızılay'ın 
deprem bölgesine 2 
bin 13 çadır, 10 bin 
battaniye, 2 bin 292 
şişe su, 2 seyyar 
mutfak, 3 seyyar 
ocak, 5 seyyar ikram 
aracı, 279 muhtelif 
gıda paketi götür 
düğünü belirten 
Çiçek, "Maalesef 
bu deprem sebe
biyle İki vatan
daşımız hayatını 
kaybetmiştir. Birisi 
kalp krizi sonucu, 
birisi de camdan 
atlama sonucu hay
atını kaybetti. 70'in 
üzerinde yaralı 
vatandaşımız var, 
bunların tedavileri 
devam ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurat1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yıldırım, olay 
yerinde can verdi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatılırken, 
Nurullah Yıldırım'ın 
cesedi Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
talimatıyla Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı 

cihazını alarak sattı. 
Baba H.A. polise 
müracatta bulunur 
ken, olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

sebebiyet verdi. İ.T. 
hastanede tedavi 
altına alınırken, 
olayla ilgili tahkikat 
sürüyor.

Organları 6 kişiye hayat verecek

Korgeneral Engin Alan ....
Engin Alan Apo’yu Türkiye’ye getiren 

özel timin başında bulunan ve kahra
manlık öyküleri anlatılan bir 
Korgeneraldi...

18 Mart 2004 yılında, (6 yıl önce) 
Çanakkale’deki Şehitler Abidesi’ndeki 
anma törenine Başbakan; “iki saat 
gecikeceğini’’ söylemiş...

Kendisinden töreni geç başlatmasını 
istemiş...

Halkın törenin saatinde başlamasını 
beklediğini söyleyen

Korgeneral Engin Alan bu talebi kabul 
etmemiş ve törenin daha önce belirlenen 
saatte başlayacağını söylemiş....

Tayyip Erdoğan değişmeyen tören saa
tine göre programını değiştirmiş ve 
törene katılmış..

Ancak başka bir olay çıkacaktı tören 
esnasında...

Bakın gerisini de dinleyin..
Tayyip Erdoğan tören alanına 

geldiğinde, Korgeneral Engin Alan ayağa 
kalkmamış....

Başbakan’m konuşmasını alkışla
mamış....

Bunlar unutulmamış ,kin içinde fırsat 
beklenmiş.
Sonraki yıllarda Engin Alan Balyoz 

Davası’ndan tutuklandı...
Şimdi Siliviri’de ve MHP’den milletvekili 

adayı...
Tayyip Erdoğan 2004 yılındaki bu olayı 

özellikle hatırlatıyor ki MHP’ye oy 
gitmesin...

MHP’ye gidecek veya gitmeyecek oylar 
çok önemli değil...

Önemli olan “yeni bir adeta saltanat 
görüşünün
Türkiye’ye artık egemen olması...
Korgeneral Engin Alan Apo’yu getiren 

timin komutanı ve
Askeriye de kahraman muamelesi 

gören bir subay...
Şimdi bu konu Tayyip Erdoğan tarafın

dan hatırlatılıyor...
“Başbakan’ı dinlemeyen, Başbakan 

geldiğinde devlet protokolünü hiçe 
sayarak ayağa kalkmayan komutanlar 
vardı...” diyor...
“O komutan böyle yaptığı için 

Silivri’dedir...”
Tamam... Komutanın Başbakana ayağa 

kalkmaması onun ayıbıdır. Makama 
saygılı olmalı derim,,

Sayın okurlarım /Tarafsız olarak «vic
danınıza tanışarak söyleyin; Bu 
davranışın bedeli Balyoz davasından
Silivri’ye gitmek midir?..
Hukuk, adalet, vicdan nerede ?..
Yeni bir dönem başlıyor dünyada...
O yeni dönemde ne Başbakanlar ve 

liderler “keyfi” yönetebiliyorlar ülkeleri...
Silivri meselesinin özünde de esasen 

bu vardır...
Aksaray'da, 
birlikte alkol aldığı 
arkadaşı tarafından 
para ve cep 
telefonlarının

çalındığını iddia 
ederek, otomobiline 
binip kapıları kili
tledikten sonra 
tabancasını başına

dayayıp ateşleyen 
45 yaşındaki Hikmet 
Ökçe'nin, tedavi 
altında iken 
beyin ölümü

gerçekleşti.
Ailesinin organlarını 
bağışladığı Ökçe, 
6 kişiye hayat 
verecek

MM ABONE OLDUNUZ MU?
cemi d ■ lıa cOaıOı Hull cıurıll ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvurat1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


21 Mayıs 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İnce ve Arınç....
Balıkpazarı semti, Gemlik’in merkez sağının 

geleneksel kalesidir.
DP den, AP’ye, DYP’ye ve ANAP’a bu bölgede 

hep daha çok oy çıkmıştır.
CHP’nin en iyi konuşmacılarından olan 

Muharrem ince, Yalova’daki seçim çalışmalarına 
ara vererek Gemlik’e geldi.

Geçtiğimiz hafta ilçemize uğrayan İnce’ye CHP 
filer büyük ilgi göstermişlerdi.

İnce de orada, “Beni birgün önceden ne zaman 
çağırırsanız Gemlik’e konuşma yapmak için 
gelirim’’ diye söz vermişti.

İnce sözünü tuttu.
Önceki akşam saat 18.oo de Balıkpazarında 

oldu.
Muharrem İnce, CHP nin en ağzı '/af yapan, etki 

li konuşmacılarından.
TBMM inde grup Başkanvekili olması nede 

niyle sık sık çıktığı Tv. terden kendini izleme 
olanağımız bulunuyordu.

Kendini Gemlik’e geldiği birkaç toplantıda din
ledim.

Muharrem İnce, genç bir siyasetçi.
Kitleleri etkileyen bir konuşma uslübu var.
Güçlü anlatımı, birikimi, siyasetteki deneyimi, 

karşısındakine kendini dinletiyor.
Bunca yıldır gazetecilik yapıyorum.

Balıkpazarında bu kadar kalabalık bir siyasi 
toplantı görmedim.

Sanki açık hava mitingi gibiydi İnce’nin toplan
tısı..

Neler söylediğine değinmek istemiyorum.
Onu haberimizde yazdık.
Toplantı bittiğinde, Balıkpazarı kahvehane müş

terisi ile çevreden gelenler dâğilirken, memnun 
bir şekilde evlerine gidiyorlardı.

Muharrem ince konuşmasıyla dinleyenleri et 
kileyen siyasetçi.

CHP de, Muharrem İncelerin sayısı 10’larca 
olsa, CHP’nin iktidar olması kolaylaşır diyorum.

Dün akşam saatlerinde ise AKP’nin ağır 
toplarından Bursa milletvekili adayı Devlet 
Bakanı Bülent Arınç’ı konuk etti Gemlik.

Annç, Orhangazi Caddesi’ndeki AKP seçim 
bürosunun açılışını yapacaktı.

Seçim çalışmalarına ilk kez geliyordu.
Saat 17.30 da yapılacak açılış, bir saat gecik

meyle başladı.
Oysa Sayın Arınç çok daha önce Gemlik’e 

geldi.
Paşa Otel’de dinlendi, televizyon izledi.
Annç’ın Gemlik’e gelmesi ile başta trafikte 

sorun yaşandı.
Annç’ın arkasında en az 5 tane dışardan gelme 

polis otosu, özel tim, Gemlik polislerinden büyük 
bir bölümü görevdeydi.

Açılışın yapılacak yerin önüne küçük bir plat
form kurulmuş. Arınç buradan seslendi.

Annç’ı daha öncede Gemlik’e gelişlerinde din
lemiştim. Stili hiç değişmiyor. Televizyonlarda 
gördüğümüz ve duyduğumuz kişilik. Sakin, 
kendine güveni olan, mülayim bir yapısı var.

Konuşması sırasında kendini izleyen kitle arttı.
Kimine göre bin, kimine göre 2 bin kişi izledi 
Arınç’ı.

AKP ilçe yöneticileri, Çarşı Deresi’nin temel 
atma töreninde yeterli kalabalığı toplayamamıştı.

Annç, temel atma töreni kalabalığına fark attı. 
Konuşma içeriği bildiğimiz türden şeylerdi.
İzleyici kitlesi ise daha çok Gemlik’in arka ma 

hailelerindeki muhafazakarlar..
Yani AKP’nin oy deposu olan kesim oradaydı.

AKP, Anne He moral huldu

Gemlik’e hızlı tren sözü
Başbakan Yardımcı 
sı Bülent Arınç, 
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın 
Orhangazi Caddesi 
seçim bürosunu 
açmak için geldiği 
ilçemizde yaptığı 
konuşmada, 
"Türkiye tarihindeki 
şanlı gücüne 
AKP ile yeniden 
kavuştu" dedi. 
Bursa birinci sıra 
milletvekili adayı 
olan Bülent Arınç, 
Ak Parti il Başkanı 
Sedat Yalçın, Bursa 
milletvekili adayları, 
Gemlik ilçe yönetici 
leri ile birlikte, dün 
saat 18.30 da 
Hamidiye Mahallesi 
Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan seçim bürosu
nun açılışına 
katıldılar.
Arınç burada yaptığı 
konuşmada, Ak 
Parti’nin 8.5 yılda 
çıraklık, kalfalık 
dönemini geride 
bıraktığını, artık 
ustalık dönemine 
girdiğini bu dönemle 
ilgili en büyük 
müjdeyi Gemlik’ten 
alacaklarını söyledi. 
81 ilin 57’sinde, 
16 Büyükşehir’in 
10’unda 2 bin 200 
beldenin 1470’indeki 
belediyelerde AKP’li 
belediye başkan-, 
larının bulunduğuna 
dikkat çeken Arınç, 
Gemliklilere seslene 
rek, "İki büyük 
seçimde, iki referan
dumda AKP’yi ayak
ta tuttuğunuz için 
sizi tebrik ediyo
rum" dedi.
2002 yılında kurulan 
partilerinin girdiği 
ilk seçimlerle 330 
milletvekiliyle ikti
dara geldiğini 
söyleyen Bülent 
Arınç, "AKP milletin 
kurduğu partidir. 
Üç beş çapulcuya 
memleketin bir karış 
toprağını terk ede
mez. Bunlar kendi
lerini ne zannediyor
lar. Biz, milletin kur
duğu partiyiz. Biz o 
gün bir geldik, bizi 
topla tüfekle 
yıkamıyorlar." dedi. 
Türkiye’ye düşünce 
ve fikir özgürlüğü 
nün AKP ile geldiği
ni söyleyen Arınç, 
"12 Haziran’dan 
sonra tek başımıza 
iktidara geldiğimizde

temiz ve şeffaf bir 
anayasa yapacağız." 
şeklinde konuştu. 
AKP’nin iktidarda 
bulunduğu sırada 
eğitimde, sağlıkta, 
ulaşımda yaptıkları 
hizmetleri anlatan 
Arınç, AKP ikti
darının hızlı treni ilk 
kez Türkiye’ye 
getirdiklerini, 
Ankara ile Konya 
arasındaki mesafeyi 
2 saate indirdiklerini 
söyledi.
Eskişehir Bursa 
arasına da hızlı tren 
getireceklerini belir 
ten Bülent Annç, 
"Bursa’ya gelecek 
olan hızlı tren 
Gemlik’ten de geçe
cek. Saatte 270 kilo
metre hızla yolculuk 
yaparken, çayınızı 
rahatlıkla trende içe
bileceksiniz. 2 yıl 
sonra bu Söyledik
lerim gerçekleşecek. 
AKP’nin yapar 
sözünü böylece bir 
kez daha göre
ceksiniz." dedi.
Terörün AKP ikti
darıyla son bula
cağını da söyleyen 
Arınç, BDP’ye de 
isim vermeden çattı.

"Bunlar meclise 20 
kişiyi seçtirmekle 
Türkiye’yi yönete
ceklerini mi sanıyor
lar." şeklinde konuş
tu.
Anayasa Mahkemesi 
ve Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun 
anayasa değişikliği 
ile üye yapısının 
değiştirildiğini 
söyleyen Arınç, 
"Böylece Anayasa 
Mahkemesi’ne ve 
HSYK itibarını kur
tardık.” dedi.
Arınç, ergenekon- 
dan yargılananların 
milletvekili adayı 
yapılmasını da 
eleştirerek, 
"Anayasayı değiş 
tirerek, 12 Eylül 
darbesini yapanları- 
da yargılamanın 
yolunu açtık. Ankara 
Cumhuriyet Savcılığı 
başta Kenan Evren 
olmak üzere darbeci 
kim varsa sorgula
maya başladı." dedi. 
Türkiye’nin dış 
dünyada da itibarı 
nın arttığını belirten 
Bülent Arınç, "Biz, 
kuvvetlinin yanında 
değil, haklının 
yanındayız. Türkiye

AKP iktidarında 
eski gücüne tarih 
teki şanlı gücüne 
yeniden erişti.” dedi. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu da 
eleştiren Arınç, 
Kıhçdaroğlu’ndan 
söz ederken “Bay 
Kemal” ve “Kaynak 
Kemal” sözlerini 
kullandı.
Arınç, 12 Haziran . 
seçimlerinde 
Gemliklilerin AKP’ye 
oy vermelerini iste
di. Seçim bürosu
nun açılışında 
konuşan AKP ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz da "AKP, 60 
gündür belediyede 
gece gündüz hizmet 
veriyor. Gittiğimiz 
her yerde vatandaş, 
CHP ye oy verece 
ğime elim kırılsaydı 
diyor”, dedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise, konuşmasında 
"CHP’nin 2 yılda 
yaptıklarından 2 
ayda daha fazlasını 
yaptık” dedi.
Daha sonra seçim • 
bürosunun açılışı 
topluca yapıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇHP Yalova Milletvekili adayı, CHP Genel Başkan Yardımcısf Muharrem İnce, Balıkpazarı’nda miting gibi toplantı yaptı.

lice, im, ıtfann tiFH iuiısma ılııiiıiir

Cumhuriyet Halk 
Partisi Yalova Millet 
vekili Muharrem 
İnce, Balıkpazarı’nda 
yaptığı konuşmada 
AKP dışında Cumhu 
riyet’in değerlerine 
sahip çıkan tüm 
siyasi partilerin 
oylarını CHP’de bir
leştirmesini istedi. 
Önceki akşam saat 
20.oo’de CHP’nin 
Balıkpazarı kahve
hanelerinin önünde 
yapılan propaganda 
konuşmalarına CHP 
Bursa Milletvekili 
adayı İlhan Demiröz 
ile Yalova Milletvekili 
ve milletvekili adayı 
Muharrem İnce 
katıldı.
Tüm kahvehanelerin 
önünün hınca hınç 
dolduğu konuşma, 
açık hava mitingine 
dönüştü. 
İlhan Demiröz, 
konuşmasında, AKP 
iktidarının 8.5 yılda 
ülkede tarımı 
bitirdiğini, bu yüz
den köylülerin kent
lerin varoşlarını dol 

durduğunu söyledi. 
Demiröz, "Varoşlar 
da insan onuruna 
yakışmayan 
koşullarda yaşayan 
köylüler ekonomik 
sıkıntılarla karşı 
karşıya bırakıldılar. 
CHP bu kesimi aile 
sigortasının şem
siyesinin altına 
alarak, yaşamını 
kolaylaştıracaktır. ” 
dedi.
2B kapsamında 
kalan orman vasfını 
yitirmiş arazilerde 
toprağı işlemiş olan 
çiftilere bu arazileri 
bedelsiz olarak vere
ceklerini söyledi.
12 Haziran’ın bir 
dönüm noktası 
olduğunu hatırlatan 
Demirören, 
"12 Haziran’da AKP 
ve Cumhuriyetimiz 
oylanacaktır. Atatürk 
ilke ve devrimler!, 
ülkenin üniter yapısı 
oylanacaktır" dedi.

MUHARREM İNCE 
HALKI COŞTURDU 
Yalova Milletvekili

Muharrem İnce 
CHP’nin herkesin 
partisi olduğunu 
söyleyerek konuş
masına başladı. 
İnce, "Cumhuriyet’i 
kuran Atatürk’ün, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni de kur
duğunu, AP’lilerin, 
DYP’lilerin, DP’lilerin 
hangi partiye oy ver
miş olurlarsa olsun
lar vatandaşlarımızın 
bugün Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriye 
tin temelini oymak 
isteyen, laiklik 
karşıtı eylemlerinden 
dolayı Anayasa 
Mahkemesi’nce 
suçlu bulunan AKP ■ 
ye karşı koyma güç 
birliği yapma 
günüdür. Bunu 
yapacağız. ” dedi. 
İnce, ülkedeki 
sigorta şirketlerinin, 
iletişim şirketlerinin, 
bankalarının yüzde 
52’sinin yabancıların 
kontrolüne geçtiğini, 
çocukların yüzde 
24.6’sının açlık 
sınırında yaşadığını 

hatırlatârak, Alman 
ya’dan, Fransa’dan, 
İsviçre’den, İngilte 
re’den Hollanda’dan 
daha önce Türk 
kadınlarına Atatürk 
tarafından seçme ve 
seçilme hakkının 
verildiğini hatır
latarak, 1980 yılında 
kadının işgücünü 
katkısının yüzde 40 
iken bugün yüzde 26 
ya gerilediğini söyle
di. Türkiye’nin tarım
da kendi kendine 
yeten 7 ülkeden biri 
iken bugün simidin 
üzerindeki susamın 
Çin’den, kurbanlık 
koyunlarının Paragu 
ay’dan, Bolivya’dan 
getirildiğini 
belirterek, "AKP 
benim hakkım 
diyenin hakkından 
geliyor. Afiş asan 
bir gence bu ülkede 
2 yıl hapis cezası 
veriliyor. 1923 ruhu 
nu anlamayanlar 
2023 ruhunu anla 
yamaz. Bunların 
döneminde AKP 
büyüsün, vatandaş 

sürsün. 9 yılda 4 kez 
mali af çıkarıldı. 
İşsizlikte dünya 
şampiyonuyuz.
Benzin 5 lira sınırına 
dayandı, dünyada 
akaryakıt zammında 
birinciyiz.
OİDS istatistiklerin 
de eğitimde dünya 3. 
süyüz. Yolsuzlukta 
da sondan 3. sıra
dayız. Trafik kazala 
rında dünyada 5 yıl 
dır dünyada birinciy
dik, Iran bunu elimiz
den aldı. Bilgi tekno 
lojilerinde 69. sıraya 
geriledik.” şeklinde 
konuştu.

ARINÇ’A TAŞ ATTI 
Muharrem İnce, 
"Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın Bursa’dan 
milletvekili adayı 
olacağını bilseydim, 
Yalova’dan değil, 
Bursa’dan milletve 
killiğine adaylığımı 
koyardım’” diyerek, 
Arınç’ın Meclis 
Başkanı iken millet 
vekillerinin 

emekliliklerinde 
emeklilik maaşlarını 
düzenleyen yasa 
çıkarılırken, 
TBMM başkanları 
nın emeklilikte 2 mil
letvekili maaşı 
alması için yasaya 
madde eklettiğini 
hatırlatarak, 
"Bunlar bu dünyada 
dokunulmazlıkları 
olduğunu biliyoruz. 
Ama öbür dünyada 
dokunulmazlıklarının 
devam edeceklerini 
de mi zannediyorlar” 
dedi.
Cumhuriyet aydın
lığa gönül verenlerin 
ülkenin onurlu insan 
larının 12 Haziran 
seçimlerinde CHP 
destek vermesi 
gerektiğini söyleyen 
Muharrem İnce, 
"Ülkeyi badem 
bıyıklılar yönetiyor. 
Bunlardan kurtul
manın zamanıdır. 
Biz bunlardan daha 
iyiyiz. Çok çalışa
cağız, çalmayacağız, 
çaldırmayacağız. ” 
dedi.

Halk Eğitim Merkezi yaşlıları piknikte buluşturdu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevi 
sakinlerinden 85 
kişi Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi’nin 
davetlisi olarak 
Karacaali Gençlik 

kampında piknik 
yaptı.
Yaşlıya saygı ve 
sahip çıkma duy
gusunu toplumla 
paylaşmak, gençlere 
örnek olmak amacıy 

la gerçekleştirilen 
etkinlikte 
Kaymakam Bilal 
Çelik ve eşi Ayşe 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 

Şube Müdürleri, 
Okul Müdürleri ve 
Muhtarlar öğle 
yemeğinde birlikte 
oldular. Konuklarla 
tek tek ilgilenerek 
onların sevincini 

paylaştılar.
Gün boyu yumurta 
taşıma, yoğurt yeme 
ve en güzel oynayan 
lar arasında yapılan 
yarışta birinci olan
lar altınla ödül

lendirildiler.
Fasılla devam eden 
piknikte ayrıca 
Karacaali köyündeki 
kurdela nakışı kur
sunun sergisi 
yapıldı.
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Kurumlar Vergisi Bursa rekortmenleri belli oldu

Reno birinci, Özdllek ikinci
Burşa'da, 2010 yılı 
kazançları üzerinden 
en fazla kurumlar 
vergisi ödeyecek ilk 
100 firma açıklandı. 
Oyak Renault Fabri 
kası kurumlar ver
gisinde birinci sırayı 
yerleşti.
Burşa'da, 2010 yılı 
vergilendirme döne
mi için beyan edilen 
matrah üzerinden 
tahakkuk eden 44 
milyon 818 bin 944 
lira vergiyle OYAK 
Renault Otomobil 
Fabrikası A.Ş, 
kurumlar vergisi 
rekortmeni oldu. 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam, düzenlediği 
basın toplantısında, 
kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, 2010 
yılı hesap dönemine 
ilişkin beyanname 
terini 2 Mayıs Pazar 
tesi günü mesai 
saati bitimine kadar 
vergi dairelerine 
ulaştırdıklarını 
söyledi.
Buna göre, 2010 yılı 
kazançlarına ait 
beyanname 
sayısının 21 bin 333 
olduğunu, beyan 
edilen matrahın 2 
milyar 979 milyon 
457 bin 266 lira 

tahakkuk eden 
verginin ise 592 
milyon 473 bin 353 
lirayı bulduğunu 
ifade etti. Saydam, 
şöyle devam etti: 
"Beyan edilen 
kurumlar vergisi 
matrahı önceki yıla 
göre yüzde 26,74 
oranında artış 
göstererek 2 milyar 
350 milyon 896 bin 
340 liradan 2 milyar 
979 milyon 457 bin 
266 liraya yük
selmiştir.
Beyan edilen 
matrahtaki artışla 
birlikte tahakkuk 
eden kurumlar ver
gisi de bir önceki 
yıla göre yüzde 
26,14 oranında artış 
göstererek 469 mily
on 682 bin 33 
liradan 592 milyon 
473 bin 266 liraya 

1-QYAK Renault Otomobil Fab.A.Ş 
2-Ozdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil A.Ş 
3-Unvanının açıklanmasını istemedi 
4-Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş
5-Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tie, A.Ş.
6-Sütaş Süt ürünleri A.Ş
7-Bursa Gaz A.Ş
8-Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstrisi A.Ş 
9-Unvanının açıklanmasını istemedi 
10-Unvanının açıklanmasını istemedi

yükselmiştir.
2011 yılı nisan ayın
da verilen kurumlar 
vergisi beyanname 
sayısı önceki yıla 
göre 872 adet artmış 
olup, 20 bin 461 
adetten 21 bin 333 
adede yükselerek 
yüzde 4,26'lık artış 
gerçekleşmiştir." 
KURUMLAR 
VERGİSİNİN YÜZDE 
47'İNİ İLK 100 
ÖDEYECEK 
İbrahim Saydam, ilk 
100 sıralamasına 
giren mükelleflerin 
beyan ettikleri 
kurumlar vergisi 
matrahlarının 
toplamının 1 milyar 
421 milyon 287 bin 
406, bu mükellefler 
adına tahakkuk eden 
kurumlar vergisi 
toplamının ise 281 
milyon 938 bin 216 

lira olduğunu bildir
di. Buna göre, ilk 
100 sıralamasına 
giren mükelleflerin il 
genelinde beyan 
edilen kurumlar ver
gisi matrahı ve 
tşhakkuk eden 
kurumlar vergisi 
toplamları içindeki 
payının yüzde 47,70 
olduğunu dile 
getiren Saydam, 
diğer bir ifadeyle 
Burşa'da tahakkuk 
eden kurumlar ver
gisinin yüzde 
47,70'lik kısmını ilk 
100'e giren mükelle
flerin karşıladığını 
belirtti.
Burşa'da, 2009 
vergilendirme döne
mi kurumlar ver
gisinde ilk 10 sırada 
yer alan kurum ve 
kuruluşlar ise şun
lar:

44.818.944 
12.849.389 
11.067.382
9.919.905 
9.909.194 
9.589.533 
8.753.798 
7.941.297 
6.728.508 
6.681.138

ELEMAN flmiYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

milimimi
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

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

G U N D E B AVETI YE BAS I LI B
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
İMMOMEUM
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‘Ben yaptım oldu mantığını uıkacağız”
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı Av. 
Şenay Uslu Doğan,* 
iki günlük Gemlik 
ziyaret programını 
tamamladı.
Sah Pazarı ve esnaf 
ziyaretleri yapan 
Doğan, yeni açılışı 
yapılan Muharip 
Gaziler Derneği 
İrtibat Bürosu’na 
Gemlik Kadın Kolları 
ve ilçe yöneticileri 
ile hayırlı olsun 
ziyaretinde bulu
narak Türk Bayrağı 
hediye ettiler. 
Doğan yaptığı açık
lamada; “Özellikle 
Salı günü Pazar da 
insanları nasıl peri 
şan ettiklerine şahit 
olduk. Pazarcı 
esnafının da kendi 
lerine bir hafta önce 
duyurulduğunu

bildirilmeden ben yönetiliyor. Halk bakınca Gemlik m
yaptım oldu mantığı 
ile böyle işler olmaz. 
Kime sordun?
Halka hizmet ediyo
rum diyorsun halkın 
fikri ne? Neden bil
gilendirmeyi önce
den yapmıyorsun ?

Merkezli olmayan 
hizmetleri halka 
hizmet diye sunan
Büyükşehir tarafın
dan mağdur bırakı 
lıyor. Yolsuzluk 
soruşturması ve 
yerine gelen vekil

5 yılı boşa gidecek 
müdahale edilmesi 
12 Haziran sonrası 
mevcut iktidar 
gidecek Gemlik ve 
Büyükşehir de 
tarafımızdan ince
lenecektir.” dedi.

Halk Eğilim 
Merkezinde 

Amatör Denizcilik 
Kursu sınavları 

yanıldı
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafın
dan 14 Şubat 2011 
tarihinde Türkiye’de 
ilk defa Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
başlatılan Amatör 
Denizci Yetiştirme 
kurslarına devam 
edenlerin sınavları 
Denizcilik 
Müsteşarlığı 
yetkilileri tarafından 
17-18 Mayıs 2011 
tarihlerinde yapıldı. 
Denizcilik

Müsteşarlığı tarafın
dan sınav yetkisi 
verilen 
Kurumumuzda 
yapılan sınavda iki 
günde 9 oturumda 
gerçekleşti ve 112 
kişi katıldı. 
90 kişi başarılı 
olarak yetki belgesi 
almaya hak kazandı. 
Önümüzdeki 
günlerde kurslar 
tamamlandıkça 
Eylül 2011’de 
yeni bir sınav* 
yapılacağı bildirildi.

Umurlıey Kültür Sanat ve 
Turizm Derneği'nden kanser

Erdilli Termal Otel olarak Armutlu sahiline 
yakın, orman içinde mükemmel manzarası, 

kaplıcası ve kaliteli personeli ile hizmetinizdeyiz
ERKEN REZERVASYON 
İNDİRİMİ BAŞLADI! 
01.06.2011 - 15.09.2011 
tarihleri arasında, 
15.04.2011 tarihine 
kadar peşin ödemeli 
rezervasyonlar için 
avantajlı fiyatlarımızı 
kaçırmayın.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu - YALOVA 

Tel: O 226 53141 25 
0226 53144 20 
0 226 531 3145 

FaX:0226 531 08 09
Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde "Fizik Tedavisi" &Türk hamamı ve masaj ünitesi & 
Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 

ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 
deniz suyunda yüzme imkanı & Özel plaj & Fitness Center

Odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

GEIİYORUZ

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım.
Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Mah. Turist Yolıi üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0 224 573 43 25
GSM : 0 536 813 08 36

Umurbey Kültür 
Sanat ve Turizm 
Derneği, 19 Mayıs 
Perşembe akşa mı 
Umurbey’de konser 
verdi. Şef Mehmet 
Taşpınar yöneti
mindeki koro 
konserin birinci 
bölümünde hicaz 
makamında şarkılar 
söyledi. İkinci bölü 
münde ise solistler I 1 
değişik makamlar
da eserler sundu
lar. Programın 19 
Mayıs'a rastlaması 
nedeniyle konser 
sonunda Gençlik 
Marşı'nı hep birlik
te söyleyerek 
salonu coşturdular. 
Konsere Gemlik 
Kaymakamı ve çok 
sayıda seyirci 
katıldı.

SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Tiirklere ııize eziyeti sona eriyor
Türkiye'nin AB tam 
üyelik sürecinde 
tartışma konuların
dan biri olan Türk 
vatandaşlarına vize 
uygulaması Avrupa 
Birliği ülkelerinin 
konsoloslukları tek 
tip ve daha az sayı
da evrakla vize 
verecek.
Yeni uygulamaya 
göre AB ülkelerinin 
konsoloslukları tek 
tip ve daha az sayı
da evrakla vize 
verecek. Vize işlem
leri en geç 15 günde 
tamamlanacak. AB 
henüz Türk vatan
daşları için vize 
uygulamasına 
geçmedi, vize 
aliminin 'basitleştir
ilmesi* kararı aldı. 
Hürriyet'in haberine 
göre; Avrupa Birliği 
(AB), Temmuz ayın
dan itibaren 
Türklere vize alimini 
'basitleştirme* uygu
lamasına başlaya
cak. Uygulamayla 
ilgili talimatın 
Türkiye'deki bütün 
AB Konsolosluk 
larına gönderildiği

ve Temmuz ayından 
itibaren başlayacağı 
açıklandı. 
'Basitleştirme ve 
Uyumlaştırma* adı 
altında yeni vize 
politikasının uygu
lanacağı, yeni uygu
lamanın vize alım 
süresini kısaltacağı 
bildirildi.
AB Komisyonumun 
Genişlemeden 
Sorumlu Temsilcisi 
Stefan Füle, önceki 
gün aralarında Türk 
iş adamlarının da 
bulunduğu bir 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'de vize 
konusundaki 
'sabırsızlığın' farkın
da olduğunu 
belirterek, 'Temmuz 
ayından itibaren 
yeni uygulamaya 

geçiyoruz' açıkla
ması yaptı.
Füle, mevcut vize 
rejimine rağmen 
Avrupa'daki Türk 
işçileri ve Türk iş 
adamlarının Avrupa 
ekonomisine büyük 
katkı sağladığını 
belirterek, AB'nin 
Adalet ve İçişleri 
Konseyi'nin vize 
konusunda 'yeni bir 
perspektif ortaya 
koyduğunu söyledi. 
Füle, Temmuz ayın
dan itibaren vize 
alimim 'basitleştire
cek' bu uygula
manın, vizelerin 
tamamen kaldırıl
ması sürecindeki 
'ilk adım' olduğunu 
söyledi.
Daha az belge, daha 
kısa süre 
AB ülkelerinin

Temmuz ayından 
itibaren uygulamaya 
koyacağı 'vizelerin 
basitleştirilmesi* 
politikası, Türkler 
açısından yenilikler 
getiriyor. AB 
Komisyonu 
Temsilcileri, 
vizelerin daha 
çabuk ve daha 
kolay alınacağını 
belirterek, bu 
adımın 'Vizelerin 
Kolaylaştırılması' 
öncesindeki adım 
olduğu, vizelerin 
kolaylaştırılmasına 
geçişin daha çabuk 
olacağını 
kaydettiler.
Temmuz ayından 
itibaren kon
solosluklara giden 
Türk vatan
daşlarının 'Vizelerin 
basitleştirilmesi ve 
uyumu' 
çerçevesinde 
karşılaşacakları 
yenilikler şunlar: 
Vizeler için istenen 
belgeler 'en aza' 
indirilecek. Vize 
başvurusunda talep 
edilen belge sayısı 
asgariye inecek.

KPDS pazar 
günü yapılacak

Yabancı dil 
tazminatı almak 
isteyen kamu per
sonelinin yabancı 
dil bilgisi seviyesini 
belirlemek için 
düzenlenen Kamu 
Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı 
(KPDS), 22 Mayıs 
Pazar günü 
yapılacak.
Sınav, Ölçme Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezince (ÖSYM) 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Konya,

Malatya, Samsun, 
Sivas, Trabzon ve 
Van ile Lefkoşa'da 
gerçekleştirilecek. 
Almanca, Arapça, 
Bulgarca, Farsça, 
Fransızca, İngilizce, 
İspanyolca, İtalyan
ca, Rusça ve 
Yunancadan 
yapılacak sınavda, 
80 soru bulunacak 
ve sınav 3 saat 
sürecek.
ÖSYM tarafından 
daha önceki 
sınavlarda 
alınan güvenlik 
önlemleri, bu 
sınavda da devam 
edecek.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
K/lacide ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCR'I
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

, , . ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık dâire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

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

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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21



21 Mayıs 2011 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 9

Sasını Miliiiiniiiiliiıı Mılılnlıııwlııi!ııııiM
Hükümet 3 ayda 22 
milyar doları geçen 
cari açık için seçim
den sonra ek tedbir
ler almaya hazır
lanıyor. Kredi kart
larına limit getirme, 
KKDF artışı, ithalat 
vergileri tedbirler
den bazıları.
Hükümet cari açığa 
seçimden sonra ek 
tedbirler getirecek. 
Kredi kartı limitleri 
gelir düzeyine göre 
belirlenecek. 
Krediler üzerindeki 
KKDF gibi kesintiler 
artırılacak. İthalat 
vergisi yükseltile
cek. Ara malı ithalatı 
frenlenecek 
Hükümet 3 ayda 22 
milyar doları geçen 
cari açık için seçim
den sonra ek tedbir
ler almaya hazır
lanıyor. Maliye 
Bakanlığı, Banka 
cılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), Merkez 
Bankası ile Hazine 
ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 5 ana 
başlıkta çalışıyor. 
Kredi kartı kul
lanımının sınırlan
ması, ithalat ver
gisinin artırılması, 
krediler üzerindeki 
kesintilerin yük
seltilmesi, zorunlu

Adıma bastırmış olduğum Seri A 701-750 numaralı 
1 cilt faturamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

GÛMÜŞOĞULLARI ZEYTİNCİLİK GIDA SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ. Gemlik V.D. 4250225610

m Gemlik Vergi Dairesi’nden aldığım vergi levhamı 
 kaybettim. Hükümsüzdür. ABDULLAH AYSU

kadar devam kullanımının
etmesi, enerji fiyat
larında düzenleme 
yapılması gibi 
detaylar üzerinde 
çalışılıyor.

1 GELİRE GÖRE 
KREDİ KARTI 
BDDK'NIN üzerinde 
çalıştığı önleme 
göre kredi kartı kul
lanımının sınır
landırılması plan
lanıyor. Buna göre, 
kredi kartı limit
lerinin gelire göre 
belirlenmesi 
seçenekler arasında 
bulunuyor. Kart 
sahibinin 
ısiemedmçe iimııinin. 
artırılmayacağı da 
söyleniyor.

2 KREDİLERE 
YÜKSEK KESİNTİ 
TÜKETİCİ ve konut 
kredileri için de 

yavaşlatılması için 
banka bazında 
önlemler alınabile
ceği belirtilirken, 
Maliye'nin kredi kul
lanımının maliyetini 
artıracak ek vergileri 
gündeme getirebile
ceği belirtiyor. Özel
likle krediler 
üzerindeki Kaynak 
Kullanımı 
Destekleme Fonu- 
(KKDF) ve benzeri 
kesintilerin artırıl
ması, mortgage'da 
peşin ödemelerin 
daha da yük
seltilmesi önlemler 
arasında sıralanıyor. 
Gie yandan 
BDDK'nın 
bankaların bilanço 
kalemlerini sınırla
yarak, sermaye 
yeterlilik oranlarını 
sıklaştırabileceği 
belirtiliyor.

TESK Başkanı 
Palandöken ve 
Simav Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Ali 
Aydoğan, deprem 
bölgesi esnafının 
borçlarının yapı
landırılmasını istedi. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfe 
derasyonu (TESK) 
Genel Başkanı 
Bendevi Palandö 
ken, Kütahya'nın 
Simav ilçesinde 
meydana gelen 
5.9'luk depremde 
esnaf ve sanatkarın 
zarar gördüğünü 
belirterek, deprem
den zarar gören 
esnafa acil yardım 
yapılmasını istedi. 
Bendevi Palandö 
ken, Kütahya'nın 
Simav ilçesinde 
meydana gelen 
depremle ilgili ola 
rak yaptığı yazılı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
"Simav ilçemizde 
meydana gelen 
deprem ülkemizi 
derinden üzmüştür. 
Tek tesellimiz can 
kaybının olma
masıdır. Ancak mal 
canın yongasıdır. 
Meydana gelen 
depremde bir çok 
esnaf ve sanatkarın 
iş yeri zarar gör
müştür. Maddi 
hasarın biran önce 
giderilmesi için 
acilen bölgeye fon
dan yardım yapıl

20 Mayıs 20ll Cuma 
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malı ve hükümet, 
esnaf ve sanatkar
ların başta Vergi ve 
SSK prim borçlarını 
ertelemeli." 
Simav Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Ali 
Aydoğan, 5.9 büyük
lüğünde deprem 
yaşanan Simav'da 
yaklaşık 4 bin esnaf 
bulunduğunu 
belirterek, 
"Esnafımızın 
bankalara ve Kredi 
Kefalet 
Kooperatifine olan 
borçları ve vergi 
borçlarından dolayı 
bir çalışma yapıl
masını talep ettik" 
dedi.
Aydoğan, yaptığı 
açıklamada, ilçede 
esnafın tamamına 
yakınını ziyaret 
ettiklerini ve 
depremden dolayı 
maddi zararlarının 
bulunduğunu 
belirlediklerini 
söyledi. Esnafın 
zararı konusunda 
şimdilik net bir mik
tar veremediklerini 
ifade eden Aydoğan, 
şöyle konuştu.
'Simav'da yaklaşık 4 
bin esnaf var. İş yeri 
sahipleri çalışamıy
or, evlerine gidemi 
yorlar. Birçok esnaf 
dükkanını açamadı. 
Çotuğuyla çocuğuy
la arabalarının için 
de oturuyorlar. 
Birçok 
arkadaşımızın 

dükkanlarında 
hemen hemen hiçbir 
şey kalmamış, çoğu 
harap olmuş.
Bu durum 10-15 gün 
devam eder.
Yetkililer bu konuda 
bir şey yapmalı. 
Esnafımızın 
bankalara ve Kredi 
Kefalet 
Kooperatifine olan 
borçları ve vergi 
borçlarından dolayı 
bir çalışma yapıl
masını talep ettik. 
Birkaç güne kadar 
Kaymakamımız, 
Belediye 
Başkanımız ve 
ilçedeki sivil toplum 
kuruluşlarının tem
silcileriyle bir araya 
gelerek durum 
değerlendirmesi 
yapacağız. İlgili 
raporu hazırlayıp 
yetkili mercilere ve 
siyasetçilere 
sunacağız." 
Çoğunluğu üniver
site öğrencisi olan 
gençler ise mem
leketlerine gitmek 
üzere Simav 
Otogarında bekle 
yişlerini sürdürüyor. 
Öğrenciler, otobüs 
firmalarının -yetersiz 
kaldığını öne süre 
rek, yetkililerin 
ulaşım sorununa 
çözüm bulmasını 
istedi. Ailelerinin 
merakla kendilerini 
beklediğini belirten 
öğrenciler, gece 
yarısından bu yana 
otogarda bulunduk
larını söyledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO , 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm .512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262)655.60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz . 5İ3 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 ,a
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 zs
Beyza Petrol S13 01 03
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R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sah(| Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. . 554 go 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3971 

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)

IIIISMlIÜ
VEMÛS SİHEMASI 

ÇIĞLIK 4 
11.30I4.00-16.15- 

18.30-21.00 
ATI YOĞU 

11.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.50-20.45 

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)
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Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Gezi ve 
İnceleme Kulübü 
tarafından organize 
edilen gezide öğren
ciler; Çamlıca parkı, 
Miniatürk, Rahmi 
Koç Müzesi ve 
Panorama 1453 
Müzesini gezdiler. 
Sabah kahvaltısını 
Çamlıca Parkı'nda 
yapan öğrenciler 
mükemmel bir 
İstanbul manzarası 
karşısında mutlu 
anlar yaşadılar. 
Panorama 1453 
Tarih Müzesi'nde 
gerçekleşen 
ziyarette öğrenciler 
kendilerini adeta 
İstanbul'un fethinin 
içinde buldular. 
Büyük bir fanusun 
içinde gerçeğine 
uygun bir biçimde 
resmedilip, yer yer 
canlı dekorlar kul
lanılan ve ışıklarla 
da desteklenen

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

mekân, öğrencilerde 
hayranlık 
uyandırırken, bu 
şanlı tarihi olaya, 
hep birlikte yolculuk 
yaptılar. Koç Müze 
si'nde ise zamana 
yolculuk vardı. 
Tarihi eşyalar, oriji
nal halleriyle öğren
cilerin beğenisini 
kazandı. Teknolojik 
eşyaları zaman 
içerisindeki gelişi 
miyle tek tek incele 
me imkânı buldular. 
Şehit Cemal İlköğre

tim Okulu gezi ekibi 
Miniatürk'e geldiğin 
de ise tarihi 
yapıların hepsini bir 
arada buldular. Tüm 
yapıların gerçeğine 
uygun maketlerini 
inceleyerek, tarihi 
güzelliklerimizi daha 
yakından görme fır
satı buldular. ■ 
Geziyi değerlendiren 
Gezi ve İnceleme 
Kulübü rehber 
öğretmeni Serpil 
Yıldızlıyirmibeş, okul 
hayatında yapılan 

gezilerin çocuklar 
için çok önemli 
olduğunu belirterek, 
"Öğrencilik 
yıllarındaki okul 
gezileri herkes için 
unutulmaz birer anı 
olarak kalmaktadır. 
Bizim de çocuk
larımızın bu güzellik
leri yaşamaları ve 
tarihimizle ilgili 
önemli yerleri 
görmeleri için 
düzenlediğimiz 
İstanbul gezisi çok 
faydalı geçti" dedi.

lef t çeleri oııılastı
Bursa İl Spor 
Müdürlüğü Satranç 
Federasyonu’nun 
düzenlediği 
İl Satranç 
Şampiyonası’nda, 
Gemlik 
Belediyespor 
Satrançcıları dere
celeri paylaştı. 
Geçtiğimiz hafta 
İnegöl Belediye 
spor’un 
Tesislerinde düzen
lenen Satranç birin
ciliklerine, yaş 
kategorilerinde 
yarışmalara katılan 
Gemlik Belediye 
spor Kulübü 
Satranç takımı 2002 
doğumlular arasın
da Ali Eren birinci 
oldu. 2002 doğum
lular arasında, Fatih 

Afacan ikinci, Kaan 
Bekar ise 
üçüncülüğü elde 
etti. Aynı kategoride 
Bedirhan Ağu 
sekizinci, İzzet Kurt 
ise dokuzunculuğu 
elde etti.
2001 doğumlular 
arasındaki yarışma
da ise, Baran Can 
Ayaz beşinci, 2003 
doğumlular arasın
daki yarışlarda ise 
Yiğit Atik dördüncü 
lüğü elde etti. 
Belediyespor 
Satranç takımını 
çalıştıran Selçuk 
Aydın, sporcuların 
başarılı bir yarışma 
çıkarmasından 
dolayı muktluluk 
duyduklarını 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf
7. Sınıf 
8. Sınıf

5.400 TL
5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitlm-öğretim, yemek, 
servis ve KOV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Mayıs ^011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Petklm 46. kuruluş yılflönümünıle 
ödüller dağıttı

Gemlikli işadamı Semih Aşkın’a 
Petkim tarafından "En İyi 
Müşteri" ödülü verildi. Petkim’in 
46. yıldönümü nedeniyle düzenle
nen ödül töreni geçtiğimiz gün- 
Iprde yapıldı Haheri sayfa 4’de

Yağmur nedeniyle ertelenen 19 Mayıs törenleri yapılılı

Çeneler gösterileriyle göz kamaştırdı
Yağmur nedeniyle 21 Mayıs 2011 
Cumartesi gününe ertelenen Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayram ı’nın 
92. yıldönümü törenleri yapıldı, 
öğrencilerin törende yaptığı gösteriler 
göz kamaştırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışma 
tarda dereceye giren öğrencilere ödül
leri verildi. Gece ise fener alayı düzen
lendi, İskele Meydam’nda havai fişek 
gösterisi yapıldı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyasetin çirkin yüzü..
12 Haziran seçimlerine 3 hafta kaldı. 
Seçimlerin süresi daraldıkça, 

siyasetin kalitesi de düşüyor.
Liderler meydanlarda özden çok sen 

ben kavgası yapıyorlar.
O şunu dedi, bu onu dedi gibi hafif 

siyaset ile kitleleri etkilemeye çalışı 
yorlar.

ölmüş siyasetçiler üzerinden prim 
kazanmak isterlerken, yaşayan eski 
siyasetçilere de yakışıksız saldırıda 
bulunuluyor.

Bunlar yetmezmiş gibi siyaseti meş 
ru zeminin dışına taşırdılar.
Kişinin özel yaşamına girerek kasete 
le MHP’yi kıymaya çalışıyorlar. 4’de

HalkEğitimdetiavuzSuyu 
Operatörlüğü Yetiştirme 

Marsları haşladı

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlü 
ğü’nde Havuz Suyu Operatörlüğü Yetiş 
tirme Kursu açıldı. 30 saat sürecek olan 
kursa 65 kursiyer katılıyor. Haberi syf 9’da

KMinWiliM

Yeşil beyazlı 
Gemlik temsilcisi 
Körfezspor, olduk 
ça zorlandığı Yeni 
Sölöz Gençlerbir 
ligi karşısında 
sahadan 2-1 galip 
ayrılarak haftayı 
kayıpsız kapadı.

İkinci Amatör 
Küme Birinci 
grupta 13 puanla 
zirve de bulunan 
yeşil beyazhlar 
rakibini 2-1 
yenerek puanını 
15'e çıkardı.
Haberi sayfa 1O’da

http://www.aykentilkogretlm.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yağmur nedeniyle ertelenen 19 Mayıs törenleri yapılın

Özlü sözler....
Filozof ya da düşünür... Yaşama ve 

geleceğe dair söyleyecekleri olan kişi. 
Akıl ve duygu birleşiyor.

Gençler gösterileriyle so; kamasnmı

Deneyimlerle bütünleşiyor.
Doğru saptamalar ortaya çıkıyor.
Aşağıda sıralayacaklarım da öyle...
İnsana “hakikaten ya” dedirtecek tür

den...
Bernard Shaw adıyla bilinen bir filozof 

şöyle buyurmuşlar:
“insanlar neden ölür bilir misiniz?
Tembellikten, inançsızlıktan ve yaşa

mayı yaşanmaya değer kılmayı becere- 
memekten...”

*****

R.L.Stevenson umutla hedefe ulaşma 
arasındaki ince noktayı saptamış: 

“Umutla yolculuk etmek,gidilecek yere 
varmaktan çok daha zevklidir.” 

Stevenson’a göre insanoğlu umudunu 
hep koruyacak.

*****

Aristo’nun saptaması da insanın 
davranış biçimine direkt etki ediyor: 

“Herkes kızabilir bu kolaydır. Ancak 
doğru insana, doğru ölçüde, doğru za 
manda, doğru nedenle ve doğru şekilde 
kızmak işte bu kolay değildir.”

*****

Hindistan’ın kaderine doğrudan etki 
eden Indra Gandhi’nin yaklaşımı insana 
yeni ufuklar açıyor. Ciddi biçimde 
düşünmeye sevk ediyor.

Uygulama isteğini de kamçılıyor...
“Söylediklerinize dikkat edin 

düşünceleriniz olur.
Düşüncelerinize dikkat edin duygu

larınız olur.
Duygularınıza dikkat edin 

davranışlarınız olur.
Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlık

larınız olur.
Alışkanlıklarınıza dikkat edin değer

leriniz olur.
Değerlerinize dikkat edin karakteriniz 

olur.
Karakterinize dikkat edin, kaderiniz 

olur.”
*****

A.Rabbins’de planın insanın gele
ceğindeki yaşamsal önemine dikkat 
çekmiş.özeiiikie yaşamını yeniden 
tasarlayacak olanlar için çok da önemli 
bir saptama...

. Hele planla pilavı karıştıranlara çok 
anlamlı bir nasihat...

Kulak verenler için doğal olarak: 
“Kendi gelecekleri ile ilgili planları 

olmayanlar başkalarının planlarına 
dahil olurlar.”

İnsanın kendi kaderini tayine ede
bilmesinin yolu plandan geçiyor.
Aksi takdirde rüzgâr nereden eserse o 

yöne doğru savruluyor.
Savrulmuyor mu?

ICUNUN ZEKI CEVİ 
DA AHl_AKt|SiN|İ.,S^V

Yağmur nedeniyle 
21 Mayıs 2011 
Cumartesi gününe 
ertelenen 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın 92. 
yıldönümü tören
lerinde öğrencilerin 
yaptığı gösteriler 
havanın güzel 
olması nedeniyle 
Atatürk Stadında 
yapıldı.
Cumartesi günü 
saat 10.oo da 
istiklal Marşı’nın 
okunması ve 
bayram töreni 
kutlama programı 
başladı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in günün 
anlam ve önemini 
belirten konuş
masından sonra, 
gençlik adına 
konuşma yapıldı. 
Şiirlerin okunması 
sonrası bir 
Öğrenci Atatürk’ün 
Gençliğe 
Hitabesini okudu. 
Daha sonra 
törene katılan tüm 
öğrenciler Gençlik 
Andını okudu. 
Daha sonra 
Cumhurbaşkanı 
adına 3 kez şeref 
çağrısı yapıldı. 
Gençlik Marşının 
söylenmesinden 
sonra 19 Mayıs 
Gençlik ve 
Spor Bayramı 
nedeniyle 
düzenlenen yarış
malarda derece 
alanlara ödülleri 
dağıtıldı.
Geçit töreninden 
sonra ise 
öğrencilerin 
sportif gösterileri 
final tablosuyla 
son buldu.
Gece ise fener 
alayı düzenlendi, 
iskele Meydam’nda 
havai fişek 
gösterisi yapıldı.
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Bursa'da otomohil köprüye camtk 2 olii YazıYORUM

Bursa Bursa'nın 
İnegöl ilçesinde 
köprülü kavşağın 
istinat duvarına 
çarparak yan yatan 
otomobildeki 1 kişi 
öldü, 1 kişi ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, sabah saat 
06.00 sıralarında 
İnegöl'den Bursa 
istikametine seyre
den Ergün Durmaz 
(34) idaresindeki 16 
Y 1117 plakalı özel 
otomobil, aşırı sürat 
sebebiyle kontrol

İşe haşladığı gün öldü
Bursa'da bir otel 
inşaatının 17. katın
dan düşen işçi 
hayatını kaybetti. 
Otel inşaatının iş 
güvenliği konusun
da tedbir almadığı 
için daha önce bir 
süre durdurulduğu 
ortaya çrktr.
Edinilen bilgiye

MIim saldırısına uğratınca luminhiwili
Bursa'da torunlarını 
sevmek için evine 
çağıran 76 yaşındaki 
şahıs, kavgalı 
olduğu oğlunun 
bıçaklı saldırısına 
uğradı.
Başından ve elinden 
yaralanan baba, 
yaşadıklarına 
dayanamayarak 
bayıldı.
Olay, Soğukkuyu 
Mahallesi Mihraplı 
Köprü Caddesi

den çıkarak su 
kanalından geçip 
Yenice köprülü 
kavşağının istinat 
duvarına çarptı. Yan 
yatarak sürüklenen 
otomobilin sürücüsü 
Ergün Durmaz ile 
yanında bulunan 
Zeynel Çakır (47) 
araçta sıkıştı.

göre, Yalova yolu 
üzerindeki beş 
yıldızlı bir otel 
inşaatının dış cephe 
kaplama işinde 
çalışan Mesut 
Durmaz, bir anda 
dengesini 
kaybederek 17. kat- 
Asvr İÂstito- 
deki asma kata 

üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
A.Ş, (76), kavgalı 
olduğu oğlu 
E.Ş.'nin (32) çocuk
larını sevmek için 
evine çağırdı. 
Ancak çocuklarının 
dedelerine gitmesine 
sinirlenen E.Ş., 
bıçakla babasına 
saldırdı. Elinden ve 
başından yaralanan 
bacaklarından engel
li A.Ş.'yi evde

İtfaiye ekipleri 
sıkışan yaralıları 
araçtan çıkardı. 
Zeynel Çakır olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, ağır 
yaralanan Ergün 
Durmaz ise Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazayla alakalı 

düştü. İşe yeni 
başladığı öğrenilen 
Durmaz, olay 
yerinde hayatını kay
betti. Durmaz'ın 
cesedi Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Bölge Çalışma 
Müdürlğğü'nün 
geçen yıl yaptığı 

bulunan eşi kurtardı. 
Polisin müdahale
siyle kavga güçlükle 
önlenirken, E.Ş. 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Ambulansı bek
lerken baygınlık 
geçiren yaşlı adam, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
ilk müdahalesi 
yapıldıktan sonra 
Çekirge Devlet

tahkikat devam 
ediyor.

KÖPRÜYE 
ÇARPAN 
ARACIN SÜRÜCÜSÜ 
DE HAYATINI 
KAYBETTİ.
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada ölen
lerin sayısı 
2'ye yükseldi. 
Aracın sürücüsü 
Yılmaz tüm müda
halelere rağmenkur- 
tarılamayarak 
hayatını kaybetti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

denetimlerde iş 
güvenliği konusun
da yeterli tedbir alın
madığı gerekçesiyle 
otel*inşaatını bir 
süre durdurduğu,, 
daha sonra yeniden 
çalışmalara baş
landığı ileri sürüldü. 
Savcılık, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Oğlunun saldırısına 
uğrayan A.Ş., 
"Yurtdışında 
bulunan oğlum te 
kerlekli sandalye 
gönderdi. Oğlum 
onu alıp sattı. Bugün 
de bıçakla saldırdı. 
'Öldüreceğim' diyor" 
diye konuştu. 
A.Ş.'nin oğlundan 
şikayetçi olmadığı 
öğrenildi.

Kürşat Tüzmen olayı !...
Gelelim Kürşat Tüzmen olayına...
Başbakan," yolsuzluk yapanı listeden 

attım" şeklindeki sözlerinden sonra, 
önce Kürşat Tüzmen panikledi.

Koşturmaya başladı, fakat yanlış yöne 
doğru.

Halbuki yapması gereken çok basitti.
Kendisi isim verilerek Türk kamuoyu 

önünde suçlandığı ve bu sebepten liste
den atıldığı için, hemen bir basın 
toplantısı yapmalı ve

Başbakan Erdoğan’a; “Ne biliyorsanız 
açıklayın.

Benim günahıma giriyorsunuz.
Ben namuslu bir adamım.
Açıklamazsanız namertsiniz" gibi 

önemli laflar söylemeliydi.
Hatta biraz da heyecan katmak için, 
“Açıklamazsanız, ben de sizinle ilgili 

bildiklerimi açıklarım" deyip olaya biraz 
da heyecan katmalıydı.

Yapamadı, yüreği yetmedi, kendine 
güvenemedi.

Ama Tüzmen, ısrarla CHP lideri ile 
hesaplaşmak istiyor.

İlginç bir durum, siyaset böyle bir şey 
işte!

Sözü başkası söylüyor, hesabı 
başkasından sorutuyor!

Hani “semeri dövmek" ile ilgili 
atasözündeki gibi!

Sözü söyleyene sormaya gücün yet
meyince, böyle oluyor!

Kemal Unakıtan ve iki dünür Hilmi 
Güler- Osman Pepe ise asla konuşmaz 
lar. Onların dilleri mühürlenmiştir.

Belki dilleri ancak Yüce divanda açıla
caktır.

Bence buradaki asıl problem de 
şudur;

Eğer etrafınızı yolsuzluk yapanlar sar
mışsa ve siz bunu bildiğiniz halde 
susuyorsanız, sizin Türk Milletine 
namus satmanıza kimse inanmaz.

Son söz; Kendiniz camlı köşkte otu
ruyor ve camdan okuyorsanız, başkası
na taş ve laf atmayınız.

Elin oğlu çıkar, böyle üç-beş söz 
söyler ki, hem sizin o okuduğunuz cam 
bozulur, tutulup kalırsınız, hem de bir 
taş atar, camlı köşkünüz yerle bir olu
verir.

Tarla yolunda can «erdi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı Isaö 
ren köyünde mey
dana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hay
atını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, çiftçilik yapan 
58 yaşındaki İbrahim 
Filiz, Kanal Boyu 
mevkisindeki tarla 
yolundan şeftali bah 
çesine ızgara çek 
meye giderken, dar

yolda direksiyon şarampole yuvar-
hakimiyetini kaybet- lanan 16 PV 928 
ti. Yoldan çıkıp plakalı traktör takla

attı. İbrahim Filiz, 
traktörün üzerinden 
geçmesi sonucu 
olay yerinde hayatını 
kaybetti. Tarlaya 
giden köylülerin 
kazayı fark etmesi 
üzerine çağrılan 112 
ekiplerinin yaptıkları 
müdahalede, 4 
çocuk babası 
İbrahim Filiz'in 
hayatını kaybettiği 
anlaşıldı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
adri GÜLER

:adri_guler@hotmail.com

Siyasetin çirkin yüzü..
Evet, seçimlere üç hafta kala, MHP’nin 

baraj altında bırakılması için kişilerin özel 
yaşamlarını ilgilendiren kasetler, internet 
aracılığıyla yayınlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin 
seçimlere çok az bir zaman kala istifa etmesi 
isteyen, kendilerine “Farklı ülkücüler” adını 
veren kaset şantajcılarının ülkücü olmasını 
düşünmek mümkün değil.

Devlet Bahçelinin çevresinde bulunan 
Genel Başkan Yardımcılarından, partinin en 
önemli isimlerini uzun zamandır izleyen, öze
line giren binleri, bu özeli kasetlere kayıt 
yapıp, seçimlere kısa bir süre kala internet 
aracılığıyla yayınlamak tehdidinde bulundu
lar.

Bunu da kademeli olarak gerçekleştirdiler. 
Bu kasatler MHP de deprem etkisi yaptı. 
Arda arda partiden ve milletvekili adaylığın

dan istifalar gerçekleşiyor.
Farklı Ülküçülerl, yayınlarını sürdürüyor.
Bu tür şantaj kasetlerini eskiden Amerikan 

filmlerihde izlerdik.
Şimdi Türkiye’de izliyoruz.
MHP’yi kasetle seçim öncesi vurmaya çalış

mak kimin işine gelir.
Tabiiki iktidar partisinin,
AKP, tek başına iktidarını sürdürmek isti 

yor.
CHP’nin Kılıçdaroğlu ile yükselişi sürerken, 

MHP’nin yüzde 10 barajının altında kalması, 
AKP’nin işine yarıyor.

R.T Erdoğan, her gittiği yerde, MHP’nin 
tabanı partisinden uzaklaştıracak siyaset 
güttü.

Anayasa referandumu sırasında ortaya 
çıkan tablo AKP’yi sevindirdi.

MHP’nin kalesi olarak bilinen bazı illerde 
MHP’nin oylarının gerilemesi, AKP ye fırsat 
verdi.

Referandum oylaması, MHP’nin yumuşak 
karnı oldu.

Bu yumuşak karnın devam etmesi isteniyor.
Askerden, sivil insanlara, herkesin dinlen 

diği bir dönemden geçiyor Türkiye...
Kaset demokrasisi yaşıyoruz.
Telefonların fütursuzca dinlendiği, üst dü 

zey kamu görevlilerinin gizlice izlendiği, han 
gi siyasi dönemi yaşadı bu ülke..

MHP’yi kasetle baraj altına düşürecek bir 
seçimin neresi demokratiktir.

Kılıçdaroğlu’na çekilen elektronik iletiyi üç 
günde ortaya çıkaran iktidar, günlerdir MHP 
yi tehdit edenleri neden ortaya çıkarmıyor.

Başbakan dün Kocaeli ve Bursa da MHP 
nin başına gelen kaset olayını derin güçler 
ile Silivri’ye bağlıyor.

Türkiye 21 gün sonra sandığa giderek ken
dini yönetecek partiyi seçecek.

Bu seçim yukarıda da değindiğim gibi kirle 
tilmiştir, şaibe düşmüştür.

MHP üst düzey kadrosu siyaset dışı kalmış 
bir şekilde seçime gidiyor,

Bu kasetlerin MHP camiasında etkisi olacak 
mı?

Bunu 12 Haziran’da göreceğiz.

Petkim 46.'kurulu$ yıldönümünde ödüller dağıttı

Aşkına Peikim’den özel ödül

Geçtiğimiz günlerde yapılan törende üç dalda ödüller sahiplerine dağıtıldı. 
Ödül alanlar arasında Gemlikli Semih Aşkın'da bulunuyor.

Gemlikli işadamı 
Semih Aşkın’a 
Petkim tarafından 
“En İyi Müşteri” 
ödülü verildi.
Geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
törende üç 
dalda ödüller 
sahiplerine 
dağıtıldı.
'Yılın Bürokratı' 
dalında Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK) 
Başkanı Hasan 
Köktaş,
'Yılın Gazetecisi' 
dalında Bugün 
Gazetesi Ekonomi 
Müdürü ve Ekonomi

Gazetecileri 
Derneği (EGD) 
Başkanı Celal 
Toprak, 'Yılın Sivil 
Toplum Kuruluşu' 
dalında ise İzmir 
Sanayici ve 
işadamları Derneği 
(IZSİAD) ödüle 
layık görüldü. 
EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş, 
yaptığı teşekkür 
konuşmasında 
Petkim'in yatırım* 
ların 'Türkiye'nin 
en kapsamlı 
yerlileştirme' örneği 
olduğunu belirterek, 
"Bu törende dile 
getirilen yatırım

hedefleri, çok büyük 
bir viz yonun alt 
başlıklarıdır. Bu 
vizyon, ülkemiz 
insanına iş ve aş 
sağlayacak, yerli 
sanayicimize ham
madde güvenliği 
getirecek, 
ekonomimize çok 
büyük bir katma 
değer sağlayacak. 
Rafineri-Petrokimya 
entegrasyonu 
İzmir'imize de çok 
büyük bir yatırımı 
kazandıracak.
Petkim'in gönlümüz 
de hep ayrı bir yeri 
oldu. Özelleştirmesi 
de bu entegras

yonun gerçekleşme
si mantığı ile yapıldı. 
Bu hedeflere bir 
katkı sağladıysak 
ne mutlu bizlere" 
dedi.
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde 
naylon torba ve 
shring naylonu imal 
eden Plasteks Ltd. 
Şirketi sahibi 
Semih Aşkın, 
“Ürettiğimiz ürün
lerin ham maddesini 
yıllardır Petkim’den 
alıyoruz. Törende 
sürekli müşteri 
konumundaki fir
malara özel ödül 
verildi.” dedi.

Mimarlar, İnşaat Mühendislerinden sonra 
Makine Mühendisleri de biraraya geldi

Makine Mühendisleri Mm açtı
Gemlikli Makina 
Mühendisleri 
biraraya gelerek, 
Bursa Makina 
Mühendisleri Odası 
büro açtılar. 
Gürle İş Merkezi 3. 
katta bulunan 
Gemlik Makina 
Mühendisleri büro
sunun açılışını 
Belediye Başkan

Vekili Refik Yılmaz 
yaptı.
Makina Mühendisleri 
Gemlik Bürosu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Mart, Türkiye’de 80 
bin Makina 
Mühendisi bulun
duğunu belirterek, 
Bursa’nın makina 
mühendisleri açısın

dan en örgütlü il 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’te de mesle
ki denetim bürosunu 
geçirmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi.
Mart, sivil toplum 
örgütleri ile Gem 
iik’in sosyal yaşamı
na katkı sağlaya
cağını söyledi.

Mffl ABONE OLDUNUZ MU?
HIMHIMIIIHIIIIIIIC ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA â “s=ma’?a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın
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Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 

kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj ünitesi

erdilli termal
armutlu- y al ov £

® M

Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
İçinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

' İle hizmetinizdeyiz 
Kaplıcalar Mevkii No1:1

Armutlu / YALOVA
Tel: O 226 531 41 25 

- 531 44 20 - 531 31 45 
Fax : O 226 531 Oö 09

Cumhuriyet Mh. M.Aklf Sok. No: 20 GEMLİK
Tel: 517 19 62 Fox: 517 19 12

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 1967 Fax: 517 19 12GEMLİK

I Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar I 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 

a™:. viirmp imkanı & Özel Plai & Fitness Centerdeniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Center 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu
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SP'liler Hisartepe’de
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
ziyaretlerine 
Hisartepe Mahallesi 
kahveleri ile devam 
etti.
ilçe Başkanı Sedat 
Özmen ve İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleriyle gerçek
leştirilen ziyarette 
Hisartepeliler Saadet 
heyetine büyük ilgi 
gösterdi.
8 yıldır iktidarda 
bulunan AKP ikti
darından umudu 
kestiklerini, bu 
seçimlerde Saadet 
Partisini destekleye
ceklerini belirten 
Hisartepeliler, 
Saadet heyetinin 
ziyaretinden duy
dukları memnuniyeti 
dile getirdiler. 
Saadet İlçe Başkanı 
Sedat Özmen 
Kahvelerde yaptığı 
konuşmalarda şun
ları ifade etti: 
"Mutlaka Milli 
Görüş'ün tek temsil
cisi olan Saadet 
Parti si'nin de mecli 
se girmesi gereki 
yor. Toprak altımız
dan kayıyor.
Hükümet halk lehine 
hiçbir icraatta 
bulunmamıştır. İkti
dara geldiğimiz 
takdirde Doğu ve

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

e! değmeden biz taşıyalım. 
Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden başla
yarak bütün ülke 
genelinde kalkınma 
hamlesi başlatarak 
gerçek kalkınmayı 
ve büyümeyi 
sağlayacağız.
Bütün vatan
daşlarımız da doğu
mundan itibaren 
devlet tarafından 
sosyal güvenceye 
kavuşturulacak. 
Eğitim alanında da 
büyük sorunlar 
yaşanıyor, iktidara 
geldiğimiz taktirde 
bu alandaki sorun
lara da el atacağız 
ve zorunlu eğitimi 
farklı bir formatta 
uygulayarak her 

alanda ihtiyaç duyu
lan elemanları da 
yetiştireceğiz. 
İmam Hatip 
Liselerinin orta 
kısımlarını açacak 
ve Kur'an Kurslarına 
yönelik yasakları da 
ortadan kaldıra
cağız, ülkeyi fab
rikalarla donatıp 
işsizliğin, açlığın ve 
yoksulluğun önüne 
geçeceğiz.
Bütün vatandaşların 
barınma sorununa 
da çözüm getire
ceğiz. ”
Özmen, herkesin iş, 
aş ve yuva sahibi 
olacağını söyledi. 
İktidara geldikleri 
takdirde Refah-Yol 
iktidarı döneminde 
temelini attıkları D- 
8'leri yeniden can
landıracaklarını ve 
İslam Birliği'ni kura
caklarını bildiren 
Özmen, "İslam 
Birliği kurulmuş 
olsaydı, Milli 
Görüş'ün 40 yıldır 
savunduğu İslam 
Barış Gücü oluştu
rulmuş olsaydı 
Jrak'ta, 
Afganistan'da, 
Libya'da yaşanan

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN OKUTUN

Tl" IHlk A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

ELEMAN ftBaNIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

katliamlar olur 
muydu?" diye 
sordu.
Özelde Doğu ve 
Güney Doğu 
Anadolu bölgesinde
ki, genelde ise 
Türkiye'nin bütün 
sorunlarının tek 
reçetesinin Milli 
Görüşte olduğunu 
söyleyen Özmen, 
"Milli Görüş'ün tek 
partisi olan Saadet 
Partimiz, hem 
Türkiye için, hem 
İslam Âlemi için, 
hem de bütün dünya 
için tek çaredir. 
Bölgede hüküm 
sürmekte olan Kürt 
sorunu, terör 
sorunu, eğitim 
sorunu, işsizlik, 
açlık, yoksulluk 
sorununu çözebile
cek yegâne siyasi 
görüş Milli Görüştür, 
tek parti ise Saadet 
Partis i'dir. Gelin 
ülkemizin sorun
larını, İslam âle
minde yaşanan 
sorunları ve bütün 
dünya mağdurlarının 
muzdarip oldukları 
sorunları hep birlik
te çözelim" şeklinde 
konuştu.

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

ELEMftNlflR 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

SAADET 
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE F 

BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kent Meydanı’nda BursalIlara hitap etti

Timsah Arena Stadı na 50 trllyonlulı flestek
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
halka hitap etmek 
için Bursa'ya geldi. 
Kocaeli'den Oba 
helikopteriyle Bur 
sa'ya geçen Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan Küçükbalık 
lı'daki afet yönetim 
merkezine indi. 
Başbakan Erdoğan'ı 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve milletvekili 
adayları karşıladı. 
Erdoğan, daha sonra 
otobüsle mitingin 
yapılacağı Kent 
Meydam'na hareket 
etti. Yol güzergahın
da küçük çocuklara 
oyuncak dağıtıldı. 
Erdoğan'a, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer 
ile kızı Sümeyye 
Erdoğan da eşlik 
etti.

KASET 
OLAYIYLA İLGİLİ 
DEĞERLENDİRME 
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan, "Bizim 8,5 

yıl boyunca çetelerle 
mücadelemizi 
yavaşlatmaya 
çalışanlar, çetelere 
kol kanat gerenler ve 
'biz Silivri'nin 
avukatıyız' diyenler, 
suçluları uzakta 
değil yanı başlarında 
arasınlar. Ortaya 
saçılan edepsiz 
kasetlerden dolayı 
AK Parti'yi suçla
mak, hezeyandan 
başka bir şey 
değildir. Açık 
söylüyorum, AK 
Parti hiç kimsenin 
şamar oğlanı da 
değildir. Hele hele 
AK Parti kasetlerden 
nemalananların, 
kasetler yoluyla 
Genel Başkan olan
ların, kaset mamulü 
Genel Başkanların 
çamur atabileceği 
bir parti de değildir. 
CHP Genel Başkanı, 
kaset siyasetinde ne 
konuşacak? Eğer bir 

şey Konuşacaksa en 
son konuşacak 
kişidir. CHP Genel 
Başkanı kaset 
siyasetinden en 
büyük faydayı 
sağladı. Partisindeki 
kaset skandallerinin

üzerini örtmüş, hatta 
eski genel başkana 
şantajı desteklemiş 
bir genel başkandır. 
Kusura bakmasınlar, 
yüzsüzlüğü, pişkin
liği, onun kaset mağ
duru olduğu 
gerçeğinin üstünü 
örtmez."

ATATÜRK 
STADYUMU YEŞİL 
ALAN OLACAK 
Erdoğan, konuş
masının bir bölümün 
de, Bursa'ya yeni 
stadyum yapıla
cağını, bütçe için 

devletin de 50 mil 
yon lira destek vere
ceğini belirterek, 
yeni stadyumun 
tamamlanıp Bursa 
spor'un emrine veril 
meşinin ardından, 
Atatürk Stadı'nın 

olduğu yerin Bur 
sa'nın adına yakışır 
şekilde yeşil alana 
dönüştürüleceğini 
söyledi.
Erdoğan, Türkiye’ 

nin ve dünya nın her 
yerinde yoksulların, 
mağdurların hukuku 
nu savunmak için, 
sevginin, barışın, 
hakkın hakim olduğu 
bir dünya için siya 
set yaptıklarını 
belirtti.
Soydaşlarımızın, 
akrabalarımızın 
olduğu her yerde 
barışı savunduklarını 
ifade eden Erdoğan, 
"Sofya'da cuma na 
mazı kılanlara yöne
lik saldırıyı, orada 
seccade yakılmasını, 
ibadet edenlere şid
det uygulanmasını 
kınadık.

Avrupa’da artan 
ırkçılığa, tahamülsüz 
lüğe, saldıralara 
karşı bütün Avrupa 
ülkelerinin ortak bir 
tavır belirlemesi 
gerektiğini bir kez 
daha hatırlatıyorum. 
AB müktesebatında 
ayrımcılık yok. Ama 
Fransa Romanları 
Fransa’dan kovdu. 
Hani ayrımcılık 
yoktu? Bunların 
ayrımcılık genlerinde 
var. Bizde birlik, 
beraberlik, bütünlük 
var. Çünkü biz 
yaratılanı Yaradan’ 
dan ötürü seviyoruz. 
AK Parti’de etnik ve 
bölgesel milliyetçilik 
yok dedik. 12 
Haziran seçimleri, 
demokrasinin çok 
daha ileri standart
lara kavuşması için 
bir dönüm noktası 
gelecek. Türkiye’nin 
gücünün, itibarının 
artması için bir milat 
olacak, lurkıye 
hazır, hedef 2023. 
İstikrar sürsün, 
Türkiye, Bursa 
büyüsün" dedi. 
Kapılarının herkese 
açık olduğunun 
beliten Erdoğan,

"CHP’ye, MHP’ye, 
BDP’ye gönül veren 
de kardeşimiz. Onlar 
da bu kapıya gelsin
ler. Bu kapı herkese 
açık. Çünkü biz, 74 
milyonun partisiyiz. 
Bir bölgenin, bir 
etnik unsurun partisi 
değiliz. Biz bütün 
halkımızın partisiyiz. 
Dün Hakkari’de 
kepenkleri kapattılar. 
Esnaf kapatmadı, 
bölücü terör örgütü 
kapattırdı. Bölücü 
örgüt öyle yaptı 
diye, oranın belediye 
başkanı orayı çöplük 
içinde bıraktı diye 
biz Hakkari’ye 
hizmet vermeyecek 
miyiz? Vereceğiz. 
Belediyeye hakkı 
neyse parasını gön
deriyoruz. Ama 
belediye hizmet ver
miyor. Onun ceza
sını sandıkta Hakka 
rili versin, ben değil. 
Demokrasi bu, 
demokrasinin 
güzelliği bu" diye 
konuştu.
Erdoğan, daha sonra 
yeni Anayasanın 
getireceği değişiklik
leri anlattı.

Kılıçdaronlu verdiği sozunu tunu
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğlu, 
Muş mitinginde söz 
verdiği 18 yaşındaki 
Songül Daş’a dizüs 
tü bilgisayar gönder
di. CHP İl Başkanı 
İsmail Adanur, 
LYS’ye hazırlanan 
Son gül’ün dershane 
masraflarını da 
üstleneceklerini 
söyledi.
CHP tarafından 5 
Mayıs’ta düzenlenen 
mitinge katılan CHP 
Genel Başkanı Ke 
mal Kıhçdaroğlu’nu 
dinledikten sonra 
otobüsün camına 
vurarak yanına 
giden Songül Daş 
okumak istediğini 
söyledi. Havaalanı 
yolu üzerindeki 
Sungu Beldesine 
kadar Kemal Kılıçdar 
oğlu ile sohbet eden 
Songül Daş, Çok 
Programlı Lisesiyi 
bitirdiğini ve Lisans

Yerleştirme Sınavı 
na (LYS) hazırlandı 
ğını belirterek dizüs 
tü bilgisayar istedi. 
Songül Daş’ı Sungu 
Beldesi’ne kadar 
götüren Kıhçdaroğ 
lu, genç kızın ders 
hane ücretinin 
karşılanması ve bil
gisayar gönderece 
ğine dair söz verdi. 
Kıhçdaroğlu, Son 
gül’e verdiği sözü 
tutarak dizüstü bil
gisayarı gönderdi. 
Daş ailesini Sungu

Beldesi’nde çalıştık
ları tarlada ziyaret 
eden CHP İl Başkanı 
İsmail Adanur, Mer 
kez İlçe Başkanı 
Suphi Sunar ve 
Gençlik Kolları Baş 
kanı Başkanı Meh 
met Emin Gül, Son 
gül’e bilgisayarını 
teslim etti, il Başkanı 
İsmail Adanur, genç 
kızın dershane mas
raflarının da üstle
nileceğini belirtti. 
CHP İl Başkanı isma 
il Adanur, Songül

Daş ile birlikte mi 
ting alanına gelen 
ancak otobüse bine- 
meyen Selma Tan 
yeli, Fatma Uçar ve 
Canan Uçar’ın talep
lerini Genel Başkan 
Yardımcısı Sena 
Kaleli’ye ilettiğini 
belirterek, Songül ile 
birlikte diğer kızların 
da dershane mas
raflarının karşılana 
cağını söyledi. 
Adanur, şöyle dedi: 
Bu kızlarımız 
mitingimizin yapıla
cağı gün Songül ile 
birlikte üniversiteye 
giriş sınavı ücretleri
ni yatırmak üzere 
Muş’a gelmişler. 
Songül seçim oto
büsüne binme nok
tasında biraz daha 
atak davrandığı için 
binebilmişti, ancak 
bu kızlarımız o gün 
dertlerini bize 
anlatamamışlardı. 
Daha sonra telefonla 

bana ulaşarak böyle 
bir talepleri 
olduğunu söylediler. 
Ben de Genel 
Başkan Yardımcımız 
Sena Kaleli’ye duru
mu İlettim. Sayın 
Kaleli, bu kızlarımı 
zın okuması için 
elinden gelen her 
şeyi yapmaya hazır 
olduğunu ifade 
ederek, hepsinin 
dershane mas
raflarını karşılaya
cağını taahhüt ede 
rek, bizlere gereken
leri yapma noktasın
da talimat verdi." 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğ 
lu’nun seçim oto
büsüne nasıl bindi 
ğini ve nasıl konuş
tuğunu hala anlaya
madığını belirten 
Songül Daş, otobüse 
bindikten sonra 
Kemal Kıhçdaroğ 
lu’nun çok samimi 
davrandığını anlattı.

Kıhçdaroğlu na oku
mak istediğini 
söylediğini belirten 
Songül Daş, 
"Okumazsam tarlada 
çalışmak zorunda 
kalacağımı belirttim. 
Sağ olsun o dâ oku
mam için gereken 
neyse yapacağını 
bir de bana 
bilgisayar göndere
ceğini söyledi. 
Ben, bu vaatlerin 
gönlümü hoş etmek 
için söylendiğini 
düşünerek çok da 
ciddiye almadım, 
ama şu anda bilgisa
yarın tarlaya kadar 
getirilmesine hem 
şaşırdım hem de 
inanamadım. Hem 
sayın Kıhçdaroğ 
lu’na hem sayın 
Sena Kaleli’ye hem 
de il başkanımız ve 
beraberindeki 
yöneticilere 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
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MHFli Yusuf Bıyıklı Gemlik'ieyıli
Milliyetçi Hareket 
Partisi Yalova 
Milletvekili adayı 
Yusuf Bıyıklı, Gemlik 
Bahkpazarı kahve
hanelerinde konuş
ma yaptı.
Bıyıklı konuşması; 
“Ben Gemlikli bir 
kardeşiniz olarak 
Yalova da MHP 
birinci sıra 
adayıyım. Türkiye 
genelinde MHP 
ciddi bir yükseliş 
kazandı. Son zaman
larda ki bir çok 
girişim ve komplo
nun sebebi onların 
da bunu görmeleri 
dir. MHP nin 
Yükselişindeki en 
büyük payı geçmişte 
AKP ye oy vermiş 
seçmenlerin oluştur
ması da bizim 
mecliste olmamızı 
istememelerindeki 
sebeptir. Mevcut 
iktidar samimiyetsiz 
liğini Referandum 
sürecinde gösterdi 
12 Eylül’ün hesabını 
soracakları bir çok

kişiyi de inandırdılar 
bırakın
Yargılamayı hesap 
sormayı Maaşına 
zam yaptılar. 12 
Haziran da 
önümüzde yine 
sandık koyulacak o 
sandıktan MHP 
çıkacaktır. O gün 
Yalova yı olduğu 
kadar da 
Memleketim Gemlik 
ide temsil ede
ceğim.” dediler.

Saadet Partisi Gem 
lik Kadın Kolları 
Eğitim çalışmalarına 
Lütfi Günbeyi 
hoca'nın katılımı ile 
devam etti. Seçim 
Koordinasyon 
merkezinde gerçek
leştirilen programa 
bayanların katılımı 
mn yüksek olması 
ve salonun alma
ması Kadın Kolları 
na zor anlar yaşattı. 
Gemlik Kadın 
Kolları İlçe Başkanı 
Perihan Ertan yap
tığı açıklamada 
seçim çalışmaları 
hakkında şunları 
söyledi;
Nüfusumuzun 
yarısını oluşturan

kadınlar toplumun 
şekillenmesinde çok 
önemli bir yere 
sahiptir. Bu sebe
pledir ki Milli Görüş 
inancının kadınlara 
vermiş olduğu 
önem gereği eğitim 
çalışmalarına aralık
sız devam ediyoruz. 
Toplumumuzu 
çökertmek isteyen 
odaklar planlarını 
gençler ve kadınlar 
üzerinden yürüt
mektedir. Bir 
toplumun dejenere 
edilmesi veya hayra 
hizmet etmesinin 
temelinde kadınların 
şuur seviyesi çok 
önemli bir yere 
sahiptir."

Siu" İH ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV u । 16 Mayıs-25 Haziran 2011 tarihleri arasında maic v^+lzîlî Cön/îoîHizli RENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin ...______________________________ _

mekanik servis

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onanm metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim
4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar
Migros hediye çeki

araç kabul

Araç bilgilerinizin yarn sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuarlarında 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığını, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

BOYA: Aracınızda boya veya riituş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde, edilmektedir

kaporta

Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onarandan sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

ARINI BULABİLİRSİNİZ. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
PORTA İŞLERİ YAPILIR Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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Deniz ve havuz 
mevsiminin yak
laşmış olması, 
insan sağlığına 
verilen önem 
doğrultusunda 
yüzme havuzu 
çalışanlarına Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 30 
saatlik süreli kurs 
açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından kurs 
açma yetkisi verilen 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde ilk 
kurs 16 Mayıs 2011 
pazartesi günü 65 
kişinin katılımıyla 
başladı. 
Kimya ve makine 
mühendisi,

biyolog, sağlık 
görevlisi ve 
halkla ilişkiler 
uzmanının görev 
aldığı kursun uygu
lamaları Sosyal 
Yaşam Merkezinin 
havuzunda yapılıyor. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı

açıklamada, 
En az ilkokul 
mezunu olan
ların katıldığı 
kursun sonunda 
yapılacak 
sınavda başarılı 
olanlara kursi 
yerlere yetki 
belgesi 
verileceğini 
söyledi

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Körfez in zirve inadı sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeşil beyazlı Gemlik 
temsilcisi 
Körfezspor, oldukça 
zorlandığı Yeni 
Sölöz Gençlerbirliği 
karşısında sahadan 
2-1 galip ayrılarak 
haftayı kayıpsız 
kapadı.
İkinci Amatör Küme 
Birinci grupta 13 
puanla zirvede bulu
nan yeşil beyazlılar 
rakibini 2-1 yenerek 
puanını 15'e çıkardı 
ve zirvede 1 puan
geriden gelen temsilcisi 
takipçisi Orhangazi Kerametspor'la

yalnız kaldı. siyah beyazlı
Maça hızlı başlayan Yeni Sölöz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK TAN

Gençlerbırliğitakımı 
henüz 3. dakikada 

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

geliştirdiği atakta 
Umit'it şutu az farkla 
üstten dışarı gitti. 5 
ve 7 dakikalarda iki 
pozisyondan daha 
yararlanamayan 
siyah beyazhlarda 
Halim'in ser şutun
da Serkan gole izin 
vermedi. Oyunda 
dengeyi kuran 
Körfezspor, 20. 
dakikada öne geçti. 
Bu dakikada kul
lanılan köşe atışın
da topa iyi yükselen 
Ahmet Al takımını 
1-0 öne geçirdi.

24. dakikada 
Orhan'ın kafa 
şutunu kaleci 
önleyince ilk yarı bu 
skorla bitti.
İkinci yarıya fırtına 
gibi başlayan konuk 
Yeni Sölöz 
Gençlerbirliği'nde 
Halim'in faul atışın
da kaleci Serkan 
topu dışarı tokat
larken hemen bir 
dakika sonra 
bu kez Tuncay 
pozisyondan fay
dalanamadı. 66. 
dakikada 
gelişen Yeni Sölöz 
atağında ceza alanı 
dışından bek
letmeden vuran 
Ümit skoru 1-1 
yaptı. İki takımında 
beraberliği bozmak 
için rakip kalede gol 
aradığı anlarda 77. 
dakikada Emrah'ın 
ceza sahası içinde 
düşürülmesiyle 
Körfezspor penaltı 
kazandı. Atışı kul
lanan Orhan'ın şutu 
kaleci İrfan'dan dön
erken yetişen Orhan 
topu bu kez daha 
ağlara göndererek 
durumu 2-1 
yaptı. Kalan

dakikalarda 
konuk ekip skoru 
değ iştire mey ince 
Körfezspor sahadan 
2-1 galip ayrılarak 
zirvedeki liderliğini 
sürdürdü.

SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Oğuz Akar 6, 
Burhan Akgül 5, 
Samet Bulut 6,

KÖRFEZSPOR : 
Serkan Hümaşalar 
6, Taner 5, (Özcan 2) 
Serkan İnceoğlu 5, 
Serkan Tahtalı 6, 
Cihangir 6, Serkan 
Ayyıldız 6, Emrah 7, 
Eren 7, Ahmet Al 7, 
Orhan 7, (Adem 2) 
Serkan 5, (Onur 4)

YENİ SÖLÖZ 
GENÇLERBİRLİĞİ : 
İrfan 5, Nurullah 5, 
Atilla 5, Yahya 5, 
Halil 5, Ahmet 5, 
Tuncay 7, Halim 6, 
Ömür 5, Haşan 5, 
(Barış 4) Ümit 6, 
GOLLER : Dk. 20. 
Ahmet Al, Dk. 77. 
Orhan Pen. 
(Körfezspor) Dk. 66. 
Umit (Yeni Sölöz 
Gençlerbirliği)

; ■ \ _ _ _ _ _ _  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:5132474 Fax:5141021

PLAKET • KUPA VSMAMLYA ÇE|İTIEPİ İLE HİZMETİNİZDEVİZ

ajans

M Wal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Turk ekotıonisi artış iKieriw
Vergi gelirlerinin 76 
milyar 737 milyon 
TL’ye ulaştığı 2011 
yılının ilk dört ayın
da, dolaylı vergilerin 
tahsilatı yüzde 22.2 
artışla 52 milyar 410 
milyon TL’ye ulaştı. 
Bu dönemde gelir, 
kurumlar ve servet 
vergilerinden oluşan 
doğrudan vergiler 
ise yüzde 19.6 
artışla 24 milyar 326 
milyon TL oldu. 
Tüketim eğiliminin 
başlıca göstergesi 
olan dahilde alınan 
KDV (Katma Değer 
Vergisi) gelirleri 
yılının ilk dört ayın
da geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 20.5 artışla 9 
milyar 611 milyon 
TL olurken, ÖTV 
gelirleri yüzde 16.2 
artışta 18 milyar 529 
milyon TL’ye ulaştı. 
ÖTV gelirlerinin 9 
milyar 665 milyon 
TL tahsilatla yüzde 
52’si petrol ve 
doğalgaz ürün
lerinden aı'ınan 
vergiden elde 
edilirken, yüzde 31 ’i 
5 milyar 772 milyon 
TL tahsilatla sigara 
ve alkol tiryakile 
rinden tahsil edildi. 
Maliye Bakanlığı 
verilerine dayanarak 
yaptığı hesaplamaya 
göre tüketimden alı
nan dolaylı vergiler 
2011 yılının ilk dört 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 22.2 artışla 52 
milyar 410.7 milyon 
TL’ye ulaştı. Dolaylı 
vergilerin toplam 
vergi gelirleri içinde
ki payı geçen yılın 
aynı dönemine göre 

0.5 puanlık artışla 
yüzde 68.3’e yüksel
di. Gelir, kurumlar 
ve servet vergi
lerinden oluşan 
doğrudan vergiler 
ise yılın ilk dört 
aylık döneminde 
yüzde 19.6 oranında 
artışla 24 milyar 
326.2 milyon TL 
düzeyine ulaştı. 
Yüzde 4.26 olarak 
gerçekleşen yıllık 
enflasyon 
indirgendiğinde, 
yılın dört aylık döne
minde dolaylı vergi 
gelirleri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yaklaşık yüzde 17 
artışla 50 milyar 178 
milyon TL olurken, 
doğrudan vergi 
gelirleri ise yüzde 
14.5 oranında artışla 
23 milyar 290 milyon 
TL düzeyinde 
gerçekleşti.

-GELİR VERGİSİ 
TAHSİLATI YÜZDE 
14.9 ARTTI- 
Gelir vergisi tahsi- 
ı'cFfr, ytimm ûk 
dört ayında, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14.9 
oranında artarak 14 
milyar 954.5 milyon 
TL’ye yükseldi. Reel 
bazda gelir vergisi 
tahsilatında yüzde 
10 artış oldu.
Kurumlar vergisi 
tahsilatı ise 2011 
yılının ilk dört ayın
da geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 34.7 artışla 6 
milyar 795.6 milyon 
TL’ye ulaştı. Bu 
dönemde mülkiyet 
üzerinden alınan 
vergiler yüzde 12.9 
artarak 2 milyar

576.1 milyon TL’ye 
yükseldi.

-DAHİLDE ALINAN 
KDV’DE ARTIŞ 
YÜZDE 20.5 ARTTI- 
En önemli dolaylı 
vergi kalemi sayılan 
ve tüketim eğilim
inin başlıca göster
gesi kabul edilen 
dahilde alınan mal 
ve hizmet vergileri, 
yılın ilk dört ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 16.8 artışla 31 
milyar 84.3 milyon 
TL oldu. Bu 
dönemde dahilde 
alınan KDV tahsilatı 
yüzde 20.5 artışla 9 
milyar 611.5 milyon 
TL yükseldi. Yıllık 
enflasyondan 
arındırıldığında, 
KDV tahsilatında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 15.4 oranında 
artış yaşandı.
-MOTORLU TAŞIT
LARDA ÖTV 
TAHSİLATI YÜZDE 
312 ARTTI - 
2011 yılının ilk dört 
aylık döneminde 
KDV gibi tüketici
lerin satın aldıkları 
ürünlerinin fiyatı 
içinde tahsil edilen 
OTV’de yüzde 
16.2’lik bir artış 
yaşandı. Reel bazda 
ise yüzde 11.3 
oranında artış 
görüldü. Özel tüke
tim vergisi tahsilatı 
2010 yılının Ocak- 
Nisan döneminde 15 
milyar 944 milyon 
TL olarak gerçek
leşirken, 2011’in 
aynı döneminde 18 
milyar 529 milyon 
TL’ye yükseldi.

Türkiye ekonomi 
sinin 30 yıllık 
seyrine bakıldığın
da, ölçeğin çok 
büyük artış göster
diği, ancak 
dünyadaki gelişm
eye paralel sırala
madaki yerinde 
büyük değişim mey
dana gelmediği 
görülüyor. 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) veri
lerinden yaptığı der
lemeye göre, farklı 
para birimlerinin 
satınalma gücünü 
eşitleyerek ulus
lararası karşılaştır
maya imkan 
sağlayan satınalma 
gücü paritesine göre 
gayri safi yuriçı 
hasıla (SGP-GSYH) 
esas alındığında, 
Türkiye 1980'de 
116,2 milyar dolarla 
19. sırada yer aldı. 
1981 ve 1982'de 20., 
1983'te 19. büyük 
ekonomi olan 
Türkiye, 1984'te 
175,7 milyar dolar 
ile 17. sıraya yüksel
di. 1986'da 16, 
1987'de 15. sırada 
yer bulan Türkiye, 
bundan sonraki 
süreçte bu 3 
basamak arasında 
seyretti.
Bu süreçte dikkat 
çekici olan nokta 
Güney Kore'nin per
formansı oldu. 
1987'ye kadar 
Türkiye'den küçük 
bir ekonomiye sahip 
olan ülke, 1988'de 
266,8 milyar dolar
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SGP-GSYH ile 
Türkiye'yi geride 
bıraktı ve 2010 
itibariyle 1,5 trilyon 
dolar SGP-GSYH ile 
12. sıraya kadar 
yükseldi.
-ENDONEZYA, 
TÜRKİYE'Yİ GERİDE 
BIRAKIYOR- 
Türkiye'nin 30 yıllık 
süreçte, SGP- 
GSYH'ye göre 
sıralamada en iyi 
derecesi olan 15.'liği 
1987, 1998, 2004, 
2005, 2006, 2007, 
2008 yıllarında 
gördü. 2004'te bu 
sıraya yerleşen 
Türkiye'yi, 2009'da 
Endonezya 961,4 
milyar dolar SGP- 
GSYH ile geride 
b.'.raktı.. Türkiye.
879,3 milyar dolar 
ile 16. sırada yer 
aldı. IMF projeksi 
yonuna göre, 
ülkenin hesabın 
yapıldığı son tarih 
olan 2016'ya kadar 
burada kalması 
öngörülüyor. IMF, 
2010'da 960,5 milyar 
dolar SGP-GSYH'ye 
sahip Türkiye'nin, 
2016'da 1 trilyon 
341,1 milyar dolara 

ulaşmasını bekliyor. 
-GSYH'YE GÖRE 
SIRALAMA-
Cari gayri safi yuriçi 
hasılaya (GSYH) 
bakıldığında ise 
2004'e kadar 
Türkiye'nin sırala
masında biraz dal
galanma gözleniyor. 
Türkiye, 1980 yılında 
94,3 milyar dolar 
GSYH'ye sahipti. Bu 
tutarla 22. sırada 
bulunan ülke, 1983 
yılında 82,9 milyar 
dolar ile 25. sıraya 
kadar geriledi. Bu 
dip noktanın ardın
dan ülke 1990'da 
202,3 milyar dolar 
GSYH ile 20., 
1993'de 242,1 
milyar dolarla, 
1980'den bu yana 
ilk kez 17. oldu. 
1994 kriziyle 174,5 
milyar dolarla 7 
basamak düşerek 
24. sıraya gerileyen 
Türkiye, 1995'te 
227,5 milyar dolar 
ile 23., 2000'de 
266,4 milyar dolar 
ile 19. oldu.
Türkiye, 2004'te 17. 
sırayı buldu ve 
201 Ö'a kadar yerini 
korudu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat T 56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 10 79
MAR-PET , S13 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol S13 01 03

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil D4V. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 ,0 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3972 

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)

IIIİIIİIMIİİI
venüssİnehasi 

ÇIĞLIK 4 
1I.30I4.00-16.15* 

18.30*21.00 
AH YOĞU

1I.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45 

Rezervasyon
(Tei:5l3332l)
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2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 

alacak

CHP

Kılıçdaroğlu 
geliyor...
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
BursalIlar ile 
kucaklaşmaya geliyor....
29 Mayıs 2011 
Saat 16.oo’da 
Çalışan, Üreten ve 
Hakça bölüşen 
Türkiye için 
Gökdere Bulvarı’nda 
buluşalım...



1

€6

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

m m rmaoB mm
ft

99

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

■

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

5.400 TL

8.000 TL
Ücretlerimize eğitim-öğretlm, yemek, 

servis ve KDV dahildir

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ-

24 Mayıs 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Vılmaz.'Hukuk
Fakültesi Gemlik’te 

kalacak”
Belediye Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Hukuk Fakültesi'nin 
Gemlik'te kalıp kalmayacağı yol
undaki spekülasyonlara son nok
tayı koydu. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Vergi Dairesi mükellefi kurumların 2010 yılı ödeyecekleri vergiler belli oldu

6EMP0RT Kurumlar Vergisi rekortmeni
Gemlik Vergi Dairesine bağlı kurumların 2010 yılı 
içinde elde ettikleri kazançlara göre verecekleri 
vergiler açıklandı. Gemlik Liman ve Depolama 
Tesisleri (GEMPORT) 8 mil yon 859 bin 971 lira 
matrah belirterek, 1 milyon 771 bin 994 lira vergi 
ile 2011 yılı kurumlar vergisi rekortmeni oldu. 
GEMPORT’u Karataş Demir Çelik Sanayii ve Tica 
ret Ltd. Şti. 1 milyon 184 bin 931 bin lira vergi ile 
ikinci, Gemlik Gübre Sanayi Anonim Şirketi, 652 
bin 419 lira ile üçüncü oldu. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sivasspor’u kendi saltasında 4-3 yeneıi tan lacivertli taraftarlar zaferi doyasıya kutladı

Mail İMIİİ UM İHMl
Şampiyon Fenerbahçe

Türkiye Süper futbol ligi Fenerbahçe’nin 
şampiyonluğu ile son buldu.

Türkiye’de pazar günü kalpler durdu.
Futbol meraklıları, renk tutkunlan sezo

nun şampiyonunu belirleyecek, Sivasspor 
- Fenerbahçe, Karabük - Trabzonspor 
maçına kilitlendi.

Fenerbahçe’nin beraberliği veya yenil
gisi, Trabzonspor’un yengisi sonucu 
şampiyonluk Trabzonspor’a geçecekti.

Fenerin Sivasspor’u yenmesi ise, sarı 
lacivetlilerin şampiyonluğunu getirecekti.

4-3’lük galibiyet, Fenerbahçelilere 18. 
kez şampiyonluğu getirdi. Devamı 4’de

Türkiye Süper 
Futbol ligi 
Fenerbahçe’min 
şampiyonluğu ile 
son buldu.
Pazar günü 
Sivas’ta Sivaspor’la 
karşılaşan Fener 
bahçe zor geçen 
bir karşılaşmada 
Fenerbahçe 
Sivasspor’u 4-3 
yenince aynı puan
da olan Trabzon 
spor’un Karabük 
spor’u 4-0 yenme
sine karşın 2010- 
2011 sezonun 
şampiyonu oldu. 
Gemlik Fenerbah 
çeliler Derneği’nde

karşılaşmayı heye
canla izleyen yüzler 
ce Fenerbahçeli, 
karşılaşmanın 4-3 
bitmesinden sonra 
sokaklara dökül 
düler.

Şampiyonluğu 
coşku ile Ahmet 
Dural Meydam’nda 
kutlayan sarı laci 
verililer, İskele 
Meydam’nda havai 
fişek gösterileri ile 

geceyi mutlu son- 
landırdılar.
Fenerbahçeliler 
Türkiye’nin her 
yerinde şampiyon
luğu büyük gösteri 
lerle kutladı.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yılmaz, “Hukuk Fakültesi 
Gemlik te kalacak”

El altı,dil altı,bel altı...
Kasetler havada uçuşuyor.
Türkiye tarihinin en ahlaksız seçim kam

panyasına tanıklık ediyor.
İktidarı elinde tutmak isteyenler kendiler

ine bağlı tüm güçlerle insanların yatak 
odalarına girdiler.

özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiler. 
Tamam...
Siyaset önderleri ellerine, dillerine, beller

ine hâkim olmak zorundalar.
Sadece siyaset önderleri mi tüm insanlar.
Ama olamayanları dinlemelerle, gizli saklı 

çekimlerle deşifre mi etmek gerekli?
İnsanların yaşadıkları kendi vicdanlarını 

ve aile çevrelerini bağlar.
Kaldı ki...
Ortalığa saçılanların tek amacı var...
Siyasal yapıyı dizayn etmek.
Bir partiyi toplum önünde küçük düşürüp 

sandıkta infaz etmek.
Ne ki...
Bugün bana yarın sana.
Teknoloji şimdi akıl sınırlarını aşar boyut

larda "üçkâğıt" için kullanılıyor.
Aynı teknoloji aynı yöntemlerle "herkes"e 

sıkıntı verir.
Dünyada kaynaklar hızla tükeniyor.
Pay kapma yarışı insanoğlunu ahlâksız 

lığa sürüklüyor.
Dünyanın eli kanlı vicdanı sabıkalı süper 

gücü ile insan hakkından hukukundan dem 
vuran Frenki kendi çıkarları doğrultusunda 
senaryolar yazı yor.

Ortadoğu'da bu düşünce doğrultusunda 
planlar yapılıyor, haritalar çiziliyor.

Coğrafi konumu gereği söz konusu plan
ların mihenk taşı olan Türkiye'de siyaset 
kurumu nelerle uğraşıyor.

İktidarın başı seçim meydanlarında 
kendinden olmayan herkese hakaretler 
yağdırıyor.

Ahlak'ı tümüyle belden aşağısına kay
dırarak bekçilik yapıyor.

Oysa ahlak çok geniş bir kavramdır.
Bele hakim olamamak ahlaksızlıksa 
Devletin malını peş keş çekmek, 
Tüyü bitmedik yetimin hakkını yemek, 
Yalandan kurgular yapıp insanları karala

mak, 
Toplumda ikilik yaratarak biz ve onlar 

demek,
Bir milyon yedi yüz bin genci doğrudan 

ilgilendiren bir sınavda "şifrelerle bir kısım 
insana ayrıcalık tanımak",

Sosyal adalet safsatalarıyla piramitin 
tavanı ile tabanı arasını açmak,

Tarihi yazan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni 
kuran kahramanlara saygısızca dil uzatmak, 

Yıllar önce Çanakkale'de bir törende ken
disine göre haklı nedenlerle ayağa kalk
mayan bir komutanın davranışını yıllar 
sonra "siyaset malzemesi" yapmak çok mu 
ahlaklı davranışlardır?

Onun için...
Ahlak zabıtalığına soyunanların önce 

aynaya bakmalarında yarar vardır.
Esasen de göbeğini kaşıyan adamların 

artık bu huylarından vazgeçip toplumda 
olan bitene kayıtsız kalmamaları gerekmek
tedir.

Çünkü bir gün o adamın göbeğini kaşıma 
özgürlüğü de elinden alınacaktır.

Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Hukuk Fakültesi'nin 
Gemlik'te kalıp 
kalmayacağı yolun
daki spekülasyon
lara son noktayı 
koydu. Yılmaz, 
"Hukuk 
Fakültesi'nin 
Gemlik'te kalacak 
olmasını herkes 
bilmelidir" dedi. 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz ile 
Dekan Yardımcısı 
Yard. Doç. Dr. Halit 
Aker ve Hukuk 
Fakültesi Sekreteri 
Ahmet Can, 
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz'ı ziya 
ret ederek, görevin
de başarı dileğinde 
bulundular.

ÜÇÜNCÜ 
ÜNİVERSİTEYE 
TALİBİZ

Kamil norclarıyla ilgili yapılanma 
aı sonumla sona erivor

TBMM kabul edilen 
Torba Yasa diye 
adlandırılan yasayla 
çıkarılan kamuya ait 
borçların yeniden 
yapılandırılması 
yasasına başvurular 
31 Mayıs 2011 günü 
sona eriyor.
Taslağa cıöre, Kanun 
kapsamına Maliye 
Bakanlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, il 
özel idareleri, 
belediyeler ile 
belediyelerin su ve 
kanalizasyon 
idareleri giriyor. 
Vergilendirme döne
minin bitim tarihi ve 
beyanname verme 
süresinin son günü 
Aralık/2010 olan ya 
da öncesine rast* , 
layan dönemler için 
yapılandırmadan 
yararlanılırken, 
dönemin bitim tarihi 
Aralık/2010 ayına 
rastlamakla birlikte 
beyanname verme 
süresinin son günü 
Ocak/2011'e sarkan
lar kapsam dışında 
bulunuyor.

Görevin kendisine 
verildiğini ve en iyi 
şekilde yapmaya 
çalıştığını ifade 
eden Yılmaz, 40 
ilden daha büyük 
nüfusa sahip bir ilçe 
olan Gemlik'te 
Hukuk Fakültesi'ni 
barındırmaya çalış 
tıklarının belirterek, 
"Biz Gemlik olarak 
Bursa'da açılacak 
üçüncü üniversiteye 
talibiz. Bunun

İdari para cezaların
da da Askerlik, 
Karayolları, Milletve 
kili Seçimi, Karayol 
lan Trafik, Mahalli 
İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi, 
Anayasa Değişiklik 
terinin Halkoyuna 
Sunulması, 
Karayolları Taşıma 
ve Nüfus Hizmetleri 
Kanunu hüküm 
terine göre verilen 
idari para cezaları 
yapılandırmaya 
tabi tutulacak. 
Belediyelerde 
örneğin Kasım/2010 
dönemine ait ilan ve 
reklam vergisi kap
sama girecek, Aralık 
2010 dönemine ait 
ilan ve reklam ver
gisi ise beyanna
menin Ocak/2011'de 
verilmesi gerektiğin
den kapsam 
dışı olacak.
Aynı şekilde 
Kasım/2010 döne 
mine ait haberleşme 
vergisi yeniden 
yapılandırılabilecek, 
Aralık/2010 döne 

girişimlerini yapı 
yoruz. Şu anda yer- 
leşkenin fiziki imkan 
larını geliştirebiliriz. 
Ne lazımsa yapalım. 
Yeşil alan düzenle 
yelim, bina gereki 
yorsa yapalım. 
Bizim amacımız 
Gemlik'i her yönden 
kalkındırmaktır" 
şeklinde konuştu. 
Hukuk Fakültesi'ne 
gelen öğrencilerin, 
Fakültenin Gemlik'te 

mine ait vergi ise 
yapılandırılmayacak. 
Belediyelerce 
2010 yılına ilişkin 
olarak 31 Aralık 
2010 tarihine kadar 
tahakkuk ettirilen 
vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, 
gecikme zamları, 
Kanun kapsamına 
olacağı için 2010 
yılına ilişkin olarak 
31 Aralık öncesi 
tahakkuk etmiş 
emlak vergisi, çevre 
temizlik vergisi, yıl
lık olarak tahakkuk 
eden ilan ve reklam 
vergisi de yapı
landırma kapsamın
da bulunacak. 
Belediyelere ait iş 
makinelerinin 
kiralanması nedeniy 
le ödenmesi gere 
ken kira ücretinde 
de, vadesi 31 
Aralık'a kadar olan
lar yapılandırmaya 
tabi olacak, vadenin 
bu tarihten sonra 
bitmesi durumunda 
bu ücretler yapı
landırılmayacak.

olduğu bilerek 
geldiklerinin 
belirten Yılmaz, 
"Gemlik Bursa'nın 
merkez ilçesidir ve 
birçok ilden 
büyüktür.
Yapılan spekülas 
yonlar artık 
sona ermelidir. 
Hukuk Fakültesi'nin 
Gemlik'te kalacak 
olmasını herkes 
bilmelidir" 
şeklinde konuştu.

Belediyelerin su ala
caklarında da, su 
kullanım dönemi 15 
Kasım 2010 ile 15 
Aralık 2010 olan 
faturalar, kapsama 
girecek, son ödeme 
tarihi Ocak/2011 
olan faturalar 
Kanundan fay
dalanamayacak. 
Nisan ayı sonuna 
kadar yasadan 
yararlanmak 
istkeyenlerin 
başvuruları Mayıs 
sonuna ertelendi. 
Yasadan yararlan
mak isteyenlerin 
başvurularını son 
güne bırakmamaları 
istenirken, 
başvuranların 
taksitlendirme ile 
bilgileri daha 
sonra alacakları, 
Haziran ayının 
sonuna kadar 
da ilk taksitlerin 
ödemeleri 
gerekiyor. 
Taksitlerinden 
2 tanesini öde
meyenin yasadan 
yararlanamayacağı 
belirtiliyor.
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Sewn ili tciftası MawM YazıYORUM

Mudanya Güzelyah 
Mahallesi'nde denize 
düşen ve madde 
bağımlısı olduğu 
bildirilen 22 yaşında
ki Habib Sarıkelle 
boğuldu. Acı haberi 
alıp olay yerine 
koşan anne Leyla ve 
baba Tahsin 
Sarıkelle, cesedin 
çıkartıhşım 
gözyaşlarıyla izledi. 
Güzelyah Kiremit 
İskelesi'nden denize 
birinin düştüğü 
ihbarını alan 
Mudanya Emniyet 
Müdürlüğü, Sahil 
Güvenlik Bot 
Komutanlığı ve 
Mudanya Belediyesi

Kütahya'da hasar tespit İçin 
70 personel daha görevlendirildi
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı, 
Kütahya'ya kesin 
hasar tespit 
çalışmaları için 
70 personel daha 
gönderdi. 
Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum 

Yönetimi 
Başkanhğı'ndan 
yapılan yazıh açıkla

Alışneris Meıtezinıleti Yangın Korhtıu
Bursa'da bir alışver
iş merkezinde çıkan 
yangın korkuya 
sebep oldu. 
Dumandan 
zehirlenen çalışan
lar, önce ayran içti, 
ardından söndürme 
çalışmalarına katıldı. 
Osman gazi Atatürk 
Caddesi'nde bulu
nan Collezione 
mağazasının 3 ve 
4'üncü katında depo 
olarak kullanılan 
yerde, belirlene
meyen bir nedenle 
yangın çıktı. Katların 
merdiven boşluğuna 
bırakılan karton 
kutuların tutuşması 
ile çıktığı tahmin 
edilen yangın, 
mağaza çalışanları 
tarafından büyüme

Arama -Kurtarma 
ekipleri olay yerine 
gelerek arama çalış
malarına başladı. 
Yaklaşık bir saatlik 
bir arama sonunda 
iskeleye 15 metre 
uzaklıkta deniz 
dibinde bulunan 
eski balık ağlarına 

mada, 19 Mayıs'ta 
Kütahya ili Simav 
ilçesi ve çevresinde 
meydana gelen ' 
deprem sonrası 
görevlendirilen 
teknik ekibin, ön 
hasar tespit çalış
malarını tamamladığı 
belirtildi.
Açıklamada, "Kesin 
hasar tespit çalış
malarını yapmak 

den söndürüldü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 3 
itfaiye olay yerine 
gelinceye kadar 
mağazada bulunan 

takılı olarak 
bulunan 
Sarıkelle'nin cansız 
bedeni sahile 
çıkarıldı.
Yaklaşık 2 ay önce 
askerden geldiği 
bildirilen ve madde 
bağımlısı olduğu 
iddia edilen oğulları 

üzere 
Başkanlığımızın 
koordinasyonunda 
Aydın, Bursa, 
Denizli, İsparta ve 
İzmir illerinden 70 
kişilik inşaat mühen
disi, mimar ve inşaat 
teknikerinden 
oluşan teknik heyet 
ilave olarak bölgeye 
gönderilmiştir.
Toplam 140 kişilik 

yangın söndürme 
tüpleri ve diğer 
araçları kullanan 
çalışanlar yangını 
büyümeden 
söndürdü.

Habib Sarıkelle'nin 
denize düştüğünü 
haber alan anne 
Leyla ve baba 
Tahsin Sarıkelle 
olay yerine koştu. 
Sarıkelle çifti, 
oğullarının 
cesedinin 
çıkartıhşım 
gözyaşları içinde 
izledi.
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
yaptığı inceleme 
sonrası Habib 
Sarıkelle'nin 
cesedi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

teknik personelin 
yapacağı kesin 
hasar tespit 
çalışmalarını 
müteakip bölgedeki 
ağır, orta ve 
az hasar gören 
konut, ahır ve işyeri 
sayıları kesinlik 
kazanacak olup, 
hazırlanacak liste 
mahallinde ilan 
edilecektir. " denildi.

Dumandan etkilenen 
çalışanlar, yakında 
bulunan bir büfeden 
aldıkları su ile yüz
lerini yıkarken, 
ayran içerek 
zehirlenmeye karşı 
tedbir aldı. 
Kentin eri önemli 
caddelerinden olan 
Atatürk 
Caddesi'ndeki 
yangın, korkulu 
anların yaşanmasına 
neden olurken, yaya 
trafiğine bir süre izin 
verilmedi. Trafikte 
de aksamalara 
neden olan yangın 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi son
rasında tamamen 
kontrol altına alındı. 
Yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor

İçimizdeki hainler!__

Sayın okurlarım;
Bir ülkenin sınırları o ülkenin 

namusudur.
1 metre bile giremezsiniz. Hele elinizde 

ağır silahlarla bir ülkenin sınırından 
geçmeye kalkarsanız, sorgusuz sualsiz 
öldürülürsünüz.

Dünya da kural bu..
Türkiye yıllardır dış destekli, bölücü 

PKK terörüyle savaşıyor.
Başında Abdullah Öcalan(Artin 

Agopyan) olan terör örgütü PKK terör 
örgütüne mensup ağır silahlara sahip bir 
grup, Türkiye’ye girmek isteyince, görevi 
sınırlarımızı korumak olan güvenlik güç
lerimiz ile çatışmaya giriyorlar ve 12 
terörist öldürülüyor, diğerleri ise Kuzey 
Irak’a kaçıyorlar.

Son derece olağan bir savunma. 
Pekiiii...

Güvenlik güçlerimiz, karşı koymayıp ne 
yapacaktı;

“Hoş geldiniz, sayın teröristler buyurun 
geçin, kimi isterseniz öldürün, nerede 
isterseniz orada terör estirin mi diyecek
ti?..

Olayın duyulmasından sonra çok 
ilginç gelişmeler yaşandı!...

Bakın, bu ülke hepimizin. Kimse 
karnından konuşmasın.

Aylardır bölgede resmi dairelerin dışın
da kimse Türk Bayrağı asamıyor. 
Bayrağa saldırıyorlar.

Türk Bayrağı asanın dükkanına gece 
Molotof kokteyli atılıyor, yakılıyor. 
Suçlu kişiyi polislerin elinden alıyorlar, 

devletin polislerini evire çevire dövüyor
lar...

Herkesin şunu çok iyi anlaması ve hiç 
unutmaması gerekir;

Sebebi ne olursa olsun, elinde silah 
olan kişiyle konuşulmaz.

Eğer barış isteniyorsa Terör örgütü 
silahlarını hemen bırakmalıdır..

Türkiye Cumhuriyeti Devletini hiçbir 
güç diz çöktü remez.

Bunu Erdoğan Hükümeti dahi yapa
maz.

Bir sözüm de, Bölücü PKK’yı 
destekleyen bölge insanına.

Türk Askeri ile çatışıp ölen çocuklarınız 
için canınız yanıyor. Acınızı anlıyorum.

Çocuklarınızın dağa çıkmasına engel 
olsaydınız o gençler şimdi yaşıyor ola
caktı. Bunu bilin.

Sizler de en az PKK Terör örgütü kadar 
suçlusunuz.

Cemaatçi ve Liberal Köşe Yazarları.. 
Soruyorum, Sizler bu vatanı hiç mi 
sevmediniz?..

Bu vatana ve Türk Ordusuna düşman 
olmanız mı size o köşeleri. maddi 
olanakları sağlıyor?..

İçiniz bu ülkeye karşı ne kadar nefret 
doluymuş....

Yazık ki yazık ...
Bu kişiler Türkiye’de akan kandan birin 

ci derecede sorumlu kişilerdir.
Ve inanarak söylüyorum ki, iktidar 

değişikliğinde gerçekler ortaya çıktığın
da çoğunuza, “Yuh olsun, insan bu 
kadar hain olabilir mi" denilecek..

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

Şampiyon Fenerbahçe
Milyonlarca futbolseverin nefeslerini tut

tuğu pazar günkü karşılaşmalar nedeniyle, 
bir ara İstiklal Caddesindeki Fenerbahçeliler 
Derneğine gittim.

Kapıdan içeri girmek olanaksız.
Sarı lacivert sevenlerin desteği ile ite kaka 

içeri girip, birkaç kare fotoğraf çekmekti 
amacım.

İçeride herkes sırt sırta, karşılaşmanın 15. 
dakikasında gol yoktu.

Dernekten dışarıya ses yayını yapılıyor, 
yolun karşısına gerilen bir torbanın içinde 
şampiyonluk kutlama balonları sonucu belli 
olmasını bekliyordu.

Derneğin içi kadar dışarısı da kalabalıktı.
Fenerbahçe tutkunları, üzerlerine sarı 

lacivet formaları giymiş, çoluk çocuk, genç 
ihtiyar, erkek ve baylar doldurmuştu derneği.
Alt katta 2 televizyon, üst katta da aynı şe 

kilde heyecanla maçı izliyorlardı.
İlk gol Andre Santos’dan geldiğinde Fener 

bahçeliler Derneği’nde kıyamet koptu.
0 ne heyecan, o ne sevinç...
Karşılaşmanın 30. dakikalarına doğru, 

Fenerbahçe’nin kalesine giren gol ile kar 
şılaşma 1-1 olunca biraz önce coşkudan 
ayağa fırlamış o insanları görmeniz gerekirdi.

Maç, 90 dakikadır.
, Birçok karşılaşmada 90. dakikada veya 
uzatmalarda atılan gollerle mutlu sona erişil 
diği görüldü.

Fenerbahçe’nin üstün oyununa karşın, 
Sivasspor’un sıkı savunması ve gayretli 
oyunu sonucu değiştirmedi.

Fenerin ikinci golü Selçuk’tan geldi.
Üçüncü, sahanın yıldızı Alex’ten, son gol 

ise Yobo’yla geldi.
Karşılaşmanın son düdüğünü çalan hakem, 

Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu ilan ediyor
du.
0 andan itiberen Türkiye sarı laciverte 

büründü.
Gemlik sokakları da bir anda korna ses

leriyle inledi.
Sarı Lacivert bayrağını kapan, arabasına 

atlayıp çoluk çocuk yollara döküldü.
Ahmet Dural Meydanı görülmeye değerdi.
Fenerbahçe tutkunları, şampiyonluğu doya 

sıva kutluyorlardı.
İstiklal Caddesi, Ahmet Dural Meydanı, Iske 

le Meydanı bayram yerine dönmüştü.
Gemlik’te sarı laciverttiler külüplerine her 

zaman sahip çıktılar.
İstanbul’daki maçlarını kaçırmadılar, geçti 

ğimiz ay külüp yöneticilerini ilçemize davet 
ederek, okullara 23 Nisan bayramı nedeniyle 
bayrak dağıttılar.

Zaferi kutlamak, galip gelenin hakkıdır.
Ben de Fenerbahçelileri kutluyorum.
Trabzonspor şanssız bir dönem geçirdi.
Şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.
Geçen yılın şampiyonu yeşil beyazlı tim

sahlar ise sezonu 3.’lükle kapattılar.
Spor, dosluk, barış ve kardeşliktir.
Bunun bozulmadan sürmesini görmek ne 

güzel.

Gemlik Vergi Dairesi mükellefi kuramların
2010 yılı ödeyecekleri vergiler belli oldu

Gemlik Vergi 1 milyon 771 bin Sanayi Anonim
Dairesi’ne bağlı 994 lira vergi ile Şirketi, 652 bin 419
kurumların 2010 yılı 2011 yılı kurumlar lira ile üçüncü oldu,
içinde elde ettikleri vergisi rekortmeni Öte yandan, 2010
kazançlara göre oldu. yılı vergilendirme
verecekleri vergiler GEMPORT’u dönemi Bursa
açıklandı. Karataş Demir Kurumlar Vergisi
Gemlik Liman ve Çelik Sanayii ve ödeyenleri arasına
Depolama Tesisleri Ticaret Ltd. Şti. 1 GEMPORT Liman ve
(GEMPORT) 8 mil milyon 184 bin 931 Depolama Tesisi
yon 859 bin 971 lira bin lira vergi ile A.Ş. 35. Karataş
matrah belirterek, ikinci, Gemlik Gübre Demir Çelik Sanayi

ve Ticaret Ltd. Şti. 
ise 62. sırada yer 
aldı.
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü 
2010 yılı en 
yüksek vergi 
ödeyen 100 kuru
mun ödeyecekleri 
vergileri açıkladı. 
Buna göre sıralama 
şöyle:

II 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100 1

ADI SOYADI BEYAN EDİLEN
VERGİYE TABİ GELİR

1- GEMPORT A.Ş. 8.859.971.23
2- Karataş Demir Çelik 5.924.657.26
3- Gemlik Gübre San. A.Ş. 3.262.097.24
4- Türkar Demir Çelik 2.919.213.87
5- Baktat Tic. Ltd. Şti. 1.557.611.01
6-Gemlik Doğalgaz A.Ş. 1.374.435.66
7- Aydınlar Mad. Taş. San. ve Tie. 1.092.743.81
8-Orda Otomotiv 1.057.624.40
9-Tomokay 746.891.38
10- Mavıtec Gıda Mak. 745.792.67
11-Yıldırım Holding 731.623.17
12- Gökhan Güzel Nak. 541.252.42
13- Faruk Ağdemir Tah. Tah. 521.300.37
14-Teskon Makina 511.220.56
15-Asay Akaryakıt 505.255.95
16- Çimtaş Boru İm. 473.454.00
17-özerler Gıda 460.368.26
18- Coşkunlar 3 İletişim 447.067.87
19-Güngör Zeytincilik 427.537.42
20- Öz Ufuk İnş. 409.494.69
21-Bekir Çakır İnş. 346.028.06
22- Halit Uslu İnş. 334.195.99
23- Rahmi Yeltekin Pet.İnş. 307.785.38
24- Gemvit Zeyt. 303.952.34
25- Göral Güm. Müş. 301.507.36
26- Gemar Denizcilik 299.647.53
27- Emre Kerestecilik 286.016.60
28- Pala Ağaç Taah. 274.881.65
29-Turfan Gıda 271.913.06
30-özbir Zeytinleri 269.712.53
31- User Gümrük 264.373.36
32-Karataş Panel 262.351.54
33- Baytaş İnşaat 242.574.33
34- Özören Nak. Metal 240.366.39
35-Doruk Liman 227.651.06
36- Beyza Petrol 209.342.14
37- Ozan Kimya 202.449.06
38- Işıker Makina Yedek Parça 199.656.73
39- Deska Orman Ürünleri 199.386.57
40- A Z Denizcilik 197.165.01
41 - Karataş Saç 195.573.73
42- Onur Petrol 187.141.45
43-Melike Metin Turz. 185.619.17
44-Arı Kent İnş. Mlz. 173.645.15
45- Haskont Nakl. 173.540.63
46- ŞTG Otomotiv 173.210.60
47- İşçen kardeşler Gıda Md. 166.511,38
48- Makine Kaynak 165.658.38
49- Mintur Gıda 165.193.09
50- Plasteks Teks. Amb. San. 160.587.59

HESAPLANAN 
VERGİ 

1.771.994.25 
1.184.931.45 
652.419.45 
583.842.77 
311.522.20 
274.887.13 
218.548.76 
211.524.28 
149.396.28 
149.158.53 
146.324.63 
108.250.48 
104.250.07 
102.244.11 
101.051.19 
94.690.80 
92.073.65 
89.413.57 
85.507.48 
81.898.94 
69.205.61 
66.839.20 
61.557.08 
60.790.47 
60.301.47 
59.929.51 
57.203.32 
54.976.33 
54.382.61 
53.942.51 
52.874.67 
52.470.31 
48.514.87 
48.073.28 
45.530.21 
41.868.43 
40.489.81 
39.931.35 
39,877.31 
39.443.00 
39.114.75 
37.428.29 
37.123.83 -
34.729.03 s
34.708.13 <
34.642.12 >■
33.302.28 S
33.131.68 S
33.038.62 lli
32.117.52 °

mailto:adri_guler@hotmail.com


Gemlik Körfez

erdilli termal
armutlu- y a I o v a

Erdllll Termal Otel olanak I 
Armutlu sahiline yakın, orman I 
içinde mükemmel manzarası, I 
kaplıcası ve kaliteli personeli I 

ile hizmetinizdeyiz

Kaplıcalar Mevkii Nö: ’1 
Armutlu 7 YALOVA

Tel : O 226.531 41 25
53144 20-5313145
Fax : O 226 53103 09

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj ünitesi 

I Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Center 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu
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‘MIİII! IİIIM ■ mıı Miıoı"
Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, işverenin 
belini büken kalifiye 
eleman sıkıntısının 
kendi siyasi iktidar
larında son bula
cağını belirtti.
HAS Partili Başkan, 
yaptığı açıklamada: 
"Bu sonuç geçmiş 
dönemlerde 
hedeflenen sanayi 
hamlesinin belli 
bir proğrama 
dayandırılmadan 
yapılan planlama 
eksikliğinden kay
naklanıyor.
Bugün, nitelikli ele
man ihtiyacının 
karşılanamaması 
sanayiciyi ciddi 
anlamda sıkıntıya 
soktu. Meslek ve 
teknik liselerinin 
yeniden yapı-

/andırılıp özendiril
erek hayata sunul
ması şart. İlk iş 
olarak okullardaki 
katsayı eşitsizliğinin 
kaldırılmasıyla 
başlanmalı. Farklı 
katsayı uygulaması 
meslek liselerine 
olan ilgiyi azalt
mıştır. Nitelikli iş 
gücü hususunda

büyük bir boşluk 
oluşmuş hatta, 
mesleksiz insanlar 
gurubu oluşturul
muştur. Ülkemizdeki 
meslek yüksek 
okulları 1975 de 
kalifiye (ara eleman) 

yetiştirmek için 
kurulduysa da 
üvey evlat 
muamelesi maruz

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
e! değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderdir 
Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ
Tel : 0 224 573 43 25
GSM: 0 536 813 08 36 

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KAI_İTEI_t KAŞSI-ER 
UYOUN F İ 'V'AT B_AR l_A 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİK_İR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

kalmaktan öteye 
gidememiş, insan
ların gözünden 
düşmüş, son çare 
ve en azından bir 
diploma alabilme 
kapısı olarak 
düşünülmüştür. 
Yurdum insanı 
vasıfsız insan 
gücü olarak bek
letilirken, dışarıdan 
(Filipinler, Küba, 
Hindistan) gelen 
ithal ara elemanlar, 
daha az iş gücü ve 
maliyetlerle sektör
lerden kabul gör
müşlerdir.
Bu sorunu çözmek 
mi, yoksa ötelemek 
mi anlamına geliy
or? Kararı kamuoyu
nun vicdanına 
bırakıyorum." 
şeklinde fikir 
beyan etti.

SATILIK
GEMLİK’TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN Sü VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 9552 769 «98
iGemlikKSrfez

ABONE OLDUNUZ MU?
1 ABONE OLUN 
i OKUYUN OKUTUN

TF MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 31B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

MİMİM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

20-35 YAŞLARINDA
ELEKTRİK KONUSUNDA

DENEYİMLİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların sahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

EIEMBNLAR AIMNIYOB
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE, 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, 
YENİ BİR DÜNYA!

GELİYORUZ SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr


24 Mayıs 2011 Salı Gemlik Karfez Sayfa 7

Seçimlere kadar sandık başında görev alacakların bilgilendirilmesine devam edilecek

CHP sandık tevlittin eğitini! Will

CHP Gemlik ilçe 
Örgütü, seçimde 
görev alacak sandık 
görevlilerinin 
eğitimine başladı. 
50-60 kişilik guruplar 

halinde, İstiklal 
Caddesi’ndeki Seçim 
Bürosu’nda, sandık 
üyelerinin bilmesi 
gereken önemli 
noktalar hatır

latılarak, oy kullan
ma yöntemi, geçerli 
geçersiz oy pusu
laları ve dikkat 
edilmesi gereken 
kurallar örneklene

rek anlatıldı.
Eğitimden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Dilek Taşpınar 
tarafından düzenle
nen eğtim 

programının 22 
Mayıs Pazar günkü 
oturumunda, Bursa 
İl örgütünden gelen 
Abbas Soğucak 
katkıda bulundu.

Eğitime katılanlara, 
toplantı sonunda 
sertifika verildi.
Eğitim toplantıların 
seçime kadar devam 
edeceği açıklandı.

WMljMlll im siaı HM
Saadet Partisi 
seçim çalışmaları 
kapsamında 
Karacaali ve Narh 
köylerini ziyaret 
etti.
Bursa Milletvekili 
Adayı Recep 
Aygün, Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve İlçe 
yönetiminin 
katıldığı ziyarette, 
Karacaali ve Narh 
köylerindeki 
vatandaşlara hitap 
ettiler.
Başbakan 
Erdoğan'ın 2002 
seçimlerindeki çay 
simit hesabını hatır
latan Saadet adayı 
Aygün, başbakanın 
o zaman hakh 
olarak Ecevit'i 
eleştirdiğini ancak, 
hükümetin uygula 
dığı asgari ücretin 
de yetersiz olduğu 
nu söyledi.
Recep Aygün yap
tığı konuşmada, 
asgari ücretin 630 
lira olduğunu, bir 
asgari ücretlinin ev 
kirasını verdikten 
sonra geçinmek 
için günlük elinde 
sadece 5 lira 
kaldığını, bu paray
la insanın karnını 
bile doyuramaya- 
cağını belirtti.

Başbakan 
Erdoğan'ın 2002 
yılında Afyon 
mitinginde yaptığı 
simit hesabını 
hatırlatan Aygün, 
Erdoğan'ın o zaman 
hakh olarak Ecevit'e 
"Sizin vicdanınız, 
merhametiniz yok 
mu, insafınız yok 
mu?” dediğini aktar 
dı. Ancak, bugün de 
asgari ücretle 
geçinmenin 

mümkün olmadığını 
belirten Aygün, 
"Simit 1 lira, çay 
50 kuruş desek, 
5 kişilik ailenin 
masrafı 22,5 lira, 
sadece çay ve 
simit masrafı.
Bir ayda 675 
lira yapar.
9 yıllık tek başına 
AKP iktidarısınız, 
'kimsesizlerin kimi 
olacağız' diye ikti
dara geldiniz.

Sizin verdiğiniz 
asgari ücret de 
bir çayla bir simide 
yetmiyor Sayın 
Başbakan.
Sizin hiç insafınız 
yok mu? Sizin 
hiç vicdanınız yok 
mu? Sizin hiç 
Allah'tan korkunuz 
yok mu? Bu mu 
sizin adaletiniz, 
bu mu sizin kalkın
manız?" diye 
sordu.

MHP’li milletvekili
adaınndan 

gazetemize ziyaret

Milliyetçi Hareket 
Partisi Avukat 
Şenay Uslu Doğan, 
seçim çalışmaları 
nedeniyle geldiği 
ilçemizde 
gazetemizi de 
ziyaret etti.
İstiklal Caddesi ve 
ara sokaklardaki 
esnafı bir bir gezen 
Avukat Şenay 
Uslu’ya Milliyetçi 
Hareket Partisi 
yönetim kurulu ve 
Kadın kolu üyeleri 
de eşlik etti. 
Gazetemizi ziyaret 
eden Uslu, 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler ve 
Yazı İşleri Müdürü

Serap Güler ile 
görüştü.
Uslu, esnafın dert 
yüklü olduğunu 
belirterek, işlerin 
durgunluğu ve 
piyasalarda para 
akışının olmaması 
nedeniyle esanfın 
zor günler 
geçirdiğini söyledi. 
Gemlik’in MHP ikti
darında gerekli 
desteği vereceğini 
söyleyen MHP mil
letvekili adayı 
Şenay Uslu Doğan, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gemlik’e gerekli ilgi 
ve özeni göster
mediğini belirtti



24 Mayıs 2011 Salı GemlikK^rfez Sayfa 8

Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup 
Başkan Vekili 
ve Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, Gemlik 
Dörtyol’da Seçim 
Bürosu açtı 
açılış konuşmasın
da; "MHP olarak 
Teröre karşı 
çıkan tek biz kaldık 
iktidar ve ana 
muhalefet açılmak 
ve müzakere ile 
meşguller.

Genel Başkanımız 
Başbakan 
Yardımcısı iken 
Bursa’ya geldik
lerinde Kırmızı 
Plakalı Devlet aracı 
ile değil her zaman 
Partimizin aracı ile 
gelir. Karşılamada 
Valiye Partimizin 
programı var 
sizi devlet işlerinden 
alıkoymayalım der 
yolcu ederlerdi. 
Şimdi Manisa da 
insanlardan oy

istemeye yüzü 
kalmayan Arınç 
Bursa’dan aday 
Gelir gelmez 
ağladı ve her 
gittiği yere 
Kırmızı plakalı 
araçlar ve devletin 
her türlü imkanını 
kullanarak gidiyor. 
Başbakan bu gün 
Bursa da Devlet 
imkanlarını kulla
narak miting 
yapacak.
Yurt dışına

düğün davetiyesi 
götüren 
Başbakanın karısı 
bile Devlet 
uçağı ile gidiyor 
yöneticilerde 
Hz. Ömer 
adaleti olmalı 
devlet işinde • 
devletin mumu 
kendi işinde 
kendi mumunu 
kullanılırdı gelin 
görün ki 
Müslümanlığa 
sahip çıktığını

söyleyen iktidar 
partisi mensupları 
bunların hep tam 
tersini yapıyor. Biz 
100 maddelik 
ekonomik sosyal 
bir programla 
halkımızın 
karşısındayız. 
Tamamen 
Bursa da yaşayan 
adaylardan oluşan 
bir listemiz var. 
BursalIlardan 
Bursa ya Destek 
olmalarını istiyoruz”

dediler.
Açılış programının 
ardından Özensoy; 
Umurbey 
Poligonda 
Kulüpler arası 
atış müsabakaları, 
Umurbey Çarşısı, 
Çay bahçeleri, 
Eski Sahil ve 
Bahkpazarı 
Kahvelerini 
ziyaret ederek 
Gemlik 
Programlarını 
tamamladılar.

“ ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
.. . 16 Mayıs-25 Haziran 20 İl tarihleri arasında KAAIQ Vö+Hli Qc»r\/ici
Hızlı RENAULT (jgkardeşler Yetkili Şemslerine gelin, iğiniz rahat etsin.... YeTKI11 aervlsl

Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuarlarında 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığım, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

araç kabul mekanik servis diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotlan kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

, Renault Fix servis paketleri 
ve E If motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim
4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar 
Migros hediye çeki

BOYA: Aracınızda boya veya riituş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

kaporta
Araçlanmz için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

mks 34 nokta kontrolü
Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

fİrmamizda bütün lastik markalarini BULABİLİRSİNİZ. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
her türlü otomobİlİn boya & kaporta İşlerİ yapilir Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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Mmiiı'Mir m imli
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu, yerel 
yönetimlere özerklik 
vereceklerini söyle
di, Erdoğan'ı 
eleştirmeden 
geçmedi.
Hakkari'de düzenle
nen mitingde halka 
hitap eden CHP 
Genel Başkanı 
kardeş kavgasını 
bitirmek için her 
şeyi yapacaklarını 
söyledi.
Başbakan 
Erdoğan'ın 2 gün 
önce ziyaret ettiği ve 
tüm kepenklerin 
kapalı olduğu 
Hakkari'de bu kez 
tüm kepenkler 
açılırken, 
Kılıçdaroğlu'na da 
yoğun bir sevgi gös
terisinde bulunuldu. 
Bulvar Caddesi 
üzerinde bulunan 
Şenler Kavşağı'nda 
halka hitap eden 
Kıhçdaroğlu, seçim 
otobüsü üzerinde 
yaptığı konuşmasın
da kardeş kavgasına 
dikkat çekerek "Bu 
kardeş kavgasını 
bitirmek için elim
den gelen her şeyi 
yapacağım" dedi. 
Erdoğan'ın 2 gün 
önceki mitinginde 
kapalı olan 
kepenklere değinen

Bahçeli nen İstifalara f
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'den 
yeni kasetler ve 
toplu istifalara 
yorum geldi. 
İnsanların şahsiyet
leriyle uğraşmanın 
doğru olmadığını 
söyleyen MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, "İstifalarıyla 
partiyi rahatlatmayı 
amaçlıyor olabilir. 
Kendileriyle 
görüşeceğim, 
istifa talebim 
olmadı' şeklinde 
konuştu, 
istifa haberlerinin 
ardından ilk kez 
Nevşehir'deki mit
ingde kameraların 
karşısına geçen 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli şun
ları söyledi: Siyasi 
iktidarlarını korumak 
için ihanate varan

Kıhçdaroğlu şöyle 
konuştu: "Geldi 
burada miting yaptı. 
Hakkari esnafınız 
kepenklerini kapattı. 
Çıkmış belediye 
başkanını suçluyor. 
Halk da suçluyor. 
Arkadaş önce sen 
bir düşün. Başkanlık 
yapıyorsun, vatan
daş kepengini kap
atıyorsa bir dert 
vardır demek ki, otur 
o dertle ilgilen. Faili 
meçhullerle en çok 
siz acı çektiniz. Bu 
bölgenin acı çektiği 
faili meçhuller bir 
demokrasi ayıldır. 
Faili meçhullerin 
olduğu yerde özgür
lük olmaz. Baskıcı 
rejimlerin ürünüdür 
faili meçhuller. Bir 
de kayıplar var, kayı
plarımız var. Aynı 
şeyi düşünmüyor 
olabilir, dünya 
görüşlerimiz ayrı 
olabilir. Ama bizim 
gibi düşünmeyen 
birini kabul 

uygulamalara git
mektedirler.
Bugün kü iktidar 
hiçbir partiye nasip 
olmayan bir oyla 
iktidar olmuştur. 
AKP'nin parti pro
gramında, Seçim 
beyannamelerinde, 
hükümet program
larında, icraatın 
içerisinden pro
gramlarında mil
letimize ne sözü ver
mişse hepsini 
sonuçlandıracak bir 
millet desteğidir. 
Bugünkü siyasi ikti
darın Meciis'te ala
mayacağı bir karar 
yoktur. Hepsini 
arzuladığı anda 
yapabilecek bir 
güçtedir.
Sayın Başbakan'ın 
'Durmak yok, yola 
devam' sloganını 
benimseyerek onu 

etmemek mezarını 
bile göstermemek 
hangi demokraside 
var. Gelin kayıpları 
ortaya çıkartalım 
dedik geldiler mi? 
İki yüzlü politika 
izliyorlar. Özgürlük 
diyorlar kendi 
özgürlükleridir. Biz 
demokrasini de 
özgürlüğünde 
evrensel kurallarla 
olmasını istiyoruz" 
YEREL 
YÖNETİMLERE 
ÖZERKLİK 
ŞARTI 
Kıhçdaroğlu, yerel 
yönetimlerin özerk
lik şartını aynı 
kabulleneceklerini 
de vurgulayarak, 
"Böylece yerel yöne
timlerin güçlü 
olması, halka daha 
iyi hizmet vermesini 
sağlayacağız. Bele 
diye başkanlarının 
Ankara'ya gidip, 
para dilenmesini 
ortadan kaldıra
cağız.” dedi.

yeniden iktidara 
getirebilirsiniz. Ülke 
sizin karar sizin.
Ama bu gerçek 
değilse. 2002'de 
namerde muhtaç 
olmayan insanlar, 
2011'e gelinceye 
kadar gittikçe 
yoksullaşmalarsa, 
gelir dağılımındaki 
adaletsizlikle 
kendisine düşen 
payın azaldığını 
görüyorsa, toplum
da huzur 
kalmamışsa, o 
zaman bu karar ne 
olabilmeli.
Sayın Başbakan 
'Abbas yolcu' 
demelisiniz.
Bugünkü siyasi ikti
dardan kurtulma 
zamanının geldiği 
kararını ver
melisiniz. Gerçek de 
budur.” dedi

İzmir'in Çılgın
Projesi 4 Haziran'da
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 4 
Haziran 2011'deki 
İzmir mitinginde, 
Balçova-Bostanh 
arasına denizden 3 
km. 'lik tüpgeçit 
yapılacağını açıkla
ması bekleniyor. 
Yaklaşık 2 milyar 
dolarlık projenin 
tamamlanması 
halinde, şehrin iki 
yakası birleşecek. 
Erdoğan, İzmir'de, 
"İdeolojiye değil, 
hizmete oy verin" 
çağrısında bulu
narak, yatırımlara 
devam edeceklerini 
söyleyecek. Bu pro
jeyle birlikte İzmir'in 
üç tarafı, tünellerle 
bağlanacak. 
Tünellerin devreye 
girmesiyle ulaşım 
sıkıntısının önemli 
ölçüde biteceğini 
savunan eski 
Ulaştırma Bakanı ve 
AK Parti milletvekili 
adayı Binali Yıldırım, 
aynı zamanda 
ekonominin de 
gelişimine katkı 
sağlanacağını ifade 
etti. Tünellerin 
ikisinin, İzmir'i İstan
bul ve Ankara ile 
bağlayacağını, 
diğerinin şehiriçi 
ulaşıma adeta can 
simidi olacağını kay
detti.
İzmir-Manisa arasın
daki rampaları 
ortadan kaldırmak

RTöK «yardi: YSK ekran karartabilir
RTÜK Başkanı Prof. 
Dr. Davut Dursun, 
yayıncıları YSK'nın 
kurlarını hatır
latırken ekranlarının 
kararabileceği 
uyarısında bulundu. 
Radyo Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Davut Dursun, 
yayıncıların seçim 
döneminde ihlal 
yaparak YSK'nın 
müeyyide uygula
masına maruz 
kalmasını asla arzu 
etmediklerini 
belirterek, "YSK, 
ekran karartma 
dahil birtakım ciddi 
müeyyideler uygula
ma hakkına

amacıyla 2, 5 km. 'lik 
bir tünel yapıla

malarının devam 
ettiğini belirten

cağını, bunu Izmir- 
İstanbul otoyolu 
kapsamındaki bin 
750 metrelik 
Belkahve tünelinin 
takip edeceğini 
aktaran Yıldırım, 
üçüncü tünelin 
Balçova-Bostanh 
arasında 6-7 km. 
olarak düşünül 
düğünü, tünellerin 
toplam 11 bin 250 
meıfeyıe ızmıfî dört 
bir yana bağlaya
cağım anlattı. 
İzmir Körfezi içine 
tüpgeçit yapmak 
istediklerini, bunu 
da Marmaray yön
temiyle yapacak
larını belirten 
Yıldırım, özellikle 
körfez zemininin 
kötü olmasının 
böyle bir karar 
almalarında önemli 
rol oynadığını kay
detti. Fizibilite çalış- 

sahip" dedi. 
Dursun, RTÜK 
tarafından Almira 
Otel'de düzenlenen 
"6112 Sayılı Radyo 
ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında 
Kanun ve Seçim 
Dönemi Yayınları 
Bilgilendirme 
Paneli"nin açılışın
da, iki önemli 
gelişme nedeniyle 
bazı yerlerde, periy
odik toplantılar yap
tıklarım söyledi.
12 Haziranda yapıla
cak genel seçimler 
dolayısıyla 14 
Marttan itibaren 
seçim döneminin 
başladığını anımsa

Yıldırım, "Körfezde 
zeminle ilgili ciddi 
sorunlar var.
Bu nedenle hangi 
yöntemle yapıla
cağının seçimi için 
halen çalışıyoruz. 
Köstebek denilen 
aletle yapalım dedik 
ancak çürük zeminin 
sıvılaşması riski 
karşımıza çıkınca 
Marmaray'daki yön
temle yapmayı daha 
mantıklı ve uygun 
gördük. Bir hendek 
açılıyor ve Çelik, 
konstrüksiyon tipler 
parça parça yer
leştiriliyor. Bu 
sayede hem daha 
güvenli hem de daha 
modern bir sistem 
kurulmuş oluyor. 
Zaten Marmaray'ın 
tüpleri İzmir'de 
yapılmıştı. Bu açı
dan işler daha kolay 
ilerleyecek. " dedi.

tan Dursun, 
"Seçim dönemini 
yaşıyoruz. Seçim 
dönemleri, 
radyo ve televizyon 
yayıncıları için ve 
yayıncıların takip 
edecekleri yayın 
politikaları için belli 
özellikleri olan, belli 
farklılıkların öne çık
tığı bir dönemdir. 
Seçim dönemi 
yayınlarla ilgili 
olarak sizleri bil
gilendirmek 
görüş alışverişinde 
bulunmak amacın
dayız. Birinci önemli 
konu, seçim döne
minde içinde 
olmamız ve izleye
ceğimiz yol" dedi.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata 
geçirilen 
Cumhuriyet Caddesi 
Nostaljik Tramvay 
hattı projesinde 
sona gelindi. 
Tramvayın test 
sürüşüne katılan 
Başkan Altepe, yol
culu seferlerin 
Cumartesi günü 
düzenlenecek 
törenle başlaya
cağını söyledi. 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’ni 
bir bütün olarak ele 
alan ve bölgeyi 
kentin vitrini haline 
getirmeyi amaçlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Cumhuriyet 
Caddesi’ni Bursa’nın 
‘İstiklal Caddesi’ 
haline getirme 
çalışmalarında sona 
gelindi. Gökdere’den 
başlayıp, Zafer

Meydanı’na ulaşan 
yaklaşık 1,5 kilome
trelik güzergahta 
çalışacak olan tram
vay hattına enerji 
verildi ve deneme 
seferleri yapıldı. 
Cadde üzerindeki 
çevre düzenleme 
çalışmaları da hızla 
devam ederken, 
tramvayın yolculu 
deneme seferine 
katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe, 
28 Mayıs Cumartesi 
günü saat 17.00’da 
yapılacak törenin 
ardından seferlerin 
resmen başlaya
cağını kaydetti. 
Bursa’nın vitrini 
yenileniyor 
Tarihi çarşı ve hanlar 
bölgesinin yerli ve 
yabancı turistler 
tarafından en çok 
ziyaret edilen nokta
ların başında

geldiğini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, 
bölgenin UNESCO 
Dünya Mirası 
ListeSi’ne alınması 
yönündeki çalış
malarımız hızla 
sürüyor. Tramvay 
hattımızla bölgeye 
olan ilgi daha da 
artacak. Aynı 
zamanda bölge 
yayalara terk 
edilmiş olacak.

Tramvay 
seferlerinin yanında 
yapacağımız 
cephe düzen
lemeleriyle burası 
Bursa’nın yeni 
vitrini olacak” 
diye konuştu.
Yaya yoğunluğu 
arttı 
öte yandan ticari 
hareketliliğin 
yoğun olduğu 
Cumhuriyet 
Caddesi’nin yayalaş 

ması vatandaşlar 
tarafından ilgiyle 
karşılandı.
İnşa çalışmaları 
aşamasında bile 
bölgedeki yaya 
yoğunluğu 
artarken, tramvayın 
seferlere başla
masıyla birlikte 
Cumhuriyet 
Caddesi’nin kentin 
yeni buluşma 
noktası olması 
bekleniyor.

‘Gemlik Körfez9 www.gemI i kkorfezgazetesi .com

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
HerÇeşitEmlak Ahm,SatımveKiralamaHizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villâ, 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

Nostaljik sokak oyunları yasatılıyor
Hızla gelişen 
teknolojiyle unutul
maya yüz tutan 
sokak oyunlarını 
bugüne taşıyan 
Büyükşehir 
Belediyesi, ‘5. Bursa 
Sokak Oyunları 
Şenliği’ ile geçmişin 
nostaljisini 
günümüz çocukları
na yaşatıyor. 
Çocukları geçmişin 
güzel anılarının pay
laşıldığı sokak 
oyunlarıyla 
tanıştıran ‘5. Bursa 
Sokak Oyunları 
Şenliği’, Reşat Oyal 
Kültürparkı’nda ren
kli görüntülere imza 
attı. Coşkulu anların 
yaşandığı şenliğe, 
Gemlik Atatürk, 
Keleş Kıranışıklar 
Köyü, Şehit Öğret
men Mahmut 
Çatalkaya, Balaban 
bey Dörtçelik, 
Osmangazi İMKB 
İlköğretim okulları 
ile Bahçeşehir, 
Sınav ve TED Bursa 
kolejlerinden 
yüzlerce öğrenci 
katıldı.
Büyükşehir Beledi 
yesi Bursa Kent

Müzesi Araştırma 
Ekibi tarafından 
hayata geçirilen 
şenlikte, hızla 
gelişen teknolojiyle 
arka planda kalan 
ve unutulmaya yüz 
tutmuş gazoz 
kapağı baş, beştaş, 
postacı, yumurta 
taşıma ve körebe 
gibi sokak oyunları 
bugüne taşındı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
açılışını yaptığı şen
likte, sokak oyun
larının geçmişte 
önemli yer tutan 
kültürel miras 
öğelerinden 
olduğunu söyledi. 
Şenlik kapsamında 
sokak oyunlarının 
tanıtıldığı ‘Benimle 
Oynar mısın?’ adlı 
kitabın da hazır

landığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Kültür başkenti, 
medeniyet kenti 
Bursa’da, sokak 
oyunları da 
kültürümüzün 
önemli birer 
parçasıdır. Çocuk
luğumuzun en güzel 
anılarını 
yaşadığımız dönem
lerde arkadaşlık, 
kardeşlik ve dostluk 
kavramlarını sokak 
oyunlarıyla 
öğrendik. Bu oyun
larla yardımlaşama 
ve paylaşmayı, 
takım ruhunu, ekip 
olmayı öğrendik. 
Kazanma azmini ve 
mücadeleyi de yine 
bu oyunlarla keşfet
tik. Bu oyunlar 
çocukların kişisel 
gelişimlerine de 
katkı sağlıyor.” dedi



24 Mayıs 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 11

Phıango git i ihbar iMiilii
Maliye Bakanlığı 10 
milyonluk vergi 
kaçağını ihbar eden 
bir kişiye 1 milyon 
liralık rekor ikramiye 
vermeye hazırlanı 
yor. Ödülü kazanan 
ise Noterler Birliği’ni 
ihbar eden bir 
noter.VERGİ ihbar
ları bir çok kişinin 
adeta geçim kapısı 
haline geldi. 2010 
yılı içinde toplam 2 
milyon liralık ihbar 
ödemesi yapan 
Maliye Bakanlığı, bir 
ihbarcıya 1 milyon 
liranın üzerinde ödül 
vermeye hazırlanı 
yor. Söz konusu 
rekor ödülü kazanan 
ihbarcı ise bir noter. 
Maliye Bakanlığı 
kulislerinde dolaşan 
bilgilere göre, bir 
noter, üyesi olduğu 
Türkiye Noterler 
Birliği’nin, topladığı 
aidatların vergisini 
eksik ödediğine 
yönelik bir ihbarda 
bulundu. Gelirler 
Kontrolörleri’nin 
yaptığı inceleme 
sonucunda, İhbar 
doğru çıktı ve 
Noterler Birliği’ne 
yaklaşık 100 milyon

Oomates liyaıları için önemli uyarı
Ziraat Mühendisleri 
Odası Antalya 
Şubesi Başkanı 
Vahap Tuncer, tuta 
absoluta (Domates 
güvesi) zararlısına 
karşı önlem alınma
ması durumunda 
domates ve salça 
ihracatının olumsuz 
etkileneceğini

liralık vergi cezası 
kesildi.

İKRAMİYE TORBA 
YASA NEDENİYLE 
KÜÇÜLDÜ 
Vergi cezası 
geçtiğimiz yılın son 
ayında birliğe tebliğ 
edildi. İhbarcı notere 
de kesinleşmiş 
cezanın yüzde 10’u 
kadar ödül verilmesi 
kararlaştırıldı. İhbar
cının alacağı ödülle 
ilgili şimdi rapor 
yazılıyor. Raporun 
yazılmasının ardın
dan ihbarcı noter 
ödülünü alacak. 
Ödül tutarı ödenen 

söyledi.
Ziraat Mühendisleri 
Odası (ZMO) Antal 
ya Şubesi Başkanı 
Vahap Tuncer, tuta 
absoluta (Domates 
güvesi) zararlısına 
karşı önlem alınma
ması ve mücadele 
edilmemesi duru
munda domates ve 

vergi cezası 
üzerinden hesa- ~ 
planacak. Ayrıca 
Torba Yasa 
nedeniyle Vergi 
borcu indirime tabi 
olacağı için tam 
olarak verilecek 
ödülün tutarı henüz 
netleşmedi. Ancak 
ilk hesaplamalara 
göre ihbarcı notere 
ödenecek 
ikramiyenin tutarının 
1 milyon lirayı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Bu da 
bugüne kadar tek 
kalemde ödenen en 
büyük vergi 
ikramiyesi olacak.

salça ihracatının 
olumsuz etk
ileneceğini söyledi. 
Vahap Tuncer, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, tuta 
absoluta zarar
lısının Antalya üre
tim bölgelerinde 
etkisini sürdürdü 
ğünü söyledi.

Türkiye'de zorunlu 
sigorta kapsamına 
giren 13 milyon 
konuttan yüzde 
26.5'i depreme karşı 
sigortalı.
Türkiye'de zorunlu 
sigorta kapsamına 
giren 13 milyon 
konuttan sadece 
yüzde 26,5'inin 
depreme karşı 
sigortalı olduğu 
bildirildi.
Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu 
(DASK) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Selâmet Yazıcı, 
Türkiye'nin 
değişmez gerçeği 
olan depremle yaşa
mayı öğrenmek 
zorunda olduğu
muzu belirterek, 
depremden korun
maya yönelik 
önlemlerin alınması 
gerektiğini 
söyledi.
Bu önlemlerin 
başında binaların 
depreme karşı 
dayanıklılığının 
öncelikle yer 
aldığını kaydeden 
Yazıcı, olası hasar
lara karşı konutların 
mutlaka zorunlu 
deprem sigortasıyla 
güvence altına alın
masını istedi. 
Türkiye'de zorunlu 
deprem sigortası 
kapsamına giren 
konut sayısının 13 
milyon olduğunu 
bildiren Yazıcı, 
"Ancak Türkiye'deki 
konutların yüzde 
26,5'i, yani 3 milyon
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446 bin 820'ü 
güvence altına 
alındı. 10 yıl önce
sine kıyasla bu sayı 
büyük bir gelişmeye 
işaret etse de 
DASK'ın amacı, 
yüzde 96'sı deprem 
kuşağı üzerinde yer 
alan ülkemizde orta 
vadede 5,5 milyon 
konutu, uzun vad
ede tüm konutları 
güvence altına 
almak" dedi.

Marmara bası 
çekiyor 
Türkiye'deki zorunlu 
deprem sigortası 
yaptıranların 
oranının bölgelere 
göre farklılık göster
diğini dile getiren 
Yazıcı, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Marmara Bölgesi 
yüzde 34 ile başı 
çekerken, yüzde 29 
ile İç Anadolu 
Bölgesi ikinci,

yüzde 24 ile Ege 
Bölgesi üçüncü 
sırada yer alıyor. 
Bunları yüzde 19 ile 
Akdeniz, yüzde 18 
ile Karadeniz, 
yüzde 15 ile Doğu 
Anadolu, yüzde 
13 ile Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri 
takip ediyor." 
Yazıcı, sigortalı 
konut oranlarının 
il bazında en fazla 

olduğu kentin 
Bolu olduğunu 
ifade ederek, 

"Yüzde 57 ile Bolu 
ilk sırada geliyor. 
Bolu'yu yüzde 53 ile 
Düzce, yüzde 45 ile 
Yalova, yüzde 44 ile 
Muğla, yüzde 43 ile 
Ankara ve Sakarya, 
yüzde 40 ile 
Tekirdağ, yüzde 37 
ile de İstanbul takip 
ediyor. Deprem sig
ortasına en duyarsız 
kent ise yüzde 5'lik 
oranla Şırnak."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 <J3
Statyum 514 00 95
Or m .Böl.Şef. 513 12 86
Mitli 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-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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol s13 i0 79
MAR-PET 813 3o 33
Tuncay Otogaz S13 14 25
Beyza Petrol 513 01 os

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3973 

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)

taıiıslııııM
VENÛSSİHEMASI 

ÇIGUK4 
ll.30-l4.00-l6.l5- 

l8.J0-2l.00 
AH YOĞU

I1.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45 

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



Kılıçdaroğlu 
geliyor...
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
BursalIlar ile 
kucaklaşmaya geliyor....

29 Mayıs 2011 
Saat 16.oo’da 
Çalışan, Üreten ve 
Hakça bölüşen 
Türkiye için 
Gökdere Bulvarı’nda 
buluşalım...

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Heıkesiçin
chpİMP

Türkiye 
rahat bir nefes 
u alacak



Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tels 0 224 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

5.400 TL
5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitlm-öğretim, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

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

Plakaya ceza 
dönemi bitti!
Durdurularak ceza yazılması uygu 
lamasına geçildi. Emniyet Genel 
Müdürlüğü trafikte kural ihlal
lerinin önlenebilmesi ve denetim
den beklenen sonuçların alına 
bilmesi için harekete geçti. 11'de

Alman Elektronik devi Phoenix Contact verdiği sözü tuttu

Acel Hekirik in Serbest Bölgedeki yatırımı acildi
Alman Elektronik devi Phoenix Contact, 
Bursa Serbest Bölgede Acel Elektrik ile ortak
laşa kurdukları Acel Elektrik dün hizmete 
açıldı. Phoenix Contact’m üçte bir ortak 
olduğu Acel Elektrik Ltd. Şti’nin açılışı dün 
saat 16.oo da Bursa Serbest Bölgesi’nde 
yapıldı. 2011 yılında itibaren rotasını Türki 
ye’ye çevirdiğini söyleyen Acel Elektrik Yöne 
tim Kurulu Başkanı Sırrı Kardeş, 50’ye yakın 
ürünün tedarikçisi olan ve bunların tamamını 
dünyaya ihraç eden Acel Elektrik’in kurdukla 
rı tesiste 34 işçi çalıştırdıklarını, bu sayının 
2011 sonuna doğru 1OO’e çıkacağını, ürün çe 
şidini 100 ve 150 ye çıkaracağını söyledi. 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Serbest Bölge doluyor
Bursa Serbest Bölgesi açılalı yıllar oldu.
Serbest Bölgelerde vergi muafiyeti bulun 

duğu için önceleri buralara ilgi yoğundu.
Ancak, Maliye Bakanlığı bir değişiklik 

yaparak bu muafiyetleri kısıtladı.
Bu kez, Serbest Bölgelere ilgi azaldı.
Derken, dünya ekonomik kriz ile sarsıldı.
İlgi daha da azaldı.
Bursa Serbest Bölgesi’ne başlangıçta ilgi 

duymayan yatmalar krize karşın yatırım 
yaparak yeni işyerleri açmaya başladı.

Bugün BUSEB içinde 100’ün üzerinde 
fabrika faaliyette. Devamı sayfa 4’de

Okul öncesi sanat 
etkinlikleri ve

resim sergisi açıldı

Gemlik Kaymakamlığı tarafından İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 
düzenlenen 7. Geleneksel Okul Öncesi 
Eğitim Şenlikleri kapsamında Sanat Etkin 
İlkleri ve Resim Sergisi açıldı. Syf2’de

iımiii: "Min 
saıtheve Miıiılief

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet Kayaoğlu, mevcut iktidar 
Her yerde seçim fırsatçılığı yapılıyor. 
Gemlik’te de malum ahlaksızca yapılan 
pazarlıklar ile Belediye bunların eline geçti. 
Belediye’de yolsuzluk olmuştur kim yaptı 
buna yargı karar verecektir. Gemlik’in bu 
günkü durumu da ortada Gemlik’in her 
yeri şantiye alanına döndü.” dedi. 8’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Okul öncesi sanat etkinlikleri
Kuşlar doğru söylüyor... 

Ama acı veriyor.
«e resim sergisi acildi

Gün içinde yaşanan öyle olâylaf 
var ki insanın kanını donduruyor. 
Bazı olaylar da var ki, insanın içini 
burkuyor, gözünü

Kim söylemiş: Kuşlar.
Ah bu kuşlar gerçekleri hemen de 

insanın yüzüne vuruyorlar.
Ama anlayan kim?
Hacı Murat yüz surat.
Ar damarı çatlamış bir kere.
Üç bir yanı denizlerle çevrili, 

derelerinden şırıl şırıl sular akan, 
bolluk ve bereket ülkesi güzel yur* 
dum inwr"''** duruma
dikkat ediniz.
Annenin ıstırabını siz de 

yüreğinizde hissedebiliyor 
musunuz?
Eğer hissedebiliyorsanız siz hala 

insansınız.
Sizdeki duygulardan ülkeyi 

yönetenlerde de olsa...
Onların da içi burkulsa...
Ülke ne yazık ki her geçen gün 

açlığa, sefalete, ahlaksızlığa doğru 
sürükleniyor.
Enflasyon düşük seyrediyor.
Borsa aldı başını gidiyor.
Otomobil satışları patladı.
Konut desen ha keza...
Ama kuşlar öyle demiyor.
Ne diyor:
Vatandaş aç...
İşsizlik diz boyu...
Adı büyük üniversitelerin mezunları 

iş diye kıvranıyor.
Ekonomide sanal olarak esen ılık 

rüzgârlar vatandaşın içini cebini ısıt
mıyor.
Bir terslik var...
Olmalı da...
Bilinmeyen ya da bizlerin fark 

edemediği bir şeyler var.
Aysbergin görünen yüzü iyi...
Görünmeyen ya da saklanan 

yüzünde durum ne alemde...
Gerçi;
Ödenmeyen krediler, protesto olan 

senetler, karşılıksız çeklerden 
bahsediliyor.

Kırmızı kartlı insan sayısının her 
geçen gün arttığı yazılıyor.

Demek ki alan çok...
Veren yok...
Almadan vermek...
Nereye kadar?
Birçok krizin altından kalktık...
Ama bu sefer...
Allah Korusun...
Yazdıysa bozsun...

Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
organizasyonunda 
düzenlenen 7. 
Geleneksel Okul 
Öncesi Eğitim 
Şenlikleri kapsamın
da Sanat Etkinlikleri 
ve Resim Sergisi 
açıldı.
Gemlik'te faaliyette 
bulunan Zübeyde 
Hanım Anaokulu ve 
2 özel Anaokulu'nun 
yanı sıra 18 İlköğre
tim Okulu 
Anasınıflarının 
katıldığı etkinlik ve 
resim sergisinde yıl 
içinde küçük öğren
cilerin öğretmenleri 
eşliğinde hazırladık
ları el becerileri 
ile resimleri 
sergileniyor. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda hazır
lanan serginin açılış 
kurdelesini, 
Kaymakam Bilal 
Çelik ile Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz birlikte 
keserken okul 
müdürleri ile çok 
sayıda okul öncesi 
öğrencilerinin 
aileleri de hazır 
bulundu.
Anasınıfı öğrenci
lerinin seslendirdiği 
şiirlerin ardından 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Anasınıfı 
öğrencilerinden 
Mensa Çevik ile 
Sedat Özer'in Aşuk 
ile Maşuk gösterisi 
alkışlarla izlendi. 
Resim Yarışmasında 
birinci olan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Anasınıfı 
öğrencisi Idil 
Yolcu'nun hediyesini 
Kaymakam Bilal 
Çelik verirken ikinci 
olan TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Anasınıfı öğrencisi 
Dila Tuna'nın

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■■■■■mmumii— ABONE olun okuyun okutun

ÎrMA ▲ “suyunu bo§a HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

tim Okulu Anasınıfı 
öğrencisi Yağmur 
Şoyer'in hediyesini 
İlçe Milli Eğitim

hediyesini Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, üçüncü olan 
Özel Aykent İlköğre

Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi. 
Daha sonra küçük 
öğrencilerin el 
emeği göz nuru 
hazırladıkları 
sergiyi gezen 
Kaymakam 
Bilal Çelik, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile davetli 
ler öğretmenlerden 
bilgi aldılar.
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Bilgisayarı salarken şahlandılar YazıYORUM

Bursa'da polis, 
çaldıkları dizüstü bil
gisayarı satmak 
isteyen 20 yaşındaki 
Ali A. ve yaşıtı Fırat 
A. 'yı yakaladı. 
Şüpheliler, çalıntı 
dizüstü bilgisayarı 
çaldıkları Çelik 
kasayı açmak için 
matkap almak 
amacıyla batmak 
istediklerini söyledi. 
Bursa'da önceki 
gece girdikleri bir 
işyerinde bulunan 
Çelik kasa ve 
dizüstü bilgisayarı 
çalan Ali A. ve Fırat

80 itasındaki taılına motosiklet tarııtı
Bursa'nın Orhangazi 
İlçesi'nde yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Gülizar 
Aydın'a (80) moto
siklet çarptı. Çarp
manın etkisiyle 
kafasından ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan yaşlı 
kadın ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırılırken, moto
siklet sürücüsü 
Yavuz Çelik gözaltı
na alındı. 
Kaza dün 
Orhangazi'deki İznik 
yolu kavşağında 
meydana geldi. 
Gülizar Aydın adın
daki kadın, yolun

Yalova'da l$ Kazası: 1 Ölü
Yalova'da meydana 
gelen iş kazasında 1 
kişi öldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Kirazlı Sanayi 
Sitesi'ndeki mermer

Evinde ölü bulundu
Zonguldak'ın Kilimli 
Beldesi'nde oturan 
kalp hastası 48 
yaşındaki Yüksel 
Coşkun, evinde ölü 
bulundu. Coşkun'un 
ölüm haberini, 
Bursa'da askerlik

A. adlı arkadaşlar, 
bilgisayarı aça- 
mayınca içerisinde 
para olduğunu 
sandıkları kasayı, 
dizüstü bilgisayarı 

karşısına geçerken 
Yavuz Çelik (24) 
idaresindeki 34 UY 
2180 plakalı moto
siklet çarptı.
Çarpmanın şiddeti 
ile savrulan yaşlı 
kadın kanlar içinde 
yerde kaldı.
Başından ve yüzün
den olmak üzere 

atölyesinin sahibi 
Mehmet Demir (25), 
rampadan çıkarmaya 
çalıştığı forkliftin 
altında kaldı.
Ağır yaralanan 

yapan oğlu 20 yaşın
daki Kurtuluş Coş 
kun'a polis verdi. 
Kilimli Belediye 
si'nde işçi olarak 
çalışırken emekli 
olan ve bir süre 
önce eşinden 

satıp matkap alarak 
açmaya karar verdi. 
Şüpheliler, bilgisa
yarı dün değerinin 
altında bir fiyatla bir 
işyerine getirip sat

vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan yaşlı 
kadın olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Gülizar Aydın'ın, 
kazada yaralandığı

Demir, Yalova 
Devlet Hastanesinde 
müdahaleye 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Demir'in cesedi, 

boşanan 2 çocuk 
babası Yüksel 
Coşkun, Karadon 
Mahallesi'ndeki tek 
katlı evinde yalnız 
yaşamaya başladı. 
Annesiyle birlikte 
oturan 16 yaşındaki 

mak istedi. Kontrol 
etmek için açtığı bil
gisayarda firmaya 
ait bilgiler gören 
işyeri sahibi, polise 
haber verdi. Kisa 
sürede belirtilen 
yere gelen ekipler, 
Ali A. ve Fırat A. 'yı 
yakaladı. 
Suçlarını itiraf eden 
şüpheliler, sorgula
malarının ardından 
'Hırsızlık' suçundan 
adi iyeye sevk 
edilirken, dizüstü 
bilgisayar ile kasa 
ise işyeri sahibine 
teslim edildi

/ Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Böyle rezalet olmaz!

haberini alan yakın
ları ise olay yerine 
akın etti. Aydın'ın 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
kaydedildi.
Polis motosiklet 
sürücüsü Yavuz 
Çelik'i gözaltına 
alırken, kaza ile ilgili 
soruşturmaya baş
landı. Kazanın mey
dana geldiği 
bölgedeki vatan
daşlar ise İznik yolu 
girişinin bazı işlet
melerden akan sular 
nedeniyle sürekli 
ıslak olduğu ve 
yolun bu yüzden 
sürekli kaygan 
olduğunu belirterek, 
önlem alınmasını 
istediler.

savcının 
incelemesinin 
ardından Bursa 
Adli Tıp Kurumunun 
morguna 
gönderildi

Elif Coşkun, dün 
gün boyunca aradığı 
babasının telefonu 
açmaması üzerine 
şüphelendi. Eve 
babasına bakmaya 
gitti. Cesetle 
karşılaştı

Böyle rezalet olmaz.
Türkiye’de iğrenç bir oyun oynanıyor.
Bir siyasi parti ( MHP ) evlere yerleşti 

rilen gizli kamera görüntüleriyle çöker: 
tiimeye çalışılıyor.

Hiç kimse bunu MHP’nin içinden 
yapılan bir tezgâh olduğunu sanmasın.

Bu kadar örgütlü, çaplı bir büyük 
operasyon, bir parti mensubu birkaç gi 
rişimci tarafından becerilemez.

Bu kasetlerin altında “derin bir gücün” 
olduğu kesindir.

Kimse safdillik yapmasın, kimse de 
koca milleti, aptal salak yerine koy
masın..

Düşünün okurlar;
Evlere girilmiş. Neredeyse BBG evi 

gibi her yere kamera yerleştirilmiş.
İlgili kişiler evin neresine giderse 

oradaki kameralar harekete geçiyor. 
Görüntüler son derece net.

Asla amatör işi değil.
Tam bir büyük ajan işi..
İktidar ellerini ovuşturup gelişmeleri 

seyirci gibi izliyor.
Başbakan bu işi kürsülerden büyük bir 

keyifle, ballandıra ballandıra anlatıyor, 
Duymayanda duysun diye..
Aslında görevi, en kısa zamanda bu 

rezil oyunun faillerini ortaya çıkarmak 
olmalıdır.

Aksi takdirde bu kasetlerden herkesin, 
yakasını kurtarması mümkün olmaz.

Eğer kasetlerin arkasındaki gücü 
ortaya çıkaramazsa, eninde sonunda 
kendisi ile ilgili kasetler de şaşılabilir 
ortaya.

Bugün muhalefeti yok etmeye çalışan
ların, yarın başka bir ekip tarafından 
böyle rezil kasetlerle vurulabileceğini de 
unutulmamalıdır.

Şantaj ve tehdit oyununun gereğidir 
bu.
Amaç bellidir; MHP bu kasetlerle vurul

mak ve baraj altına itilmek istenmekte
dir.

MHP’nin bir daha baraj altında kalması 
halinde tamamen yok olacağı ortadadır.

Niye MHP derseniz;
Yarın Türkiye’yi bölme işinde
MHP en büyük engelde onun için...
AKP yandaşları ısrarla “kaset işi

MHP’nin içinden” diyorlar..
Ama failleri bulmak için de iktidarı zor

lamıyorlar bile.
Başbakan da baştan savma sözlerle 

“yargının gerçeği ortaya çıkaracağını” 
söylüyor ama teknik takibi de savsaklı 
yor. (Deniz feneri gibi)

Oysa Hayati Yazıcı adına bir yıl önce 
gönderildiği ileri sürülen e-mail’in faili 
çabucak bulunuverdi.

Demek ki istenirse hemen oluyor..

TEMA A “SUYUNU BOŞA 
JJSXf 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
S

adri GÜLER 
adri_guler@hotmail.com

Serbest Bölge doluyor
Dün, BUSEB içinde Türk Alman ortak 

yatırımı yeni bir tesisin açılış törenine davet 
fiydik.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt 
ve Genel Sekreteri Agah Arda ile birlikte 
açılışa gittik.

Önce Serbest Bölge Müdürlüğü’ne uğradık.
BUSEB Genel Müdürü AH Yazıcıoğlu ve 

Gümrük Müdürü ile Muhafaza Müdürü ile bir
likte açılışı yapılacak olan Acel Elektrik fir
masının bulunduğu alana doğru gittik.

Açılış yapılacak firma İstanbul kökenli 
olduğu için davetlilere Mudanya yoluyla 
gelmişlerdi

Çoğu tanımadığımız yüzlerdi.
Sanayiciler ve sektörün bilinenler birbirlerini 

tanıyordu.
Güzel bir hazırlık yapılmıştı.
Bizleri Acel'in yönetim kurulu başkanı Sırrı 

kardeş ve Alman Phoenix Contact firması 
yönetim kurulu Başkan yardımcısı Frank 
Stührenberg karşıladı.

Herbirimizle ayrı ayrı ilgilendi.
Kaymakam Bilal Çelik ve Belediye 

Başkanvekili Refik Yılmaz, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü birlikte geldi açılışa.
Gemlik’ten başka katılım yoktu.
Firma, elektrik klemensleri üreten bir kuru

luş.
50 çeşit klemens türü üretiliyor.
BUSEB’e ait işyerlerinden birkaç tanesi 

kiralanmış.
Şimdilik 40 kişinin çalıştığı bir atölye gibi bir 

kuruluş.
Giderek işçi sayısının önce 100 kişiye, 

sonra 200 kişiye çıkacağını öğreniyoruz.
BUSEB de kurucu firmanın Serbest Bölge 

içinde satılık arazileri olduğunu öğreniyorum.
Genel Müdür Ali Yazıcı ya doluluk oranını 

sorduğumda, 100’ün üzerinde fabrikanın faa 
liyette olduğunu öğreniyorum.

Gemlikli gıda sanayicilerinden Baktat Gıda, 
yakın bir zamanda, Kumsaz asfaltına bakan 
cephede büyük bir fabrikayı üretime soktu.

Diğer kuruluşlar Bursa merkezli veya ya 
bancı ortaklı kuruluşlar.

Oto yan sanayi, tekstil gibi yerli ve Yazaki 
gibi tamamı yabancı sermaye olan fabrikalar, 
yer alıyor bölgede.

Biz açılışa giderken, Leoni Fabrikasında var 
diya değişimi vardı.

Yüzlerce işçi bu sırada servis araçlarına bin
mek üzere fabrikadan çıkmışlardı.

Bursa Serbest Bölgede binlerce kişiye ek 
mek sağlayan fabrikaların kurulması, Türkiye 
deki işsizlik sorununu çözmüyor ama, bir 
nebze de olsa azalmasına katkıda bulunuyor.

Serbest bölgelere gerekli kolaylıklar tüm 
dünyada sağlanıyor.

Birçok ülke bu konuda sıfır vergi muafiyeti 
uygulayarak istihdamın artmasına neden olu 
yor.

BUSEB’in gelecekte Türkiye’nin yıldızı ola
cağı kanısındayım.

Gemlik Verqi Dairesi mükellefi kurumlarm 2010 vıh ödeyecekleri vergiler belli oldu

Gemlik Vergi 1 milyon 771 bin Sanayi Anonim ve Ticaret Ltd. Şti.
Dairesi’ne bağlı 994 lira vergi ile Şirketi, 652 bin 419 ise 62. sırada yer
kurumlarm 2010 yılı 2011 yılı kurumlar lira ile üçüncü oldu. aldı.
içinde elde ettikleri vergisi rekortmeni Öte yandan, 2010 Gemlik Vergi
kazançlara göre oldu. yılı vergilendirme Dairesi Müdürlüğü
verecekleri vergiler GEMPORT’u dönemi Bursa 2010 yılı en
açıklandı. Karataş Demir Kurumlar Vergisi yüksek vergi
Gemlik Liman ve Çelik Sanayii ve ödeyenleri arasına ödeyen 100 kuru-
Depolama Tesisleri Ticaret Ltd. Şti. 1 GEMPORT Liman ve mun ödeyecekleri
(GEMPORT) 8 mil milyon 184 bin 931 Depolama Tesisi vergileri açıkladı,
yon 859 bin 971 lira bin lira vergi ile A.Ş. 35. Karataş Buna göre sıralama
matrah belirterek, ikinci, Gemlik Gübre Demir Çelik Sanayi şöyle:

DÜNDEN DEVAM
ADI SOYADI BEYAN EDİLEN HESAPLANAN

VERGİYE TABİ GELİR VERGİ
51- 66 Nolu Mot. Taş. Koop. 157.379.97 31.475.99
52- Alfatradıng Teks. San. Tie. 146.870.00 29.374.00
53- Gemlik Paşa Otel 142.614.31 28.522.86
54- HSS Otomotiv 139.268.49 27.853.70
55- Körfezim Turizm 133.043.55 26.608.71
56-Atamer Turist. Tesl. 123.596.63 24.719.32
57-İmren Ekmek 123.009.01 24.601.80
58- Bomaş Boru 122.939.71 24.587.94
59-SGS Jeneratör 116.618.65 23.323.73
60-Kar Doğal Su 109.373.88 21.874.78
61- Tatcan Gıda İth. Mad. 106.512.37 21.302.47
62-Bakır Grup Mak. 105.426.59 21.085.32
63-Ecem Tur 104.271.69 20.854.34
64- Beyçelik Otomotiv 103.343.12 20.668.62
65- Nursan Zeytin 102.420.09 20.484.02
66- Res Tarım İnş. 101.106.22 20.221.24
67- Gemlik Ekmek Unlu Mam. 99.372.09 19.874.42
68-Akmanlar Yapı Mlz. 95.989.47 19.197.89
69- Müezzinöğlu Zahr. 95.565.38 19.113.08
70-Tayga İletişim 89.124.56 17.824.91
71- Nebioğlu Zey. 88.139.67 17.627.93
72- Bereket Danışmanılk 87.826.00 17.565.20
73-Öner Zeytincilik 87.421.56 17,484,31
74- Aybey Mimarlık 86.432.91 17.286.58
75-Gemtrans Gemlik Ulaş. 86.384.53 17.276.91
76-Çetinavcı Mobilya 84.853.33 16.970.67
77- Celayir Zeytinleri 84.414.45 16.882.89
78- Dilman Lojistik 76.215.64 15.243.13
79- Gürel İnşaat 73.889.73 14.777.95
80-Çakmak Kuyumculuk 72.874.80 14.574.96
81- Atıl Gümrük Müş. 72.857.04 14.571.41
82- Lidersan Gıda İnş. 72.000.98 14.400.20
83- İnka Gıda ve İht. 71.975.87 14.395.17
84- İbrahim Peker 70.730.04 14.146.01
85-Özcan Tat Gıda 66.525.12 13.305.02
86- Küçükadımlar 65.22056 13.044.11
87- Bozdemirler 63.985.20 12.797.04
88- E.T.M. Güv. Sis. 62.627.85 12.525.57
89-Gemsan Asansör 61.193.16 12.238.63
90-Bulut Zeytincilik 60.615.14 12.123.03
91-Gemsu Meş. Gıda Nak. 60.513.83 12.102.77
92- B.J.B. Müh. 60.464.29 12.092.86
93- El-ber Müh. 60.437.43 12.087.49
94-Özberk Madencilik 60.365.94 12.073.19
95-Gemkar Yapı Malz. 60.000.00 12.000.00
96-Gembay Tahmil Tah. 59.626.10 11.925.22
97-Erdoğan Usta Tersane 59.254.26 11.850.85
98- Y.Doğan İnş. Gıda Nak. 58.267.26 11.653.45
99-Siray Sigorta Aracılık 58.227.14 11.645.43
100- Gemlik Dış Ticaret Dep. Nak. 55.520.68 11.104.14

mailto:adri_guler@hotmail.com
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-----  KREŞLERİ -----

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
■ KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

Cumhuriyet Mh. M.Akif Sok. No: 20 GEMLİK
Tel: 517 19 62 Fox: 517 19 12

Cumhuriyet Mah. BaytaŞ Zümrüt Sit. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax: 517 19 12GEMLİK

(Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj ünitesi

I Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Center 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

g ® lERjans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK • ORGANİZASYON VE TANITIM

t"'*' II

L0H

VtaMkr.»

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 

5tûdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0224) 515 96 85
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İMİrtlMiiiiiıı Mitti IsiııHılıııüi
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Gezi 
İnceleme Kulübü 
İstanbul'a gezi 
düzenledi. Geziye 
39 öğrenci, 1 veli ve 
5 öğretmen katıldı. 
İstanbul gezisine, 
uzun süre OsmanlI 
Devleti yönetici ve 
ailelerine yaşam 
mekanı olmuş Top 
kapı Sarayını ziyare
tle başlandı. 
Ardından Şark 
Eserleri Müzesi ve 
Anadolu'nun köklü 
tarihine ışık tutan 
İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri gezilmiştir. 
OsmanlI Devleti için 
önemli tarihi anlara 
mekan olmuş günü 
müzde de insanların 
en önemli dinlence 
mekanlarından biri 
olan Gülhane Parkı 
da ziyaret edilmiştir. 
Yine park içinde yer 
alan ve Türk-İslam

dünyasında görülen 
bilimsel çalışmaların 
örneklerini anlatan 
İslam Bilim ve Tekno 
loji Müzesi incelen
di. Daha sonra Ro 
ma, Bizans ve 
OsmanlI dönem
lerinde su ihtiyacı 
mn karşılandığı 
Yerebatan Sarayı 
görüldü. Dünyadan 
akın akın geldiği, 
kilise olarak yapılan 
İstanbul'un fethin-

olan ve cumhuriye 
tin ilanından sonra 
müzeye çevrilen 
Ayasofya gezildi. 
Son olarak ülkemi 
zin birçok şehrin

den sonra camii den önemli anıt ve

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

ABONE OLDUNUZ MU?
gpmtiB ok^-o°^,

” TFIHA A “SUYUNU BOŞA IMMF"’'
! Q HARCAMA”

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

yapıların yer aldığı 
Miniatürk ziyaret 
edildi. Öğrenciler 
önümüzdeki yıl gezi 
lerin yapılmasını 
istediklerini
belirttiler.

SATILIK
GEMLİK’TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖY'Ü İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 9 552 769 46 98

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

İM »MM
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

EUMANLARMANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE, 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, 

YENİ BİR DÜNYA!
GELİYORUZ SAADET

PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Alman Elektronik devi Phoenix Contact verdiği sözü tuttu

fem BMliW İMİ lamımı «Mi

Alman Elektronik 
devi Phoenix 
Contact, Bursa 
Serbest Bölgede 
Acel Elektrik ile 
ortaklaşa kurdukları 
Acel Elektrik 
hizmete açıldı. 
Klemens’in mucidi 
olan Phoenix 
Contact, Türkiye’nin 
partner olduğu 2007 
yılı Hannover 
Fuarı’nda, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve Almanya 
Başbakanı Angela 
Merkel ile birlikte 
firma yetkililerine 
"Sizi ülkemizde üre
time bekleriz. ” 
demiş, Phoenix 
Contact Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Frank 
Stührenberg de 
Başbakan’a yatırım 
sözü vermişti. 
Dün, Bursa Serbest 
Bölgesi’nde Acel 
Elektrik ile açtıkları 
firma ile verilen 
sözün gerçekleştiği 
belirtildi.
Phoenix Contact’ın 
üçte bir ortak 
olduğu Acel Elektrik 
Ltd. Şti’de 50 ürün 
üretildiği tesisin 
açılışı dün saat 
16.oo da Bursa 
Serbest Bölgesi’nde 
yapıldı.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Serbest 
Bölge Müdürü Ali 
Yazıcıoğlu, Gemlik 
Gümrük Müdürü 
Şaban Sözüpek, 
Gümrük Muhafaza 
Müdürü İsmet

Erçetin, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel 
Sekreteri Agah Arda, 
Acel Elektrik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sırrı 
Kardeş, Alman 
Phoenix Contact 
Yönetim kurulu 
Başkan vekili Frank 
Stührenberg ve çok 
sayıda davetlinin 
katıldığı açılışta 
konuşan Sırrı 
Kardeş, Phoenix 
Contact’ın 2007 
yılında Hannover 
Fuarı’nda Başbakan 
Erdoğan’a verdiği 
sözü tutarak, kur
dukları Acel Elektrik 
firması ile ortaklaşa 
yatırım gerçekleş 
tirdiğini söyledi. 
Ekonomik krizden 

eskisinden daha 
hızlı büyüyerek 
çıkan ve üretim 
sahalarına yeni 
yatırımlar ekleyen 
Phoenix Contact’ın 
gelen taleplere 
cevap verebilmek 
için 2011 yılında 
itibaren rotasını 
Türkiye’ye çevirdiği
ni söyleyen Sırrı 
Kardeş, "Kısa 
zamanda 200 kişiye 
iş imkanı sağlaması 
beklenen ve ürün
lerinin yüzde 100’ü 
nü ihraç eden Acel 
Elektrik’e Phoenix 
Contact üçte bir 
oranında stratejik 
ortak oldu" dedi. 
Kardeş, 50’ye yakın 
ürünün tedarikçisi 
olan ve bunların 
tamamını dünyaya 

ihraç eden Acel 
Elektrik’in kurdukları 
tesiste 34 işçi 
çalıştırdıklarını, bu 
sayının 2011 sonuna 
doğru 100’e çıka
cağını, ürün çeşidini 
100 ve 150 ye çıkara
cağını, bu ürünleri 
Gemlik’ten ihraç 
edeceğini söyledi. 
Kardeş, konuşma 
sında 2010 yılında 
10 kişi ile 400 metre 
kare alanda üretime 
başlayan tesisin, 
şimdiden eleman 
sayısını 34’e, üretim 
alanını ise 1250 
metrekareye 
çıkardığını, yıl 
sonunda 4 milyon 
Euro ihracat yapıla
cağını söyledi.
ÜRETİMİN TAMAMI 
İHRAÇ EDİLECEK

Daha sonra konuşan 
Alman Phoenix 
Contact Yönetim 
Kurulu Başkan tem
silcisi Frank 
Stührenberg ise fir
malarının Almanya 
da Blomberg, 
Lüdensc Heid, Bad 
Pyrmort olmak üzere 
üç, Polonya, Çin, 
Hindistan, ABD ve 
Brezilya da birer 
üretim tesisi bulun
duğunu, son olarak 
u'd TüıAîye’ye yatının 
yaptıklarını söyledi. 
Türkiye’de Kardeş 
Ailesi ile 25 yıldır 
süren güvenin 
devam ettiğini, Sırrı 
Kardeş ve ailesi ile 
ilişkilerini 
sürdürdüklerini 
belirterek, şirket
lerinin Brezilya’da 
ürettikleri bir çok 
klemens çeşidinin 
artık Türkiye de 
üretildiğini belirtti. 
Polonya’daki bazı 
üretim hatlarının da 
Türkiye’ye kaydıra
caklarını söyleyen 
Alman yönetici, 
"Türkiye’de 150 
çeşitin üzerinde 
Phoenix Contact 
ürünü üretilmesi 
planlanmakta. 
Üretilen ürünlerin 
yüzde 100’ü ihraç 
ediliyor. Türkiye’deki 
tesisin ürettiği 50 
ürün için ACEL 
Elektrik ‘Tedarikçi’ 
ilan edildi. Yani, bu 
50 ürünü tüm dünya
da sadece Türkiye 
üretecek" dedi.
Stührenberg, 
Türkiye de yatırım 
yapmaktan memnun 
olduklarını, 2007 
yılında Başbakan 
Erdoğan’a verdikleri 
sözü tutmuş olmak
tan da memnun 

olduklarını söyledi. 
Daha sonra söz alan 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise tesisin 
kurulmasında emeği 
geçen herkese 
teşekkür etti. 
Türkiye’nin son 
birkaç yılda adım
larını katlayarak 
büyümeyi yüksettiği- 
ni, genç ve iyi eği
tilmiş bir nüfusa 
sahip olduğumuzu 
belirterek, "Böyle bir 
üikeo'e yatırım yap
mak isteyen her 
kese kapımız açıktır. 
Gemlik her anlamda 
hızlı büyüyen bir 
ilçedir. Okullaşma 
oranı yüzde 100 
gerçekleşmiş, teknik 
eğitim gencin oranı 
yüzde 70’i bulmuş
tur. Gemlik için bu 
yatırım şans olduğu 
kadar, yatırımcılar 
içinde Gemlik 
şanstır. Bize düşen 
her türlü desteği 
yatırımcıya vermeye 
hazırız. Onların 
sorunlarını bizim 
sorunlarımız kabul 
ediyoruz. Çözüm 
sözü veriyoruz.
Ülkemizin yatırım 
ihtiyacı ve istihdam 
ihtiyacı olan bir 
ülkedir. Bu sözü 
tüm yatırımcılara 
veriyoruz." dedi. 
Daha sonra tesisin 
kurdelesi birlikte 
kesilerek, tesis 
yatırımcılar ve 
konuklarla gezildi. 
Acel Elektrik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sırrı 
Kardeş, Kaymakam 
Bilal Çelik ve davet 
lilere, çalışmalar ve 
üretim hakkında 
bilgi verdi.
Açılış töreni verilen 
ikramla son buldu.
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Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, Balıkpazarı’nda konuştu

Kayaoğlıi; "Gemlik ! şantiyeye çevirdiler"

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu’nun 
Balıkpazarı’nda 
yaptığı konuşmada; 
“Genel seçimlere az 
bir zaman kaldı 
mevcut iktidar 
Her yerde seçim 
fırsatçılığı yapılıyor. 
Gemlik'te de 

malum ahlaksızca 
yapılan pazarlıklar 
ile Belediye 
bunların eline geçti. 
Belediye’de 
yolsuzluk olmuştur 
kim yaptı buna 
yargı karar 
verecektir.
Gemlik’in bu günkü 
durumu da ortada 
Gemlik’in her yeri 

şantiye alanına 
döndü. Hazırlıksız, 
plansız, programsız 
çalışma göstererek 
kendi reklamlarını 
yapıyorlar, sağa sola 
tabela asmak için 
hem pazara giden 
vatandaşı hem 
pazarcıları mağdur 
bıraktılar bunların 
seçim e yetişemeye- 

ceği belli 1 hafta 
önce tebliğ edilerek 
pazarı kaldırdılar.
Ya Belediyecilikten 
anlamıyorlar veya 
amaçları başka. 
Türkiye’de en çok 
yolsuzluk AKP li 
yöneticiler ve 
Belediyelerde 
gerçekleşiyor.
Örnek Gürsu,

Yıldırım en 
yakınımızda gelişen 
yolsuzluklar.
Dindarlıktan 
bahsediyorlar 
inanın bu gün 
şeriat olsa AKP li 
yöneticilerin çoğu 
kolsuz veya tek 
kolla gezerlerdi. 
12 Haziran sonrası 
Ülke genelinde de

Gemlik’te de 
bunlardan ve 
bunlara çanak 
tutanlardan 
hesap soracağız. 
İlk yerel seçimde 
de Gemlik 
Belediyesi’ne Üç 
Hilalli Bayrağı 
dikerek Gemlik e 
hak ettiği hizmeti 
getireceğiz ”
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Kaymakamlık Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası nda kıran kırana 

mücadele devam ediyor

Gemlik Kaymakamlık 
Gümüş Ayak 
Başketbol Turnuvası 
kıran kırana devam 
ediyor.
Dün Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılan karşılaşma
da günün ilk maçın

da Muhasipler-Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
arasındaki birinci 
periyot 11-9, ikinci 
periyot 29-23 
muhasiplerin üstün
lüğünde geçti. 
Üçüncü periyotta

Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu, 
bu periyotta maça 
ortak olmaya çalıştı, 
ancak bu yeterli ola
mayınca Muhasipler 
- Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nu

61-57 mağlup etti. 
Muhasipler adına 
Olcay 26 sayı üre
tirken, Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu adına M. Emin 
28 sayı üretti.

YAŞAM ATÖLYESİ -

BAMESA 64-45 
Günün ikinci maçın
da Yaşam Atölyesi - 
Bamesa birinci peri 
yot Bamesa’nın 
üstünlüğünde 
geçerken, 2,3 ve 4. 
periyotta ağırlığını 
koyan Yaşam

Atölyesi, 
Bamesa karşısında 
oyunu 64 - 45 
kazandı.
Bamesa adına 18 
sayı üretirken, 
Yaşam Atölyesi 
adına Tuğbay, 
potaya 23 sayı attı.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac/ de ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'S
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 34-1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Miimkespor 1 fienılik Belediyespor :6

U13 futbol takımnın 
maçları devam edi 
yor.
18 Mayıs günü 
Mudanya Burgaz 
sahasında oynanan 
karşılaşmada, 
Gemlik Belediye 
spor Mütareke 
spor’a fark attı.
6-1 biten karşılaş
mada gençlerimiz 
çok güzel oyun 
çıkardılar.
Maça hızlı başlayan 
gençlerimiz özellikle 
2. yarıda çoştu.
Skoru 6-1 yaparak 
başarılı bir sonuç 
elde etti.
İlk yarı da Orhan 15. 
dakikada yakaladığı

topu gole çevirerek 
takımını 1-0 öne 
geçirdi.
Mustafa 22. dakika
da 2. golü attı. 
İkinci devrede yine 
Mustafa takımına 3. 
golü 46. dakikada 
kazandırırken, Onur 
50, Furkan Seldar 
55, Ali Budak 57 
dakikada attıkları 
ard arda goller ile 
Gemlik Belediye 
spor, Mütarekespor 
karşısında 6-1 
galip getirdiler.

GEMLİK 
BELEDİYESPOR 6 
UMURSPOR 0 
21 Mayıs 2011 günü

Gemlik 
Belediyespor 
Umurspor karşılaş
masında Gemlik 
Belediyespor rakibi
ni gol yağmuruna 
tuttu.
Karşılaşmanın 
başından itibaren 
üstün bir oyun 
çıkaran Gemlik 
Belediyespor 
Furkan, Mustafa, 
Batuhan ve Onur’un 
attığı iki golle 
Umurspor’un kalesi
ni bombardumana 
tuttu.
Karşılaşma Gemlik 
Belediyespor’un 6-0 
lık yengisiyle son 
buldu.
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Yeni stadyumun temelil Haziran’ıla atılıyor
UEFA'nın en son kriterlerine uygun olarak yapılacak yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli 

stadyumda 207 engelli koltuğu bulunacak. 70 loca, 851 kişilik tuvalet, 85 kapı, 96 turnike, 
otoparkları ve yeşil alanlarıyla Türkiye'nin en modern stadyumunu inşa edilecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılacak olan 
yeni ştadyum ihale
siyle ilgili itiraz 
Kamu İhale 
Kurulu'nca red
dedilirken, Başkan 
Recep Altepe, dev 
yatırımın temelini 1 
Haziran Çarşamba 
günü atacaklarını 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Başbakan
Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Bülent Arınç 
ile birlikte katıldığı 
MÜSİAD'ın sabah 
kahvaltısında 
Bursasporlulârın 
merakla beklediği 
stadyum müjdesini 
verdi. AK Partili 
milletvekili aday

larının da katıldığı 
toplantıda konuşan 
Başkan Altepe, iha
leyle ilgili sorunların 
ortadan kalktığını ve 
stadyumun temelini 
1 Haziran Çarşamba 
günü atacaklarını 
söyledi.
Büyükşehir 
Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığında 17 
Şubat'ta yapılan ve 
31 firmanın katıldığı 
ihaleyi en uygun 

teklifi veren Gintaş 
firması kazanmıştı. 
İhalenin ardından 
yasal sürenin dol
ması beklenirken, 
katılımcı firmalardan 
biri Kamu İhale 
Kurulu'na itirazda 
bulunmuştu. İtirazı 
değerlendirmeye 
alan Kamu İhale 
Kurulu, itirazın red
dine karar verdi. 
Sabah saatlerinde 
kararın ellerine 
ulaştığını belirten

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, ihaleyle ilgili 
sorunların ortadan 
kalktığı ve yeni 
stadyumun temelini 
1 Haziran Çarşamba 
günü atacaklarını 
müjdeledi.
Şartnameye göre 
ihaleyi alan Gintaş 
firması, yer teslim
inin ardından 450 
gün içinde inşaatı 
tamamlayacak. 
Tek parti iktidarının 

avantajlarını 
Bursa'da da en iyi 
şekilde kullandık
larını dile getiren 
Başkan Altepe, 
"Yıkımı yıllarca süre
cek olan binaları yık
abiliriz. İşte Tekel 
binası birkaç gün 
içinde tamamen 
yıkılıyor.
Başbakanımız, 
Bursa'da stadyum 
için 50 milyon TL 
ödenek desteği 
yapacaklarını ve 
mevcut stadyumu da 
yeşil alan olarak 
Bursa'ya kazandıra
caklarını müjdeledi. 
Bizde stadyumun 
temelini Çarşamba 
günü atıp, inşaatı 1,5 
yıl içinde bitirmeyi 
amaçlıyoruz" dedi. 
UEFA'nın en son 
kriterlerine uygun 

olarak yapılacak 
yaklaşık 45 bin 
kişi kapasiteli 
stadyumda 207 
engelli koltuğu bulu
nacak. 70 loca, 851 
kişilik tuvalet, 85 
kapı, 96 türnike, 
otoparkları ve yeşil 
alanlarıyla 
Türkiye'nin en mod
ern stadyumunu 
inşa edilecek. 
Trafikte bir sorun 
yaşanmaması için 
gerekli bağlantı yol
larının sağlanması 
için çalışmalar hızla 
sürüyor. Stadyumun 
hemen karşısında 
yapılacak olarak 
Hüdavendigar 
Odunluk Kent Parkı 
ile bölgeye yaklaşık 
1 milyon metrekare
lik yeşil alan 
kazandırılacak.

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 Aîım, Satım KiralamaHizmetlen

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGC BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
-■ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 Aii 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

Fransa'da Bursa rüzgarı
Lyon’da düzenlenen 
‘Türk Kültür 
Festivali’nde gösteri 
yapan ve konser 
veren Bursa Mehter 
Takımı ile Tahtakıran 
Kılıç-Kalkan Ekibi 
gönülleri fethetti. 
Festivalde sema 
gösterisi yapan 
semazenler ve el 
sanatlarını 
sergileyen BursalI 
zanaatkârlar da 
büyük ilgi topladı. 
‘Türk Kültür 
Festivali’nin açılış 
töreninde İstiklal 
Marşı’nın yanı sıra 
Fransız Milli Marşı’m 
da seslendiren 
Mehter Takımı, 
‘Ceddin Deden’, 
‘Gençosman’, 
‘Estergon Kalesi’, 
‘Türkler Geliyor’ ve 
‘Türkiye’m’ gibi 
sevilen marşlarıyla 
festivale katılan 
Türkler ve 
Fransızları coştur
du. Mehter takımına 
eşlik eden Bursa 
Tahtakıran Kılıç- 
Kalkan Ekibi de 
gösterileriyle büyük 
beğeni topladı.

Bursa Karabaş-i Veli 
Dergahı Kültür 
Merkezi Semazen 
Grubu da sunduk
ları sema töreniyle 
festivale renk kattı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Mehter Takımı ile 
Bursa’dan festivale 
katılan sivil toplum 
kuruluşları, Bursa’yı 
ve Türk kültürünü 
tanıtan el sanatları 
stantlarıyla da festi
val ziyaretçilerinin 
ilgi odağı oldular. 
2010 yılında da aynı 
festivale katıldık
larını belirten Bursa

Mehter Derneği 
Başkanı Mesut 
Özkeser, “Fransa 
başta olmak üzere 
Avrupa’da yaşayan 
gurbetçilerimiz 
arasında sosyal ve 
kültürel dayanış
mayı amaçlayan 
‘Türk Kültür 
Festivali’ne Bursa 
ve Türkiye adına 
katılmaktan gurur 
duyuyoruz. Gerek 
Türk kardeşlerimizin 
gerekse Fransız 
halkının göstermiş 
olduğu yoğun ilgi
den çok mem
nunuz’’ dedi.
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Mam ceza ılöııeıııi bitti! Benzine sümriz indirim!
Durdurularak ceza 
yazılması uygula
masına geçildi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü trafikte 
kural ihlallerinin 
önlenebilmesi ve 
denetimden bekle
nen sonuçların 
alınabilmesi için 
harekete geçti. 
Arkadan yazılan 
cezanın kurallara 
riayette çok fazla 
artısının olmadığını 
tespit eden Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı yeni bir 
çalışma başlattı. 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 116'ncı 
maddesine aykırı 
davranan araçların 
plakasına göre 
ceza yazılmaması 
istendi.
Bundan böyle 
sürücülerin plakası
na göre değil 
durdurularak ceza 
yazılması uygula
masına geçildi. 
Sabah'ın haberine 
göre, trafikten 
sorumlu Emniyet 
Genel Müdür 
Yardımcısı Osman

Karakuş, bu amaçla 
81 İl Emniyeti'ne bir 
genelge göndererek 
KTK'nın 116'ıncı 
maddesinin nasıl 
uygulanması gerek
tiğini anlattı. Osman 
Karakuş, daha önce 
yayınladıkları genel
geye dikkat çekerek 
şöyle dedi: "Kural 
ihlali yapan 
sürücülere kanunu 
işlem yapılırken 
karşılaşacakları 
riskler konusunda 
bilailendirme ve 
bilinçlendirme 
yapılmasının yol 

kullanıcıları 
üzerindeki etkisi 
daha fazla olduğu 
göz önünde bulun
durulacak.
İmkanlar dâhilinde 
ihlalde bulunan 
sürücünün yüzüne 
karşı işlem yapıl
masına önem ver
ilsin." Karakuş, yeni 
talimatta "Konu 
Genel 
Müdürlüğümüzce de 
takip edilecektir ve 
aksine hareket eden 
personel hakkında 
gerekli yasal işlem 
yapılacaktır" dedi.

Benzinin satış 
fiyatında 4 kuruşluk 
indirime gidildi. 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litresi 4,16 
liraya indi. 
Akaryakıt ürün
lerinden 95 ve 97 
oktan benzinin 
perakende satış 
fiyatı, bugünden 
geçerli olmak üzere, 
litrede ortalama 3-4 
kuruş indirildi. 
Akaryakıt dağıtım 
şirketlerinden Petrol 
Ofisi (PO) bayi
lerinde 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
satış fiyatı, 
Ankara'da 4,20 
liradan 4,17 liraya, 
İstanbul ve İzmir'de 
4,19 liradan 4,16 
liraya indi. 97 oktan 
kurşunsuz benzinini 
fiyatı ise Ankara'da 
4,21 liradan 4,19 
liraya, İstanbul ve 
İzmir'de ise 4,23'ten 
4,21 liraya düştü. 
BP bayilerinde 
indirim sonrası 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
Ankara ve İstanbul'
da 4,1b lira, İzmir'de 
4,15 liraya geriledi.

97 oktan benzin de 
üç ilde de 4,29 
liradan 4,25 liraya 
indi.
OPET bayilerinde 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litresi 
Ankara ve İstanbul'
da 4,19 liradan 4,15 
liraya, İzmir'de 4,18 
liradan 4,14 liraya 
düştü. 97 oktan 
kurşunsuz benzin 
Ankara ve İstanbul'
da 4,18 lira, İzmir'de 
ise 4,17 liradan satıl
maya başlandı.
Shell bayilerinde ise 

95 oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
Ankara ve İstanbul'
da 4,16 lira, İzmir'de 
4,15 liraya indi. 
İndirim sonrası, 97 
oktan kurşunsuz 
benzinin litresi ise 
4,29-4,30 liradan 
satılıyor.
Dağıtım firmalarının 
belirlediği tavan fiy
atlar, rekabet ve 
serbesti nedeniyle 
şirketler ve kentlere 
göre küçük çaplı 
değişiklikler gös
teriyor.

Kapasite kullanımı arttı!
İmalat sanayi 
genelinde kapasite 
kullanım oranı, 
Mayıs ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
1,9 puan, bir önceki 
aya göre ise 0,3 
puan artarak, yüzde 
75,2 seviyesinde 
gerçekleşti.
Bu oran, şubatta 
yüzde 73, martta

yüzde 73.2, nisanda 
yüzde 74.9 olmuştu. 
Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen ve Mayıs ayın
da imalat sanayi
inde faaliyet göste 
ren 1,814 işyerinin 
katılımıyla gerçek
leştirilen "imalat 
sanayinde kapasite 
kullanım oram"

sonuçları açıklandı. 
Buna göre, geçen 
yıl Mayıs ayında 
yüzde 73,3 olan 
kapasite kullanım 
oranı, 2011 yılı 
Mayıs ayında yüzde 
75,2 olarak belirlen
di. Kapasite kul
lanım oranı, Nisan 
ayında da yüzde 
74,9 düzeyindeydi.

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN * • ‘SL %

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM ®

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

NÖBETÇİ 
ECZANE

23 Mayıs 2011 Pazartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12

| Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94M 

L
1 
K

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
Anıtür 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 bo 88

RELEDİYE

Santral 5İ3 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 Takai 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 si3 w 7B
MAR-PET 5,3 3o 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Bayza Patrol 513 01 03

Gemlik Körfez
MMEinniiJiiıtıiiiviıftattiiittüAâflMi

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3974 

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)

MlillIlMIÎ
VENÜS SİNEMASI 

ÇIĞLIK 4 
I1.30-I4.00-I6.15- 

l8.30-2l.00 
AH YOĞU

11.30-14.00-I600 
BİR AVUÇ DENİZ 

I8.30-20.45 

Rezervasyon



İGemlikKErfezl

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 
. alacak

Herkes içi»
CHP İS

Kılıçdaroğlu 
geliyor...
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
BursalIlar ile 
kucaklaşmaya geliyor....
29 Mayıs 2011
Saat 16.oo’da 
Çalışan, Üreten ve 
Hakça bölüşen 
Türkiye için 
Gökdere Bulvan’nda 
buluşalım...



Ana Sınıfı
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

Ücretlerimize

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla aitlere en yakın özel okuluz

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentllkogretim.k12.tr

8.000 TL

tamwriuiMnmui
özel Aykent ilköğretim okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,

■ L A 1

8.000 TL

okulumuzun YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Zb Mayıs ZU1I Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Marmara Denizinin 
güneyinde 

korkutan çekilme
Marmara Denizi'nin güneyinde 
kalan Karacabey ilçesine bağlı 
Yeniköy'deki 20-25 metrelik deniz 
çekilmesi vatandaşları korkutu 
vor. Haberi sayfa 9’da

tt

M lıciii B Senliği Mili
Vı.ı

7. Geleneksel Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri Kutlama programları 
Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından start verildi. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Açık Pazar
Geçtiğimiz Salı günü evden çıkıp işe doğru 

geldiğimizde her zamanki yolumuzdan, yani 
Ilıca Caddesi’ne direksiyon kırdığımda, pazar 
yerinin bu caddede de kurulduğunu gördüm.

Zorunlu dönüş yapıp, dere boyundan İstiklal 
Caddesi yoluyla iş yerimize gittik.

Her tarafta bir karmaşa vardı.
Esnaf ne yapacağını şaşırmış, vatandaş 

alışveriş ettiği esnafını bulamıyordu.
Ilıca Caddesindeki işyerleri sahipleri de bu 

işten hoşnut değildi.
Çimentocu, keresteci, zeytinci mallarını sevk 

edemiyordu. Devamı sayfa 4’de

KAYALAR KAFE’DE KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ,,.

Muhteşem manzarası ile bitlikte en Kel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Diiğin tNp i Kokteyl i Kurum Te|; 5k^6%murbe? 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

http://www.aykentllkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Orhaneli Çınarcık Köyü...
“Orda bir köy var uzakta... O köy bizim 

köyümüzdür” demiş ozan... Demesine de 
gitmezsen görmezsen köydeki yurttaşlara 
dokunmazsan o köy senin nasıl olacak?

Pazar günü Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nden telefon;

“Orhaneli’nin Çınarcık Köyü’nde “Hayır 
Günü” var.

Gençlerimizin hazırladığı kırtasiye 
malzemeleri ve giysilerle katkıda bulu
nacağız siz de gelir misiniz?”

Böyle bir öneriye “hayır” denir mi? 
Biz de diyemedik.
Hazırlandık ve yola koşulduk.
ADD’li gençler köyün yabancısı değiller.
“Eğitim de taşımalı sisteme geçil meşin

den sonra, birçok köyümüzde ulusal 
bayramlar kutlanmaz, İstiklal Marşı 
söylenmez ve yüce bayrağımız göndere 
çekilmez oldu “diyerek 23 Nisan’da da 
köyü ziyaret etmişler.

Çocuklara oyuncak vermişler.
Birlikte bayram kutlamışlar.
Henüz talan edilmemiş doğanın görkemi

ni gözleyerek 2 B Yasası’n dan yararlan
mak umuduyla ormanın içine kondurulan 
yapıları, açılan gös termelik sözde tarım 
alanlarını izleye rek Çınarcık Köyü’ne 
doğru yol aldık.

Köye yaklaşırken iki yarın buluşma nok
tasında bir göletle karşılaştık.

önce sulama amaçlı düşünülen ancak 
sonrasında elektrik elde edilmesine de 
karar verilen Çınarcık Barajı çam orman
larının arasında muhteşem bir görüntü.

Köye yaşam katmış.
Kim bilir belki de gölet içinde oluşan 

adacık köyün ekonomisine de can verir.
Köyün çıkışında araçlarımızı park ettik ve 

“hayır” alanı olarak belirlenen eğitim ve 
öğretime kapalı okulun bahçesine doğru 
yöneldik.

Bahçede yöresel kıyafetleriyle gençler 
karşılıyor konukları.!.

Yerlere yaygılar serilmiş.
Şehirden gelecekler için de masa ve san

dalyeler konulmuş...
“Hayır günü” bir gelenek.
Çevre köylerde her yıl düzenleni yor.
Çınarcık Köyü de üç yıldır gerçekleştin 

yor ve yaşatmaya da kararlı...
Çevre köylerden ve kentten gelen yakın

larla “bir buluşma ve dayanışma 
ortamı”yaratılıyor. Mevlüt okunuyor... 
İkramlar yapılıyor.

Sazlar çalınıyor, türküler çağrılıyor.
En sonunda gerçekleştirilen açık arttır

mayla da etkinliğe katılanların “hayır”larıy- 
la elde edilen gelir köy sandığına irat 
kaydediliyor.

Çınarcık Köyü Orhaneli'ne 2 kilometre 
uzaklıkta, karaçam ormanları ile kaplı.

Orhaneli’nin en uzak köyü...
Köyde 90 hanenin bacası tütüyor.
150 haneye yakın insanı da göç vermiş 

köy.
İşsizlik ve göç her dağ köyü gibi Çınar- 

cık’ta da sorun.

7. Geleneksel Okul 
Öncesi Eğitim 
Şenlikleri Kutlama 
programları Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan start verildi. 
İlk çalışma olarak 
önceki gün 21 
Resmi ve özel 
kurumun hazırlamış 
olduğu Okulöncesi 
El Sanatları 
sergisi açıldı. 
Sergi de "Çocuk 
Hakları" konulu 
resim yarışmasında 
ödül alan öğren

Omi Mil Personeline yangın lilılmi

Eğitim taşımalı gerçekleşiyor.
20’ye yakın öğrenci her gün 15 km 

ötedeki Erenler’deki ilköğretim okuluna 
gidiyor. Köy halkı geçimini hayvancılık ve 
ormancılıkla sağlamaya çalışıyor.

Yukarıda da söz ettiğim gibi Çınarcık 
Baraj Gölü köyün umudu...

Akıllı ve aklicı vurgundan talandan arın
mış planlar tıpkı yöredeki ormanlar gibi 
umutları yeşertir.

Yeter ki istensin....

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sivil 
Savunma Uzmanlığı 
Şube Müdürlüğü, 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
binalarda görevli 
özel güvenlik per
soneline yönelik 
genel davranış ve 
yangın eğitim semi
neri düzenledi. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık 
Salonu’nda düzenle
nen eğitim programı
na, Sivil Savunma 
Uzmanlığı Şube 
Müdürü Hayrettin 
Avcu, güvenlik amir
leri ve güvenlik per
soneli katıldı. Bu tür 
seminerleri belirli 
periyotlarla gerçek
leştirdiklerini 
söyleyen Şube 
Müdürü Hayrettin 
Avcu, bu yılın ikinci 
toplantısında yak
laşan seçimleri ve

cilere ödülleri 
verildi.
Yapılan çalışmalar 
ziyaretçilerin 
büyük ilgisini 
çekti. Ziyaretçi 
katılımın sayısının 
yüksek oluşu okul 
öncesine Gemlik 
halkının ilgisinin bir 
sonucu olarak 
görüldü.
27 Mayıs 2011 tari
hinde Cuma günü 
saat 18:30'da ise 
İskele Meydanı 
gösteri alanında 
Halka açık okul 

havaların ısınmasına 
bağlı çıkabilecek 
yangın konusunu 
ele aldıklarını belirt
ti. Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı’na bağlı 
toplam 52 bina ve 
müştemilatlarda 
görev yapan yak
laşık 507 özel 
güvenlik personeline 
3 grup halinde 
eğitim verdiklerini 
ifade eden Avcu, 
“Ülkemiz ve 
Bursa’mız seçim 
sürecine girdi. 
Büyükşehir

öncesi öğrencileri 
tarafından gösteri 
sunulacak.
Ayrıca, 31 Mayıs 
2011 tarihinde 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
okulöncesi eğitimde 
etkinlik çalışmaları 
öğrenciler ve gelen 
minik ziyaretçiler 
tarafından uygula
malı gerçekleştirile
cek. Bu uygulama 
da İlçede bir 
ilk olacak.
Okul öncesinden 
sorumlu İlçe

Belediyesi’ne bağlı 
binalar da insan 
sirkülasyonunun 
yoğun olduğu yer
lerdir. Bu yüzden 
özel güvenlik 
görevlilerimiz vatan
daşlara karşı daha 
hassas olmalı, kılık 
kıyafet yönet
meliğine daha 
düzenli uymaları 
gerekir. Ayrıca son 
günlerde hava sıcak
lıklarının da arta- 
maya başlamasıyla 
yangın riski de 
ortaya çıkmaktadır. 
Bu yüzden güvenlik

Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan ve bu 
çalışmaların 
organizasyonu 
sağlayan 
Bağımsız Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan emek 
veren bütün 
öğretmenlere 
teşekkürlerini 
sundular.
Bu çalışmalara 
bütün halkımızı 
davet ettiklerini 
belirtiler.

personelimizin, bina 
ve müştemilatlarda 
bulunan mevcut 
yangın söndürme 
cihazlarını doğru 
kullanımı önem arz 
etmektedir. 
Toplantıda bu konu
lara ve genel güven
lik tedbirlerine 
değindik” dedi. 
Konuşmaların ardın
dan uyulması 
gereken kıhk-kıyafet 
ve davranış kural
ları, yangın sırasın
da yapılacak 
davranışlar hakkında 
bilgi verildi.
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faslı Mm Mıâı altınlarını caUılar YazıYORUM

Bursa'da gayri
menkul zengini 
Leyla Oğuz'u el ve 
ayaklarını bağladık
tan sonra başına 
sert bir cisimle 
vurarak öldürüp, 
evdeki ziynet 
eşyalarını çaldıkları 
iddiasıyla yargılanan 
üç sanık ağır
laştırılmış ömür 
boyu hapis cezaları-* 
na çarptırıldı. 
Olay Fethiye 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Leyla 
Oğuz, evinde ziynet 
eşyalarını çalan 
kişiler tarafından 
başına sert bir 
cisimle vurularak 
öldürüldü. Leyla 
Oğuz'un cesedini 
torunu bulmuştu. 
Çevredeki güvenlik

Kamuna caıaii taslı »lam öMli
Bursa'nın merkez 
yıldırım ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
kamyonun çarptığı 
yaşlı adam 
kaldırıldığı has

Barsa'ıla 2010 mlrnıla 651 is femtsı nasanm
İş Teftiş Kurulu veri
lerine göre, Bursa'da 
2010 yılında bir 
önceki yıla göre iş 
kazalarında yüzde 
62'lik artış yaşandı. 
İş Teftiş Kurulu veri
lerine göre, Bursa'da 
2010 yılında bir 
önceki yıla göre iş 
kazalarında yüzde 
62'lik artış yaşandı. 
İş kazalarının 136'sı 
ölümlü, 453'ü yarala
malı, 145'i ise uzuv 
kaybı ile sonuçlandı. 
İş sağlığı ve güven
liği konusunda 
Bursa'nın sınıfta 
kaldığını söyleyen 
Mavi Akademi İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yetkilisi Güler 
Özkartal, bu artışın 
yaşanmasında, fir
maların ve işçilerin 
ihmalkârlığının 
büyük payı olduğu
nun söyledi. 

kameralarını izleyen 
polis, üç zanlıyı 
yakalamıştı. 
Haklarında, 2'nci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'Tasarlayarak adam 
öldürmek', 'Nitelikli 
yağma' suçlarından 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 
istemiyle dava 
açılan Mevlit 
Özdemir (38), Nuh 
Şafak (31) ve Mevlit 
Körpi'nin (32) 
yargılanması sona 
erdi.
Daha öne birbirlerini 
suçlayan sanıklar
dan Mevlit Özdemir, 
yazılı savunmada, 
pişmanlık duygu
larını dile getirdi. 
Eve hırsızlık için 
geldiklerini fakat 

tanede hayatını 
kaybetti.
Erikli Mahallesi Eflak 
Caddesi'nde mey
dana gelen kazada, 
Nevzat Torun (31) 
idaresindeki 16 BGY

İş Teftiş Kurulu'nun, 
2010 yılı rakamlarını 
değerlendiren 
Özkartal, "İş Teftiş 
Kurulu'nun 2009 yılı 
istatistiklerinde 
Bursa'da toplam 403 
iş kazası yaşandığını 
biliyoruz. Ancak 
2010 yılı verilerinde 
bu rakamın düşmesi 
beklenirken, 
yaşanan 651 iş kaza
sı ile yüzde 62'lik 
artışın ortaya çıkmış 
olması Bursa'nın iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda sınıfta 
kaldığını göstermek
tedir. " dedi.
Meydana gelen 651 
iş kazasında, 712 
erkek ve 39 kadın 
olmak üzere toplam 
751 kişinin zarar 
gördüğünü söyleyen 
Özkartal, "Maalesef 
Bursa'da yaşanan 
bu iş kazalarının 

alarm sistemini 
görünce dışarıda 
beklediğini belirten 
Özdemir, "Kimseyi 
öldürmedim.
Beraatımı istiyorum" 
dedi.
Duruşmada son 
sözünü söyleyen 
Mevlit Körpi ise, 
hırsızlık suçunu 
kabul ederken, 
kadının öldürülme
sine karışmadığını 
belirtti. Yaşlı 
kadının, Özdemir 
tarafından elleri ve 
ayaklarından bağla
narak evdeki korku
luklara asıldığını 
iddia eden Körpi, 
"Altınları alıp evden 
çıkarken, Leyla 
Oğuz'un nabzı atı 
yordu. 112 Acil 
Servise haber ver

89 plakalı kamyon, 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Mevlu Ay'a (73) 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan Ay, 
kaldırıldığı

136'sı ölümle, 453'ü 
yaralanma ile 145'i 
ise uzuv kaybı ile 
sonuçlandı." 
diye konuştu.
Özkartal, 2010 yılı 
rakamlarında iş 
kazalarının oluş 
şekline göre 
bakıldığında, makine 
ve tezgahlarda mey
dana gelen 220 iş 
kazası ile fab
rikaların başı çek
tiğini söyledi.
Özkartal, kazaların 
yaşanmasında en 
büyük nedenin fir
maların ve işçilerin 
ihmalkarlığı 
olduğunu ifade etti. 
Meydana geliş şek
line göre, diğer 
kaza çeşitlerine 
bakıldığında 
153'ünün malzeme 
düşmesi ve 115 
düşme, elektrik 
çarpması ve 145 

mek istedim Nuh 
kabul etmedi. Sonra 
22 bin TL'ye bozdur
duğumuz altınları 
paylaştık. Benim de 
annem, babam ve 
bir eşim var. Böyle 
bir olay karıştığımız 
için çok pişmanım. 
Ancak kimseyi 
öldürmedim" dedi. 
Nuh Şafak'ın, hırsı
zlık suçunu kabul 
edip cinayete karış
madığını söylediği 
duruşma sonrası 
mahkeme heyeti, 
tutuklu üç sanığa, 
'Bir suçu kolaylaştır
mak için adam 
Öldürmek' suçundan 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis, çaldık
ları altınlar için ise 
her birine 13'er yıl 
hapis cezası verdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Eczaneler sıkıntıda!..

hastanede yapılan 
müdahelelere 
rağmen hayatını 
kaybetti. Kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

farklı türde kaza 
yaşandığını 
dile getiren 
Özkartal, bu 
kazalara yakından 
bakıldığında, ortak 
nedenin, firmaların 
ve işçilerin ihmalkar
lığı olduğunu savun
du. Bu artışların, 
2011 yılında da 
yaşanmasının 
muhtemel 
olduğunu açıklayan 
Özkartal, şöyle 
dedi: "Bursa'da bu 
kazaların daha da 
artmaması ve iş 
kazalarının azaltıl
ması için firmalar 
iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimine 
önem vererek, 
işçilerini bil- - 
inçlendirmelidir. 
Aksi taktirde söz 
konusu kazaların 
artması kaçınıl
mazdır. "

‘Gernlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

Eczaneden geçinenler, (Eczacı, 
eczanede çalışanlar, depolar) dertli...

Türkiye’de 20 binin üzerinde eczane 
varmış...

Sahipleri ve çalıştırdığı ortalama kişi 
. sayısını hesapladığınızda, yaklaşık 80- 

90 bin aile eczanelerden para kazanı 
yor, buradan kazandığı parayla geçimini 
sağlıyor..

Bu aileler giderek artan sağlık kao
sundan rahatsız..

Sesini duyurmak istiyor.
Ancak kulak veren yok.
Dinleyen yok..
Ben iktidara şimdiden söyleyeyim;
Seçim öncesinde, AKP eczacılardan 

hiç umutlanmasın.
Ateş püskürüyorlar.
Sizi bir kaşık suda boğacaklar..
Onlardan, Eczane ailesinden iktidara 

oy yok.
Sayın okurlarım; Size burada ayrıntılı 

olarak, Sorunlarını sıralamaya kalksam 
bu sayfa yetmez.

Hemen her gün sorunlarımızı çözmeye 
çalışan, güler yüzleriyle, zamanında 
hem doktorunuz, hem de dostunuz olan 
bu insanlar çok sıkıntılı..

Şikayetleri,^ devlet bürokrasisinin 
onlara sürekli şekilde kuşkuyla bak
masıyla başlıyor...
Ak Parti’nin ilaç satışı ve dağıtımı poli

tikalarına kadar uzanıyor.
İşin özü şu...
“Ak Parti eczacıyı ortadan kaldırmak 

istiyor” ...
İlaçların büyük bir kısmı marketlerde 

de satılması, Sağlık Bakanlığınca 
düşünülüyor.

Eczacılar odası, belki kamuoyu pek 
farkında değil, ama bu ülkenin en 
sağlam ve en iyi organize olmuş sivil 
toplum örgütlerinden biri.

Özgürlüklerden ve cumhuriyet değer
lerinden hiç ödün vermeyen, bu ülkenin 
değerlerini bilen, toplum konularına 
katkısı olan bir sivil toplum kuruluşu..

Bundan dolayı da iktidar ile zaman 
zaman ters düşüyorlar.

Ancak, laflarını da hiç yutmuyorlar. 
Korkusuzlar.

Sayın Bakan; Ben açık olarak 
söyleyeyim, sonra başın ağrır.

İşleri durmadan karıştırıyorsun.
O sıkı yapıştığın koltuğundan olursun.
Zira bu eczacılar tekin insanlar 

değiller.
Üstelik bu toplumun ihtiyacı olan, bu 

toplumun en iyi nabzını tutan kesim...
iyi organize olurlarsa, insanı fena 

çarparlar.
Ey Eczacı arkadaşlarım doğrularımı 

söyledim mi ?..

TFMAâ “SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
adri GÜLER
adri_guler@hotmail.com

Açık Pazar
Çarşı Deresi’nde başlayan düzenleme nede 

niyle pazar yerinin değişikliği zorunlu oldu.
Daha öncede pazarın kurulduğu Hürriyet 

Caddesi bu iş için uygun yerdi.
Ama iş o kadar birden gerçekleştirildi ki, 

esnaf da, vatandaş da bu işten memun 
kalmadı.

Karmaşa ikinci hafta da devam etti.
Zamanla oturur diyoruz.
Ama bir süre sıkıntı çekileceği belli.
Bana gelen yakınmalardan biri de bilhassa 

bayanlardan.
Pazar yerinin merkeze daha uzak kalması 

nedeniyle yapılan arışverişleri taşımak zorluk 
yaratıyor.

Bayanlar bu bölgeye daha sık otobüs kon
masını istiyorlar.

Bizden duyurması.
Ilıca Caddesi’nin gün boyu trafiğe kapanma 

sı, İstiklal Caddesi’nin yükünü arttırdı.
Yaz başlangıcında dışarıdan gelenler çoğal 

dıkça, İstiklal Caddesi’ndeki araç sıkışıklığı 
Karsak Köprüsü’ne kadar uzuyor.

Trafik işkencesi bir kat daha arttı.
Buna çare bulunmalı.
İstiklal Caddesi artık geliş gidiş yükünü 

taşımıyor.
Alternatif yol bulunup yazlıkçılar gelmeden 

çözüm üretilmeli.
Salı akşamı eve gidişimizi de bu kez 

Hürriyet Caddesi’ni kullandık.
Pazarcı esnafı tezgah kapattıktan sonra 

bütün çöpünü bırakıp gitmiş.
Caddenin pazar sonrası hali görülmeye 

değmez. Tonlarca çöp caddede temizlenmeyi 
bekliyordu.

Terminale doğru yaklaştığımızda temizlik 
işçilerinin pazarcıların atıklarını temizlemeye 
başladıklarını görünce anladım ki bu iş 
belediyenin sırtında.

Pazarcı çöplerinin temizlenmesinden sonra 
caddelerin mutlaka su ile temizlenip dezen
fekte edilmesi gerekir.

Yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama 
gördüğüm manzara beni ürküttü.

Dün günüm Bursa da geçti.
Bir ara Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan 

raylı sistemin durumunu gözlemledim.
Orası da karmakarışık.
Araçların girememesi, esnafı sıkmış durum

da oraya da bir çeki düzen verilmeli, esnafın 
istekleri dikkate alınmalı.

Yolun daha sonra eski Belediye Sarayının 
bulunduğu bölgedeki pazar yerine düştü.

Geçmiş yıllarda sık gittiğim bu açık pazarı 
boydan boya gezdim.

Tek kelime ile pazara bayıldım.
Pazarcı esnafının düzeni, ürünlerin kalitesi, 

üzerlerindeki etiketleme sistemi, pazarı'. te 
mizliği herşey mükemmel.

Sanırım bu pazar her gün açık.
İnsanlar rahatlıkla pazar ihtiyacını gideriyor.
Bizdeki pazarları gördükçe, ilgililer bir de 

Bursa pazarını görsünler derim.

Pazarcı giderken geride 
tonlarca çöp inrakıynr
İlçemizin en büyük 
pazarı olan Salı 
Pazan’mn yerinin 
Hürriyçt Caddesi ve 
ara sokaklar ile Ilıca 
Caddesi’ne alın
masından sonra 
karışıklık devam 
ederken, vatandaş 
alışveriş ettiği 
esnafını bulmakta 
zorluk çekmeyi 
sürdürüyor.
Salı Pazarı esnaf ise 
akşam alışveriş 
sona erdikten 
sonra tezgahını 
kapatıp, Gemlik’ten 
giderken geride 
tonlarca çöp 
bırakıp gidiyor. 
Pazarcı esnafı tez
gah açtığı yer 
büyüklüğünde 
belediyeye işgaliye 
öderken, geride 
bıraktığı çöpü 
temizlemek de 
belediye ye 
düşüyor.
Saat 21.00 e 
doğru tamamen 
kapanan Sah 
Pazarı, bu saatten 
sonra sabahın 
ağarmasına kadar 
Belediye Temizlik 
işçileri tarafından 
temizleniyor.
Sabah işlerine 
giden vatandaşlar, 
bir gün önce pazar 
kurulan caddeleri 
temiz görüyor 
ancak, gece 
sabaha kadar tonlar
ca çöp, onlarca çöp 
kamyonları ile 
kaldırılıyor.

Çlçekûzii Barajı 2Q12'de Bilecek
'Bin Köye Bin Gölet 
Projesi1 kapsamında 
Bursa'da yapımı 
devam eden 
Çiçeközü Köyü 
Barajı'nın, 2012 
yılının Ağustos ayın
da tamamlanması 
hedefleniyor.
Devlet Bakanlığı'nın 
başlattığı 'Bin Köye 
Bin Gölet Projesi' 
kapsamında, yapımı 
Devlet Su İşleri (DSİ) 
tarafından devam

eden Çiçeközü Köyü 
Barajı, verilen tariht
en önce tamam
lanacak. Baraj çalış
malarını yakından 
incelemek amacıyla 
köyü ziyaret eden 
AK Parti Grup 
Başkan Vekili Ahmet 
Er, barajın yapımının 
devam ettiğini belirt
ti, 
Barajın uzun 
zamandır gündemde 
olduğuna dikkat

çeken Er, projenin, 
civar köylerin de 
heyecanla beklediği 
bir tesis olduğunu 
vurguladı. Baraj 
yapımında bu 
zamana kadar çeşitli 
aksamalar olduğunu 
anlatan Er, projenin 
gündeme gelmesi ile 
ödeneğin ayrılması 
çalışmalarına hız 
verildiğini söyledi.

Barajın, belirlenen

tarihten önce bitirile
ceğini anlatan 
Ahmet Er, şunları I 
söyledi: "Bu günde < 
yaptığımız 
incelemede büyük 1 
bir bölümünün 
tamamlandığını 
gördük. Yetkililerden; 
aldığımız bilgilere j 
göre, 2013 yılında * 
bitmesi beklenen 
baraj, 2012 yılının ] 
Ağustos ayında 
tamamlanacak. " 1

mailto:adri_guler@hotmail.com
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Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri sene sonu etkin
liklerini sınıf sınıf 
büyük bir coşku 
içerisinde kutlandı. 
Daha önceki 
yıllarda Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
büyük izdihama 
yol açan sene sonu 
gösterileri çile 
olmaktan ziyade 
yerini daha anlamlı 
etkinlik olarak 
göstermeye başladı. 
Sınıf öğretmen
lerinin yıl içinde 
öğretilen şarkı, ront, 
drama, koro vb. 
etkinlikler okul 
içinde velilerin 
katılımı, mini sınıf 
sergisi şeklinde 
sunulmaktadır.
Bu sınıf etkinliklerini 
sunarken Melike

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye’nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

Obuz, adlı öğret
menin çalışmasını 
sürpriz şekilde, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen ziyarette 
bulundu. Okul 
öncesinin 
önemine değinen ve 
bu konuda okul

öncesi eğitimi 
teşvik edici çalış- 
malardan dolayı 
tüm çalışanlara 
başarılar diledi.

SATILIK
GEMLİK’TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖY’Ü İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 555214698
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

™ IHI
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

ELEMM1M amiYOB
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİKJS MA “SUYUNU BOŞA
HARCAMA»

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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CHP'li aday Nuray Cohan 
Gemlik esnafını ziyaret elli

MHMi aday Salı Pazarın Wı

CHP'li adaylar 
seçim çalışmalarını 
tüm hızıyla 
sürdürüyor.
CHP Bursa 
Milletvekili Adayı 
Nuray Çohan, 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlikli esnafları 
ziyaret etti, vatan
daşlara CHP 
politikalarından 
bahsetti.
12 Haziran seçim
lerinin önemini 
vurgulayan 
Çohan, AKP'nin ikti
dardan düşmesi 
gerektiğini 
söyleyerek 
CHP'nin pro
jelerinden bahsetti. 
Birçok dükkânda 
sıcak ilgi ile 
karşılanan Çohan, 
Ilıca Caddesi, ile

SP’li adaylar ziyaretleri siimürüyor
Saadet Partisi İl 
Kadın Kolları 
Başkanı Meral 
Gerçek ve Saadet 
Partisi Bayan 
Milletvekili adayları; 
Neşe Yıldırım, 
Handan Demirtaş ve 
Kadriye Sayın'dan 
oluşan heyet, 
Gemlik Kadın kolları 
başkanı Perihan 
Ertan ve yönetim 
kurulu üyeleri 
tarafından karşı
landı. Milletvekili 
adayı Recep 
Aygün’ün de 
katıldığı çalışma 6 
ekip tarafından 
gerçekleştirildi.
2 ekip esnaf ziyaret
leri yaparken 4 
ekipte ev ziyaretleri 
gerçekleştirdi.

Orhangazi Caddesi ettikten sonra
esnaflarını ziyaret Gemlik'ten ayrıldı.

Esnaf ve ziyaret
lerinde özellikle 
bayan seçmenlerin 
bayan milletvekille 
rine gösterdiği ilgi 
görülmeye değerdi. 
II Kadın Kolları 
Başkanı Meral 
Gerçek yaptığı 
değerlendirmede; 
"Nüfusumuzun 
yarısını oluşturan 
hanım kardeşlerimiz 
Bayan milletvekille 
rimizde kendilerini 

görmüşler ve 
yıllardır devam 
eden başörtüsü hak
sızlığı karşısında 
Saadet Partisinin 
yanında yer alacak
larını dile getirdiler. 
Gün boyu 4 ekiple 
16 noktada gerçek
leştirilen ev sohbet
lerine bayanların 
yoğun katılımı bize 
Milli Görüş 
iktidarını müjdele
mektedir” dedi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
Murtaza Kılıç Salı 
Pazarını ziyaret etti. 
Pazarcı esnafı ve 
pazara inen vatan
daşın şikayetlerini 
dinledi. Pazarcıların 
yerlerinin rast gele 
verilmesi, taksitle 
ürün satan esnafın 
yerinin bulunama- 
masından dolayı tak
sitlerinin ödene- 
memesi, Pazara 
çıkan vatandaşın 
aradıklarını bulmak
ta zorluk çekmesi 
dikkat çeken konular 
oldu. Murtaza Kılıç 
Açıklamasında;
"Halkımıza ve 
esnafa bu çileyi reva 
görenlerin sonu 
yakın bu alelacele 
yapılan uygulamalar
da son çırpınışlarıdır 
ve bunun gösterge 
leridir. Belli ki bunu 
Gemlikte de ellerine 
yüzlerine bulaştır
mışlar” dediler. 
Ardından açıklama 
yapan MHP ilçe 
Yöneticileri; "30 yıl 
önce Gemlik in 
Kapalı Pazarı vardı 
2011 Türkiye sinde

"liiw SIİIİIİ İMİ lilinilllill BİIM"
Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, "Türkiye 
hammadde ve ara 
ürünlerde hala dışa 
bağımlı bir yapıya 
sahip" dedi. 
Otomotiv, ilaç, 
boya, deri ürünleri, 
cam, tekstil ve kağıt 
ürünleri gibi bir çok 
sektöre girdi 
sağlayan kimya 
sanayiinin, Türki 
ye'deki geçmişinin 
Cumhuriyet'in ilk 
yıllarına dayanması
na rağmen, bugün 
yine de dışa bağımlı 
yaşamasınının 
düşündürücü 
olduğuna dikkat 
çeken HAS Partili 
İlçe Başkanı, "Kimya 
sanayii dünyada 
araştırma ve 
geliştirmeye en fazla

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

açık pazara hasret 
bıraktılar 8 km lik 
Tezgah uzunluğu 
olan Gemlik Salı 
pazarı birkaç km lik 
alana sıkıştırılmış. 
Hem vatandaş hem 
esnaf mağdur 
edilmiştir. Gemlik 

harcama yapılan 
sektörler arasında, 
bu anlamda ülkemiz 
1970'lerin 
tesisleşmesini 
yakalamak zorunda. 
Bugün sektör fir
malarının büyük 
çoğunluğu İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, 
Sakarya, Adana, 
G.Antep ve 
Ankara'da faaliyet 
gösteriyor. Yeni 
açılacak tesislerin

Belediyesi 2 dönem 
bunlardaydı yıllardır 
Büyükşehirdeyiz 
Tam seçim öncesi 
bunlara hazırlığı 
yapılmadan başlan
ması bizlere göre 
seçim fırsatçılığıdır.” 
dediler.

doğunun güvenli 
bölgelerine 
kaydırılmasında 
fayda var. Yeni 
kimya kompleksleri 
buralara 
yapılanarak 
Ortadoğu pazarı 
hedeflenmeli.
Devlet bu 
bölgelerdeki istih
dama öncülük ede
cek güveni sanayi
ciye vermeli" şek
linde konuştu.

Gemlik Körfez Gazetesi : gemIiKKorfezgazetesi.com

zetesi.com
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Tiirtiüe'nin hauası en kirli 10 şehri!
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2010-2011 Kış 
Sezonuna ilişkin 
'Hava Kalitesi' veri
lerini açıkladı. 
Türkiye'nin havası 
en kirli ve en temiz 
illeri ve verileri 
şöyle: 
Türkiye'de 2010- 
2011 kış sezonunda 
en yüksek kükürt- 
dioksit ortalaması 
Hakkari'de, en yük
sek partiküler 
madde (PM10-toz) 
ortalaması da 
İğdır'da gerçekleşti. 
Buna göre, yakıt
ların doğal olarak 
yapısında bulunan 
kükürt bileşiklerinin 
yanma esnasında 
açığa çıkmasıyla 
oluşan kirletici gaz 
"kükürtdioksit" orta
lamasının en yüksek 
bulunduğu il ve ilçe 
merkezleri sırasıyla 
Hakkari, Tekirdağ, 
Bitlis, Muğla ve 
Edirne oldu. 
Partiküler madde 
(PM10-toz) ortala
malarının en yüksek

belirlendiği il ve ilçe 
merkezleri de İğdır, 
Osmaniye, Batman, 
Afyonkarahisar ve 
İsparta şeklinde 
sıralandı. 
2010-2011 kış sezo
nunda il ve ilçe 
merkezlerinde 
ölçüm yapılan ista
syonlardan elde 
edilen kükürtdioksit 
ortalamaları ince
lendiğinde, kısa 
vadeli sınır değeri 
Çanakkale, Hakkari 
ve Tekirdağ ve 
Şırnak'ta; ilk seviye 
uyarı eşiği ise 
Hakkari, Tekirdağ ve 
Şırnak'ta aşıldı. 
Aynı dönemde par
tiküler madde 
(PM10-toz) ortala
maları ince

lendiğinde, kısa 
vadeli sınır değeri 
ve ilk seviye uyarı 
eşiği birçok 
il ve ilçe merkezinde 
aşıldı. Kısa vadeli 
sınır değerinin 
aşıldığı gün sayısı 
30 ile daha fazla 
olan il ve ilçe 
merkezleri 
Adıyaman, 
Afyonkarahisar, 
Bolu, Çorum, 
İsparta, 
Kahramanmaraş 
(Elbistan), Muş, 
Batman, İğdır, 
Osmaniye ve 
Düzce olarak 
sıralandı. İlk seviye 
uyarı eşiğinin 
aşıldığı gün sayısı 
30 ve daha fazla 
olan merkez ise

İğdır oldu.
TABLO
TÜİK verilerine göre, 
2010-2011 kış sezo
nunda kükürtdioksit 
ve partiküler madde 
ortalamalarının en 
yüksek olduğu il ve 
ilçe merkezleri 
şöyle: 
Kükürtdioksit 
(mikrogram/
metreküp) 
Hakkari 240
Tekirdağ 185
Bitlis 108
Muğla 100
Edirne 77
Aydın 67
Mardin 63
Zonguldak 61
Çanakkale 55 
Kars 55
Partiküler Madde 
(mikrogram/metrekü
P)
İğdır 180
Osmaniye 170
Batman 164
Afyonkarahisar 163
İsparta 143
Çorum 136
Bolu 130
Düzce 126
Siirt 122
Adıyaman 119

Geleceğin hilim adamları 
hünerlerini sergiledi

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Bilim 
Şenliği başladı. 
Barış Manço Kültür 
Merkezindeki şenlik 
açılışında yaptığı 
konuşmada, önemli 
buluşların 20 yaşın 
altındaki zekalar 
tarafından 
yapıldığını belirten İl 
Miİli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, 
''Göreve ilk 
geldiğimde başlat
tığımız Bilim 
Şenliğinin bu yıl 
üçücüsünü yapıy
oruz. Bu yıl ki şen
liğe 800 proje müra
caat etti. Her geçen 

yıl ilginin artması 
bizi sevindiriyor" 
dedi.
Şenlik sonunda 
bir değerlendirme 
yapılacağını ve 
dereceye giren 
projelerin ödül
lendirileceğini 
kaydeden Gülsar, 
"Buradaki değer
lendirme bizim için 
önemli değil. Benim 
için katılan bütün 
öğrencilerimiz birin
ci olmuştur. Ben 
organizasyona 
katılan öğrencile 
rimizi ve onlara 
rehberlik eden 
öğretmen ve idare
cilerimizi kutluyo
rum" dedi.

mekanik servis

UÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

Mekanik servisimizde Renault'un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onanm metotlan kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

4 adet Goodyear lastik alana 

bisiklet hediye! j

4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim

4 adet Miçhelin lastik alana 
10O TI’ye kadar 

Migros hediye çeki

araç kabul

Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır. 
Yedek Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığını, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

GÜVENİLİR

KaLİteLİ
Hızlı

UÇ KARDGŞLGR OTOMOTİV
16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında 

Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... MAIS Yetkili Servisi

diagnosytic tes

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

BOYA: Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

kaporta

Araçiannız için gelişmiş ekipmanlar 
. kullanılarak hasadı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlarına uygunluk 
sağlanmaktadır.

AiARiNi bulabİlİrsİnİz. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
kaporta İŞLERİ YAPILIR Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK

B
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Maman Denizi'ıin
güneyinde korkutan çekilme

■HMM 
HaıiiMii

Marmara Denizi'nin 
güneyinde kalan 
Karacabey ilçesine 
bağlı Yeniköy'deki 
20-25 metrelik deniz 
çekilmesi vatan
daşları korkutuyor. 
Her yıl ğerçekleşen 
2-3 metrelik çekil
menin bu yıl 20 
metreye kadar çık
tığını ve kayıkların 
sahile sürüklendiği
ni belirten vatan
daşlar, Simav 
depreminin ardın
dan bu tabiat 
olayının da araştırıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Kütahya'nın Simav 
ilçesinde meydana 
gelen depremin etki
leri henüz geçme
den Bursa'da 
yaşanan ilginç olay 
akıllara birçok soru 
işareti getirdi. 
Karacabey ilçesine

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCR'İ 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

bağlı Yeniköy 
sahilinde deniz 
suyunun 20-25 
metre çekilmesi 
paniğe neden oldu. 
Marmara Denizi'ne 
bakan Yeniköy 
sahilinde son 1 
yılda suların 25 
metre çekildiğini 
belirten Hakkı Altın 
(73) isimli vatandaş, 
"1990 yılından bu 
yana yaz aylarında 
Yeniköy'de yaşıyo
rum. Şimdiye kadar 
hiç böyle bir şey 

görmedim. Son 1 
yılda deniz suyu 20- 
25 metre çekildi. 
Bunun nedeni sahile 
yapılan iskele ve 
doldurulan taşlar 
olabilir. Ama hayra 
alamet olmayan bir 
gelişme" dedi.
Vatandaşların 
bazıları yeni yapılan 
balıkçı barınağı 
sebebiyle denizin 
çekildiğini kayded
erken, kimileri ise 
gelgit olduğunu 
ifade ediyor.

Kütahya depremi 
sonrası yaşanan bu 
gelişmeyle korkuya 
kapıldıklarını 
belirten bazı vatan
daşlar ise, suların 
çekilme nedeninin 
araştırılmasını iste
di. Öte yandan, 
suların çekilmesiyle 
birlikte sahil 
bölümünde geniş 
bir alan oluştu. 
Bazı kayıkların da 
çekilen su yüzünden 
sahile sürüklenmesi 
dikkat çekti.

Hasim 
İşçan'da 

dolmuşçuları 
sevindiren 
uygulama

Bursa'da nostaljik 
tramvay hattı sebe 
biyle Cumhuriyet 
Caddesi'nin trafiği 
kapatılmasıyla 
hareketlenen Ha 
şim Işcan Cadde 
si'nde otobüslerin 
ardından taksi ve 
dolmuşlara da 
öncelik tanındı. 
Uygulamadan 
memnun kalan 
sürücüler, her 
turda 10 dakika 
zaman kazandık
larını söyledi. 
Haşim İşcan Cad 
desi'nın daha önce 
en sol şeridi oto 
parkların kaldırıl
masıyla sadece 
toplu taşıma 
araçlarına tahsis 
edildi. Bu uygula
ma ile cadde 
trafiği büyük oran
da rahatlamış 
oldu.

Batı Trakya'daki 
Türk azınlık 
okullarının 35 
tanesinin kapatıla
cağı ile ilgili basın
da çıkan haberler 
üzerine CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Gümülcine 
ve İskeçe'yi ziyaret 
etti. Orada başta 
Gümülcine Başkon 
solosu Mustafa 
Sarnıç, Gümülcine 
Milletvekili Ahmet 
Hacıosman , Iskeçe 
Milletvekili Çetin 
Mandacı, Gümülc 
ine ve İskeçe 
Müftüsü olmak 
üzere Türk azınlık 
yetkilileri ile 
görüşmelerde 
bulundu. Onlardan 
bilgi aldı. Yetkililer 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'e 
Türk azınlık okulla 
rının Lozandan kay
naklanan özerk bir 
yapıları olduğunu, 
bundan dolayı Türk 
azınlığı görüşü ve 
onayı olmadan 
okulların kapatıl
ması veya birleşti 
rilmesi için karar 
alınamayacağını 
söylediler. 
Yetkililer Türk 
azınlık halkının 
endişelerini ve 
tepkilerini Yunan 
Eğitim Bakanlığına 
iletilmesinden 
sonra, Eğitim 
Bakanlığının Türk 
azınlığın görüşü 
doğrultusunda 
çalışmalara baş
landığını söylediler. 
Kemal Demirel bu 
konunun takipçisi 
olmaya devam ede
ceğini belirtti.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel Türk azınlık 
okullarında

35 Türk öğretmeni 
olması gerekirken 
15 tane olduğunu 
bunun yetersiz 
olduğunu belirtti. 
Ayrıca
Türk azınlık ana 
okullarının da açıl
masını istiyorlar. 
Türkiye’den öğret
men talepleri 
olduğunu belirttiler. 
Türk azınlık çocuk
larının okuduğu 
okulları ziyaret ' 
eden Milletvekili 
Kemal Demirel 
Türkiye ile Yunan 
hükümetlerinin bir 
araya gelerek Türk 
azınlık okullarında 
okuyan çocukların 
daha iyi eğitim 
görmeleri noktasın
da etkili bir çalışma 
yapmaları gerek
tiğine vurguladı. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel ayrıca 
Gümülcine 
müftülüğünün 
Büyük Sirkeli deki 
etkinliği olmak 
üzere Arabacıköy, 
Kozlubekir, 
Kozluören, Kırvakıf, 
Yalımlı ve Gebecili 
köylerini ziyaret 
etti. Köylülerde 
Demirel'e dertlerini 
ve Türkiye ile 
Yunanistan hükü 
metlerinden 
beklentilerini dile 
getirdiler.
Gümülcine ve 
Iskeçe Türk 
Gençler Birliğinde 
yetkililerle toplan
tılar yaptı.
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel yap
tığı konuşmalarda 
sizler bizim canı 
mızsınız diyerek her 
zaman yanlarında 
olacağı mesajını 
verdi.
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Kaymakamlık 
Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvası’nda 
heyecan sürüyor. 
Önceki gün oynanan 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu - 
BP Petrolleri arasın
daki 1. Periyot 19-9 
2. Periyot 18-9 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
üstünlüğünde geçti, 
BP Petrolleri 
3.Periyotta 18-18

oyuna ortak olmaya 
çalıştı,
4. periyotta 14-18 BP 
Petrollerinin üstün
lüğüyle geçti, 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu - 
BP Petrolleri 69-54 
mağlup eti.
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Adına M. Emin 33 
sayı ile oynadı, BP 
Petrolleri Adına 
Berkan 16 sayı ile 
oynadı.

da GEMPORT-Yaşam 
ATölyesi
1.Periyot 13-7 GEM- 

PORT Üstünlüğünde

TAKIMLAR O G M A Y ■■■■■
1. AYŞE ZİVER KARATAŞ Î.Ö.O 5 3 2 304 287 ■SSI 1,005

2. YAŞAM ATÖLYESİ 4 3 1 237 193 ■■■ 1,220

3. GEMPORT 4 2 2 229 231 0,990
4. MUHASİPLER 4 2 2 226 229 ■■1 0,986
5. BAMESA 3 2 1 168 163 ■■I 1,030
6. BP PETROLLERİ A.Ş. 4 0 4NOT1 . PUAN DURUMU 2 İt AVERAJA GÖRE DÜZENLENMEKTEDİRNOI2 BAMESA LİGDEN ÇEKİLDİKAYMAMA£LIK KURASI GÜMÜŞ AYAK BASKETBOL TURNÜVASI SAYI LİDERLİĞİ

197 258 mi 0,760

geçerken 2. (10-19), 
3.(13-15) ve 4.(21-29) 
periyotta ağırlığını 
koyan Yaşam

GEM PORT -YAŞAM 
ATÖLYESİ 57-70 
Günün ikinci maçın

Atölyesi GEMPORT 
karsısında oyunu 57 
- 70 kazandı 
GEMPORT adına 
Osman 19 sayı ile 
oynadı, Yaşam 
Atölyesi Adına 
Gökhan 20 sayı ile 
oynadı.
Turnuvada bugün 
saat 19.oo’da 
Muhasipler - Yaşam 
Atölyesi, saat 20.30 
da ise GEMPORT ile 
BP Petrolleri 
karşılaşacak

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 

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

Genç teknik adam 
TFF’nin kararına en 
iyi cevabı bütün
leşme sağlayan 
Bursaspor cami
asının verdiğini 
şöyledi. 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, geride 
kalan ve yeni sezon 
ile ilgili açıklamalar
da bulundu. 
Beşiktaş maçı önce
si çıkan olaylar son
rası Yeşil Beyazlı 
kulübe verilen 
cezaların adil 
olmadığını belirten 
Sağlam, birlik ve 
beraberliğin bu 
dönemde gerçek
leştiğini söyledi. 
Genç teknik adam 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Sıkıntılar yaşadık 
ancak bütünleşmeyi 
de sağladık. Olumlu 
bir hava oluştu. 
Bursa olarak 'Siz 
bizimle ne kadar 
uğraşırsanız 
uğraşın, 
Bursaspor'u yıka

mazsınız" mesajını 
verdik. Adaletin 
yerini bulacağını 
düşünüyorum. Bu 
süreçte maçın 
tekrar oynama şansı 
olmadığı için geri 
kalan cezaların kalk
masını bekliyorum. 
Susmak bu ülkede 
avantaj oluşturu 
yor".

DÜŞÜŞÜN 
SEBEPLERİ VAR 
Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam, 
3.’lüğün şampiyon
luk kadar değerli 
olduğunu söyley
erek ligin ilk yarısını 
Şampiyonlar Ligi 
tecrübesiyle iyi bir 
yerde bitirdiklerini 
bildirdi. Sağlam, 
ikinci yarıdaki 
düşüşte ise bazı 
faktörlerin önemli 
rol üstlendiğini kay
detti. Genç 
çalştırıcı, "Bu 
düşüşte öne çıkan 
bazı faktörler vardı. 
Bunların başında 
ise maalesef ki

hakem hataları 
gelmekte. Kulübün 
yaşadığı sıkıntılar, 
kulüp içerisindeki 
huzursuzluklar, 
mali soruşturma 
ve Beşiktaş maçı 
sonrası gelen 
cezalar bizi çok 
etkiledi. Bunların 
hepsini bir araya 
getirdiğimiz zaman 
3.'lüğün şampiyon
lukla eşdeğer bir 
başarı olduğunu 
söyleyebilirim." 
dedi
Saygı gösteriyoruz 
Milli takıma 
Bursaspor'dan kim
senin çağrılmama 
sini hayretle karşıla 
yan ve o kalitede 
futbolcularının oldu 
ğunu belirten Sağ 
lam, verilen karara 
saygı göstermekten 
başka çarelerinin 
olmadığını söyledi. 
Genç teknik adam 
ayrıca UEFA Avrupa 
Ligi'nde ilk hede
flerinin gruplara kal
abilmek olduğunu 
belirtti.
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Merkez Banhası iaizleri tfeğistirmeıli
Adalet Bakanlığı, 
merkez teşkilatı 
Bilgi işlem Dairesi 
Başkanlığı emrinde 
istihdam edilmek 
üzere sözlü sınavla 
toplam 19 
sözleşmeli bilişim 
personeli alacak. 
2010- KPSSP3 
puanının yüzde yir
misi {KPSS puanı 
olmayan veya belge 
ibraz etmeyen 
adayın KPSS puanı 
70 olarak dikkate 
alınır.) ile yabancı dil 
puanının yüzde sek
seninin toplamı 
esas alınarak yapıla
cak sıralamaya göre 
en yüksek puanlı
dan başlanarak 
sözleşmeli bilişim 
personeli pozisy
onunun 4 katı aday 
arasından, Adalat 
Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilecek 
sözlü sınav başarı 
sırasına göre yapıla
cak yerleştirme ile 
19 sözleşmeli bil
işim personeli alı

Japonyala ihracat yiizıle 12,5 aii$tü
Japonya Maliye 
Bakanlığı nisan 
ayında ülkenin ihra
catının yüzde 
12,5 düştüğünü 
açıkladı.
Japonya'nın ihracatı 
nisan ayında 
yüzde 12,5 geriledi. 
Maliye Bakanlığının 
yaptığı açıklamaya 
göre, 11 Mart'ta 
meydana gelen 
deprem ve ardından 
yaşanılan tsunami

nacak. 
Sözlü sınav 30 
Haziran 2011 tari
hinde, Ankara'da 
Adalet Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığında saat 
10.00'da gerçek
leştirilecek. Sözlü 
sınav sonuçları 
www.adaletgovktr 
sitesinde ilan edile
cek. Adaylarda 
fakültelerin dört yıl
lık bilgisayar, 
yazılım, elektrik, 
elektronik, elektrik 
ve elektronik ile 
endüstri mühendis
liği bölümlerinden 
ya da bunlara den

nedeniyle nisan 
ayında ülkenin ihra
catının yüzde 12,5 
düşerek 5,1 trilyon 
yen (62,8 milyar 
dolar) olduğu belir
tildi. Böylece, ihra
catta son 18 ayın en 
büyük düşüşü 
gerçekleşmiş oldu. 
Nisan ayında ithalat 
ise yüzde 8,9 
artarak 5,6 trilyon 
yene çıktı. Böylece, 
31 yıldır ilk kez

kliği Yüksek 
öğretim Kurulunca? 
kabul edilmiş 
yurt dışındaki yük
sek öğretim kuruni- 
larından mezun 
olmaları şartı 
aranacak.
Yazılım, yazılım 
tasarımı ve geliştir
ilmesi ile bu sürecin 
yönetimi konusunda 
veya büyük ölçekli 
ağ sistemlerinin 
kurulumu ve yöneti
mi konusunda en az 
5 yıllık mesleki 
tecrübeye sahip 
bulunmak da 
aranacak şartlar 
arasında yer alıyor.

nisan ayında Japon 
ya, dış ticaret açığı 
vermiş oldu. Sektör 
ler içinde nisan 
ayında otomobil 
ihracatı yüzde 67, 
yarı iletkenlerin 
ihracatı ise yüzde 
19 düştü.
Bölgeler bazında 
ele alındığında ise 
Japonya'nın ABD'ye 
ihracatı yüzde 23,3, 
Asya'ya yüzde 6,6 
geriledi.

Merkez Bankası 
Para Politikası 
Kurulu, borçlanma 
faizi, borç verme 
faizi ve bir hafta 
vadeli repo ihale faiz 
oranlarında değişik
liğe gitmedi...
Merkez Bankası 
Para Politikası 
Kurulu, borçlanma 
faiz oranlarını yüzde 
1,50, borç verme 
faiz oranını yüzde 9 
düzeyinde sabit 
tuttu. Politika faizi 
oranı olan bir hafta 
vadeli repo ihale faiz 
öranının da yüzde . 
6,25'de sabit tutul
masına karar verildi. 
Merkez Bankası 
Para Politikası 
kurulu, gecelik faiz 
oranlarını borçlan
mada yüzde 1,50, 
borç vermede yüzde 
9 düzeyinde sabit 
tuttu.
Merkez Bankası 
Para Politikası 
Kurulu, Başkan 
Erdem Başçı 
başkanlığında top
landı.
Bankadan toplantıya 
ilişkin yapılan açık
lamada, Kurul'un 
politika faizi olan bir 
hafta vadeli repo

MŞM B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)5133595
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İhale faiz oranı; ile 
Banka bünyesindeki 
Bankalararaşı Para 
Piyasası ve İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası Repo-Ters 
Repo Pazan'nda 
uygulanmakta olan 
faiz oranlarının sabit 
tutulmasına karar 
verdiği bildirildi. 
Banka böylece, poli
tika faizi olan bir 
hafta vadeli repo 
ihale faiz oranı 
yüzde 6,25'te, gece
lik borçlanma faiz 
oranını yüzde 
1,50'de, borç verme 
faiz oranını yüzde 
9'da ve açık.piyasa 
işlemleri 
çerçevesinde piyasa 

yapıcısı bankalara 
repo işlemleri 
yoluyla tanınan 
borçlanma 
İmkanı faiz 
oranını da yüzde 8 
düzeyinde 
sabit tuttu.
Geç Likidite 
Penceresi uygula
ması çerçevesinde, 
Bankalararaşı Para 
Piyasası'nda 
16.00-17.00 saatleri 
arası gecelik vadede 
yüzde 0 olarak 
uygulanan Merkez 
Bankası borçlanma 
faiz oranı ve yüzde 
12 olarak uygulanan 
borç verme 
faiz oranı da 
değiştirilmedi.

G 
E 
M

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 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 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 1o 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 go 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1o __
MAR-PET S13 3’
Tuncay Otogar »13 14 28
Beyza Petrol 013 01 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

H HASTANELER

9
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. S13 23 29
Mer.Sağ.Öcaüı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go 88

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 5f3 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 : 3975 

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)

■ISlHlMİ
VENÜSSİNEMASl 

ÇIĞLIK 4 
I1.J0-14.00-I6.15- 

18.30-21.00 
AH YOGI)

H.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45 

Rezervasyon 
(M:5Mll)

http://www.adaletgovktr


Kılıçdaroğlu 
geliyor...
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
BursalIlar ile 
kucaklaşmaya geliyor.... 

29 Mayıs 2011 
Saat 16.oo’da 
Çalışan, Üreten ve 
Hakça bölüşen 
Türkiye için 
Göjkdere Bulvarı’nda 
buluşalım...

Türkiye 
rahat bir nefes 
. alacak

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

.artma

^chpIH

..m
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Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
vwvw.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başanr...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Mavis 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Silahlı yaralama
Bir olaydan dolayı aralarında 
husumet bulunan Metin D. ve Mehmet 
D. İmam Hatip Lisesi yakınlarında 
karşılaşınca aralarında başlayan 
sözlü tartışma tabanca ile yaralamaya 
neden oldu. Metin D. yanındaki ruh- 
tasız tabanca ile Mehmet D. yi 
bacağından yaraladı. Polis, olayladan 
sonra şüpheliyi kısa sürede yakaladı

II Milli Eğitimde Ar-Ge çalışmaları devam ediyor Eski yapılar tehlike 
saçmaya devam ediver

Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE 
Birimi Proje Koordi 
nasyon Ekip üyeleri 
Elif Ihman ve Barış 
Yıldız tarafından AB 
Projeleri bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.
AR-GE birimi yetkilileri 
üç gün süren toplan
tıların bundan sonra da 
devam edeceğini 
söyledi. Sayfa 2’de

Kullanım ömrünü tamamlayan, içinde otu
rulmayan eski evler, sahipleri tarafından 
bakılmadığı için yıkılmaya başladı. Sy 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

51 yıl sonra 27 Mayıs

Bugün, 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 49. yıldönümü.
51 yıl önce bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin De 

mokrat Parti İktidarına karşı silahlı eylem gerçekleş 
tirerek, iktidardan devirdiği gündür.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel 
komutasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri, iktidarı, ülkeyi 
kardeş kavgasına sokmak, toplumu vatan cephele 
riyle bölmek, dini siyasete alet etmek, Cumhuriyeti 
tehlikeye düşürmek gibi suçlamalarla suçlamış, ar 
dından DP milletvekili ve bakanları ile Cumhurbaş 
kanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'i 
tutuklamıştı. Devamı sayfa 4’de

Muhteşem maniam ile birlikle en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün t Nişan & Kokteyl i Kutum Te|; be?
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

vwvw.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnsan....
Dünyada...
Kavga, niza savaş bitiyor mu?
Hırs ve öfke insanoğlunun sağlığına 

tüy dikmiyor mu?
Geleceği karatmıyor mu?
Kartaldan yüksek uçan, balıktan derin 

yüzen, fırtınadan hızlı, depremden daha 
yıkıcı olan kim?

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

evreni de bilecek.
Tek umudumuz insanın kendini 

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

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

yapısıyla elde ediyor.
Özünde başkaldıran bir varlık olan 

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

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

Savaşlar bulunduğu yeri yakıp yıkıyor.
İnsanın kendi kendisiyle yarışı olarak 

tanımlanabilecek olan silahlanma ihti
rası dünyayı aynı anda yok edecek 
güçte silah üretmeye kadar götürüyor 
insanı.

Yaşamak için öldürmek...
Bir doğa kuralı...
İnsanlar içinde mi geçerli?
Yaşamak için sevmek gerekirken...
Hırs, öfke, kıskançlık niye...
Önce kaynakları hızla ve sorumsuzca 

tüketmek...
< Sonra da azalan kaynakları denetlemek 
için savaşmak,silahlanmak...

21. yüzyıla geldi dünya...
İnsanoğlu evrim geçirdi.
Teknoloji baş döndürücü bir hızla 

gelişti.
^"Yaşamak için öldürmek" ilkesi hala 
geçerliliğini koruyor.
Yalınlığı, duruluğu, sevmeyi becere

meyen insan dünyanın çivisini çıkardı. 
^Görünen o ki insanın doğasında bir 
çelişki var.
İnsanın önce bu çelişkiyi çözmesi 
gerek.

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 
j Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE Birimi Proje 
Koordinasyon Ekip 
üyeleri Elif Ilıman ve 
Barış Yıldız tarafın
dan AB Projeleri 
bilgilendirme toplan
tısı yapıldı.
Gemlik Kaymakam 
lığı Toplantı 
Salonu’nda gerçek
leştirilen “Hayat 
Boyu Öğrenme” 
kapsamında, 
Comenius ve 
Leonardo Da Vinci 
Programları hakkın
da ilçemizdeki ilk ve 
ortaöğretim kurum- 
larına sunum 
yapılarak, ayrıntılı 
bilgiler verildi. 
Üç gün süren 
toplantılara İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Ali Osman 
Cura’da katıldı. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulu’ndan Kamil 
Beki ve Oya Güler 
ile Anadolu Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi’nden Kemal 
Atan, geçmiş 
deneyimlerini 
paylaşarak 
toplantıya katkıda 
bulundular.
Toplantıların 
verimli geçtiğini 
söyleyen katılım
cılar, 
AB projeleri hakkın
da bilgilendiklerini 
söylediler. 
AB faaliyetlerine 
ilişkin çalışmalara 
ilk adımı atan İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE 
birimi yetkilileri,

bundan sonra da bu 
tür toplantıların 
devam edeceğini 
belirttiler.

2011-2012
Eğitim-Öğretim 
yıllarında AB 
projeleri açısından

daha çok katılımın 
sağlanıp etkin bir 
şekilde yürütülmesi 
amaçlanıyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şüpheli çanta paniği YazıYORUM
Bursa'da şehir 
merkezinde bir 
kaldırım kenarına 
bırakılan çanta, 
bomba imha ekipleri 
tarafından fünye ile 
patlatıldı.
İstanbul'un Etiler 
semtinde sabah 
meydana gelen pat
lamanın ardından 
Bursa polisi de alar
ma geçti. Her ihbarı 
değerlendiren Bursa

5 llralılt çakmağı altın line sattılar
Bursa'da bir kişi 
sahte altın çakmakla 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez

Kimsesiz adamın feci sonu
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde sokakta 
yaşadığı öğrenilen 
bir kişi, karşıdan 
karşıya geçerken 
otomobilin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti 
Kaza, Bursa- 
Orhangazi yolundaki 
yat fabrikası yakın
larında meydana 
geldi. İstanbul 
istikametine giden 
Ahmet Çınar (30) 
idaresindeki 41 F 
3963 plakalı otomo
bil, karşıdan karşıya

liısamıMılsiilılllliıliıılılııılııilif
Sivas’ın Gemerek 
ilçesinde çobanlık 
yapan Ali Soytürk 
isimli vatandaş, 
iki yıl önce tanıştığı 
bir kişiye yardım 
bahanesiyle 
verdiği kimlik 
fotokopisinin kur
banı oldu. Soytürk 
iki yıl önce 
köylerine gelen 
C. B. isimli kişinin 
kendisine gıda ve 
giyecek yardımı 
yapacağını bunun 
için kimlik 
fotokopisinin gerek
tiğini söyleyerek 
kimlik fotokopisini 
aldığını, yardımın

polisi, Fomara 
Meydam'nda 
unutûlan bir 
çantanın bomba 
olması ihtimaline 
karşı yolu trafiğe

Osmangazi ilçesinde 
Dr. Sadık Ahmet 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.
A.Y.A, PTT önünde 

geçmek isteyen bir 
kişiye çarptı. Gece 
karanlığında aniden 
yola çıktığı belirtilen 
şahsa çarpan Ahmet 
Çınar, biraz ileride 
durup aracından 
indiğinde ara refüjde 
yatan adamı fark 
etti. Sürücünün 

gelmediğini ve adına 
borç senetleri ve 
icralar geldiğini 
söyledi. Soytürk, 
"İki yıl önce 
köyümüze gelen ve 
bir fabrikada 
çalıştığını, yoksul 
vatandaşlara yardım 
yaptıklarını bunun 
için kimlik fotokopisi 
aldıklarını söyledi. 
Ben de çobanlık 
yaparak geçimimi 
sağlıyorum, okuma 
yazmam da yok 
kimlik fotokopisini 
verdim aradan uzun 
süre geçmesine 
rağmen yardımlar 
gelmedi. Daha

kapattı.
Geniş güvenlik 
önlemleri alan polis, 
ikinci bir paket olma 
ihtimalini de değer
lendirerek çevrede 

tanımadığı iki 
şahıstan altına 
benzeyen bir çak 
mağı 600 TL'ye 
satın aldı.

ihbarıyla kaza 
mahalline gelen 
sağlık ekipleri, oto
mobilin çarptığı şah
sın hayatını kaybet
tiğini tespit etti. 
Jandarma ekipleri, 
şahsın üzerinde kim
lik bulamadı. Bir 
vatandaş, kimliği 

sonra Türkiye'nin 
değişik yerlerden 
adıma düzenlenmiş 
borç senetleri icra 
dosyaları geldi. 
İstanbul ve değişik 
semtlerinden 
Gebze, Bursa, 
Diyarbakır, 
Kırklareli, Mersin, 
Çanakkale'de adıma 
şirket kurulup yük
sek miktarda borç 
senetleri imzalan
mış. Bu borçlardan 
dolayı Mersin'de ala
caklının 
şikayetinden dolayı 
cezaevinde yattım. 
Alacaklının şikayeti
ni geri alması ile 

geniş arama yaptı. 
Olay yerine gelen 
bomba imha ekip
leri, meraklı 
vatandaşların 
bakışları arasında 
şüpheli çantayı 
fünye ile patlattı. 
Bond türü çantadan 
bazı giysilerin çık
ması herkesi 
şaşırtırken, 
vatandaşlar rahat . 
bir nefes aldı.

.. Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kandırıldığını 
anlayan vatandaş 
karakola başvu
rurken, polis 
dolandırıcıları arıyor.

meçhul adamın bir 
süre önce İstanbul'
dan Orhangazi'ye 
gelip sokaklarda 
yaşamaya 
başladığını, akli den* 
gesinin yerinde 
olmadığını öne 
sürdü. İsminin 
Hasan olduğu öğre
nilen kimsesiz şah
sın cesedi Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı. 
Otomobil sürücüsü 
jandarma tarafından 
gözaltına alınırken, 
kazayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

serbest 
kaldım. " dedi. 
Soytürk çobanlık 
yaptığını, 
hayatında söz 
konusu şehirlere 
hiç gitmediğini 
adına düzenlenen 
sahte evraklardan 
dolayı zor 
durumda olduğunu 
belirtti.
Soytürk, ayrıca 
borçlarından dolayı 
6 ay hapis cezası 
aldığını da belirterek 
yetkililerden 
mağduriyetinin 
bir an önce 
çözülmesi için 
yardım istedi

Kadınlar okuyun!...
Bir kadın düşünün; çok eşliliğin 

yasalaşması gerektiğini savunuyor... 
“Çok eşlilik dinimizde var.

Yapana, ‘Niye yaptın’ diyemezsin’’ 
diyor.

Erkek bir başkasıyla imam nikahı 
yapacağı zaman karısından izin almak 
zorunda değil... diyor...

Dördüncüye kadar imam nikahıyla 
evlenebilir...

Bu nedenle çok eşlilik yasalaşmak... 
diyor.

Kadınlığını aşağılayarak, köle 
yaparak...

Kim bunları söyleyen “Kadın?..” 
Söyleyeyim..

Sibel Üresin...Başında türbanıyla 
ekranlarda..

Fatih, Ümraniye, Bahçelievler, Eyüp 
belediyelerine ( AKP ) “aile içi eğitim 
seminerleri verdiği” söylenen bir 
kadın...

Kadın okurlarım; Bir kadın düşünün; 
Sizden, içinizden..
“4’ kadına kadar imam nikâhıyla 

evlenebilir” diyebiliyor...
Şeriat hükmünü yasalmış gibi göstere 

rek, ,
Anayasa’yı, Medeni Kanun’u yok 

sayıyor..
Bir erkeğin kadında , cinsellik, annelik, 

kadınlık aradığını, bu özellikleri taşı
mayan kadının aldatılmayı hak ettiğini 
söylüyor. Hızını alamıyor,
“Ben de erkek olsaydım çok eşli olur

dum” diyor!.
Kadının dayak yemesinin ve aldatıl

masının, boşanma nedeni olamaya^ 
cağını savunuyor.
“Diliniz yüzünden o dayağı hak ediyor

sunuz’ diyerek, dayak yiyen kadını 
suçluyor.
“Kadın kocasına kayıtsız itaat etmeli’ 

diyor.
Erkek ne kadar ahlaksız, akılsız, cahil, 

kaba, küstah, nemrut olursa olsun; 
kadının erkeğe boyun eğmesini öğütlü 
yor...

Sıradan biri değil bu kadın:
Çünkü kamusal görevi var!
Adı, Sibel Üresin... Fatih ve Eyüp 

belediyelerinde (Ak partili) ‘Aile 
Danışmanı’ olarak yüksek ücretlerle 
çalışıyor.

Yani... Kadınları ikinci sınıf insan yap
maya çalışıp, para basıyor!
“Çok eşlilik yasal olsun” derken; 

Anayasa’nın, yasaların, uluslararası 
anlaşmaların diliyle değil, şeriatın diliyle 
konuşuyor...

Unutmayın ki; kadının duygusallığın
dan, sevecenliğinden, yumuşaklığından, 
en küçük bir iz bile taşımayan bu 
kadının bir tek sakalı veya badem bıyığı 
eksik...

Söylediği her söz, toplumu ,kadınları, 
bir erkek olarak beni bile insanlığımdan 
utanır hale getiriyor!

Onun sözlerine kızdıysanız eğer, 
hesabı ondan değil; onu sizin 
ödediğiniz vergilerle “devlet memuru” 
yapıp, maaşa bağlayan ve kadınların 
köleleştirilmesinde kullanan
Ak partili erkek belediye başkaların

dan sorun!.
Yazık Cumhuriyetin doksanıncı yılların

da, aramızda böyle kişiler var..
Veee.. Çoğalıyorlar....

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

51 yıl sonra 27 Mayıs
Darbeci askerler, DP’lileri İstanbul yakın

larındaki Yassı Ada da hapsettiler ve 
yargıladılar.

Tüm DPTiler, zamanın bazı valileri, askerleri, 
sivil vatandaşlar da yargılananlar arasındaydı.

Yassı Ada Mahkemeleri sanırım 2 yıl sürdü.
27 Mayıs ihtilali yapıldığında ben ilkokul 

öğrencisiydim.
Evimizin küçük bir oturma odası vardı.
Babam eve geldiğinde memlekette olup 

biteni radyodan haberlerde dinlerdi.
Yassı Ada Mahkemelerindeki yargılama her 

gün radyolardan yayınlanırdı.
Askeri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salim 

Başol’du.
Başkanın, her yargılama öncesi, “Sanıklar 

getirildiler. Yerlerine oturdular. Müdafaiiler 
hazır” diyen kalın davudi sesini evlerimizde 
açık olan radyodan dinler, sözleri ezberlerdik, 

Aradan bunca zaman geçmesine karşın, 
DP'tilerin mahkemeye çıkarılış sözlerini unut
mamışım.

Asker bir devrim yapmış, bir iktidarı devirip, 
yerine kendisi geçmiş, askeri bir yargılama 
düzeni ile iktirdarı yargılatmış, o mantık ile 
Başbakan, Dışişleri ve İçişleri bakanlarını 
vatana ihanet gibi suçlara cezalandırmış ve 
asmıştı.

Bu siyasi yara bugün bile kapanmış değildir. 
12 Haziran’da yapılacak olan seçimler nede 

niyle, iktidar partisi DP dönemini ve idamları 
kendine malzeme yapmayı sürdürüyor.

Bundan CHP yi karalayarak kendine çıkar 
sağlamayı amaçlıyor.

51 yıl önce askerin siyasi yaşam müdahale 
sini alkışlayanlar olduğu gibi, birşey yapa- 
masalar bile, askere kin bileyenler de vardı.

O kim hiç bitmedi.
27 Mayıs devriminden bu kesim hep rah

metli İnönü’yü suçladı. CHP düşmanlığı yaptı.
Bu hala sürüyor.
51 yıl sonra bugünkü gözlük ile olaya bak

tığımızda, 27 Mayıs devrimini açıktan savunan 
yok gibi görülüyor.

Yalnız 27 Mayıs’ı mı, 12 Eylül’ü de savunan 
yok.

1960 ve 70 lerin dünyasında Ortadoğu da 
krallıklar, şahlıklar askeri darbeler ile yıkılmış, 
yerine militarist tek adamın gücüne dayanan 
iktidarlar kurulmuştu.

Günümüzde, Kaddafıler, Saddamlar, Sedat 
lar, birer birer devrilirken, beğensek de beğen 
mesek de Türkiye laik demokratik düzen daha 
ileri demokrasiye doğru yol alıyor.

Askerin siyasi iktidar üzerinde baskısı eski 
ye göre değişti.

Sivil otorite ve demokrasi anlayışı askeri 
vesayeti artık siyasi olaylara müdahaleci 
olarak görmek istemiyor.

Onun için sivil bir demokrasiden yana yeni 
bir dünya düzeni 27 Mayısları alkışlamıyor, 
yargılıyor.

Eski yapılar tehlike 
saçmaya devam ediyor
İlçemizin çeşitli ' 
semtlerinde bulunan 
eski yapılar, tehlike 
saçmaya devam 
ediyor.
Kullanım ömrünü 
tamamlayan, içinde 
oturulmayan eski 
evler, sahipleri 
tarafından bakıl
madığı için yıkıl
maya başladı.
Sahipleri tarafından 
tarihi eser niteliği 
bulunanların eski 
konutların röleve 
planlarının yapıl
ması sahiplerinden 
istendi.
Buna uymayan eski 
bina sahiplerinin 
röleve çalışmaları 
nın Belediye tarafın
dan yaptırılacağı ve 
ücretlerinin kendi
lerinden alınması

kararlaştırılmıştı.

TEHLİKE 
YARATIYOR 
İlçemizin değişik 
mahalle ve sokak
larında bakımsızlık

tan yıkılmaya 
başlayan konutların 
tehlike yarattığını 
söyleyen mahalle 
sakinleri, eski 
binaların yıkılması 
halinde yoldan

geçenlerin can 
güvenliği açısından 
zor durumlar 
yaratacağı için bu 
binaların çevreleri 
nin korumaya alın
masını istediler.

M i nikleı, hünerlerini sergileyecek

7. Geleneksel Okul 
öncesi Eğitim Şen 
likleri kapsamında

bu akşam minikler, Şenliğe katılacak 
İskele Meydam’nda minikler, öğretmen
sahneye çıkacak. leri eşliğinde

yapacakları 
gösteriler için 
hazırlanıyor.

mailto:adri_guler@hotmail.com


Gemlik Körfez

Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

erailli termal
armutlu - y a I o va

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu / YALOVA

' Tel : O 226 531 41 25 
531 44 20 - 531 31 45 
Fax : O 226 531 08 09

Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özet 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Center 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu
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Minikler Botanik Faılıı gezil!
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri bir eğitim öğre
tim yılının daha 
sonuna ermesi 
nedeniyle minikleri 
ve velileri piknikte 
buluşturdu.
Sene Sonu etkinlik
leri kapsamında 
öğrenciler ve veliler
le birlikte 4 otobüs 
ve okul tarihinde ilk 
defa Bursa 
Hayvanat 
Bahçesine, akabinde 
Botanik parka piknik 
düzenlendi.
Dönüş saatine 
az bir süre kala ani 
sağanak yağmura 
tutulmalarına rağ
men Okul Müdürü 
Şenel Çağlayan

velileriyle, öğrenci
leriyle ve öğretmen 
arkadaşlarla kaliteli 
zaman geçirmenin

mutluluğunu 
yaşadılar. Bu tip 
sosyal öğretici 
anlamlı gezilerin sık

sık planlanmasının 
okul öncesi eğitime 
yararlı olduğu belir
tildi.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

KAŞEDE BEKLEMEK VOK | 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

T MA A “SUYUNU BOŞA .. * - fit HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

SATILIK
GEMLİK’TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖY’Ü İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: ö 552 769 46 98

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

aaııı imimi
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

ElEMflNlflR ARAHIYOB
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
~Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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MHP ilçe Başkanı, Ata Mahallesi’nde AKP’yi eleştirdi

"Davamıza ihanet edenlerden
mz zaten hesabını soracağız.”

mm
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Yöneti 
çileri seçim çalış
maları kapsamında 
Ata Mahallesi’ni 
ziyaret ettiler. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu. Ata 
Mahallesi’nde yap
tığı konuşmada ikti
dara çattı. Kayaoğlu 
şöyle konuştu: 
“Mevcut İktidar yok
sulluk ve yolsuzluk
la mücadele edece 
ğini söyledi.
Açlık sınırının altın
da milyonlarca 
vatandaşımız yaşı 
yor. Ülkenin yarısı 
ise yoksulluk 
sınırının altında.
Yolsuzluk konusun
da ise; Deniz Feneri 
hala gündem de. 
Başbakanın, Bakan 
ların, Vekillerin 
kısacası AKP yöneti
cilerinin hakkındaki 
dosyalar bitmek 
bilmiyor. Hepsinin 
çocukları zengin 
oldu. Hemen ~ 
yanımızdaki Azot 
Fabrikasını için de 
30 milyon dolar lık 
gübre varken, 83 
milyon dolara, arsa 
değerinin bile altına 
kömür tüccarına

SP'lifiy<Mınulılaı;olınnslıurusi)gana
[■ Vı

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Hamidiyeliler Derne 
ğini ziyaret etti. 
Ziyarette Saadet 
Bursa Milletvekili 
adayı Recep Aygün, 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen ve İlçe Yöne 
tim Kurulu üyeleri 
katıldı.
Türkiye gündemi ile 
ilgili görüşlerini 
aktaran İlçe Başkanı 
özmen, 12 Haziran 
da yapılacak seçim
lerin önemine deği 
nerek: "Önümüz de 
ki seçimler Tür ki 
ye'nin istikametinin 
belirleneceği bir 
seçimdir. Ya Saadet 
Partisi dışındaki par
tilere oy vererek 
Türkiye'yi yok 
olmaya doğru gö 
türeceğiz, ya da Saa 
deti seçerek refaha 
kavuşacağız." dedi. 
Saadet Bursa 
Milletvekili adayı 
Recep Aygün de

sattılar. Sonra, İran’
dan 600 milyon 
dolarlık fabrika satın 
aldılar. Son kale 
MHP kaldı. Bizi de 
yıpratmak için malu
munuz kaset hadis
eleri gündemde. 
O kasetlerin çıkması 
MHP’nin şantajlara 
boyun eğmediği ve 
teslim olmadığının 
göstergesidir. 
Tüm siyasi partiler 
ile alakalı kasetler 
olduğu söyleniyor. 
Sadece MHP’nin 
kasetleri çıkarılıyor. 
Sizler değerlendirin, 
kimler şantajlara 
boyun eğmiş, kim 
bunlara karşı dik 
durmuş.
Davamıza ihanet 
edenlerden biz zaten 
hesabını soracağız. 
O da bizim farkımız. 
Bunu yapana da 
kefil olmayız. İstikrar 
sürsün diyorlar.

Hamidiyelilere 
hitaben yaptığı 
konuşmada 
Türkiye'nin çılgın 
projelere değil, aklı 
başında, makul ve 
ülke problemlerini 
çözen projelere 
ihtiyacı olduğunu 
belirtti.
Ülkenin en önemli 
sorununun işsizlik 
olduğunu ifade eden 
Aygün, işsizliğin 
aynı zamanda terörü 
besleyen, gelir 
dağılımını bozan, 
birçok suçu üreten 
bir olgu olduğunu 
söyledi.
Aygün, "AKP 
işbaşına geldiğinde 
işsizlik yüzde 6 idi. 
Şimdi yüzde 12.

Ben de diyorum ki. 
İstikrar sürsün çiftçi 
sürünsün, istikrar 
sürsün esnaf sürün
sün, istikrar sürsün 
Türkiye Bölünsün. 
Eğer, 12 Haziran da 
bu gidişe "dur" 
demezsek, olacak 
budur. Bana diyorlar 
ki; bu kadar açık 
söyleme ileride 
tekrar Bele diye 
Başkan adayı olma 
ihtimalin yüksek. 
Ben, yıllardır fab
rikada çalışıyorum. 
İlçe Başkanı oldum, 
İktidar olduk, Bele 
diye Başkan adayı 
oldum, hala fabrika 
da işime devam 
ettim. Kimileri 
gibi bunlara 
‘eyvallah!’’’ diyerek 
makam sahibi 
olmaktansa, fab
rikamda işime 
devam ederim. ” 
dediler.

V

Tam yüzde 100 
artmış. Aşağılara 
inmemiş, yerini bile 
muhafaza etmemiş. 
Müthiş bir artış 
sağlamış. Bu 
hükümetin bundan 
sonra işsizliği 
çözmesi mümkün 
mü? TÜlK’in 
araştırmasına göre 
toplumun en alttaki 
yüzde 20'1 ik kesimi 
milli gelirden yüzde 
6 pay alırken, en 
üstteki yüzde 20'lik 
kesimi yüzde 44,4 
pay alıyor. Yiğit 
muhtaç olmuş kuru 
soğana. Binleri ise 
israf denizinde 
yüzüyor. Bu ülkede 
huzur olur mu?" 
dedi

Cumhuriyet Halk 
Partisi Parti Meclisi 
Üyesi ve Bursa 
Milletveki adayı 
Aykan Erdemir, 
Gemlik programı 
kapsamında 
Dereboyu'ndaki 
seçim bürosunu 
ziyaret etti, İstiklal 
Caddesi esnafını ile 
sohbet etti.
Gerçekleştirdiği 
nokta mitingde 
partililere seslenen

Cadde ve sokaklarda
bahar lemizliği başladı
Gemlik'in en büyük 
ulaşım arterlerinde 
Bahar Temizliği 
başlatıldı.
Orhangazi 
Caddesi’nden 
başlayan su ile yıka 
ma temizliği diğer 
caddelerde de 
devam edecek. 
Gündüz mesaisinin 
bitiminden sonra 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin 
yıkamaya başladığı 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki yıka
ma çalışmasında 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile Belediye Meclis 
Üyeleri de hazır 
bulundular.
Yaz aylarının ve 
rüzgarlı havaların 
meydana getirdiği 
tozların çevreye 
zarar vermesini 
azaltmak ve cad
delerin temizliğini 
sağlamak amacıyla 

Erdemir, başta aile 
sigortası olmak 
üzere CHP'nin 
projelerinden anlattı. 
"Aile Sigortası ile 
hiçbir çocuk yatağa 
aç girmeyecek" 
diyen Erdemir, "pro
jenin günlük maliyeti 
sadece 1 lira, ülke 
mizdeki yoksul 
vatandaşlarımıza 
yardım etmek için 
günde 1 liranızı ver
mez misiniz?" dedi.

Gemlik'in tüm 
caddelerinde aynı 
yıkama temizliğinin 
süreceğini belirten 
Başkan Vekili 
Yılmaz, "Gemlikimizi 
daha da güzel 
görüntüye kavuştur
mak için yeşillendir 
meye önem 
verdiğimiz kadar 
temizliğine de 
önem veriyoruz. 
Salı günleri Hürriyet 
Caddesi ile Ilıca

CHP’nin gerçekçi 
projeler ile seç
menin karşısına çık
tığını ve gerçek
leşmesi imkânsız 
sözler vermediğini 
dile getiren Erdemir, 
"Bizim yandaş yok, 
sadece ve sadece 
vatandaş var, 
CHP varsa herkes 
için var!
Biz Türkiye'yi ayağa 
kaldıracak 41 söz 
veriyoruz!" dedi.

Caddesinde kurul
maya başlanan 
Pazarın çöplerini 
Belediyemiz eleman
ları topladıktan 
sonra caddeler 
yıkanıyor.
Bu amaçla başlat
tığımız yaz temizliği 
cadde yıkama işlem
lerini tüm caddeler
imizde esnaflarımı 
zın da zarar 
görmemesi için gece 
yapıyoruz" dedi.
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Siyasi Polemikler....
Seçimler yak

laşırken miting 
meydanları ala
bildiğine ısınmaya 
başladı. Seçimler, 
dünya ülkelerinde 
de acaba böyle mi 
oluyor, diye 
düşünüyorum. 
Parti başkanları 
daha sorumlu, 
daha dikkatli 
olmaları gerekir 
ken alabildiğine 
pervazsız konuş
malarını milyonlara 
duyuruyorlar.

Halkın cebinden 
çıkan paralar- 
hazine yardımı adı 
altında- siyasi par
tilere aldıkları oy 
oranına göre 
dağıtılıyor. 
Siyasiler de bu 
parayı analarının 
hak sütü gibi har
cıyor. Hele hele 
iktidar partisi 

devletin de olanak 
larını kullanarak 
akla hayale gelme 
yen harcamalara 
imza atmaktan 
çekinmiyor.

Bütün kentler 
bayrak ve flamalar
la süsleniyor, 
sokak ve caddeler, 
ilan tahtaları parti 
afişleri ile dolu. 
Türk halkı artık bu 
usanç verici uygu
lamalardan bıktı. 
Bu durum ne yazık 
ki işkence halini 
almaya başladı. 
Parti araçlarına 
yerleştirilen ses 
yükselticilerle cad
delerde bangır 
bangır halkı rahat
sız etme de işin 
cabası. Sanki bir 
sünnet eğlencesi.

Bir vatandaş 
olarak devletin 

kesesinden 
yapılan bu harca
maları kabullen
mem mümkün 
değil.İnsanlar işsiz 
likten ve geçim 
sıkıntısından 
kırılırken bu 
saltanat bu harca
ma neyin nesi?

Bu siyasilerin hiç 
mi utanması sıkıl
ması yok? Kimin 
parasını, kim için 
harcıyorsunuz?

Parti genel 
başkanlarının 
karşılıklı konuş
maları evlere şen
lik! Hele başbakan
lık koltuğuna otur
muş birinin yavlu 
yuvlu konuşması 
hiç yakışık alır mı? 
Halka güzel örnek 
olmak gerekmiyor 
mu? Hani siz halkı 
birleştirecektiniz?

Yaptığınız konuş
malar birleştirmek
ten çok ayrıştır
maya yönelik. Halk 
eski heyecanını 
duymuyor, ilgisiz, 
kendi sorunlarıyla 
baş başa. Yapılan 
iş horoz dövüşün
den farksız.

Mahalle kahvele 
rinde inanın daha 
düzeyli konuş
malara tanık olu 
yoruz.

Ülkenin bunca 
sorunu varken 
özel konulara girip 
hoş olmayan söz
lerin söylenmesi 
ahlak açısından da 
pek uygun 
düşmüyor. 
Eğitimsiz insanlar 
bile bu davranış ve 
söylemleri benim
semiyor.

Her gün aynı 
terane...

Niçin, ülke sorun
larının çözümü 
konusunda pro
jelerinizi yarıştır
mıyorsunuz?
Ülkenin gelişmesi, 
çağdaşlaşması için 
yeni planlar sun
muyorsunuz? Üre
timin artması için 
nelerin yapılabile

ceğini neden 
tartışmıyorsunuz? 
işsizlik nasıl 
ortadan kaldırılır, 
konusunu niçin 
irdelemiyorsunuz? 
Ülkeyi borç 
batağından nasıl 
kurtarırız sorusu 
sizi neden 
ilgilendirmiyor?

Niçin kısır tartış
malara girip halkın 
zamanını çalıp onu 
mutsuz ediyor
sunuz?

Eskiden parti baş 
kanları televizyon
lara çıkar, birlikte 
konuşmalar yapar, 
gazetecilerin ve 
halkın sorularına 
yanıtlar verirlerdi. 
Şimdi Sayın 
Erdoğan esip gür
lüyor, ben seninle 
televizyona çıkıp 
sana pirim 
kazandırmam, sen 
üçüncü ligdesin, 
ben birinci ligde 
yim.

Kılıçdaroğlu, "Gel 
yolsuzlukları 
konuşalım, diyor. 
Sayın Erdoğan , 
hayır, olmaz diyor. 
Bu nasıl demok 
rasi anlayışıdır?

Sen meydanlara 
çık, halkın karşı 
sında camdan 
bakarak geçenleri 
oku, bunun adı 
konuşma olsun. 
Bu halkı kandır
mak değil de 
nedir?

Adama 
sormazlar mı 
madem dürüstsün, 
madem yol suzluk- 
lara karışmadın, 
çık televizyona, 
söyle bildiklerini. 
Ama cesaretin 
yok. Yakın çevr
eniz ve siz 
geçmişinizden, 
yaptıklarınızdan 
sorumlusunuz. 
Yaptıklarınız 
doğru ve yasal ise 
çıkar konuşur
sunuz.

Bir şeylerden mi 
korkup çekiniyor
sunuz?

Demagoji 
yaparak, başkaları 
nın özeline girerek 
bu sorumluluktan 
kaçılamaz.

Eninde sonunda 
yapılanların hesabı 
sorulur.

Mutlaka bu 
hesabı soracak 
birileri çıkar.

El ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
u । 16 Mayıs-25 Haziran 2011 tarihleri arasında ıt/iAie v^+lzili Q^rwiei

________ RENAULT________ Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin....___________________________________

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

araç kabul

Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığım, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim

servis

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onanm metottan kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

BOYA: Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim
4 adet Goodyear lastik alana 

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar 
Migros hediye çeki

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

kaporta

Araçlarınız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

fİrmamizda bütün lastİk markalarini BULABİLİRSİNİZ. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
her türlü otomobİlİn boya & kaporta İşlerİ yâpilir Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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fieııclik ve Spor Kultihii küçüleli madalyaları loplaaı
Gemlik Sosyal Yaşam 
Merkezi Yüzme 
Havuzu’nda yapılan 8 
yaş (2003 Doğumlu 
lar) Bursa yüzme 
şenliğinde, Gemlik 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Yüzme 
Sporcuları büyük 
başarı elde etti. 
Yarışmalarda 25 
Metre Kelebek Stilde 
Çağan Öztürk 2.
25 Metre Kurbağa 
Stilde Sena Eda 
Akdağ 1.
25 Metre Serbest 
Stilde Sena Eda

Akdağ 1.
25 Metre Serbest 
stil de Çağan 
Öztürk 1.
25 Metre Sırtüstü 
stilde Ezra SuGür 
3.
50 Metre Serbest 
stilde Çağan 
öztürk 2.
4X25 metre 
Serbest Bayrak 
bayanlar yarışında 
Sena Eda Akdağ- 
Ezra Su GÜR- 
Secem Tunaboylu- 
Aslı Keşkek 1. 
oldular.

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

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

ııiiıMlııMıimttılıM
Gemlik İzci Kurulu 
Başkanı Zeki Genç, 
İzci Lideri Yusuf 
Topal ile birlikte 
nezaket ziyaretinde 
bulunduğu Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz'a Küçük 
Kumla'da bulunan 
ve kullanılmadığı 
için İzci Evi olarak 
tahsis edilen eski 
Şükrü Alemdar 
İlkokul binasının 
tadilatı için verdiği 
destekten dolayı 
teşekkür plaketi 
verdi.
Başkan Vekili 
Yılmaz'ın Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili olduğu 
dönemde İzci Evi 
olarak tahsis edilen

ve tadilat çalış
malarında destek 
kendilerine destek 
vermesinden sonra 
onarılan bina 
geçtiğimiz günlerde 
İzci Evi olarak 
açılmıştı.
Bahçesiyle beraber 
Bursa ilçelerinde 
örnek bir İzci Evi 
haline dönüştürülen 
binanın Gemlik'teki 
izcilerin hizmetine

açılmasından 
mutluluk 
duyduğunu ifade 
eden Başkan 
Vekili Yılmaz, 
"Hem eski bina 
atıl durumdan kur
tarıldı, hem de izci 
gençlerimiz bir 
yerde toplanma 
imkanı buldular, 
kendilerine hayırlı 
olsun" dedi.

T BM A A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SGK 3. Marmara Bölgesi 
Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İnşaat Sezonu açıldı, 
Demir Fiyatları Yükseldi

Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
2011 yılı, "3. 
Marmara Bölgesi 
Koordinasyon İl 
Müdürleri Toplan 
tısı" Kırklareli'de 
yapıldı.
SGK KIrklareli İl 
Müdürlüğü Salo 
nu'nda yapılan top 
lantıya SGK 
Tekirdağ, Edirne, 
İstanbul ve Bursa İl 
Müdürleri ile müdür 
yardımcıları katıldı. 
SGK İstanbul İl 
Müdü rü Mustafa 
Kuruca, yaptığı 
konuşmada, toplan
tının konusunun 
yapılandırma 
olduğunu söyledi. 
Kuruca, 2008 yılında 
dünyadaki finansal 
krizden etkilenen 
ülkemizdeki işv
erenler ile sigor
talıların ödeyeme 
dikleri primlerin 
yeniden yapılandırıl
masına gidildiğini 
belirtti.Yapılandırma 
için 31 Mayıs

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
HerÇeşitEmlak Ahm,SatımveKiralamaHizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCRİ
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

2011'de başvuru 
süresinin sona ere
ceğini bildiren Kuru 
ca, şöyle devam 
etti: "SGK'nın 2006 
yılında başlayarak 
günümüze kadar 
gelen yapılandırma 
sürecinde taşra 
teşkilatlarının Sgk 
olarak örgütlenmesi 
2008 yılının baş 
larında oldu. 2008 
yılından itibaren 
kurum başkan
lığımızın belirlediği 
politikalar çerçeve 
sinde yakın olan 
iller arasında koor
dinasyon kurulu 
toplantısı yapılıyor. 
Sgk'da çok hızlı bir 
değişim var, bunu 
yakından görüyor
sunuz. Bü değişim 
süreci önümüzdeki 
3-5 yıl daha devam 
edecek. 2012 yılında 
yeşil kartlıların 
Sgk'ya devri söz 
konusu, onun çalış
maları yapılıyor. Bu 
büyük bir bütçe 
yönetimi demektir.

2008 yılında 
dünyadaki finansal 
krizle günümüze 
kadar gelen ve 
Türkiye'de de kıs
men olumsuz etkile
nen işverenler ve 
sigortalıların 
ödeyemedikleri 
primlerin yeniden 
yapılandırılmasına 
gidildi. Bu yapı
landırmadan yarar
lanmak isteyen işv
eren ve sigor
talıların 31 Mayıs 
2011 tarihine kadar 
başvurularını yap- 
maları gerekiyor. " 
Sgk KIrklareli İl 
Müdürü Mehmet 
Bayram ise vatan
daşa daha iyi 
hizmet vermek 
anlamında neler 
yapılabileceğini 
toplantıda tartışa
caklarını söyledi. 
Toplantıda, Sgk 
Tekirdağ İl Müdürü 
Aykut Aydın'a emek
liye ayrılacağından 
dolayı çeşitli 
armağanlar verildi.

İnşaat sektöründe 
yaşanan canlan
manın ardından 
demir fiyatları art
maya başladı. Mart 
ayına kadar tonu 
bin ile bin 100 
liradan işlem gören 
demir fiyatı, mayıs 
ile birlikte yükselm
eye başladı. 1 
mayısta tonu bin 
265 ile bin 285 
liradan satılan 
inşaat demirinin 1 
tonu, bin 400 liraya 
kadar yükseldi. 
Demir Çelik Üreci- 
leri Derneği Genel 
Sekreteri Veysel 
Yayan, demir fiyat
larının bin 400 lira 
civarında olmasının 
birkaç sebebi 
olduğunu belirterek, 
"Bunda, başta 
hurda fiyatlarının 
470 doları bulması 
en büyük etken. 
Ayrıca, döviz kurları 
arttı. İhracat artışı 
bunun en büyük 
nedenleri. Yaz ayları 
ile birlikte inşaat 
sektöründeki can
lanma da etkili 
oluyor. " dedi. 
Fiyat artışının, daha 
çok girdi maliyet
lerinden kay
naklandığının altını 
çizen Yayan, şunları 
söyledi: 
"Türkiye'de, ihracat
tan çok fazla üretim 
kapasitesi var. Şu 
ânki fiyatlar 
dünyadaki ile aynı. 
Fiyatlar spekülatif 
olarak artmıyor. 
İhracatta geçen aya 
göre yüzde 17 
civarında düşüş 
oldu. Geçen yıl 
Türkiye'de 29. 1 
milyon ton demir 
Çelik üretimi

Bursa'nın merkez 
Osmangazi Beledi 
yesi tarafından 
organize edilen 
"Avrupa Genişleme 
si ve AB Komşuluk 
Politikası İçin 
Kent lerin Diyaloğu" 
seminerinin, 30 
Mayıs-1 Haziran 
tarihleri arasında 
gerçekleştirileceği 
bildirildi.

yapılırken, bunun 23 
buçuk milyon tonu 
iç piyasada tüketil
di. 14. 4 milyon ton 
demir Çelik ise 
ihraç edildi. Bu 
zaman diliminde 10. 
4 milyon ton ise 
ithal edildi. İçeride 
fiyatlarda sıkıntı 
olunca ithalat 
yapılıyor. "

"İNŞAAT ARTIŞI 
FİYATLARI 
ETKİLİYOR" 
İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Bursa 
Şube Başkanı 
Necati Şahin ise 
Türkiye'de üretilen 
demirin büyük 
çoğunluğunun ihraç 
edildiğini belirterek, 
"Demir fiyatları 
biraz da dünya 
piyasaları ile ilgili. 
Yaz mevsiminde de 
inşaat artışından 
dolayı fiyatlar artıy
or. Ayrıca, yaz 
mevsiminde inşaat 
artışı ile birlikte 
özellikle Seçimler 
öncesi artan kaçak 
yapılaşma da bunda 
etkili." şeklinde 
konuştu.

"BURSA'DA 30 BİN 
KAÇAK YAPI VAR" 
Kaçak yapılaş
manın, Türkiye 
genelinde olduğu 
gibi Bursa'nın da en 
büyük sorunların
dan bir olduğunun 
altını çizen Necati 
Şahin, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Buradaki en önemli 
olay, maalesef 
2004 yerel seçim
lerinden sonra 
şimdiye kadar 
Bursa'da 30 bin 
kaçak yapı yapıldı.

Osmangazi 
Belediyesinden 
yapılan 
yazıh açıklamada, 
Osmangazi Beledi 
yesinin öncülüğün 
de, AvrupalI 
Kentler Birliği, 
AB Komşu Ülkeler 
Politikası ve 
Genişleme Çalışma 
Grubu işbirliğiyle 
Almira Otei'de

Bu da Türkiye'de 
rekor. Kaçak 
yapılaşma ile Bursa 
Ovası tahrip ediliy
or. Bizler sürekli bu 
ikazları yapıyoruz, 
deprem riski ve yapı 
stoku açısından en 
riskli bölge Bursa. 
Kentteki yapıların 
yaklaşık yüzde 
40'ında büyük risk 
var. 7 ve üzeri 
depremde büyük 
sıkıntılar yaşayabili
riz. " 
Toptan demir 
satıcılarından Abakh 
Demir Çelik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Timur Abakh da 
talebin canlanması 
sonucu, ihracat 
nedeniyle fiyatların 
sürekli artma eğili
minde olduğunu 
söyledi. Abakh, 
talep artışının yanı 
sıra ihracat artışının 
da bunda etkili 
olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Demir fiyatları, 
inşaat sezonunun 
açılmasıyla birlikte 
artmaya başladı. 
Dolardaki artış da 
demir fiyatlarını et 
kiledi. Bu yük
selişler geçici, 
demirin kilosu bin 
350'ler ile bin 
400'ler arasında oy 
nuyor. Kalın demir
ler ise 20 lira aşağı 
oluyor. Demir fiyat
ları günden güne 
değişiyor. Ancak 
demir fiyatlarında 
aşırı yükselme bek
lentisi yok, aniden 
de düşebilir. " 
Abakh, seçime 
yönelik inşaatların 
artmasının da 
bunda etkili olduğu 
nu sözlerine ekledi.

düzenlenecek 
seminere 4O'ı 
yabancı 80 
konuşmacının 
katılacağı belirtildi. 
Seminerin giriş 
oturumuna 
Devlet Bakanı ve 
Başmüza kereci 
Egemen Bağış'ın da 
katılmasının ön 
görül düğü ifade 
edildi.
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MiIMmIii Kill sunu 111 lln Cok ortaklı şirketler IWKB’ye geliyor
Türk-İş, Mayıs ayın
da dört kişilik 
ailenin açlık sınırını 
881 lira, yoksulluk 
sınırını 2 bin 871 lira 
olarak hesapladı. 
Türk-İş'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
her seçim döne
minde olduğu gibi 
bu yıl da seçim 
kampanyalarının 
gözde kesimini yok
sulların oluşturdu 
ğu, siyasi parti tem
silcilerinin seçim 
döneminde yok
sullara yönelik 
vaatlerde bulun
masına rağmen, 
yoksulların geçim 
şartlarının aynı 
kaldığı belirtildi. 
Açıklamada, 
Türkiye'de dönem 
dönem yaşanan 
yüksek büyüme ve 
siyasal istikrara rağ
men yoksulların 
geçim şartlarının 
iyileşmediği, 
istikrarlı bir şekilde 
olumsuza gittiği 
ifade edildi. 
Açıklamada, Açlık 
ve Yoksulluk Sınırı 
Araştırmasının 2011 
Mayıs ayı sonuçları
na göre, dört kişilik 
bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapılması gereken 
gıda harcama 
tutarının (açlık 
sınırı) 881,51 lira, 
gıda harcaması ile 
birlikte giyim, konut 
(kira, elektrik, su, 
yakıt), ulaşım, eği 
tim, sağlık ve benz
eri ihtiyaçlar için

yapılması zorunlu 
diğer harcamaların 
toplam tutarının 
(yoksulluk sınırı) ise 
2 bin 871,38 lira 
olarak hesaplandığı 
bildirildi. Yürürlükte 
olan asgari ücretin 
629,95 lira olduğu, 
bu tutarın dört kişi
lik bir ailenin mutfak 
harcamasını ancak 
21 gün karşılaya
bildiği belirtilen 
açıklamada, asgari 
ücretin sadece 6,5 
gün "insan onuruna 
yaraşır bir yaşam 
imkanı" sağladığı 
vurgulandı.
Ankara'da yaşayan 
dört kişilik bir 
ailenin gıda için 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarının bir öhceki 
aya göre yüzde 1,34 
arttığı ifade edilen 
açıklamada, yıllık 
ortalama artış 
oranının 8,49 olarak 
gerçekleştiği 
kaydedildi. Gıda 
harcaması veri
lerinin de yar aldığı 
açıklamaya göre, 
Mayıs ayında süt ve 
yoğurt fiyatları 
birçok markada 
değişmezken, beyaz 
peynir fiyatında 7,66 
oranında artış belir
lendi. Et fiyatları 
kuşbaşıda 75 kuruş 

gerilerken, tavuk 
fiyatları da 35 kuruş 
ucuzladı.
Mevsim koşullarının 
olumsuz etkisiyle 
yaş sebze-meyve 
fiyatlarında bu ay 
ortalama yüzde 8,73 
oranında artış 
gerçekleşti. Bu ay 
elma ve çilekte fiyat 
artışı dikkati çek
erken, sebzelerde 
patlıcan, havuç, 
limon fiyatı artan 
ürünler oldu.
Mayıs ayında sebze 
ve meyvede görülen 
fiyat artışı, açlık 
sınırı tutarını yüzde 
1,23 oranında yük
seltti, bu artışın 
mutfağa yansıması 
yaklaşık 11 lira oldu. 
Dar gelirli ailelerin 
elde ettiği gelirin 
yeterli ve dengeli 
beslenme için 
gerekli harcamaları 
bile karşılayabikuek 
düzeyde olmadığı 
belirtilen açıklama
da, ailelerin, düşük 
düzeydeki gelir
leriyle beslenme ve 
beslenme dışı har
camalarını karşılaya
bilmek için çeşitli 
malların fiyatlarını 
dikkate alarak tüke
tim malları arasında 
tercih yaptığı, düşük 
olan gıda maddeleri
ni aldığı ifade edildi.

Halka açık olmayan 
çok ortaklı şirket
lerin hisseleri İstan
bul Menkul Kıymet 
ler Borsasında 
(İMKB) "Serbest 
İşlem Platformu''nda 
işlem görecek. 
Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) 
Başkanı Vedat 
Akgiray, Türkiye 
İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
sermaye piyasası 
kurumlan ile yaptığı 
protokolün imza 
töreni sırasında 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, çok 
sayıda ortağı olan 
ancak SPK kaydında 
ve İMKB'de bulun
mayan şirketler 
bulunduğunu, 
İMKB'nin bu yapıda
ki şirketler için 
"Serbest İşlem 
Platformu" adında 
özel bir işlem plat
formu oluştura
cağını söyledi. 
BU şirketlerin pay
larının orada işlem 
görmeye başlaya
cağını belirten 
Akgiray, "40 ile 60 
arasında şirket en 
geç 1-2 hafta içinde 
İMKB'de olacak"

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

dedi. Hisselerin kay- 
dileştirilmesinin 
ardından alışverişe 
müsait hale gele
ceğini anlatan 
Akgiray, "Şu anda 
bu şirketlerin 
hisseleri Borsa 
pazarlarında olmay- 
acak. Zaman içinde 
belli koşulları 
sağlayanlar bu 
pazarlara geçebile
cek. Bu platformda 
kısıtlı işlem yapıla
bilecek. Bu tarz şir
ketlerde küçük- 
büyük ortak sıkın
tılar var. İMKB'de 
kote olmayıp da 
halka açık olan şir
ket olsun istemiy
oruz" dive konuştu. 
İMKB Başkanı 
Hüseyin Erkan da 

bu şirketlerin 
hisse senetlerinin, 
İMKB altyapısını kul
lanarak Serbest 
İşlem Platformu'nda 
daha şeffaf bir 
ortamda fiyatlarının 
belirlenmesine 
yardımcı olacak
larını söyledi. 
Fiyatların fiyat 
müzayedeleri ile 
belirleneceğini, 
serbest marj ola
cağını anlatan 
Erkan, "Bu, tama
men borsa dışında 
ama borsa 
altyapısını kullanan 
bir sistemle, şeffaf 
ve herkesin göre
bileceği bir fiyat 
mekanizmasının 
çalıştığı bir ortam 
olacak" dedi.

KAYIP
T.C. Ulaştırma Bakanlığından almış olduğumuz 
BUR.U-NET.K2 16.42.566 nolu K2 taşıt belgemizi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
HASAN YILDIRIM

27 Mayıs 2011 Cuma 
SAĞLIK ECZANESİ
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 1$®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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-FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

K 
R 
E 
H

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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 7#
MAR-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Bayza Patrol 513 01 03

B
E'1 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 88

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 51|4 57 96
İtfaiye $13 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3976 

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)

IIIIİIIİHMİİİ
VEnÜSSİNEMASl 

ÇIĞLIK 4 
ll.30-l4.00-l6.l5- 

18.30-21.00 
AH YOĞU

11.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45 

Rezervasyon 
(Tel:5l5332l)



2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

CHP
Türkiye 

rahat bir nefes 
alacak

ZZ
ZZ

ZZ Kılıçdaroğlu 
geliyor...
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
BursalIlar ile 
kucaklaşmaya geliyor....

29 Mayıs 2011 
Saat 16.oo’da 
Çalışan, Üreten ve 
Hakça bölüşen 
Türkiye için 
Gökdere Bulvarı’nda 
buluşalım...



r« v*eoa. mmr toiMi win
6.800 TL

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek.

8.000 TL
8.000 TL

2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretlm.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer,
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ öğrenciler engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başanr...

«T»

özel Aykent İlköğretim Ol ■2012 dönemi kayıtlan başladı

_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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KılıcdaroBlu 
yarın Bursa'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar 
oğlu, yarın Bursa’da seçmenlerle bulu 
şacak. Gökdere Meydam’nda saat 
16.00’da BursalIlara seslenecek olan 
Kılıçdaroğlu’nu izlemek için Gemlik’ten 
de CHP ilçe örgütü araç kaldıracak.

M İte M telBİ M illi

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, ilçede yapılması düşü 
nülen kapalı pazar yeri konusunda kurucu ve işletmeci olmak istediklerini söyledi. 
Talan, dün CHP ve MHP ilçe yöreticileri ile görüşerek destek istedi. Sayfa 4'de

Janflarmadan fuhuş 
çetesine darhe

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, 
fuhuş yaptıkları öne sürülen 20’ye 
yakın kadın ve erkek düzenlediği ope 
rasyonda gözaltına aldı. Jandarma 
mahkeme kararıyla fuhuş yaptıkları 
önceden belirlenen kadınları izlemeye 
aldı. 2 ay süren izleme sonunda dün, 
sabah saatlerinde belirlenen yerlere 
yapılan baskınla aralarında yabancı 
uyruklu 2 bayanın da bulunduğu fuhuş 
çetesi çökertildi. Gözaltına alınan kadın 
ve erkekler dün Adliye’ye çıkarıldı. 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mayıs sonuna doğru
Mayıs ayı okulların kapanmasının yaklaştığı gün

lerdir.
Bir yandan son sınavlar yapılır, bir yandan 23 

Nisan ve 19 Mayıs etkinliklerine hazırlanır öğrenci 
ler.

Bir yıllık emeklerinin ürünleri olan el işleri de bu 
ayda sergilenir.

Minik öğrenciler, okullarında yıl içinde edindikleri 
bilgileri yıl sonu gösterileri ile velileriyle paylaşır
lar.

Biz de birazdan Barış’ın yıl sonu gecesine katıla
cağız. Birkaç gün sonra ise Özgür’ün okulu yıl 
sonu gecesi düzenleyecek. Devamı sayfa 4’de

KAYALAR KAFE’DE KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün i Nişm <t Kokteyl İ Kum Te|. 5K2a5yo6 i^umurbey 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126i 25 53

http://www.aykentilkogretlm.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kayıt dışı ekonomi
Türkiye ne yazık ki mal ve hizmet üretimi* 

ni belge düzenine oturtamıyor. Yoğun 
çabalara rağmen, sokaklar kayıtsız 
satıcılarla dolu...

Kayıt dışı ekonominin Gayri Safi Milli 
Hâsıla içerisinde önemli boyutlara ulaş
ması devlet gelirlerini iyice azaltıyor, 
ekonomik ve sosyal açılardan büyük tahri
batlara neden oluyor.

Kayıt dışı ekonomiyi azaltmanın, kalkın- 
abilmenin önde gelen koşullarından biri 
olması bu konu üzerindeki çözüm öneri
lerini arttırıyor ancak bu öneriler yaşama 
geçirilemiyor.

Gelişme yolunda olan ülkelerin ekonomik 
sorunları içerisinde kayıt dışı ekonominin 
diğerlerine oranla ayrı bir yeri ve önemi 
var.

Fakat daha da önemlisi ekonomik etken
ler dışında sosyal, psikolojik, siyasal ve 
ahlaksal boyutları aa içerdiği bilinen kayıt 
dışı ekonomi, teorik düzeyde birçok çözüm 
önerileri sıralanan fakat bir türlü ortadan 
kaldırılamayan bir sorun olarak ortaya 
çıkıyor.

Kamu finansmanında vergilerin ağırlıklı 
paya sahip olduğu’bilınen oır gerçeK...

Ayrıca vergi gelirlerinin toplam kamu 
gelirleri içerisindeki payının büyüklüğü de 
ülkeler için gelişmişlik göstergesi...

Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 90’ların 
üzerinde iken gelişmekte olan ülkelerde bu 
oran yüzde 701erin de altına geriliyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki bu oranın 
düşüklüğü kayıt dişiliğin önemli bir sorun 
olduğunu gösteriyor.

Yer altı ekonomisi, illegal ekonomi, kara 
ekonomi, resmi olmayan ekonomi, gizli 
ekonomi, düzensiz ekonomi, marjinal 
ekonomi, kayıp ekonomi, karaborsa 
ekonomisi, gözlenemeyen ekonomi, nakit 
ekonomisi, paralel ekonomi, enformel 
ekonomi, vergi dışı ekonomi ve benzer 
anlamlara gelen kayıt dışı ekonomi 
kavramı; bilinen istatistiKi yöntemlere göre 
tahmin edilemeyen ve gayri safi milli hasıla 
hesaplarını elde etmede kullanılamayan 
gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü.

Başka bir anlatımla kayıt dışı ekonomi, 
belgeye hiç bağlanmamış ya da içeriği 
gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçek
leştirilen ekonomik faaliyetlerin devletin 
bilgisi dışına taşınmasıdır.

Bireylerin veya işletmelerin ekonomik 
faalıyefve işlernlerîm'kamuhuiTdehelmîf 
dışında tutmasının en önemli nedeni ise 
vergi kaçırma arzusudur.

Geniş anlamda vergi kaçakçılığı, vergiye 
karşı koyma olarak nitelendiril mektecnr. 
Dar anlamıyla vergi kaçakçılı ğı ise, vergi 
kanunlarına aykırı davranmak ve kanunları 
uygulamakla görevli bulunan idarenin 
aldığı önlemlere karşı gelmek suretiyle, ya 
da az vergi ödemek şeklinde olabilmekte
dir.

Batı ülkelerinde, kayıt dışı ekonomi 
denildiğinde daha çok uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığı gibi yasadışı sektörler akla 
gelirken gelişmekte olan ülkelerde ise bun
lara bir de eşya ve hizmet alımlarının bel- 
gelendirilememesi ekleniyor.

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında 
en temel neden insan gereksinimlerinin 
sonsuz fakat kaynakların sınırlı olması 
gerçeği...

Bilindiği üzere insan nefsi sürekli daha 
iyiyi daha güzeli arıyor.

Dolayısıyla insanoğlu daha iyi yaşam 
koşullarını sağlayabilmek yanı daha çok 
geıır ve servete sahip olmak ve harcama 
yapabilmek için kazancını devletle paylaş
mak istemiyor...

Onun için verginin tabana yayılabilmesi 
ve alınabilir olması için ülkenin ekonomik 
yapısını ve mükelleflerin gelir durumunu 
göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Ülkeyi yönetenlerin en çok dikkate alması 
ve üzerinde önemle durması gereken ana 
sorun kayıt dışını çözmektir.

Kalkınma ancak öyle sağlanır.

HEM'in sergi acılıslatı başladı
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü'nün yıl sonu sergi 
açılışları sürüyor. 
Büyük Kumla 
Köyü’nde 5 Ocak'ta 
start alan Ev Mefru 
şatı ve İğne Oyası 
kursunu bitiren kur
siyerler sertifikaları 
düzenlenen törenle 
verilirken ürettikleri el 
emeâj qpz nuru ürün
lerde sergileniyor. 
Büyük Kumla eski 
ilkokul binasında 
düzenlenen sertifika 
ve sergi açılışına 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye Baş 
kan Vekili Refik Yıl 
maz, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile davetliler 
ve kursiyer aileleri 
katıldı.
Filiz Sönmez'in öğreti 
elliğinde 15 kursiyer 
Ev Mefruşatını kur
sunu başarıyla 
tamamlarken Tülay 
Narinin öğreticili 
ğinde ise 14 kursi 
yerin İğne Oyası kur
sunu tamamlayarak 
sertifika almaya hak 
kazandıklarını

söyleyen Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, yap
tığı konuşmada; 16 
yıldır ilk kez Büyük 
Kumla'da kurs 
açıldığına dikkat 
çekti. Kılıçlar, ayrıca 
HEM olarak 322 kurs 
açtıklarını ve bu kurs 
lara 5853 kursiyerin 
katıldığını söyledi. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'da 
köylere açılan kurslar 
için HEM1 kutlayarak 
el emeği göz nuru 
ürünlerin AVM'de tah
sis edecekleri yerde 
topluma faydalı ola

bilmek amacıyla 
pazarlanmaları için 
girişimde bulunacak
larını belirterek kur
siyerleri kutladı.
Yılmaz, ayrıca Küçük 
Kumla'da doğalgaz 
için ön kampanya 
başlatacaklarını, kam 
panyaya tüm Kumla 
halkını abone olmaya 
davet ederek "Kumla 
m izi Gemlik’ten ayrı 
tutmuyoruz. Başlata 
cağımız kampanyaya 
vatandaşlarımız 
gerekli ilgiyi gösterip 
abone olurlarsa 
Kumla'ya inşallah en 
iyi hizmeti yapmış 
oluruz" şeklinde 
konuştu.
HEM kurslarının öne
mine değinen 
Kaymakam Bilal 
Çelik'te yaptığı 
konuşmada; kursu 
bitiren bayanların 
mutluluklarının yüz
lerinden okunduğunu 
görmenin kursların 
ne kadar önemli 
olduğunun gösterge
si olduğunu söyledi. 
Kaymakam Çelik, 
"Yakaladıkları bu 
başarıdan dolayı 
hanımlarımızı kutlu 
yorum, hayatımızın 
kalitesini artırmak 
için HEM kurslarının 
önemini unutmay
alım. Her meslekten 
kurs açmaya

gayret ediyoruz, 
talep sizlerden 
açması bizden" 
dedi.
Daha sonra 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik

Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
davetlilerin kursiyer
lere sertifikalarını ver 
melerinin ardından 
sergi açılışı yapılarak 
gezildi.
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landarmadan luhus çetesine Jarhe Ya-1 YO RUM
Gemlik ve Orhangazi 
ile Yalova ve 
Koceli'nde jandarma 
tarafından gerçek
leştirilen fuhuş 
operasyonunda, 
aralarında yabancı 
uyruklu hayat kadın
larının da bulunduğu 
20 kişi gözaltına 
alındı. Yaşı küçük 2 
yabancı genç kızın 
da fuhuşa sürük
lendiği ortaya çıktı. 
Jandarma ekipleri 2 
ay süren takibin 
ardından operasyon 
için düğmeye 
basarken, Gemlik 
merkez ve Kurşunlu 
ile Kumla 
Mahallelerinin yanı 
sıra Orhangazi, 
Yalova ve 
Kocaeli'nde eş 
zamanlı baskınlar

Baınıo dolaplarının içinde 33 bin 
palıel kaçak sigara ete geçirildi
Bursa'da polis 
tarafından 2 depoya 
düzenlenen 
operasyonda, 
mobilya ve banyo 
dolaplarının içine 
gizlenmiş 33 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Doğu 
illerinden getirilen 
kaçak sigaraların 
piyasaya sürüleceği 
ihbarını alan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve

Uyuyan şoför takla atlı
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. 
Kaza, Harmancık- 
Tavşanlı kara yolu ' 
Ballısaray Mahallesi

Bandrolsüz 
DVD satan 
şahsa 2D 
ay hapis

yapıldı. Operasyon 
kapsamında, 
aralarında Türk ve 
yabancı uyruklu 
hayat kadınları ile 
fuhuşa aracılık 
yapıp yer temin 
şahısların bulun
duğu toplam 
20 kişi gözaltına 

Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Büro dedekti
fleri harekete geçti. 
Osmangazi ilçesi

Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde bir 
depoya baskın 
düzenleyen ekipler, 
13 bin 130 paket

istikametinde mey
dana geldi. Hasan 
Ünlüer idaresindeki 
43 HK 446 plakalı 
araç şarampole 
uçarak takla attı. 
Hasan Ünlüer (62) ve 
eşi Rebiye Ünlüer

Bursa'da 'bandrol
süz DVD ve CD sat
mak' suçundan 
hakkında kesin
leşmiş 20 ay hapis 
cezası bulunan kişi 
polis tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emniyet 

alındı. Gözaltına alı
nanlar arasında 
yabacı uyruklu yaşı 
küçük 2 genç kızın 
da bulunduğu öğre
nildi. Hayat kadın
larını ülkeye soktuk
ları iddia edilen kişil
erle alakalı "insan 
ticareti" suçlamasıy

(62) yaralandı. 
Uykusuz olduğu 
öğrenilen sürücü 
ve eşine ilk müda
hale yoldan 
geçen sürücüler 
tarafindan yapıldı. 
Harmancık Devlet

Müdürlüğü Güvenlik 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin düzen
lediği operasyonda 
yakalanan Harun A. 
(26) hakkında 3. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde dava 
açıldı. 'Bandrolsüz 
veya bandrollü

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.millıyet/blog/özcan vüral

la dava açılacağı 
ifade edildi. Yabancı 
hayat kadınları 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Yabancılar Şubesi'ne 
teslim edilirken, 
diğer şüpheliler 
Gemlik'te adliyeye 
sevk edildi.

bandrolsüz sigara 
ele geçirdi.
Soruşturmayı 
derinleştiren ekipler, 
İnegöl ilçesinde bir 
depoya yaptıkları 
baskında ise 
mobilya ve banyo 
dolaplarının içine 
gizlenmiş 20 bin 
paket sigara daha 
ele geçirdi. Olayla 
ilgili gözaltına alınan 
B.Ö. (27), Ş.P. (39) 
ve Y.L. (36), emniyet
teki sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Hastanesi'ne 
kaldırılan Ünlüer 
çifti, buradaki müda
halenin ardından 
Tavşanh'ya sevk 
edildi. Jandarma 
kazayla alakalı 
soruşturma başlattı.

Hayaldi, gerçek oldu!...
Yakın bir arkadaşımın ne hayalleri var

mış.. X
Dinledim..
Dinledikçe hayretler içinde kaldım.
Sizde dinleyin..* Çocuklarının yurt 

dışında hiç çalışmadan rahat, rahat oku
malarını isterdim, hayırsever Remzi Bey 
ortaya çıktı..

Tamamen Allah rızası için, çocukların 
tüm masrafını karşıladı ayrıca ceplerine 
de her ay para koydu.

Hayaldi, gerçek oldu !...
Her zaman “Havuzlu bir villada" otur

mayı isterdim.
Ben bir istedim,.6 tane oldu.
6 villadan, yüzme havuzundan oluşan 

duvarlarla çevrilmiş özel sitede yaşıyo
rum.

Hayaldi, gerçek oldu !...
Babamın ve benim küçücük bir 

takalarımız bile yoktu, çocuklarım büyük 
adamlar, zengin adamlar olsunlar 
derdim;

Çocukların gemicikieri, pırlanta 
dükkanları oldu.

Hayaldi, gerçek oldu !..
Ailem, yakınlarım, yandaşlarım para 

sıkıntısı çekmesinler diye içinden 
geçirirdim.

Hepsi zengin iş adamı oldular..
Bir çok şirket onlara ortaklık teklif etti.
Hayaldi, gerçek oldu !...
Güzel bir arabam olsun, istediğim 

zaman uçağa rahatça bineyim diye ister
dim;

Onlarca arabam, uçağım, helikopterim 
oldu.

Kızımın düğün davetiyesini Kayseri’de 
ki dayıma özel uçağımla gittim verdim.

Hayaldi, gerçek oldu !...
Ah bir köşe yazarı olsam ,hatta 

gazetem olsun, derdim;
Onlarca gazete, televizyonum oldu.
Hatta bir medya grubu için devlet 

bankaları
yakın arkadaşıma, bana bakıp tam 

tamına 750 Milyon Dolar kredi verdiler 
ve başına damadımın oturmasını 
alkışlarla karşıladılar.

Hayaldi, gerçek oldu !...
YGS’ye katılan 2 Milyona yakın gencin 

hayalleri çalındı.
Ama benim torun şifreyi öğrenmiş 

açıktan puanları kazandı.
Haylaz okumadan en iyi üniversiteye 

girdi.
Hayaldi, gerçek oldu !..
Ama...
“12 Haziran Genel Seçimlerinde gerçek 

olan AKP İktidarı, Seçim sonu hayal 
oldu “ bunu da gördüm diyor..

yükümlülüğüne 
aykırı olarak bir 
eseri satma, dağıt
ma, ticari amaçla 
satın almak' suçun
dan 20 ay hapis 
cezası verilen Harun 
A., kararın kesin
leşmesinin ardından 
kayboldu.

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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Esnaf Odası Kanalı Pazar
yerini Kurmak istiyor

Mayıs sonuna doğru...
Halk Eğitim Müdürlüğü kursları sergileri de 

bu ayda açılır.
Her gün bir başka okuldan etkinlik haberi 

geliyor.
Mayıs ayı eğitimcilerin ayı olarak geçiyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte öğrenciler 

artık kendilerini salmaya başlıyor.
Sınavların sona ermesi onları daha da rahat

latıyor.
Sınıfta kalmanın olmadığı bir eğitim sistemi 

nedeniyle öğrenciler pek de rahatlar gördü 
güm kadarıyla..

Mayıs ayının bir özelliği de gençlerin evlili 
ğe hazırlanmalarıdır.

Düğün günleri belli olan gençler, ev kur
manın heyecanı içinde son hazırlıklarını 
yapıyorlar.

Eşyalar, takılar alınıyor, düğün davetiyeleri 
bastırılıyor.

Bu yıl Ağustos ayının ramazana rastlaması, 
düğüncüleri sıkıştırdı.

Düğün Salonu sahipleri ise hoşnutsuz.
Bu yıl ki Mayıs ayının bir özelliği de bol yağ

murlu olması..
12 Haziran’da yapılacak miletvekili seçim

lerinin en yoğun çalışmaları da Mayıs ayı 
içinde yapıldı.

Adayların biri gidiyor biri geliyor.
Parti liderleri Bursa’da son mitinglerini 

yapıyor.
Başbakan Erdoğan’dan sonra yarın CHP 

Genel Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu, pazartesi 
günü ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
BursalIlara seslenecek.

Bir kör döğüştür gidiyor.
Adına demokrasi dedeiğimiz bu sistem, 

bizde kör topal çalışıyor.
İktidarlar demokrasiyi kendi çıkarları ve 

istemlerine göre yorumlayıp uyguluyor.
Seçimlere yüzde 10 barajı ile gidilmesi, 

birçok partinin parlamentoda temsil edilmesi
ni önlüyor.

Bu sistem en çok oy alan partinin daha da 
fazla milletvekili çıkarmasına olanak sağlıyor.

Bunun için barajı aşamayacağını anlayan 
partiler, seçimlere bağımsız aday olarak 
katılıyorlar.

Bilhassa BDP’nin önünü kesmeye çalışan 
AKP, Güneydoğu ve doğu illerinde bu kez 
beklediğini bulması imkansız.

Ergenekon mağdurlan da 12 Haziran seçim
lerine bağımsız adaylarla giriyor.

Bu seçimlerin bir özelliği de, birçok siyasi 
partinin güçbirliği yapması.

Görülen o ki, MHP’nin de başına örülen 
çoraptan sonra Türkiye de sistem ABD deki 
gibi iki güçlü parti odağında şekillendirilmek 
isteniyor.

Mayıs ayının son günlerine doğru hiç bek
lenmedik yeni sürprizlerle karşılaşabiliriz.

Olmaz olmaz demeyin, burası Türkiye 
herşey olabilir.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, 
ilçede yapılması 
düşünülen kapalı 
pazar yeri konusun
da kurucu ve işlet
meci olmak istedik
lerini belirtti. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
Belediye Meclisi’ne 
geçtiğimiz ay verdiği 
önerge ile ilçemize 
iki adet kapalı 
pazaryeri yapılması 
kararının alınmasını 
istemesi üzerine 
yapılacak kapalı 
pazar yerlerini yap
maya ve işletmeye 
talip olduklarını 
söyledi.
Belediye Başkanh 
ğı’na bu konuda 25 
Mayıs 2011 günü 
dilekçeyle başvur
duklarını söyleyen 
Talan, Belediyeler 
Yasası’nın 75. mad
desinin sokak 
pazarlarını bir nokta
da toplamak, çağdaş 
ve düzenli bir konu
ma kavuşturmak, 
temizlik işlerinde 
karşılanan güçlük
leri ortadan kaldır
mak, halkın ucuz, 
güvenli ve rahat ve 
sağlıklı bir ortamda 
alışveriş etmesini 
temin etmek ve 
pazarcı esnafının 
yerel ve ulusal 
mağazalar zincir
leriyle rekabet ede
bilmesi için Gemlik’e 
kapalı pazar yeri 
yapmaya talip 
olduklarını söyledi. 
Belediyenin yer 
göstermesi halinde

îretitiiiilitiıİaııİMeıııtolııılı
Geçen yıl Bursa ve 
ilçelerinde don, dolu 
ve sel gibi afetler
den dolayı mahsülü 
zarar gören tarım 
üreticisine devlet 
tarafindan ödenecek 
afet zararları 
çiftçilere ödenmeye 
başladı.
Bursa bölgesinde 
geçen yıl ki afetler
den zarar gören 
toplam 4 bin 200

kapalı pazar yerini 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkar Odası 
olarak yapabilecek
lerini söyleyen 
İbrahim Talan, dün 
düşüncelerine 
destek olmaları için 
siyasi partileri 
ziyaret etti.
Oda yöneticileri ile 
birlikte önce CHP 
İlçe Başkanhğı’na 
giden Esnaf Odası 
yöneticileri, CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey ve Belediye 
Mecl üyeleri ile 
görüştü.
Talan, isteklerini 
CHP’lilere aktararak 
kendilerine yardımcı 
olmalarını istedi.

çiftçiye, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
ile Maliye Bakanlığı 
arasında yapılan 
protokol gereği 
toplam 38,9 milyon 
lira ödeme yapıla
cak.
AK Parti Bursa mil
letvekili adayı İsmail 
Aydın, daha önce 
söz verdikleri gibi 
mayıs ayı içinde 
ödemelerin yapıla

CHP İlçe Başkanı 
Özbey, Kapalı Pazar 
Yeri’nin Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
Marmarabirlik’e ait 
kullanılmayan zeytin 
depolarının olduğu 
yere yapılmasını 
düşündüklerini bu 
konuda CHP’li 
belediye yönetici
lerinin kurum yöneti
cileri ile görüşmeler 
başlattığını, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’na bu konuda 
destek vermeye 
hazır olduklarını 
söyledi.
Daha sonra MHP 
İlçe Yöneticileri 
ziyaret eden Talan 
ve yöneticiler, aynı 

cağını belirttiklerini 
söyleyerek, "Maliye 
Bakanlığı ödeme 
talimatnamesini 
imzalayıp ödemele 
rin yolunu açtı. 
Afetten zarar gören 
çiftçilerin paraları 
bugünden itibaren 
hesaplarına yatırıl
maya başlandı" 
dedi.
Aydın, Orhangazi'de 
827, İznik'te 2 bin 

istemlerini burada 
da tekrarladılar. 
MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ve 
Belediye Meclisi 
üyeleri de Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
nın istediğini 
olumlu bulduklarını 
söylediler.
MHP’liler Kapalı 
Pazar Yeri için 
Marmarabirlik depo
larının olduğu yerin 
uygun olduğunu 
belirtiler. AKP 
yöneticilerini de 
ziyaret etmek 
isteyen Esnaf 
Odası yöneticileri, 
Pazartesi gününe 
randevu aldılar.

96, Keleş'te 144, 
Orhaneli ve Mudan 
ya'da 9 ve Gemlik'te 
de bin 115 olmak 
üzere toplam 4 bin 
200 çiftçiye 38,9 
milyon lira afet 
ödenek çıkarıldığını 
belirterek, "Zarar 
gören çiftçilerin par
alan cuma günü 
itibarı ile hesapları
na yatırılmaya baş
landı" diye konuştu
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Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

erdilli termal
armutlu- y al ova

Kaplıcalar Mevkli'No:'l 
Armutlu:/ YALOVA

Tel:O226551 41 25 
531 44 20 - 531 31 45 
Fax : O 226 531 06 09

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj ünitesi 

Her odada gömme banyolar ve kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Center 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu-
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Üniversite kontenjanları arttırıldı
YÖK Genel Kurul 
toplantısında 21 
fakülteye dekan 
atandı. Üniver
sitelerin kontejanları 
artırıldı. • 
YÖK Genel Kurul 
toplantısında 21 
fakülteye dekan 
atandı. Üniversite 
lerin kontenjanların
da da bir miktar ar 
tıs olduğu bildirildi. 
YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Ziya 
Özcan başkanlığın
daki YÖK Genel 
Kurul toplantısı 
sona erdi.
Toplantıdan sonra 
yapılan açıklamada, 
devlet üniversiteler
ine ait 17, vakıf 
üniversitelerine ait 3 
fakülteye dekan 
atandı.
Açıklamaya göre, 
dekan atanan fakül

teler ve dekanların 
isimleri şöyle:
-Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine 
Prof. Dr. Hüseyin 
Altaş
-Atatürk Üniversitesi 
Su Ürünleri
Fakültesine Prof. Dr. 
Muhammed 
Atamanalp
-Bartın Üniversitesi 
Fen Fakültesine 
Prof. Dr. Fahrettin 
Göktaş
-Celal Bayar 
Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesine Prof. 
Dr. Ümit Gökkuş 
-Erzurum Teknik 
Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesine Prof. Dr. 
Hüseyin Özer
-İstanbul Üniversite
si Hasan Ali Yücel 
Eğitim Fakültesine

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

el değmeden biz taşıyalım.
Türkiye 'nin her yerine parça yük gönderilir 

Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 
Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0 224 573 43 25 
GSM : 0 536 813 08 36

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK | 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

T MA A “SUYUNU BOŞA ,,.J 9 HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Prof. Dr. Sefahattin 
Dilidüzgün 
-İstanbul Üniversite
si Hemşirelik 
Fakültesine Prof. Dr. 
Nezihe Kızılkaya 
Beji
-İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesine 
Prof. Dr. Ahmet 
Adem Tekinay 
-Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniver
sitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesine Prof. Dr. 
Metin Dığrak 
-Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniver
sitesi İlahiyat 
Fakültesine Prof. 
Dr. İdris Şengül 
-Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 
Üniversitesi Orman 
Fakültesine Prof. 
Dr. İbrahim 
Bektaş

-Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine Prof. 
Dr. Durmuş Deveci 
-Kahramanmaraş 
Şütçü İmam 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesine Prof. 
Dr. Kadir Saltalı 
-Muş Alparslan 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesine
Prof. Dr. Fethi 

Ahmet Polat 
-Selçuk Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesine 
Prof. Dr. Ali Murat 
Sünbül 
^Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesine 
Prof. Dr. Ahmet 
Saim Arıtan 
Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesine 
Prof. Dr. Ahmet 
Kalender,

SATILIK
GEMLİK'TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN Sü VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 0 552 763 46 98

ELEMAN ARflHİYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

MUM MHIYM
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

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Her sahalı ücretsiz 
sıcak çorha verilecek

inillliliIMHunMliM

11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanındaki 
Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının alt 
katındaki bulunan 
Aşevi'nde sabahları 
ücretsiz çorba 
hizmeti verilmeye 
başlandı.
Gemlik Zeytin Dalı 
Eğitim Kültür 
Yardımlaşma 
Derneği tarafından 
ihale ile 1 yıllığına 
kiralanan Aşevi 
Kaymakam Bilal 
Çelik ve Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ın da 
katılımıyla dua 
okunarak hizmet 
vermeye başladı. 
Pazar günü

SF'fcsegiııı (alçalanın siiıılüriiııor
Saadet Partisi Bursa 
milletvekili adayı 
Recep Aygün, "Milli 
Görüş'ün adayları, 
diğer partiler arasın
da yaşanan horoz 
dövüşüne asla itibar 
etmeden kendi doğ 
rularını milletle pay
laşmaya çabalıyor
lar." dedi.
Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Teşkilatı ile 
birlikte seçim çalış
malarını sürdü ren 
Aygün,kahve 
ziyaretlerinde parti 
politikalarını anlattı. 
Huzur ve barışın 
reçetesinin Milli 
Görüş'te olduğunu 
belirten Saadet 
Adayı Aygün, 
"Saadet Partisi, bol
luk ve bereket 
demektir. Kardeşti 
ğin doyasıya yaşan
masıdır. Milli Görüş 
partileri iktidar 
olduğu dönemlerde 
efsane hizmetlere 
imza atmış, üretimi 
teşvik etmiş, büyük 
bir istihdam hacmi 
oluşturmuşlardır.

haricinde haftanın 
6 günü sabah 
namazı sonrasından 
başlayarak saat 
11.00'e kadar 
ihtiyacı olanların 
faydalanabilecekleri 
çorba servisi 
ücretsiz veriliyor. 
Şimdilik yaklaşık 
200 kişilik hazır
lanan çorba mik

Ülkenin muazzam 
potansiyelini eko no 
miye kazandırmış, 
Türkiye'yi kendi 
gücüyle kalkındır
mayı esas almışlar 
dır. 9 senedir iktidar
da olan AKP tek fab
rika kurmamış, aksi 
ne kâr getiren fab
rikaları satmıştır. 
Halkımız olup bite 
nin farkında olmalı, 
satanları değil, 
yapanları iş başına 
getirmelidir." şek
linde konuştu.
Saadet iktidarında 
memur, emekli ve 
işçilere yüzde 50 
zam vereceklerine, 
çiftçiler için vergi
den arındırılmış pro
jeler üreteceklerine, 

tarının taleplere 
göre artabileceğini 
ve her sabah ayrı 
çorba servisinin 
yapılacağını bildiren 
Zeytin Dalı Eğitim 
Kültür Yardımlaşma 
Derneği yetkilileri, 
ayrıca Ramazan 
ayında ücretsiz iftar 
yemeği de verecek
lerini açıkladılar.

üniversite harçlarını 
ise tamamen kaldıra
caklarına vurgu 
yapan Recep Aygün, 
"Bize parayı nerden 
bulacaksınız diye 
sormaya cesaret 
edemiyorlar. Çünkü 
1996 yılında bu zam
ları verdiğimizde 
(para nerede, kay
nağınız nerede) diy
orlardı. O zaman o 
parayı bulduk. 
IMF'nin kapısını çal
madan, Dünya 
Bankası'ndan 
istemeden bulduk. 
Havuz sistemini kur
duk. Sömürü havu
zlarına akan mus
luğu kısıp fakir 
fukaraya dağıttık. ” 
dedi

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa mil
letvekili adayı Zafer 
Milli Orhangazi 
Caddesi’nde esnaf 
ve halk ziyaretleri 
gerçekleştirdi. 
Akşamda Gemlik 
Urfalılar Derneği’ne 
konuk oldu. Milli 
konuşmasında; 
“Urfa ve Harran 
ovasının bu günkü 
durumu çoğu arazisi 
İsrailli kişilerin eline 
geçmiş bir bölge. 
Kurtuluş savaşımız 
döneminde

IKlBilılliiiiitfl
Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, "Türkiye'de 
hayvancılık bitme 
noktasına geldi" 
dedi.
Kantur yaptığı açık
lamada: "Türkiye, 
23 milyon 975 bin 
koyun ve 11 milyon 
37 bin sığırı ile 
hayvancılıkta kan 
kaybetmeye devam 
ediyor. Ayrıca 
ülkede 5 milyon 594 
bin keçi ve 84 bin 
705 manda besiciliği 
yapılıyor. Kırsalda 
at, eşek ve katır 
sayısı ise gün 
geçtikçe azalıyor. 
Yemlerin pahalhlığı 
ve modern hay
vancılık işletmeler
ine geçilememesi 
nedeni ile sektörde

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)51335 95

Fransızlara ve 
Ermenilere kök sök
türen onlara bölgeyi 
dar etmiş Gerçek 
anlamda şanlı adını 
ne kadar hak ettiğini 
göstermiştir. Bu gün 
ise tüm dünyanın 
ülkemiz ile alakalı 
planları vardır 
hemen yanımızda 
Irak,Mısır,Suriye ve 
Libya gibi örnekler 
var bunların ülkem
ize sıçramayacağı 
düşünülemez. Ama 
biz bin yıldır olduğu 
gibi yine birlik 

verim düşük kalıyor. 
Bir sığırın karkas 
ağırlığı Türk iyede 
215 kiloda kalırken 
Avrupada bu rakam 
270-280 kiloya kadar 
yükselebiliyor. Bizde 
bir inek yılda 2700 
ile 2800 litre arasın
da süt verinken, bu 
miktar gelişmiş 
ülkelerde 5000 ile 
6000 litre civarında.
Düşük verimlilik 

olarak bu güçlerin 
ve içimizdeki uzan
tılarının planlarını 
bozacağımızdan 
şüphemiz yoktur. 
Bizler Milliyetçi 
Hareket Mensupları 
olarak bu hain plan
ların bedeli ne olur
sa olsun karşısında 
olacağız. 12 Haziran 
sonrası bizim ikti
darımızda halkımızın 
refahını sağlaya
cağız yandaş değil 
hak eden emeğinin 
karşılığını alacaktır." 
dedier.

ise et ve süt 
fiyatlarının yük
selmesine neden 
oluyor. Türkiye bu 
konuda iyileştirici 
politikalar üretmeli. 
Yoksa köyden 
kente göçü 
durduramazsınız. 
İnsanları bulunduk
ları yerde tutacak 
çözümlere 
yönelinmeli" şek
linde konuştu.
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YouTube 6 yaşında 13 Bin öğretmen daha alınacak
Fenomen haline 
gelen video pay
laşım platformu 
YouTube'ta günde 3 
milyar videonun 
izleniyor, dakikada 
toplam 48 saatlik 
video içeriği yük
leniyor.
Dünyanın bir numar 
alı video izleme ve 
paylaşma platformu 
YouTube 6 yaşına 
bastı. Günde 3 mil
yar videonun 
izlendiği siteye, her 
dakika toplam 48 
saatlik video içeriği 
yükleniyor.
2005 yılının Şubat 
ayında üç PayPal 
firması çalışanı 
tarafından kurulan 
YouTube, fikrin çık
masından sadece 
bir ay sonra hizmet 
vermeye başladı. 
Ekip 
www.youtube.com 
alan adını 14 Şubat 
2004 tarihinde aldı. 
İlk merkezi San 
Mateo, 
Kaliforniya'da bir 
pizzacı ve Japon 
restoranın üzerinde

olan firmanın 
aldığı ilk yatırım, 
Sequoia Capital 
tarafından Kasım 
2005 ve Aralık 
2006 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. 
YouTube'un bir 
kullanıcı tarafından 
yüklenen ilk 
videosu, 
YouTube'un kurucu
larından Jawed 
Karim'in San Diego 
Hayvanat 
Bahçesi'nde çektiği 
"Me at the zoo" 
(Ben hayvanat 
bahçesindeyken) 
videosuydu. 
Beta testine 2005 
yılının Mayıs ayında 
başlanan YouTube 
hızla büyüdü. 2006 
yılında günde 65 bin 
video siteye yük

leniyor ve günde 
100 milyon 
video izleniyordu. 
2007 yılı geldiğinde, 
YouTube'un 
işgal ettiği bant 
genişliği 2000 yılın
da tüm internet 
faaliyetlerinin kul
landığı bant 
genişliğiyle aynıydı. 
2006 yılında Google 
tarafından 1,65 mil
yar dolara satın 
alınan YouTube'un 
gelirleri 2009 yılında 
yıllık 1 milyar 
dolara yaklaştı.
2011 yılının Nisan 
ayında, bir YouTube 
mühendisinin 
belirttiğine göre 
videoların yüzde 
30?u, kullanıcıların 
yüzde 99?u 
tarafından izleniyor.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, 1 Haziran 
tarihinde 30 bin 
kadrolu öğretmenin 
atamasının ardından 
buna ilave olarak 13 
bin civarında 
sözleşmeli öğret
men görevlendirme
si yapacağını açık
ladı.
30 bin kadrolu 
öğretmene 13 bin 
sözleşmeli öğret
men ekleniyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı, 1 
Haziran'da 30 bin 
kadrolu öğretmenin 
atamasının ardından 
buna ilave olarak 13 
bin civarında 
sözleşmeli öğret
men görevlendirme
si yapacak.
Öğretmen ata
malarıyla ilgili 
kafalarda oluşan 
"Kadroya geçen 
sözleşmelilerin yer
ine yeni sözleşmeli 
öğretmen atanacak 
mı?" sorusunu 
ortadan kaldıran 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, kadrolu 
öğretmen atamasına

başvurarak atanan 
sözleşmeli öğret
menlerden boşalan 
pozisyonlara 
sözleşmeli öğret
men görevlendirme
si yapılacağını 
bildirdi.
MEB, 12-26 Mayıs 
2011 tarihleri arasın
da başvuruya açılan 
30 bin öğretmen 
kadrosuna sözleş 
meli pozisyonda 
görev yapanlardan 
kadroya geçmek 
üzere başvuran ve 
KPSS puan üstün
lüğüne göre kadrolu 
öğretmenliğe ata
ması yapılanlardan 
boşalacak pozisyon
lara daha önceki yıl
larda olduğu gibi 
sözleşmeli öğret
men görevlendirme

si yapılacağını 
açıkladı. 
Bakanlığın 
sözleşmeli öğret
men alimini 
değerlendiren 
Eğitim-Bir-Sen 
Genel Sekreteri 
Ahmet Özer, 30 bin 
kadrolu öğretmen 
atamasında 13 bin 
civarında kişinin 
sözleşmeli pozis 
yondan kadrolu 
duruma geçeceğini 
ifade etti. 30 bin 
kadroluya ilave 
olarak 13 bin 
civarında sözleşmeli 
öğretmen ataması 
yapılmasıyla birlikte 
toplamda 43 bin 
civarında kişi 1 
Eylül'de öğretmen 
olarak ders başı 
yapacak.

■«HHHNHHİİİ ■ ■ _____ _____®

ST f UÇ KARDEŞLER otomotiv
.. । 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında MAIC V^+IzîliHlztl «ENAIJLT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, işiniz rahat etsin ... MAIb YeTKI11 berVISI

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

araç kabul

x Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığını, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

mekanik servis

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metottan kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

dıagnosytıc test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

Renault Fix seryis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar 
Migros hediye çeki

BOYA: Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

kaporta

Araçlarınız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanmı 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

fİrmamizda bütün lastİk markalarini BULABİLİRSİNİZ. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
her türlü otomobİlİn boya & kaporta İşlerİ YÂPiuR Tel 10 224 513 89 06 Fax; (0,224) 514 30 89 GEMLİK

http://www.youtube.com


28 Mayıs 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

Sek sek «e mendil kapmaca senliği başladı

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı tarafından 
ortaklaşa organize 
edilen "Sek Sek ve 
mendil Kapmaca 
Şenliği" başladı. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam Merke 
zi’nde startı verilen 
ve 2 hafta sürecek 
şenlik 10 Haziran 
2011 tarihinde düzen
lenecek ödül töreni 
ile son bulacak. 
Öncelikli olarak 
geleneksel Türk 
oyunlarını günümüz 

çocuklarına yeniden 
hatırlatarak, sevdir 
mek olan şenliğin bir 
başka amacı da 
çocuklarımızı bilgisa
yar ve televizyon 
bağımlılığından kur
tarıp oyun formunda 
spora yönlendirmek 
olacak.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ve Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ın 
yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen, İl 
Genel ve Belediye 
Meclis Üyeleri,

Okullarını temsil 
eden öğretmen ve 
öğrencilerin katıldığı 
şenlikte Kaymakam 
Bilal Çelik ile 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından temiz 
edilen bebek ve 
oyuncak arabaları 
şenliğe katılan 
çocuklara dağıttılar. 
"Çocukluğumuzun 
en güzel anılarını 
yaşadığımız dönem
lerde arkadaşlık, 
kardeşlik ve dostluk 
kavramlarını sokak

oyunlarıyla öğrendik" 
diyen Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz yaptığı konuş
mada; "Bu oyunlarla 
yardımlaşma ve pay
laşmayı, takım 
ruhunu, ekip olmayı 
öğrendik. Kazanma 
azmini ve mücade
leyi de yine bu oyun
larla keşfettik. Bu 
oyunlar çocukların 
kişisel gelişimlerine 
de katkı sağlıyor" 
diye konuştu.
Kaymakam Bilal

Çelik'te konuşmasın
da "Eskiden” kelime
sine değinerek 
"Hepimizin dünyasın
da nostalji vardır. 
Eskiden deriz, evet 
eskiden teknoloji bu 
kadar yoktu, çelik 
çomak oynardık, 
beş taş oynardık, 
naylon toplarımız 
vardı, onlarla 
oynardık.
Günümüzde çok 
katlı binalarda çocuk
larımız bilgisayar ve 
televizyon önünde 

vakitlerini geçiriyor
lar. Neden eskiden 
vardı da şimdi yok. 
Neden şimdi 
olmasın. Bu şenlik 
çocuklarımızı gerçek 
yaşama döndürecek
tir" dedi.
Daha sonra yere 
yayılan sek sek 
sayılarında 
oynayan davetliler 
çocukluklarına geri 
dönerek geçmişi 
hatırlamanın da ayrı 
bir mutluluğunu 
yaşadılar.

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'! 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

Kaymakamlık Kupası 
Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvasının yeni 
lideri Yaşam 
Atölyesi oldu.
’Önceki gün Kapalı 
Spor Salonu’nda 
oynanan Yaşam 
Atölyesi ve 
Muhasipler karşılaş
ması 47-76 bitti. 
Karşılaşma Yaşam 
Atölyesi’nin üstün
lüğüyle sona erdi. 
Muhasipler-Yaşam 
Atölyesi arasındaki 1. 
periyot (7-17) Yaşam 
Atölyesi üstün
lüğünde geçti, 2. 
periyot (16-16) 
Muhasipler oyuna 
ortak oldu, 3. Periyot 
(13-17) ve 4. Periyot 
(11-26)Yaşam 
Atölyesi bu skorla 
muhasipleri 76-46 
mağlup etti. 
Muhasipler adına 
Mehmet 15 sayı ile 
oynadı, Yaşam 
Atöleysi adına Uğur 
Ayrım14 sayı ile 
oynadı.

BP PETROLLERİ - 
GEMPORT 40-57 
Günün ikinci maçın
da BP Petrolleri - 
GEMPORT 1.Periyot 
(5-15) GEMPORT 
üstünlüğünde 
geçerken 2.(13-12), 
3.(12-10) ve 4.(17-13) 
periyot'da ağırlığını

koyan GEMPORT - 
BP Petrolleri 
karşısında oyunu 57 
- 40 kazandı 
GEMPORT adına 
Osman 35 sayı ile 
oynadı, BP Petrolleri 
adına Berkan 17 sayı 
ile oynadı.
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Borçların yapılandırmasında 
son alin 31 Maws

Hatta sona hava nasıl olatak?
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
BUSKI’ye olan 
borçlarını 6111 
Sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun kap
samında yeniden 
yapılandırmak 
isteyen vatan
daşların 31 Mayıs 
2011 tarihine kadar 
ilgili kurumlara 
başvuru yapması 
gerekiyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, Büyükşehir’in 
kanun kapsamına 
giren 9 bin 194 kişi
den toplam 21 
milyon 34 bin TL 
alacağı bulunuyor. 
İlan reklam, kira 
borçları, asfalt ve 
harcama katılım 
payı ile ticari 
araç çalışma ruh
satını kapsayan 

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
M a c i d e Ö Z A L P

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE 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 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

borçlarla ilgili olarak 
bu güne kadar 2 bin 
808 kişi kanundan 
yararlanmak için 
başvuru yaptı. Bu 
kişilerin kuruma 
olan borçları 
yeniden yapı- 
landırılırken, vatan
daşlara borçlarını 
18 takside kadar 
ödeme kolaylığı 
sağlandı. Bu kap
samda olan ancak 
henüz başvuru yap
mayan 6 bin 386 
kişinin ise en geç 
31 Mayıs 2011 tari
hine kadar başvuru 
yapması gerektiği 
belirtildi.

BUSKİ’NİN 52 
MİLYON TL’LİK 
ALACAĞI 
YAPILANDIRMA 
KAPSAMINDA 
Öte yandan kasa 
kapsamında vatan
daşların BUSKI’ye 
olan borçları da 
yapılandırma kap

samına alındı. 
Bu kapsama 
giren 90 bin 
710 abonenin 
BUSKI’ye 52 
milyon TL borcu 
bulunuyor.
Yasadan 
yararlanmak için 
BUSKI’ye 
başvuran 7 bin 
612 kişinin 9 milyon 
749 bin TL’lik 
borcu yeniden yapı
landırıldı. Yasa kap
samında giden 
ancak henüz başvu
ru yapmayan 83 bin 
abonenin ise kuru
ma 27 milyon 635 
bin TL borcu 
bulunuyor. BUSKİ 
yetkilileri yasadan 
yararlanmak isteyen 
vatandaşların 31 
Mayıs 2011 tarihine 
kadar başvurması 
gerektiğini, aksi 
takdirde yasanın 
sağladığı kolaylık
larla yararlanamaya
caklarını hatırlattı.

Geç gelen güneşli 
havaların tam tadını 
çıkarmaya başlamış 
iken, meterolojiden 
hafta sonu için yeni 
bir yağışlı hava 
uyarısı geldi. İşte 
hafta sonunu yağışlı 
geçirecek iller; 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz (Antalya, 
İsparta, Burdur, 
Adana ve Mersin'in 
iç kesimleri), Orta 
ve Doğu Karadeniz 
kıyıları (Samsun, 
Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize) ile 
Eskişehir, Konya, 
Karaman, Niğde, 
Bitlis ve Van çevre 
lerinin aralıklı 
sağanak ve gökgü 
rültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların öğle saat
lerinden sonra 
Muğla, Denizli, 
İsparta ve Burdur 
çevrelerinde kuv 
vetli olması bek
leniyor.
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu, güneybatı

Haydi anneler bilgisayar öğrenmeye
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sosyal 
belediyecilik 
anlayışı kapsamında 
ev hanımlarına 
yönelik gezici bil
gisayar kursu 
hizmeti başlattı. 
Bursa Mobil Eğitim 
Projesi (BUMEP) 
kapsamında bilgisa
yar laboratuarına 
dönüştürülen ve 
mahalle mahalle 
gezecek olan oto
büslerde 16 yaş ve 
üzeri bayanlara bil
gisayar eğitimi 
verilecek.
Meslek edindirme 
kurslarıyla binlerce 
vatandaşı nitelikli 
işgücü haline 
getiren Büyükşehir 
Belediyesi, önemli 
bir sosyal sorumlu
luk projesinin daha 
startını verdi. 
Annelerin çocuk
larının eğitimine 
daha fazla katkı 
sağlayabilmelerini 
hedef alan proje 

kesimlerde güney 
ve güneydoğu yön
lerden hafif, arasıra 
orta kuvvette, 
Marmara'da yer yer 
kuvvetli olarak (30- 
50 km/saatj esecek. 
-KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI-
Yağışların öğle saat
lerinden sonra 
Muğla, Denizli, 
İsparta ve Burdur 
çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
lendiğinden oluşa
bilecek olumsuzluk
lara (şel, su baskını, 
yıldırım düşmesi 
vb.) karşı ilgililerin 
ve vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor.
-BAZI İLLERDE 
HAVA DURUMU- 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, bazı 
illerde hava durumu 
şöyle: 
İSTANBUL: Parçalı 
ve zamanla çok 
bulutlu, gece saat
lerinde aralıklı 
sağanak ve 
gökgürüîtülü 
sağanak yağışlı 
geçecek. Rüzgar; 
kuzey ve kuzeydoğu 

kapsamında 5 adet 
otobüs, 10’ar bil
gisayarla donatıldı. 
Alanında uzman 7 
bayan eğitmenin 
görev yapacağı pro
jelere mahalle 
mahalle gezecek 
olan otobüslerde 5- 
6 haftalık dönemler 
halinde ev hanım
larına bilgisayar 
eğitimi verilecek. 
Büyükşehir sınır
larındaki 7 merkez 
ilçede uygulanacak 
olan proje kap
samında bir 
dönemde 300 kur
siyere eğitim verile

yönlerden yer yer 
kuvvetli olarak (30- 
50 km/s) esecek.(25) 
ANKARA: Parçalı ve 
çok bulutlu.(24) 
İZMİR: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
sağanak ve gökgü 
rültülü sağanak 
yağışlı.(27) 
ANTALYA: Parçalı 
ve çok bulutlu, iç 
kesimleri ile akşam 
saatlerinde il geneli 
aralıklı sağanak ve 
gökgürüîtülü 
sağanak yağışlı.(28) 
-BÖLGELERDE 
HAVA DURUMU- 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, böl
gelerde hava duru
mu şöyle: 
MARMARA: Parçalı 
ve çok bulutlu, 
Çanakkale, Balıke 
sir, Bursa ile öğle 
saatlerinden sonra 
Edirne, Bilecik ve 
Sakarya çevreleten, 
gece saatlerinde 
doğusu (İstanbul, 
Bursa, Kocaeli, 
Yalova, Sakarya, 
Bilecik) aralıklı 
sağanak ve gökgü 
rültülü sağanak 
yağışlı geçecek.

cek. Kursu başarıyla 
tamamlayan kursi 
yerlere katılım bel
gesi verilirken, bil
gisayar konusunda 
donanımlı hale 
gelen anneler, artık 
çocuklarının ödev
lerine yapmalarına 
daha fazla katkı 
sağlamış olabilecek. 
Annelerimiz de daha 
donanımlı olmalı 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, eşi 
Hüsniye Altepe ile 
birlikte projenin 
startını Arabayatığı 
Mahallesi’nde verdi.
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Otellere zam kapıda Modern tefeciler kampanya yamııoî
Bu yıl 20 Ocak'ta 
yüzde 40'a varan 
indirimlerle 
başlayan erken rez
ervasyonun bitme
sine sayılı günler 
kaldı 
31 Mayıs'a kadar 
rezervasyonlarını 
yaptırmayanlar bir 
anda yüzde 20-25 
oranında artışlarla 
karşılaşabilirler. 
Odeon Tours iç 
pazar müdürü Akın 
Aksu, bu sene genel 
seçimler, otel fiyat
lardaki artış ve 
havaların kötü 
gitmesi gibi sebe
plerle erken rezer
vasyonlarda iste
nilen artışın 
sağlanamadığını 
söyledi.
Bu yıl özellikle 
Haziran ve Temmuz 
aylarının çok dolu 
olduğuna işaret 
eden Aksu, "bir 
tarafta yurtdışından 
yoğun talep var. 
Diğer taraftan 
Türkiye'den de tatil 
talebi bu iki aya 
eklendi. Ramazanın 
tüm Ağustos’u kap
saması bu aya gele
cek taleplerin bir 
kısmının haziran- 
temmuz aylarına 
yönelmesine neden 
olacak. Bir de bu 
yönden talep yoğun
luğu olacak" diye 
konuştu.
SON DAKİKA 
SATIŞLARA BAK
MAK LAZIM 
Bu yıl Türkiye'nin 
yurtdışından özellik
le Avrupa ve 
Rusya’dan gelen 
erken rezervasyon 
satışlarının çok iyi 
olduğunu söyleyen 
Aksu, ancak toplam
da bir artış olup

olmadığını söylemek 
için henüz erken 
olduğunu belirtti. 
Aksu, "Bu artış 
sezon satışlarında 
yani son 
dakikacılarda da 
yaşanır mı ona bak
mak gerekir. 
Bugünden yıl sonu 
artış oranı vermek 
yanıltıcı olur" 
ifadesini kullandı. 
Tatile gideceklere 
yönelişk olarak 
uyarılarda da bulu
nan Aksu, rezer
vasyon yaptırırken 
indirim oranı rakam
larından çok otele 
ödenilen son raka
ma dikkat edilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Aksu bazı durumlar
da otellerin fiyatının 
önce yükseltilip 
sonra ciddi indirim 
yapılmış gibi göster- 
ilebildiğine dikkat 
çekti.
Aksu, otel fiyatların
da yüzde 20'ye 
varan oranlarda art- 
tış beklediklerini 
belirterek tatile gide
ceklere erken rezer
vasyon fırsatların
dan yararlanma 
çağrısında bulundu.

FİYATLARA ZAM 
GELECEK 
Setur Yurtiçi Turlar 
Müdürü Serhat

Günay da erken 
rezervasyonlarının 
bitmesi ile birlikte 
fiyatlara yüzde 
20-25 zam geleceği 
beklentisi içerisinde 
olduklarını söyledi. 
Bu yıl erken rezer
vasyon artışının 
beklentilerin altında 
kaldığına işaret 
eden Günay, şöyle 
konuştu: 
"Bu yılın seçim yılı 
olması önemli. 
Seçime endeksli 
çalışan çok insan 
var ve bu süreci 
atlatmak istiyorlar. 
O yüzden tarihleri 
ayarlayamadılar. 
Bir de geçen 
yıldan kaynaklanan 
güvensizlik var. 
Erken rezervasyon 
bitmesine rağmen 
sezon içinde bazı 
kampanya ve 
indirimler yapıldı. 
Tatilciler özellikle 
internet satışlarda 
çok ciddi fırsatlar 
buldular." 
Günay, bu sene 
havayolları 
şirketlerinin de 
erken rezervasyona 
destek verdiğini şu 
anda 400 lira olan 
biletlerin sene 
başında 180 
liralara alın
abildiğine dikkat 
çekti.

Kriz döneminde 
gözde olan modern 
tefeciler, azalan 
müşterileri çekmek 
için kampanyalara 
başladı.
Kredi kartı tefecileri 
daha çok 'müşteri' 
çekmek için kampa
nyaya başladı. Bor 
cunu artık çevire- 
mez hale gelen kredi 
kartı sahipleri, 'mod
ern tefecilere' gidip 
bu borcu kapattırıy
or, yine kredi kart
larından belirli bir 
komisyon eklenerek 
mal almış gibi 
taksitle borçlandın 
lıyor. Merkez 
Bankası verilerine 
göre 13 Mayıs 
itibariyle tüketici 
kredileri ve bireysel 
kredi kartları 
toplamı 188 milyar 
553 milyon TL 
düzeyinde. Bu 
rakamın 45 milyar 
841.2 milyar TL'si 
kredi kartı kul
lanımından kay
naklanıyor. Tasfiye 
olunacak ya da tak
ibe düşmüş kredi 
kartı borcu 3 milyar 
644.5 milyon TL 
düzeyinde 
bulunurken takibe

K AŞ(D€ IMKIM YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)5133595
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düşen tüketici kre
disi toplamı bu 
rakamın bir miktar 
altında ve 3.2 milyar 
TL düzeyinde.
Geçen sene 28 
Mayıs'ta takibe 
düşen kredi kartı 
borcu 3.9 milyar 
TL’ydi. Dünya 
gazetesinin haber
ine göre kriz döne
minde inanılmaz bir 
talep gören bu 
'modern tefeciler' 
ekonomideki topar
lanma ile müşteri 
sayısındaki artış hızı 
azalınca şimdi kam
panyalara başladı. 
Bunlardan biri ise 
'mola sistemi' olarak 
bilinen 'şimdi al dört 
ay sonra öde' kam
panyası. Sistemde 
borcu tak- 
sitlendirilen kredi 

kartı mağdurları 
ödemeye eylül ayın
da başlıyor. Burada 
borç öteleme yap
tıran kartların özel 
kampanyaları kul
lanılıyor. Bunların 
tanıtımı için ise 
maillerin dışında 
ÂTM'lere broşür de 
dağıtılıyor.
Yasadışı olan ve sıkı 
takibe alınan bu sis
tem sayıları giderek 
artan ve caydırıcı 
olması için konulan 
yüksek faizleri öde
mek istemeyen 
borçlular tarafından 
yoğun ilgi görüyor. 
Ağırlıklı olarak 
işletme sahibi erkek 
ve kadınların tercih 
ettiği sistemde orta
lama bir borç 'yapı
landırması' 10 bin 
lira düzeyinde.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat T 56
Jandarma K. ' 513 10 55
Polis Karakolu » 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
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 613 01 03

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. 514 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3977

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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ÇIĞLIK 4 
ll.30-l4.00-l6.l5- 

18.30-21.00 
AH YOĞU

H.30-I4.00-I600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45 

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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Kılıçdaroğlu 
geliyor...
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
BursalIlar ile 
kucaklaşmaya geliyor....
29 Mayıs 2011 
Saat 16.oo’da 
Çalışan, Üreten ve 
Hakça bölüşen 
Türkiye için 
Gökdere Bulvarı’nda 
buluşalım...
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Gemlik • Orhangazi yolu 2. Km
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentllkogretim.k12.tı

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözeı 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygula 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Ana Sınıfı
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

5.400 TL

6.800 TL

8.000 TL

8.000 TL

Ücretlerimize eğltlm-Ağretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

IMittııiı
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Mavis 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

I Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
i laçkanı Devlet Bahçeli, seçim çalış- 
ııaları kapsamında BursalI seçmen
lerle buluşacak. Bahçeli, bugün saat 
6.oo’da Kent Meydam’nda Bursalıla 

ta hitap edecek. Bursa’da yapılacak 
ı litinge Gemlik halkı da davet edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa da AKP’ye çattı 

“Kardeşiniz Kemal AKP’nin 
gövdesini silkeliyor”

CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
Bursa Gökdere 
Meydam’nda 
düzenlenen 
mitingde yaptığı 
konuşmada, 
’’Kardeşiniz 
Kemal, AKP’nin 
gövdesini silke
liyor. Arada bir 
düşenler var değil mi? Burada size bir görev

düşüyor.
Siz de dallarını 
silkeleyeceksiniz. 
Söz mü? Ama 
dallarını silke 
lerken ağaçtan 
bir elma düşer, 
meyve düşer 
diye beklemeyin, 
dikkatli olun 
hemen Recep 
düşebilir" dedi. 
Haberi syf4’de

İlçemizin ilk özel okulu olan Özel Aykent İlköğretim 
Okulu’nda burslu okumak isteyenler için düzenlenen 
sınava katılan öğrenciler ter döktüler. Haberi syf Tde

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yüksek performans
Mayıs ayının sonuna geldik.
Dün hava yağışlıydı.
Bu pazar bahçemle uğraşamadım.
Yalnız, sarmaşıklardan dökülen yap 

rakları tırmıkla toplayıp, balkonumun 
önünde açan kırmızı gülleri keserek 
seyrekleştirdim.
Kırmızı ve pembe güllerden, koca

man bir gül buketi yapıp vazoma yer
leştirdim.
Hava yağışlı ama, siyasiler seçim 

ter nedeniyle meydanlarda dolaşıyor.
Dün, Kılıçdaroğlu Bursa’daydı.

Devamı sayfa 4’de

KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...
.......................  -     -   ................................................... 1 •       •,J ""  ^/IL / •

Muhteşem munzam ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum Te|.
Yemekleri & Iş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özel Aykent İlköğretim Okulu burs sınavı yapıldı

MM

Gürhan ÇETİNKAYA

Bektaşi bugünlere ermeliydi...
Bektaşi yaman adam. Akıllımı da akıllı... 

Kendisine sataşılmasından hiç hoşlan
maz. Kıvrak zekasıyla kendisine sataşanın 
canına okur. Örnek mi çoook... Örnekleri 
okudukça insanın, 'Bektaşi keşke bugün
leri de görseydi' diyesi geliyor.

Şimdinin İkinci Mahmut özentilerine, 
saltanat meraklılarına ancak o okkalı 
oturtmalar yapardı. *****

İkinci Mahmut, Yeniçeri ocağını kaldır 
diktan sonra, Alevi-Bektaşi kesimi 
üzerinde terör estirmiş, kimilerini öldür
müş, kimilerini ise sürdürmüştü. İstan
bul’da hiçbir Bektaşi ortaya çıkamaz 
olmuştu.

Padişah bir gün Bahçekapı'dan 
geçerken korkmadan, göğsünü gere gere 
dolaşan bir Bektaşi babası görmüş. 
Adamın rahat tavırları padişahı etkilemiş. 
Çağırtılmasın! buyurmuş. Baba gelince 
şöyle demiş:

- Sizinkilerin tümü bir kıyıya kaçtı, 
gizlendi. Sen burada yalnız başına ne 
dolaşıyorsun?

Baba çekinmeden yanıtlamış :
- Sultanım, onlar gitti, beni damızlık 

bıraktılar! *****
Avcı Sultan Mehmet bir gün adamlarıyla 

beraber akşama kadar bir keklik bile vura
maz. Bunun sebebini de, sabahleyin 
gördüğü bir dervişin uğursuzluğuna 
bağlar.

Sarâydan çıkarken, şu şu tipte, sivri 
külahlı, sırtı kambur birinin önünden 
geçtiğini söyleyerek hemen bu adamı bul
maları emrini verir.

Tarife göre yakaladıkları Bektaşi 
babalarından Ayyaş Hamza’yı yaka paça 
huzura getirirler.

Sultan :
- Bre uğursuz, nabekâr! Bugün 

sabahleyin karşıma çıktın. Bu yüzden 
akşama kadar bir ava rastlayamadım. Bu 
ne uğursuzluktur. Vurun kellesini...

Bektaşi bakar ki kelle elden gidiyor. Son 
bir dileğini açıklamak için söz alır:

- A devletlûm siz beni gördünüz bir kek
lik vuramadınız. Ama insaf ediniz, benim 
de bugün ilk gördüğüm sizdiniz ve kelle
mi kaybediyorum. Söyleyin, uğursuzluk 
hangimizde? *****

Bektaşi, evinde misafir olduğu için, 
karpuzcuya uğramış :

-İyi karpuzun var mı?
-Kurabiye gibi baba, güven bana!
-Peki öyleyse iyi bir tane ver bakalım.
Karpuzcu birini seçip vermiş. Baba eren

ler, almış ve eve gitmiş.
Bektaşi, yemekten sonra, konuklarının 

önünde karpuza gururla bıçağı vurmuş.
Fakat o ne? İlk bıçak darbesinden sonra 

etrafı koku almış. Karpuz ikiye ayrılınca 
da, foş diye çürüyen içi masaya yayılmış.

Tabii her taraf berbat, Bektaşi ise 
mahcup olmuş.

Baba, sabahı zor etmiş ve soluğu 
karpuzcuda almış :

-Erenler, seni tebrik ederim?
Karpuzcu şaşırmış :
-Hayrola baba, beni niye tebrik ediyor

sun?
Bektaşi:
-Ulan kesmeden, delmeden o karpuzun 

içine nasıl sıçtın, doğrusu şaşıp kaldım. 
Seni onun için tebrik ediyorum.

İlçemizin ilk özel 
okulu olan özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nda burslu 
okumak isteyenler 
için düzenlenen 
sınava katılan öğren
ciler ter döktüler.
Dün, saat 10.30 da 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nda düzen
lenen burs sınavları
na 65 öğrenci katıldı.
5. 6. ve 7. sınıf öğren
cilerin katıldığı burs 
sınavında, öğrenciler 
sınıflarda soru 
kitapçıklarını oku
yarak yanıtlarken, 
anne ve babalar da 
okul salonunda heye
canla çocuklarını 
sınavdan çıkmasını 
beklediler.
100 ve 110 dakika 
süren sınavda öğren
cilere 5. 6. sınıflara 80 
soru 7. sınıflara 90 
soruldu.
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
Gemlik’in tek özel 
ilköğretim okulu olan 
okullarında öğrenim 
görmek isteyen 
başarılı öğrencilere

İncirli Çıkmazı sakinleri derili
Kayhan Mahallesi 
İncirli Sokağı’nda 
oturan sakinler, 
gençlerin yaptığı 
taşkınlıklardan 
şikayetçiler.
Gazetemize başvuran 
İncirli Çıkmazı’nda 
oturan sokak sakin
leri, çevrede bulunan 
okullardan çıkan 
veya derslere 
girmeyen öğrenci

olanak sağlamak için 
burs vermeyi 
düşündüklerini ve 5.
6. ve 7. sınıflar için 
sınavla bu öğren
cilere burs vermeyi 
düşündüklerini 
belirterek, şunları 
söyledi:
"Sınava katılan 
öğrenciler sorulan 
sorularda 490-500 
puan almaları halinde 
yüzde 100 bursluluk, 
480-490 puan alanlar 
yüzde 50 bursluluk, 

lerin sokağı buluşma 
yeri haline getirdik
leri ve yaptıkları 
taşkınlıklar 
nedeniyle sokak 
sakinleri ile zaman 
zaman tartışarak, 
kavga ettiklerini 
söylediler.
Durumdan rahatsız 
olduklarını bildiren 
İncirli Çıkmazı 
sakinleri, geçtiğimiz 

460-480 puan 
kazananlara ise 
yüzde 25 bursluluk 
hakkı tanınacaktır. 
Burs kazanan öğren
cilerimizin eğitim ve 
öğretim, servis ve 
yemek haklarından 
yararlanacaktır.
Sınav sonuçlarını 
okul internet sitemiz
den yayınlayacağız.
Velilere ve öğren
cilere gösterdikleri 
ilgi nedeniyle teşek 
kür ediyoruz." dedi.

günlerde çıkan bir 
tartışma sonucu 
sokakta oturan hane 
halkından birinin 
gençler tarafından 
burnunun kırıldığını, 
durumu yakındaki 
okul yöneticilerine ve 
emniyete bildirmele 
rine karşın bir 
önlem alınmadığını 
söylediler.
Sokakta oturan

İşler, burs hakkı 
kazanan öğrencilerin 
okula kayıt şartı 
arandığını, bursluluk 
oranının ve konten
janın belirleme 
yetkisinin Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’na ait 
olduğu, okullarına 
ön kayıtların 
başladığını, 1 Haziran 
2011 tarihinden 
itibaren de resmi 
kayıtların başlaya
cağını söyledi.

gençlerin çıkan 
kavgadan sonra, 
burada yeniden 
buluşmaya 
gelenlerle yeni 
olaylara neden 
olmasından 
korktuklarını bildiren 
sakinler, ilçe 
yetkililerini göreve 
çağırarak, burada 
önlem almalarını 
istediler.
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Tır sürücüsüne silahlı saldırı YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir fab
rikaya malzeme 
boşalttıktan sonra 
yola çıkan TIR 
sürücüsü, uğradığı 
silahlı saldırıda 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'deki bir 
fabrikaya malzeme 
boşalttıktan sonra 
geri dönüş için yola

Canlarını zor kurtardılar
Bursa'da önünde 
seyreden otomobile 
çarpıp takla atan 
otomobil alev alev 
yanmaya başladı. 
Yanan araçta bulu
nanlar son anda 
kendilerini dışarı 
atarak kurtuldu. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Osman 
gazi ilçesi İzmir yolu 
üzerindeki Eski 
Garaj yakınlarında 
meydana geldi. İddi-

Kontör dolandırıcıları hir kişi için 
73 ilde 30 hin Gsm hattı çıkarmış
Tek bir şahıs adına 
73 ilde toplam 30 bin 
163 adet GSM hattı 
çıkaran kontör 
dolandırıcılığı çetesi 
çökertildi. Kontör 
dolandırıcılığından 
elde edilen kontör- 
leri paraya çevirmek 
için çetenin kurucu 
ve yöneticilerinin 
iller arası koordi
nasyonu sağladığı 
belirlendi.
Erzincan Emniyet 
Müdürlüğü koordi
nesinde, kontör 
dolandırıcılarına 
yönelik İstanbul, 
Ankara, İzmir, 
Balıkesir, Bursa, 
Diyarbakır, Elazığ, 
Kayseri, Şanlıurfa ve 
Tekirdağ olmak

Hastanedeki
Refakatçileri 
Dolandırdı

çıkan TIR sürücüsü 
Savaş K. (35), din
lenmek için TIR'ı 
park etti. Sürücü, 
aracından inerken

yaya olarak kendi
sine yaklaşan bir 
kişinin silahlı 
saldırısına uğradı. 
Kurşunlardan 3'ü

aya göre Sabrican Y. 
yönetimindeki 16 R 
3715 plakh otomobil, 
gece saat 01.40 
sıralarında önünde 
seyir halinde olan 
Yaşar Y. (40) 
idaresindeki 16 KJ 
407 plakalı otomo
bile arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
takla atan 16 R 3715 
plakalı araç bir anda 
yanmaya başlarken, 
içindeki yolcular 

üzere 10 ilde eş 
zamanlı operasyon 
yapıldı.
Operasyonlar 
çerçevesinde 34 
şüpheli yakalandı. 
Bu şahıslardan 11'i 
yakalandıkları illerde 
alınan ifadelerine 
müteakip serbest

Bursa'da, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'nde tedavi gören 
yakınlarına refakatçi- 
lik eden 2 kişi, kimliği 
belirsiz kişiler tarafın
dan dolandırıldı.
Merkez Nilüfer ilçesi 
Sakarya 
Mahallesi'ndeki UÜ 

canlarını son anda 
kurtardı. İtfaiye ekip
leri yanan otomobile 
kısa sürede müda
hale etti. Kazada 
yaralanan Yaşar Y. 
olay yerine gelen 
ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, yanan 
aracın sürücüsü 
Sabrican Y. ise 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavi 

bırakıldı. Erzincan'a 
getirilen İ. N. , İ. Y. , 
M. Ş. , L. Ö, İ. D. , M. 
Ç. , M. S. Ç. , M. G. , 
M. E. G. , F. Ö. , H. E. 
E. , Y. A. , E. Ö. , S. 
K. , Y. S. , C. B. , R. 
Ç. , K. K. , H. Ö. , G.
B. , O. Ç. , V. T. ve M. 
K. isimli 23 şüpheli

Tıp Fakültesi Hastane 
si'nin 5. katında teda 
vi gören yakınına 
refaketçilik eden 
Saadettin S. 'nün (67) 
yanına gelen bir kişi, 
bir süre sohbet ettik
ten sonra, "Vezneye 
para yatırmam lazım; 
ancak yanımda Dolar 
bulunuyor senin 

sağ, biri de sol 
bacağına isabet 
eden Savaş K., 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Jandarma, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hötmail.com
www.miliiyet/bloğ/özcan vural

Ergenokon buymuş “ ! ...

altına alındı.
Yapılan muayene 
sonucunda Sabrican 
Y.’nin 130 promil 
alkollü olduğu 
ortaya çıktı.
16 KJ 407 plakalı 
araçta yolcu olarak 
bulunan Zeliha A.
(45), Nagihan A. (24) 
ile yanan araçta 
bulunan Bahadır 
Y.’nin (20) yara 
almadana kazadan 
kurtuldu.

ise adli makamlara 
sevk edildi. 
Şüphelilerin 
evlerinde ve oto
larında yapılan 
aramalarda;
1 adet ruhsatsız 
tabanca, yaklaşık 
16 bin adet sim kart, 
7 adet sim server, 8 
adet laptop bilgisa
yar, 9 adet bilgisa
yar, 46 adet cep tele
fonu, 18 adet hard 
disk, 15 adet flash 
bellek, 1 adet pos 
cihazı, 7 adet hafıza 
kartı, 20 adet 
başkalarına ait kredi 
kartları, 250 adet 
başkalarına ait 
kimlik fotokopisi 
ve 63 bin TL ele 
geçirildi.

Gerçekten akıl ahr gibi değil, ortada 
“bir demokrasi için kabul edilemez” bir 
durum var ve İsrarla aynı tavır devam 
ediyor.

Başbakan Erdoğan, emekli Korgeneral 
Engin Alan’ın yıllar önce Çanakkale’de 
bir törende kendisi geldiğinde ayağa 
kalkmadığı için “bedel ödediğini” 
söylemişti.

Bugüne kadar tutuklanmış olan, 
bazıları yıllardır orada duruşma için en 
ağır şartlarda, “katillere veya bir darbeyi 
gerçekten yapmış kişilere” bilereva 
görülmeyecek şartlarda bekletilen sivil- 
asker çok sayıda insanın “Ergenekon 
davası nedeniyle, somut bir suçları 
olduğu iddialarıyla” cezaevinde olduğu, 
halka inandırılmaya çalışılıyordu... Bu 
işin keyfi olduğu, hem de rahatça 
Başbakan tarafından söylenmesi inanıl
mazdı.

Olsa olsa “ağzından kaçıverdiğini” 
düşünüyordum..

Dayanılmaz şartlarda yaşamaya zor
lanan tutuklulara “Ergenekon iddiası 
nedeniyle değil, herhangi bir başka 
nedenle ve bedel ödetilmek üzere ceza 
çektirildiğini” öğreniyoruz..

Dünya da, hiçbir hükümet yoktur bunu 
yapacak.

Neden yoktur, çünkü akıllı bir toplum 
“masum insanlara çok farklı nedenlprle 
böylesi bir cezanın ödetilmesine yapa
maz..

O ülkelerin halkları ,hayatı boyunca 
terörle mücadele etmiş,

PKK liderini Türkiye’ye teslim etmiş bir 
korgeneralin ‘terörist’ suçlaması’ gibi 
büyük bir haksızlıkla cezaevine tıkıl
masına” karşı çıkar, hesabını seçimde 
sorar, O zaman nasıl ve neden aynı söz 
“hiç çekinmeden, böyle bir sonuçtan 
korkmadan” tekrar tekrar söylenebili 
yor?.
“Emekli Korgeneral Engin Alan ‘edep 

ten uzak birisi’dir, şimdi bu MHP’nin 
adayı.. MHP’nin Genel Başkanı onun 
için ‘onurlu bir generaldir’ diyor.

Sevsinler böyle onurlu generali.
O da payını aldı..
Beklentisi çok büyüktü, orgeneral 

olmayı bekliyordu ama olamadı.
Niye, çünkü ödemesi gereken bir ceza 

vardı” diyor Başbakan....
Korkunç değil mi verilen mesaj? .
Böyle tutuklamaların, terfi yerine ceza

evine atılmaların “siyasetçilerin isteğine 
kalmış” olması, terörist suçlamalarıyla 
özgürlüklerin alınmasının, insanların 
hayatını verdiği mesleğinde hak ettiği 
yere gelmesine engel olunmasının kişi
lerin keyfine bırakılması, dehşet verici 
bir durum değil mi?...

yanında 500 TL varsa 
bana ver, işimi göre 
yim. Doları bozdurun
ca sana veririm. ” 
dedi. Bunun üzerine 
hiç tanımadığı kişiye 
500 TL veren 
Saadettin S., bir süre 
sonra dolandırıhdğını 
anlayınca polise 
başvurdu. 

KAŞCDC B€KL€M€K YOK

h%25c3%25b6tmail.comwww.miliiyet/blo%C4%9F/%C3%B6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yüksek performans
CHP Gemlik İlçe örgütü, Kılıçdaroğlu mitin 

gine günler önce hazırlandı.
Pazar günü havanın yağışlı geçeceğini me 

teorolojiden öğrenen CHP’liler, cuma günün
den 500 adet kırmızı beyazlı şemsiye siparişi 
verdi.

Mitingden sonra gazetemizi arayan İlçe Baş 
kanı Dursun Özbey, Bursa mitinginin muhte 
şem geçtiğini, yağmura karşın onbinlerce in 
sanın Genel Başkanlarını izlemek için Bursa 
ya aktığını söyledi.

Özbey, Gemlik'ten 12 otobüs, 10 minibüs ve 
onlarca özel araçla Gemliklilerin mitinge des 
tek sağladıklarını belirterek, Gemlik olarak 
güzel bir sınav verdiklerini söyledi.

Bugün Bursa, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'yi ağırlayacak.

MHP İlçe örgütü miting için yoğun bir çalış
ma içinde.

MHP yöneticilerinin Deniz Baykal gibi kaset 
mağduru olmasından sonra, MHP’nin seçim
lerde havlu atacağını sanan kurgucular, yanıl 
dılar.

MHP’lilere daha da kenetlendiler.
Bugün, Bursa mitinginde bu kenetlenmeyi' 

bir kez daha göreceğiz.
12 Haziran seçimlerine 2 hafta kala, liderle 

rin büyük performansı insanı şaşırtıyor.
Bir günde birkaç yerde konuşma yapıyorlar.
Buna can dayanmaz.
Liderler dopingli futbolcular gibiler.
Mutlaka doktor gözetiminde meydanlara 

çıkıyor ve yorgunluğa karşı ilaçla takviye 
yapılıyor.

Bu seçimlerde diğer seçimler gibi, liderlerin 
ağırlığıyla geçiyor.

Ancak, ortada AKP, CHP, MHP ve BDP var.
AKP, CHP yurdun her yerinde, MHP güney

doğuda yok, diğer yerlerde var.
BDP, doğuda ve güneydoğuda var.
Bağımsızlarla İstanbul, Mersin, Adana ille 

findeler...
Konuşmalarda sen ben kavgası hakim.

Bazı gülesim geliyor söylenenlere..
Bir ülkenin yönetimine talip olanların böyle- 

si basit ve yavan ağız kavgası ile seçmenin 
karşısına çıkması, kalitesizliğin göstergesi.

Bir de kitlelerin liderlerin her söylediğine çıl
gınca bağırmasını, alkışlamasını anlamak 
mümkün değil.

Meydanlardaki partilerin taraftarları liderleri
ni izlerken şuursuzlaşıyorlar.

Maçlarda takımlarını tutan taraftar nasılsa, 
meydanları dolduran partililerde öyleler.

Yine de liderlerin meydan meydan dolaş
masına, her yerde halka seslenmesine şaş
mamak mümkün değil.

Bu koşuşma ve kavga, iki hafta sonra bite
cek.

Yeni oluşacak parlemento da biraraya gele
cek olan liderler, bunca sataşmalardan sonra 
birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklar.

Şaşmamak elde değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa da AKP’ye çattı

"Meşiniz Kemal flKPnin 
gövdesini silkeliyor’’

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Kardeşiniz Kemal, 
AKP'nin gövdesini 
silkeliyor. Arada bir 
düşenler var değil 
mi? Burada size bir 
görev düşüyor. 
Siz de dallarını 
silkeleyeceksiniz. 
Söz mü? Ama dal
larını silkelerken 
ağaçtan bir elma 
düşer, meyve düşer 
diye beklemeyin, 
dikkatli olun hemen 
Recep düşebilir" 
dedi.
Kılıçdaroğlu, parti 
since Bursa 
Gökdere
Meydanı’nda düzen
lenen mitingde yap
tığı konuşmada, 
"Yeni Cumhuriyet 
Halk Partisi"nin, 
"özgürlük, alın teri" 
demek olduğunu 
ifade eti.
Kılıçdaroğlu, "Yeni 
CHP"nin, esnaflar, 
çiftçiler için demok 
rasi demek oldu 
ğunu, "halkın par
tisi" demek olduğu 
nu da belirtti.
Hükümeti eleştire 
rek "Bunların hiçbir 
şeyine güvenmeyin, 
sözlerine güvenme 
yin" diyen Kıhçdar 
oğlu, "Dokuz 
yılda Türkiye'de, 
Bursa'da işsizlik 
azaldı m/" diye 
sordu.
Kılıçdaroğlu, miting 
alanından "hayır" 
seslerinin yüksel 
mesi üzerine, şöyle 
devam etti:
"Peki Allah aşkına 
işsizlik arttı, yoksul
luk arttı, çiftçi üret
tiğinin karşılığını 
alamıyor, esnaf 
Bağkur primi yatıra 
mıyor. Peki kim 
köşeyi döndü?

Halkın iktidarında 
köşeyi halkın ken
disi dönecek, halk 
dönecek, halk 
zenginleşecek.
Ben, onların ne yap
tığını çok iyi biliyo
rum. Aranızda sanı 
yorum çiftçi kardeş
lerim de var.
Süt mü pahalı, bir 

şişe su mu daha 
pahalı? Su mu daha 
pahalı. Niye su 
daha pahalı?
Üretici, alın terinin 
karşılığını almazsa 
bu ülkede üretim 
olmaz. Sanayici 
ürettiğinin karşılığı 
nı alamıyorsa bu 
ülkede kalkınma 

olmaz. Huzurun 
adresi CHP'dir." 
Kılıçdaroğlu, 
"Bursa seninle 
gurur duyuyor" 
tezahüratı üzerine, 
"Umuyorum ve arzu 
ediyorum 12 
Haziran'da bütün 
Türkiye Bursa ile 
gurur duyacak.
Bursa'yı kucaklaya
cağız" karşılığını 
verdi.
CHP lideri, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Barışın adresi 
olacak CHP...
Karnı doyan güler 
yüzlü insanların 
adresi olacak CHP. 
Biz istiyoruz ki 
ülkemizde huzur 
olsun, insanlar 
barış içinde yaşasın 
bizim ülkemizde 
çocuklar...
İstiyorum ki hiç 
kimseyi ötekileştir 
meyelim, herkesi 
kucaklayalım, 
her keşle beraber 
olalım.
Hiç kimseyi öteki 
/eştirmeden, barış 
içinde beraber 
yaşayalım. 
Kardeşiniz 
Kemal, AKP'nin 
gövdesini silkeliyor. 
Arada bir düşenler 
var değil mi? 
Burada size bir 
görev düşüyor. 
Siz de dallarını 
silkeleyeceksiniz. 
Söz mü? Ama dal
larını silkelerken 
ağaçtan bir elma 
düşer, meyve düşer 
diye beklemeyin, 
dikkatli olun hemen 
Recep düşebilir." 
CHP Mitingine 
Gemlik’ten 12 oto
büs, 10 minibüs ve 
yüzlerce özel araçla 
katılım sağlandığı 
bildirildi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SP'liler Dağder lileri ziyaret etti

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
Mehmet Ali Adak 
Kurtul, Engürü, 
Gemlik Beşiktaşlılar 
Derneği, Kars ve 
Ardahanlılar 
Derneği, Yeni Çarşı 
ve Eski Pazar 
Caddesi’nde bir dizi 
ziyaret gerçekleştir
di. Adak sözlerinde; 
“MHP’nin seçim 
beyannamesinde 
her kesimi 

ilgilendiren 
maddeler var hiçbir 
partide bu kadar 
kapsamlı bir beyan
name yoktur. Biz 
Gemiciklerden değil 
Çiftçiden ÖTV ve 
KDV yi kaldıracağız. 
Taşeron çalışan
larımızı kadrolu 
yapacağız. Mevcut 
iktidarın halk 
üzerinde yarattığı 
tahribatı kısa sürede 
düzelteceğiz.
Başbakan 2002 

seçimlerinde 
Bursa da bir miting 
yapmıştı Bu 
memlekette un var, 
şeker var, yağ var 
ama helva yapmayı 
bilen usta yok ben 
yapacağım demişti. 
Meğer çiftçi memur 
ve işçinin helvasını 
yapmakmış demek 
istediği. Milletimiz 
bize desteğini 
verirse biz 
bunlara bu fırsatı 
vermeyiz.” dedi.

Saadet Partisi İl 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Saruhan 
milletçe kurtuluşun 
tek çaresinin Saadet 
İktidarı olduğunu 
belirtti.
İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleriyle Dağ-der 
Derneğini ziyaret 
ederek dernek men
suplarına hitap eden 
Şaruhan; "Türkiye 
İstatistik Kurumu 
nun resmi verilerine 
göre fakirlik sınırı 2 
500 TL olmuştur 
aramızda bu miktar
da aylık geliri olan 
var mıdır? Aynı 
kurumun araştır
masına göre açlık 
sınırı 750 TL 'dir.
Nasıl oluyor da açlık 
sınırının 750 TL 
olduğu bir ülkede 
630 TL asgari ücret 
verilebiliyor. Bu 
necip millete açlık 
bile çok görülüyor. 
Buna rağmen iktidar 
pembe tablolar çiz
erek işbirlikçi med 
yanın da desteğiyle 
halkı kandırmaya 
çalışıyor.

Maddi tahribatın 
yanında manevi 
tahribat da son nok
taya gelmiştir. 
Domuz eti kasaplık 
et olmuş, zina suç 
olmaktan çıkarılmış, 
RTÜK etkisizleştin 
lerek ahlaksız dizi 
lerle manevi tahribat 
had safhaya ulaşmış 
tır. Hayaldi Gerçek 
Oldu: Domuz eti 
kasaplık, Zina ser 
best"
Milli Görüşten başka 
hiçbir partinin 
maddi ve manevi 
kalkınma yapamaya
cağını bunun sebe
binin diğer partilerin 

tamamının Avrupa 
birlikçi, İşbirlikçi ve 
Kapitalist faizci sis
temden yana olduk
larını belirten 
Saruhan tek yol Milli 
Görüş yani milletin 
kendi inanç kökü 
kendi tarihinin tem
silcisi olan Saadet 
Partisi'dir. dedi.
Karşılıklı soru ve 
cevaplarla süren 
ziyaret sonrası 
Saadet heyeti Dağ- 
der mensuplarına 
gösterdikleri 
m i safi rperverl i kten 
dolayı teşekkür 
ederek dernekten 
ayrıldılar.

“ K ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
_. . 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında m aic Va+I/îii e/îoi—Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... •

araç kabul

Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığım, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

mekanik servis

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onanm metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracında ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

BOYA: Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yaşlarında 

% 20 indirim || 
I----------- ---- --•------ —------------

4 yaş ve üzeri araçlarda 

% 25 indirim ■
4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye! kaporta

Araçlarınız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

4 adet Michelin lastik alana 
1OO TI’ye kadar 

Migros hediye çeki

bekleme salonu

Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

kalarini BULABİLİRSİNİZ. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
( KAPORTA İŞLERİ yapilir Tel i 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK



Gemlik Körfez

GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU

M elm<b «sekeri
----- KREŞLERİ ----- 

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

ERKEN KAYIT AVANTALARINDAN YARARLANIN

Cumhuriyet Mh. M.Aklf Sok. No: 20 GEMLİK
Tel: 517 19 62 Fox: 517 19 12

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax : 517 19 12 GEMLİK
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Körtezsuor, golde altın bulflu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeşil Beyazlı Gemlik 
Temsilcisi Körfez 
spor Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde çıktığı 
zirve mücadelesinde 
Orhangazi temsilcisi 
renktaşı 
Kerametspor'u 2-1 
yenerek aradaki 
puan farkını 4'e 
çıkarıp zirvede yalnız 
kaldı.
İkinci Amatör Küme 
Birinci grupta zirve 
mücadelesi veren 16 
puanlı lider 
Körfezspor ile 
takipçisi 15 puanlı 
Kerametspor arasın
da oynanan erken 
finalde rakibini ilk 
yarıda bulduğu 2 
golle geçen 
Körfezspor puanını 
19'a çıkararak 
zirvede yalnız kaldı.

LİBERTY (SEKER) SİGORTA 
M iri e ÖZALP

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

BAY MU STA FA ÖZ AL P E M L AK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

İki takımında hızlı 
başladığı maçta ev 
sahibi Kerametspor 
11. dakikada köşe 
vuruşundan doğan 
karambolde öne 
geçme fırsatını 
değerlendiremezken 
15. dakikada bu kez 
Erdi'nin atağında 
Körfezspor kalecisi 
Serkan tehlikeyi 
ayaklarıyla önleyerek 
gole izin vermedi. 
Kalesinde iki tehlike 

atlatan Körfezspor 
16. dakikada sağdan 
gelişen atakta 
Emrah'ın çaprazdan 
attığı şutla 1-0 öne 
geçti. 23. dakikada 
yine Emrah'ın atağın
da Kerametspor kale
cisi Özay gole izin 
vermezken 26.
dakikada Mustafa'nın 
ceza alanı içinde 
topa elle müdahale 
edince Körfezspor 
penaltı kazandı.

Atışı kullanan Onur 
Balaban topu ağlara 
göndererek takımını 
2-0 öne geçirdi. 
İki farklı geriye 
düşen Kerametspor, 
27. ve 28. dakikalar
da Caner Çan'la 
yakaladığı mutlak iki 
pozisyondan fay- 
dalanamayınca ilk 
yarı Körfezspor'un 
2-0 üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıda iki farklı 
üstünlüğü korumak 
için strese giren 
rakibi karşısında 
farkı kapatmak için 
rakip kalede gol 
arayan Kerametspor, 

■İMıMİı IIV II

61. dakikada soldan 
gelişen atakta Necmi 
Oksüz'ün ortasına 
kaleciden önce 
kafasını uzatan Ufuk 
skoru 2-1 yaptı. 
Golden sonra bera 
berlik için Körfezspor 
kalesine yüklenen 
Kerametspor’un 87. 
dakikada geliştirdiği 
atakta top çaprazdan 
kale direğini 
sıyırarak oyun alanı
na dönerken maçın 
gerilen tansiyonuna 
saha dışındaki 
seyircilerin orta 
hakeme küfürlü 
hakaretleri Göl 
Tesislerindeki güven
liğin yetersizliğini 
ortaya çıkardı.
Maçı 2-1 kazanan 
Körfezspor soyunma 
odasında zaferini 
kutlarken orta hakem 
Cem İyihuylu'nun 
kendisine yapılan 
sözlü hakaretler nede 
niyle önce polislerle 
daha sonra saha 
yetkilileriyle tartış
ması dikkat çekti.

SAHA :
Orhangazi Göl 
Tesisleri
HAKEMLER:
Cem İyihuylu 7, 
Gökhan Ersek 8, 
Ethem Çeker 8,

KERAMETSPOR : 
Özay 4, Ufuk 5, Okan 
5, Yusuf 5, Mustafa 5; 
Gençay 4, (Hacı 
Abdullah 4) Şali 5, 
(Levent 2) Ali 4, 
(Oktay 4) Necmi 
Öksüz 6, Erdi 5;
Caner Can 5,

KÖRFEZSPOR : 
Serkan Hümaşalar 6, 
Cihangir 6, Serkâh 
İnceoğlu 6, Serkan 
Tahtalı 6, Onur Anıl 
5, (Eren 4) Şerkan 
Ayyıldız 6, (İbrahim 
3) Emrah 7, Sercan 6, 
(Taner 3) Ahmet 5, 
Orhan 6, Onur 
Balaban 6, 
GOLLER : Dk. 16. 
Emrah, Dk. 26. Pen. 
Onur Balaban 
(Körfezspor) Dk. 61. 
Ufuk, (Kerametspor)

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 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

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
öğrencilerinin 
Edebiyat Öğretmeni 
Hanım Ergüden’in 
yönetmenliğinde 
hazırlanan “Pinti 
Hamit” adlı eser, 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
oynan dı. Oyuna 
çok sayıda öğrenci 
ve veli katıldı.

Oyuncular yetenek
leri ile izleyicilerden 
büyük alkış aldı.
Oyundaki tüm 
kostümler, Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Giyim 
Üretim Teknolojileri 
Alanı tarafından 
hazırlandı. Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, 
"Sanatın bu gücünü

doğru kullandı 
ğımızda ve gençlere 
güve nip sorumlu
luk verdiğimizde 
kaza nan ülkemiz ve 
geleceğimiz olur? 
dedi. Oyunun 
sonunda İlçemiz 
Kaymakamı Sayın 
Bilal Çelik, tüm 
oyunculara çiçek 
vererek teşekkür 
etti.
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ELEMAN ARAN IYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
Emekli Müzik Öğret
meni Mehmet Taş 
pınar, Birey Dersa 
nesi bünyesinde 
çalıştırdığı öğrenci 
lerle muhteşem bir 
konser verdi. Gitar, 
keman ve piyano 
çalmayı öğrenen 
öğrenciler hünerleri

ni sergilerken, 
veliler de coşkuyla 
izleyip ve gurur duy
duklarını belirttiler. 
Öğrencileri sadece 
sınavlara hazırlayan 
dersanelerden biri 
olmadığını kanıt
layan Birey 
Dersanesi küçük

SAHRE TAŞIMACILIK L
jEyden Eve Nakliyat!

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : 0 224 573 43 25 
GSM : 0 536 813 08 36

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
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

sanatçıların kon
serinden mutlu 
olduklarını 
belirterek Mehmet 
Taşpınar'a teşekkür
lerini ilettiler.
Çoğunluğu öğrenci 
velilerinden 
oluşan izleyiciler 
eğlenceli bir gece

geçirdiklerini ve 
çocuklarıyla bir kez 
daha gurur duyduk
larını ifade ettiler. 
Gelecek öğretim yılı 
başında tekrar çalış
malara başlamak 
üzere küçük 
sanatçılar tatile 
girdiler.

SATILIK
GEMLİK'TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN Sü VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 0 552 769 46 98
ABONE OLDUNUZ MU?

o—Tun

T MA “SUYUNU BOŞA I
W HARCAMA”

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

aanMiTM
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

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE, 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, 
YENİ BİR DÜNYA!

(ELİYORUZ SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr

http://www.saadet.org.tr
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Memura tazminat tıasfca talıara! Esnafa müjde!
Görevinden istifa 
eden memurlara 
ikramiye ödenmesi
ni engelleyen kanun 
maddesindeki 
düzenlemeyi 
Anayasa Mahkeme 
si'nin ikinci kez 
iptalinin ardından 
gözler hükümette 
çevrildi.
Anayasa Mahkeme 
si'nin 2009 yılında 
yapılan itirazları de 
ğerlendirerek aldığı 
iptal kararın rağmen 
hükümet mahke
menin karar sonrası 
kanunda gerekli 
düzenlemeyi yapma
yarak istifa eden 
memurun tazminat 
hakkını engellemişti. 
İKİNCİ İPTAL EDİLDİ 
Hükümetin engelle 
meşine rağmen 
yüzbinlerce memur 
mahkemenin iptal 
kararını gerekçe 
göstererek tazmi
natlarının ödenmesi 
amacıyla dava 
açmıştı. Hükümetin 
gerekli düzenlen
meyi ağırdan alması 
nedeniyle onbı’n- 
lerde dava dosyası 
nın hala adliyelerde 
bekliyor.
12 Mayıs 2001 tari
hinde de Anayasa 
Mahkemesi'nin 
tazminat önündeki 
engeli kaldırılması 
için ikinci kez ilgili 
kanun maddesinde
ki düzenlemeyi iptal 
etti. Ancak, istifa 
eden memurların 
geriye dönük tazmi
nat alabilmeleri için 
ilgili kanunda 
değişikliğin önce 
Resmi Gazete'de 
yayınlanması ardın
dan mecliste de 
gerekli değişikliğin 
yapılarak onaylan

ması gerekiyor. 
"MÜJDE" DEMEK 
İÇİN HENÜZ ERKEN 
Avukat Fatma Dicle 
Keçeli, söz konusu 
iptal kararının bu 
durumdaki yüzbin
lerce eski memur 
tarafından sevinçle 
karşılandığını ancak 
müjdeli haber için 
henüz çok erken 
olduğunu söyledi. 
Keçeli yaptığı 
Gazeteport'a yaptığı 
açıklamada 
gerekçeli kararın, 
Resmî Gazete'de 
henüz yayınlan
madığını ve yapıla
cak yeni yasalaştır
ma yapını başlaya
bilmesi için, 
gerekçeli kararın 
yayınlanması gerek
tiğini belirterek, 
daha sonra kararın 
yasa koyucu tarafın
da yasalaştırıl
masının zorunlu 
olduğunu söyledi. 
Avukat Keçeli;
“Anayasa mahkeme
si kararları geriye 
yürümez. İstifa eden 
memurların ikramiye 
alabilmesi için yeni 
den kanun çıkarıl
ması gerekir” dedi. 
Keçeli, sözlerini 
şöyle sürdürdü:*' 
Daha öncede 
Anayasa Mahkemesi 
istifa eden memurun 
ikramiye almasını 
engelleyen yasayı 
Anayasaya aykırılık 

nedeniyle iptal etmiş 
ancak yapılan 
düzenleme ile 
ikramiye almanın 
önü kapanmıştı. 
Önceden açılan 
davalar da 
hükümetin sonradan 
çıkardığı yasa 
nedeniyle 
mahkemelerde bek
liyordu. Anayasa 
Mahkemesi’nin bu 
yeni kararı ile 
bekleyen dava 
sahiplerine de umut 
doğdu. Dava açma 
yanların ise yeni 
kurulacak hükü 
metin düzenlemesini 
beklemesinde fayda 
var".
Yeni kurulacak 
hükümetin düzen
lemesini bekleme
den vatandaşların 
SGK* ya başvuruda 
bulunabileceğini, 
SGK ‘nın başvuruyu 
reddetmesi halinde 
ise idare mahkeme 
sinde dava açması 
nın yolunun açık 
olduğuna dikat çe 
ken Keçeli, tazmi-; ? 
natların hesapla
ması ile ilgili şunları 
söyledi. "Hükümet 
tarafından yapılacak 
olan yasal düzen
lemede, ödenecek 
olan geriye dönük 
ikramiyelerin bugü 
ne göre enflasyon 
ve faiz düzeltil 
meşinin yapılması 
gerekiyor.

Bankalara olan kredi 
borçları yeniden 
yapılandırılıyor!
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfe 
derasyonu Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, esnaf 
ve sanatkarların 
bankalara olan kredi 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması 
konusunda 
bankalarla protokol
lerin imzalandığını 
ve yeniden yapı
landırmanın 
başladığını bildirdi. 
Palandöken, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
esnaf ve sanatkar
ların kamuya olan 
borçlarının kanunla 
yeniden yapı
landırıldığını hatır
latarak, bu borçların 
düşük faizle ve 36 
aya varan vadeyle 
taksitlendirildiğini 
belirtti. Esnaf ve 
sanatkarların 
bankalara olan 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasıyla 
ilgili bankalarla yap
tıkları görüşmelerle 
ilgili üyelerine 
sürekli bilgi verdik
lerini ifade eden 
Palandöken, 
bankalarla görüşme 
lerin tamamlandığını 
ve 27 Mayıs tarihi 
itibarıyla esnaf ile 
sanatkarların 
bankaların varlık 
yönetim şirketlerine 
devrettiği 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasının 
sağlandığını belirtti. 
Borç yapılandır

30 Mayıs 20ll Pazartesi 
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masının öncelikle 
donuk ticari kredi 
borçlarını kap
sadığını ifade eden 
Palandöken, şunları 
kaydetti:
"Esnaf ve sanatkar
larımızın aynı 
bankaya hem kredi 
hem de kredi kartı 
borcu bulunması 
halinde iki borç da 
yapılandırılabilecek- 
tir, ancak sadece 
kredi kartı borçları 
yapılandırma kap
samında bulunmak
tadır. Borç yapı
landırmasından 
sadece esnaf ve 
sanatkarımız yarar
lanacak. Dolayısıyla, 
bu protokol kap
samında yapılandır
ma başvurusunda 
bulunan esnaf ve 
sanatkar siciline 
kayıtlı olduklarına 
dair belge istene 
çektir. Yapılandırma 
kapsamındaki 
borçlar, 31 Ekim 
2010 tarihi itibarıyla 
protokole imza atan 
bankalara olan 
donuk ticari kredi
leri kapşamaktadır. 
Bu tarihten sonra 
donuk hale gelen 
borçlar yapılandırma 
kapsamı dışında 
kalmaktadır.

Yapılandırılan 
borçlar için 36 aya 
varan vade ile tak- 
sitlendirme yapıla
bilecektir. Bu 
borçlara uygu
lanacak faiz oranı 
ise 18 aya kadar 
olan vadeler için 
Merkez Bankası 
avans faiz oranının 
3 puan eksiği, 18 
aydan uzun vadeler 
için Merkez Bankası 
avans faiz oranı 
olarak belirlen
miştir." 
Palandöken, pro
tokole imza atan 
bankaların Akbank, 
Alternatif Bank, 
Anadolu Bank, 
Denizbank, Eurbank, 
Tekfen, Finansbank, 
HSBC, Şekerbank, 
Tekstil Bankası, 
Türk Ekonomi 
Bankası, Ziraat 
Bankası, Garanti 
Bankası, Halk 
Bankası, İş Bankası, 
Vakıflar Bankası ve 
Yapı Kredi Bankası 
olduğunu belirtti. 
Borç yapılandırması 
için başvuruların 27 
Mayıs itibarıyla 
başladığını ifade 
eden Palandöken, 
başvuru süresinin 
27 Temmuz'da sona 
ereceğini bildirdi.

f* GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

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

L 
1

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

0T0RÜS

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

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

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

□

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaÇ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 bq 33

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

a Akcan Petrol Q 9
MAR-PET ^3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
• EMLİK’İN İLK «ÛNlOK SİYASİ SAZITCSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3978 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap öÜLER 
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)

UIIISlHltlIllİI
VEHÜS SİHEMASI 

ÇIĞLIK 4 
Il.j0-I4.00-I6.l5- 

l8.J0-2l.00 
AH YOĞU

H.J0-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30 -20.45 

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın otel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarım planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

5.400 TL
5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 
servis V» KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Mayı* ?fl11 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Orhangazi'de 
minibüs otomobille 

çarpıştı
Orhangazi’de meydana gelen 
kazada 3 kişi yaralandı. Kadın ve 
çocuklar uzun süre kazanın şoku 
nıı Ü7prlprinrlpn atamadı tSyf Tdp

Çarşı Deresi nin düzenleme 
inşaatı Devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye 
si tarafından projelendirilip 
ihalesi yapılarak temellerini 
atılan Çarşı Deresi yeniden 
düzenleme çalışmaları 
devam ediyor. Gemlik Çarşı 
Deresi Çevre Düzenleme 
İnşaatı bitiminde derenin 
sağ ve sol tarafından gezi 
alanları, yeşil alanlar, din
lenme gurupları ve köprüler 
yer alacak. Haberi syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Alanlar aldatır...
Milletvekili seçimleri yaklaştıkça alan

lar dolup taşıyor.
Alanlar dolup taştıkça, liderlerin ağız 

zembeleği de bozuluyor.
1987-88 yıllarında Bursa Hakimiyet 

Gazetesinde politika muhabirliği yap
tım.
ANAP iktidardaydı.
Rahmetli Turgut Özal’ın yıldızlaştığı 

bir dönem.
Karşısında kurt politikacı Süleyman 

Demirel, bir yanda Rahmetli Bülent 
Ecevit...

ANAP’ın Bursah Bakanlarının her 
gelişinde onlarla yatasıya kadar birlikte 
olurduk. Devamı sayfa 4’de

Meclisin yarınki 
gündemi yoğun

Gemlik Belediye Meclisi, Haziran ayı ilk 
toplantısını yarın yapacak. Belediye 
Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yarın 
saat 15.oo’de toplanacak olan Belediye 
Meclisi’nin gündemi yoğun. Sayfa 2’de

KAYALAR KAFE’DE KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün i Nişin i Kokteyl <8 Kum Te|.
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm ■. o 54126125 53

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Bursa olalı böyle 
CHP mitingi görmedi

Genel seçimlere az kala Bursa miting 
alanlarında liderleri ağırlıyor. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu seslendi seç
menlerine Gökdere Meydanı’ndan.

Gazeteci olarak, yurttaş olarak birçok 
CHP mitingini izledim.

Böylesine ilk kez tanıklık ediyorum.
Trenden Gökdere Durağı’nda inip alana 

doğru ilerlerken barış içinde, kardeşçe 
yaşamak isteyen tüm yurttaşların dört bir 
yandan Gökdere Meydanı’na aktıklarını 
gözledim.

Demek ki CHP Bursa’da da umut olmuş. 
Görünen o ki CHP bu kez AKP’nin 

koltuğunu sallayacak.
Kılıçdaroğlu’nun; “AKP’nin gövdesini 

ben silkeledim dallarını da siz silkeleye
ceksiniz “dileği Bursa’da karşılık görecek.

Katılımcı sayılarının mitinglerin göster
gesi olduğu öne sürülür.

Ama bence katılımcı sayısı kadar hatta 
daha da fazla katılanların coşkusu önem
lidir.

Ruhsuz bir kalabalık sandığı ne denli 
etkileyebilir?

Taşımayla sağlanan insan yığınlarının 
yüreği heyecan duyar mı?

CHP’nin mitinginde ise;
Yağmura aldırmayan sayıları otuz bine 

yaklaşan coşkulu bir kalabalık vardı...
Dahası... Heyecan vardı.
Önü ve arkası ile 2 saate yaklaşan mi 

tingde yurttaşların sesleri hiç kesilmedi.
Ayrıca;
Her mitingin değişmez katılımcıları olan 

ve lojistik destek sağlayan simitçi, tatlıcı, 
bayrakçının işlerinde bereket vardı.

Sordum bir tatlıcıya işler nasıl diye; 
“Gördüğün gibi abi” dedi.
Ekonomik sıkıntıya karşın, yoksulluk 

sınırının katlanarak büyümesine karşın 
arabada tek tük tatlı kalmıştı.

Kıhçdaroğlu kürsüden;
"Biz, ülkemizde bir çocuğun bile yatağa 

aç girmediği güzel bir ülke istiyoruz" 
derken,

Annesi, babasının omuzlarından mitingi 
izleyen kızına şöyle sesleniyordu;
“Ekin en çok sen bağırmaksın. Çünkü 

Kıhçdaroğlu senin geleceğin...”
Kıhçdaroğlu “aile sigortası” ve diğer 

projeleri ile ilgili olarak iktidar kanadından 
sıkça karşılaştığı,“Parayı nereden bula- 
caksın’”sorusunu da şöyle yanıtladı;
“Buradan söylüyorum. AKP Genel 

Merkezi’ne bağlanan hortumları kese
ceğim”

İşsizliğin, yoksulluğun arttığı, çiftçi üret
tiğinin karşılığını alamadığı, esnafın Bağ- 
kur primini yatıramadığı ağır ekonomik 
koşullardan geçerken Kılıçdaroğlu’nun şu 
söylemi mitinge katılan yurttaşların 
coşkusunu katlayarak arttırdı, umutlarını 
çoğalttı:
“Bu ülkede huzuru sağlamanın yolu, 

herkesin karnının doymasından geçiyor, 
bu ülkede barışı sağlamanın yolu, 
herkesin çalışmasından, bu ülkede özgür
lüğü sağlamanın yolu, herkesin örgütlen
mesinden geçiyor. Biz aş ve iş düşünü 
yoruz; biz, özgür bir toplum istiyoruz; biz, 
demokrasi istiyoruz; bu güzel ülkede 
barış içinde yan yana huzurlu yaşamak 
istiyoruz."

Miting alanlından trene doğru ilerlerken 
altgeçitte mitinge dair yorum yapan 
esnafın şu sözleri anlamlıydı;
“Bu mitingin katılımcıları çok diriydi. 

Gözlerinde ışık vardı.
Giderken de aynıydı dönerken de...”

Carsı Deresi nin düzenleme 
inşaatı devam ediyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan projelendirilip 
ihalesi yapılarak 
temellerini atılan 
Çarşı Deresi 
yeniden düzenleme 
çalışmaları devam 
ediyor.
Ram İnşaat Tekstil 
Taahhüt ve Turizm 
Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 
tarafından müteah
hitlik hizmetleri 
sürdürülen Gemlik 
Çarşı Deresi Çevre 
Düzenleme 
İnşaatının dere içi 
duvar örgü çalış
maları müteahhit 
taşeron firma 
tarafından hızh bir 
şekilde yapımı 
sürdürülüyor. 
Gemlik Çarşı 
Deresi Çeve 
Düzenleme İnşaatı 
bitiminde derenin 
sağ ve sol tarafın
dan gezi alanları, 
yeşil alanlar, dinlen
me gurupları ve 
köprüler yer 
alacak.

Meclisin ıııınM gündemi yoğun
Gemlik Belediye 
Meclisi, Haziran ayı 
ilk toplantısını yarın 
yapacak.
Belediye Hizmet 
Binası Meclis 
Salonu’nda yarın 
saat 15.oo’de 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi’nin 
gündemi yoğun. 
Belediye birim 
müdürlüklerinin 
isteklerini içeren 
gündem maddeleri 
arasında Kültür 
Merkezi ve nikah 
salonunun kültürel 
etkinlikler için kul
lanım ücretinin 
belirlenmesi, katlı 
otopark altındaki 
16 nolu işyerinin 
Belediye ile sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfi’nın sosyal 
market olarak tahsis 
edilmesi ile ilgili 
isteği, plan değişik

likleri, Küçük 
Kumla’da kapalı 
pazar yeri konusu
nun ele alınması 
yanında komisyon
lardan gelen 
Plan ve Bütçe 
Komisyonunun 
MOBESE sistemi 
yapılması ile 
ilgili raporu Fen 
İşleri’ne 2 adet 
kamyon alınması, 
Plan ve Bütçe ile 
İmar 
Komisyonu’nun

zemin etüd raporu 
ücret tarifesinin 
görüşülmesi, 2011 
yılına ait otopark 
ücret tarifesinin 
belirlenmesi, çevre 
Sağlık sosyal İşleri 
Komisyonu’nun 
içkili yerler bölgesi 
ile ilgili raporunun 
görüşülmesi, 
Osmaniye, Eşref 
Dinçer, Hamidiye ve 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallelerinde 
otopark ve kapalı

pazar yeri yapılması 
ile ilgili İmar 
Komisyonu’nun 
plan değişikliği 
raporunun görüşül 
mesi, ayrıca 1/1000 
ölçekli Cumhuriyet 
Mahallesi Kuzeyi 
uygulama İmar 
Komisyonu’nun 
hazırlanması ile ilgili 
imar komisyonunun 
raporunun 
görüşülmesi gün
dem maddeleri 
arasında yer alıyor.



Ortıanflan'de minitıils otomottille carpısiı YazıYORUM
Orhangazi’de mey
dana gelen kazada 
3 kişi yaralandı. 
Kadın ve çocuklar 
uzun süre kazanın 
şokunu üzerlerinden 
atamadı
Kaza, Orhangazi'ye 
bağlı Gölyaka köyü 
yakınlarında mey
dana geldi. Şaban 
Kıbık (48) idaresin
deki 34 BF 4267 
plakalı minibüs, 
Orhangazi kavşağını 
geçince geri dön
mek için ana yol 
üzerinde durakladı. 
Tali yoldan geri dön
mek isteyen 
minibüs, karşı yön
den gelen Kader 
Aşut (36) idaresinde
ki 16 AF 379 plakalı 
otomobille kafa 
kafaya çarpıştı.

Softa yakarken canından oldu
Bursa'da tutuşması 
için sobaya tiner 
dökünce yanarak 
ağır yaralanan bir 
kişi, tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye

Hırsız flirdigi evde dehşet saçtı
Bursa'da bir eve 
giren hırsız, kendisi 
ni fark eden şahsı 
bıçakla yaraladı. 
Mahalle sakinleri 
tarafından

Bıçaklanan genç ağır yaralandı
Bursa'da cadde 
ortasında polis ve 
vatandaşlar tarafın
dan yaralı olarak 
bulunan gencin 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi.

göre, olay 
23 Mart'ta merkez 
Osmangazi ilçesi 
Küçükbalıkh 
Mahallesindeki 
bir işyerinde mey
dana geldi.
34 yaşındaki İsmail 

yakalanan zanlı 
polise teslim edildi. 
Olay, Musababa 
Mahallesi Yeni 
Cadde üzerinde 
meydana geldi.

Olay, Gülbahçe 
Mahallesi Gülbahçe 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, cadde 
üzerinde yaralı bir 
şahsın olduğunu

Çelik yakmaya 
çalıştığı sobaya 
tiner döktü.
Birden alevlerin 
arasında kalarak 
yanan Çelik, hemen 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne

İddiaya göre bir eve 
hırsızlık için giren 
E.Y. (27), mahalle 
sakinleri tarafından 
fark edildi. Zanlı, 
kendisini yakalayan 

fark eden vatan
daşlar durumu 
polis ve ambulansa 
bildirdi. Henüs 
bilinmeyen bir 
sebeple bıçakla 
yaralandığı tespit 

Otomobil şoförü 
Kader Aşut ile 
kardeşi Cengiz Aşut 
(30) ve Ersin Tunaka 
(35) yaralandı.
Yaralılar, vatan
daşlar tarafından 
otomobilden 
çıkartılarak yola 
yatırıldı. Yaralılar 
daha sonra ambu
lansla Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kader Aşut'un 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
Minibüste bulunan 
ve kazayı yara 
almadan atlatan 
kadın ve çocuklar 
ise, uzun süre 
kazanın şokunu 
üzerlerinden 
atamadı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanyural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blbg/özcan vural

kaldırıldı. Aylardır 
ölüm kalım 
savaşı veren 
İsmail Çelik kur
tarılamadı.
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

İ.Y. (68) isimli vatan
daşı bıçakla yaral
adı. Mahalle sakin
lerinin güçlükle zapt 
ettiği zanlı polise 
teslim edildi 

edilen
Ercan İ. (29), 112 
ambulansı ile has
taneye kaldırıldı.
Ercan İ.'nin hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenildi.

Kadına hakareti...
Tüsiad Başkanı Sayın Ümit Boyner, 

hanım ;
“İnternet yasakları hepimizi endişe

lendiriyor” diyor..
Vay sen misin diyen. .
Gurbette (Bursa) misafir tutulan Bülent 

Arınç, bir anaya, Tüsiad gibi Türkiye’nin 
en güçlü Sivil Toplum Örgütünün 
Başkanı bayana, hemen hakareti 
yapıştırıyor; “ Boyner ve düşüncesin- 
dekiler iktidara gelirlerse her şeyi, 
porno sitelerini de, serbest bırakabilir
ler!..”

Müjde Ar, Kral TV Müzik Ödülleri 
Gecesinde;
“Dün gece bir rüya gördüm. Aysel 

(annesi) bana cennetten seslendi.
Orada hiç siyasetçi yokmuş” diye 

başlayan bir konuşma yaptı..
Has bahçenin Bakanı Egemen Barış 

hemen hakareti yapıştırıyor;
“Müjde hanım,. O bizim gençlerimizin 

rüyalarında her zaman olmuştur” diye 
bir kadına yapılabilecek en büyük ter
biyesizliği yapıyor...

Çünkü kadını aşağılayan, eve kapatan, 
kadının çalışmasına izin vermeyen, 
çarşafa sokan zihniyete göre, kadın 
konuşamaz, fikirlerim söyleyemez, 
gazetelere, televizyonlara beyanat vere
mez!...
AKP’li sözcüsü bir bayanın, “Bir erkek 

4 kadın alabilir” dediği ilkel ve zavallı bir 
düşünceye asla karşı çıkmayan bu zih
niyet için en büyük düşman; Bilgili, 
kendi ayakları üzerinde durabilen, 
ekonomik özgürlüğünü kazanmış, ken
dini topluma kabul ettirmiş başarılı 
kadınlardır.

Bu kişiler sözüm ona demokrat 
geçinirler.

İstedikleri, kendi fikirlerinin herkes 
tarafından kabul edilmesidir.

Bir kişi aykırı bir şey söylediğinde 
hemen dikenlerini çıkarırlar ve belden 
aşağı örnekler vererek, saldırmaya 
başlarlar...

Türk Seçmeninin % 51’i kadındır.
Türk Eğitim sisteminin % 50 sini, 

Türk Sağlık sisteminin %40’ mı, , İş 
hayatının önemli bir kısmını oluşturan 
kadınlarımız, kendilerini yok sayan, 
kendilerine sürekli hakaret eden bu 
anlayışa yani AKP’ye oy verecekler 
mi?..

Kadınlarımız; Sizleri her daim aşağılı 
yorlar.

Bırakın vatanı kendinizi koruyun yeter.

Halk otobüsii motosiklete çarptı: 1 ki$i öldü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, halk oto
büsünün motosik
lete çarpması sonu
cu meydana gelen 
tarfik kazasında 1 
kişi hayatını kaybet
ti. Süleymaniye

Mahallesi Bahçe 
Caddesi İnegölspor 
Tesisleri önünde 
meydana gelen 
kazada, İsmail Ç. 
(45) yönetimindeki 
16 F 3592 plakalı 
halk otobüsü, Kadri 

Suna'nın (24) kul
landığı 16 Y 7001 
plakalı motosiklete 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan Kadri 
Suna, kaldırıldığı 
İnegöl İlçe Devlet 
Hastanesi'nde

yapılan müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti. Evli ve bir 
çocuk babası 
olduğu öğrenilen 
Kadri Suna'nın 
ölümü ailesini yasa 
boğdu.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

mailto:ozcanyural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blbg/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Alanlar aldatır...
ANAP iktidarında seçim yasaları defalarca 

değişti.
Yerel ve genel seçimler yaklaştıkça, aynı 

bugünlerdeki gibi seçim meydanları doldu 
boşaldı.

Gazetelerin politika muhabirlerinin görevi 
zordur.

Siyasileri gün boyunca izler, fırsat bul^ 
duğunda gazeteye gelip haberi yazarsın.

Gece seçim çalışmalarında bakanların, lider
lerin peşinden ayrılamazsın.

1980’H yıllarda Bursa’nın en gözde miting 
alanı Fomara Meydanıydı.

0 meydanda Bülent Ecevit’in mitingini, 
Süleyman Demirel’i, daha nicelerini izledim.

Süleyman Demirel’in Bursa’ya bir gelişinde 
Yunuselindeki hava limanına inen uçağından 
Fomara’ya kadar izlemiştim kendini.

Alan allahım o ne izdiham, o ne kalabalık.
İstanbul Basını Demirel’in peşinde, Yu 

nuseli’nden çıktığından itibaren yakın izlemek 
zorunda olduğumuz için seçim otobüsünde 
bulunmamız gerekirdi.

Ben geride başka bir araçta kaldım.
Trafik sıkıştığında kaldığım araçtan atlaya 

rak, Demirel’in araçına bindim.
Bindim ama kilometrelerce otobüsün peşin

den koştum.
Yorgunluktan dökülüyordum.
Fomara’ya giderken Altıparmak’ta partililerin 

Demirei'l karşılamaları bir harikaydı.
Tüm apartmanların tepesinden konfetiler 

saçılıyor, yollar Demirel hayranlarıyla dolu ve 
alkış tufanı kopuyordu.

Fomara Meydanı’na zor girdik.
Gazeteye döndüğümüzde, meydanlara ki 

min daha çok insan topladığının tartışmasını 
yapardık.

Her gelen Fomara Meydanını doldururdu.
Alanları doldurmanın seçimlerin sonucunu 

etkilemediğini o yıllarda öğrendim.
Alanlar hep doluyordu.
Ama vatandaş oylarını bildiği partilere veri 

yorlardı.
Pazar günkü Kılıçdaroğlu mitingini izlemeye 

gitmedim.
Hiçbir liderin mitingini izlemeye gitmeye de 

gitmeyeceğim.
Televizyondan tümünü izliyorum.
Erdoğan’ın mitingini Kılıçdaroğlu’nunkini 

izleyenler bana hangisinin daha kalabalık 
olduğunu soruyor.

Ben de alanlara aldanmayın, alanlar aldatır 
diyorum.

Toplumda büyük bir sessizlik var.
Seçimlerle ilgisi yokmuş gibi görünüyor 

ama bu görüntüye de aldanmamak gerekir.
0 kafasında oyunu vereceği partiyi belirle 

miş durumda.
Eğer önümüzdeki günlerde olağanüstü bir 

şeyler olmazsa, vatandaş sandığa giderek 
oyunu kafasındaki partiye atacaktır '

Sakın meydanlara bakıp aldanmayın.

Aykentli öğrencilerin yıl sonu 
gösterileri velileri cnsturdu

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci
lerinin yıl sonu 
Tiyatro gösterileri 
velileri hayran 
bıraktı.
Geçtiğimiz hafta 
sonu Manastır 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
velilerle buluşan 
Aykent’in yetenekli 
öğrencileri, hüner
lerini sergilediler. 
“Mustafa” adlı 
tiyatro oyununu 
sahneleyen 3-4 ve 
5. sınıf öğrencileri 
gösterdikleri 
performansla usta 
sanatçıları arat
madılar.
Öğrencilerin 
İngilizce sundukları 
tiyatro gösterisi ise 
geceye ayrı bir zevk 
kattı.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, 
öğrenci velileri ve 
öğrencilerin yakın
larının hınca hınç 
doldurduğu Kültür 
Merkezinde öğren
cilerin yıl içinde 
çalıştığı gösteriler 
veliler ve 
davetlilerce coşku 
içinde seyredildi. 
Gecenin finalinde 
konuşan Okul 
Müdür Ahmet 
Cevdet İşler, 
gecenin hazırlan
masında emeği 
geçen öğretmenlere

—

Merkezi girişinde 
öğrencilerin yaptığı 
resimler sergilendi.

lara teşekkür etti 
Öte yandan, 
gecede Kültür

ve etkinliklere 
katılan öğrencilere 
ve geceye katılan-

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mesleki Rehherlik kapsamımla 
ortaöğretim kurumlan gezisi aiizenlendi

Cumhuriyet İHtüğretim'de belge töreni

8.sınıf öğrencilerine 
mesleki rehberlik 
kapsamında ortaöğ 
retim kurumlan 
tanıtıldı. Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi ve Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ve Gemlik 
Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi okul müdür 
yardımcısı Ali Deliak 
ve rehber öğretmeni 
miz Bilge Çiğdem 
Çınar eşliğinde 
ziyaret edildi. Okul 
Müdür Yardımcısı 
Ali Deliak ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni 
İlker Yolsal lider
liğinde Gemlik Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi ziyareti 
gerçekleşti. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Gemlik Teknik Lise 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi ve Gemlik 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi'nde 
öğrencilere yönelik

tanıtım amaçlı su 
num yapıldı. 
Okulları değişik 
bölümleri gezildi. 8. 
Sınıf öğrencileri; me 
zun olduktan sonra 
yetenekleri ve 
becerileri

doğrultusunda 
gidebilecekleri 
okullar konusunda 
ön bilgi aldılar 
ve kafalarındaki 
bazı soru işaret 
lerine cevap 
buldular.

Cumhuriyet İlköğre
tim Müdürlüğü 
rehberlik servisince; 
Milli Eğitim Bakan 
lığı ve UNlCEF'in 
ortaklaşa yürüttüğü 
proje kapsamında 
40 saatlik ”7-19 Yaş 
Aile Eğitim Progra 
mı” tamamlanarak 
veliler belgelerini 
aldılar.
Törende katılımcı 
lara konuşan okul 
müdürü Adnan 
Uluğ; “Çocuklar, en 
önemli dersleri 
minik kuştan değil, 
kendileri ile birlikte 
okuyan, kendileri ile 
konuşan, kendileri 
ile birlikte çalışan, 
onları dinleyen ve 
onlarla birlikte 
zaman geçiren sevgi 
dolu bir aileden 
öğrenirler. Hepimi 
zin sevgi ile bir soru 
nu yok, en değerli 
varlığımız olan ço 
cuklarımızı seviyo 
ruz. Peki çoğu za 
man bu sevgiyi 
ifade eden davra 
nışlarda bulunabili 
yor muyuz?
Kendi ailelerimize

kendimiz liderlik 
etmek durumunda 
yız, çocuklarımızın 
bize çok ihtiyacı var. 
Deneyimlerimize, 
gücümüze, payla 
şanlarımıza ve karar 
hlığımıza ihtiyaçları 
var. O halde bunu 
nasıl yapabiliriz. 
Çocuklarımızın 
olumlu birer kişilik 
geliştirmeleri ve 
toplumla sağlıklı 
iletişim kurabilen 
insanlar olmaları 
için sorumluluk
larımız neler? 
Sorumlulukların da 
ötesinde neler yapa
biliriz. Bu amaçla 
okulumuz Rehber 
Öğretmeni Çiğdem 
Tekkeşin tarafından 
okulumuzda gönüllü 

22 veli ile 06.04. 
2011/ 25.05.2011 
tarih leri arasında 
Çarşamba günleri 
8 oturumdan oluşan 
Aile Eğitim Semi 
nerleri yapılmıştır. 
Seminere katılan 
velilerimiz olumlu 
duygu ve düşünce 
lerle semineri ta 
mamlamıştır.” 
dedi
Seminere katılan 
velilere okul müdürü 
Adnan Uluğ, müdür 
yardımcıları; Tuncay 
Özkan, Erol 
Kuruoğlu, Erkan 
Kıyak ve rehber 
öğretmen Çiğdem 
Tekkeşin tarafından 
25.05.2011 tarihinde 
tören düzenlenerek 
sertifikaları verildi.

_______

GÜVENİLİR 

KaLİteLİ 
Hızlı RENAULT

UÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında 

Uçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... MAIS Yetkili Servisi

araç kabul
Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığım, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim
4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar 
Migros hediye çeki

mekanik servis
Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diagnosytic test
Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

mks 34 nokta kontrolübekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

kaporta
Araçlarınız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlarına uygunluk 
sağlanmaktadır.

fİrmamizda bütün lastİk markalarini bulabİlİrsİnİz. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
her türlü otomobİlİn boya & kaporta İşlerİ yapilir Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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KÖRFEZ'DE DALGA 
BAŞLADI!..

Bilende yazar, 
bilmeyende.

Neticede aklı biraz fut
bola eriyorsa, birazda 
düşünme kabiliyeti varsa 
yazabilir.

Hani"Koyunun 
olmadığı yerde keçiye 
Abdurrahman Çelebi der
ler" ya.

Neyse.
Futbolda "GOL" topun 3 

direği ve onlara paralel 
alttaki çizgiyi geçmesine 
denir.

Bir gol asla direkten 
dönmez, direkten dönene 
top denir.

Şimdi gelelim Gemlik 
Körfezspor'un bu yılki 
önlenemez yükselişine.

Sezona önce yeniden 
oluşturulan yönetim 
kadrosuyla giren ve 
yepyeni ve kaliteli futbol
cularla anlaşan yeşil 

beyazlılar kuruluşların
dan bu yana ilk kez 
hedefe yürüyorlar.

Kavgacılık yok, küfürler 
kaldırılmış, sözü bile 
edilmiyor.

Hakemlerle diyalogları 
çok güzel.

İkinci Amatör Kümede 
en yakın takipçisi olan ve 
aynı Körfezspor gibi bir
inci küme hedeflenerek 
kadro oluşturan 
Orhangazi Kerametspor'u 
kendi evinde oynadığı 
akıllı futboluyla 2-1 
geçen Körfezspor arada
ki puan farkını da 4'e 
çıkararak çok büyük 
avantaj elde etti.

Başlarken attığım 
başlığı bir kez daha yaza
yım. Körfezspor'un 
Gemlik'te başlattığı dalga 
kolay kolay durulmaz.
Yıllardır birinci amatör 

kümeye çıkmak için 
mücadele veren Gemlik 
takımları ilerleyen hafta
larda rakipleri karşısında 
sezonu başarısızlıkla 
kapamışlardı.

Kurşunlu Belediyesi'nin 
kapanmasından sonra 
maddi sıkıntı içine giren 
futbol takımı bu yıl liglere 
havlu atarak katılmama 
kararı alarak amatörde 
yaşanan maddi sıkıntıyı 
gözler önüne serdi.

Keza, Kumla 
Gençlikspor'da aynı 
sıkıntıyla lige maddi 
sıkıntı nedeniyle katıla
mamıştı.

Şimdi, Körfezspor'un 
başarılı ve azimli çıkışına 
destek verilmelidir.

İdareciler ellerinden 
gelenin en iyisini yapı 
yorlar.

Futbolcuların para 

almadan özgüvenle 
oynadıkları da konuşu
luyor.

Akla hemen "Para 
almayan futbolcu maça 
çıkmaz" sorusu gelebilir.

Takımda oynayan fut
bolcuların tamamı 
Gemlik'ten.

Yani futbola başladıkları 
yer Gemlik takımları ve 
aileleriyle burada yaşı 
yorlar.

Bu çocukların "Bize 
para vermezseniz oyna
mayız" gibi düşünce lük* 
slerinin olacağını san
mıyorum.

Körfezspor'un grubun
da şampiyon olarak birin
ci kümeye çıkması için 
yakın sürpriz olabilir.

Yani, geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi birbirimize 
düştüğümüzde aradan 
sıyrılan takımlar ipi 
göğüslüyorlar.

İnşallah birbirimizin 
ayağına basmayız.

Çünkü kaybeden 
Körfezspor değil, 
Gemlik'teki eksiye vuran 
spor sevgisi olur.

Tek puan kaybını 
Çotanakspor karşısında 
veren Körfezspor'un 
gelecek haftalarda kayıp 

yaşamaması lazım.
Çünkü takımın gol atma 

gibi bir sıkıntısı yok.
Forvet elemanları hem 

gol atıyor, hem de ilerde 
ve orta alanda rakibe 
pres yaparak top çalıp 
pozisyona girebiliyorlar.

Tecrübeli futbolcularla 
gençlerin kaynaşmasın
dan çok iyi kadro kuran 
Körfezspor yönetimini 
kutluyorum.

Maçlara büyük bir heye
canla giden başkanlarını 
da ayrıca kutluyorum.

Takım yalnız kaldığını 
hissettiğinde ipler kopar 
ve başarısızlık kendiliğin
den gelir.

Suskun futbolun can
lanması için Körfezspor 
gibi, Çotanakspor gibi alt 
takımlara destek verilme
lidir.

Çünkü bu takımlar 
düşmemek için değil, çık
mak için mücadele edi 
yorlar.

Yani taraftarlarına 
şmpiyonluk tattırmak 
istiyorlar.

Gemlik'te Körfezspor 
dalgası başladı.

Bu ilerleyen haftalarda 
daha da büyüyecektir 
umarım.

Şairane Senliği nde ödüller sahiplerini buldu
LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

________________ 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

Gemlik İlçe Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen Satranç 
Şenliği sona erdi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapılan 
Satranç Şenliği ödül 
töreninde öğren
cilere ödüllerini, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, İl Genel 
Meclis Üyesi Ercan 
Barutçu verdi. Çok 
sayıda öğrenci 
velisi, öğretmen ve 
okul idarecesi şen
liğe katıldı.

Satrançın sevdiril * 
mesi adına teşvik 
edici olan etkinliğin 
en güzel yanı Şenlik 
havasında olması ve 
katılan tüm öğren

cilere madalya 
verildi. 3 Kategoride 
171 öğrencinin 
katıldığı şenlikte 5 
tur müsabakada 
yapıldı.
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Şirketimiz Empet’te çalışacak, 
18-40 yaş arası, 

Askerliğini tamamlamış, 
Beden İşçisi ve 

Makine Teknisyeni 
aranmaktadır.

05395171430

MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2 
2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 

SAHİBİNDEN ACELE 
SATILIKTIR 

05350396532

ELEMANMANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER ALANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı ve bankamatik 
kartlarımı 29 Mayıs 2011 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür.

GÖKHAN DURMUŞ T.C. Kim. No: 27896480464

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHRE TAŞIMACILIK 
.Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım.

Türkiye 'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : O 224 573 43 25
GSM : O 536 813 08 36

KAŞCDC B€KL€M€K YOK

I SfiTILIK
GEMLİK'TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 0 552 769 46 98
ABONE OLDUNUZ MU?

İGemMrfezl ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

aaiM MUINIYII
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

emim»
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No': 3/B GEMLİK 
 Tel : (0.224) 513 96 83 l?ax : 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Meı kalkınca Rus lami patladı!
Adil vergilemenin en 
temel göstergelerin 
den olan gelir ve 
kazanç üzerindeki 
vergi yükü, ülkem
izde bazı gelişmiş 
ülkelerin altıda biri 
seviyesinde 
bulunuyor.
Maliye Bakanlığının 
Ekonomik Veriler 
Raporundan der
lenen bilgilere göre, 
Türkiye OECD'de 33 
ülke arasında vergi 
yuku açısından son
dan 4'üncü sırada 
yer âlıyor.
Danimarka'da yüzde 
48. İsveç’te yüzde 
46.2. İtalya'da yüzde 
43.4. Fransa'da 
yüzde 41,8, 
Almanya'da yüzde 
36,8. İngiltere'de 
yüzde 34,2, 
Yunanistan'da 
yüzde 29,3, Japon 
ya'da yüzde 26,5 
olan vergi yükünde, 
OECD ortalaması da 
yüzde 34.7 şeklinde 
hesaplanıyor. 
Türkiye, vergi 
yükünde sadece 
yüzde 24'lük orana 
sahip ABD, yüzde 
18.1'lik oranı olan 
Şılı ve yüzde 
16.9'luk oranı olan 
Meksika'yı geride 
bırakıyor. .
Ancak Türkiye'de 
vergi yükü bakımın
dan oranda değil, 
yukun dağılımında 
buyuk sorun 
yaşanıyor. "Az 
kazanandan az, çok 
kazanandan çok 
vergi alınması" 
temel ilkesi, Türki 
ye'de kayıt dişilik, 
yüksek vergi kaçağı 
ve diğer nedenlerle 
yeterince uygu
lanamıyor. Maliye 
Bakanlığı da. mev

cut tablonun değiş 
mesi için alt yapı ve 
mevzuata dönük 
yeni önlemleri haya
ta geçirmeye hazır
lanıyor.
GELİR VE KAZANÇ 
VERGİLERİ DÜŞÜK 
Verilere göre, geliş 
miş ülkelerin hemen 
hemen tümünde 
vergi yükünde, gelir 
ve kazanç üzerinden 
alınan vergiler, 
önemli bir ağırlığa 
sahip bulunuyor.
Türkiye'de gayri safi 
yurt içi hasılanın 
ancak yüzde 5,9'unu 
meydana getiren 
gelir ve kazanç 
üzerindeki vergiler, 
Danimarka'da yüzde 
29,5'luk bir orana 
ulaşıyor.
Gelir ve kazanç 
üzerinden alınan 
vergileri oranı, 
Norveç'te yüzde 
18,4, İzlanda'da 
yüzde 16,7, İsveç'te 
yüzde 16,3, Belçi 
ka'da yüzde 15,5, 
İngiltere'de yüzde 
13,2, Almanya'da 
yüzde 10,7, ABD'de 
de yüzde 9,8 olarak 
hesaplanıyor.
Bu ülkelerde mülki 
yet üzerindeki vergi 
yükü de yüzde 2 ile 
3'ler düzeyinde 
seyrediyor. Mülkiyet 
üzerinden alınan 
vergiler, ABD'de 
GSYH'nin yüzde 
3,3'ünü, Fransa'da

yüzde 3,4'ünü, Kana
da'da yüzde 3,5'ini, 
Belçika'da da yüzde 
2'sini meydana 
getiriyor. Türkiye’de 
ise bu oran yüzde 
0,9'da kalıyor.
Gelir ve kazançtaki 
vergi yükünde OE 
CD ortalaması yüz 
de 12,5, mülkiyet 
üzerindeki vergi yü 
künde OECD ortala
ması da yüzde 1,8 
şeklinde belirleni 
yor.
MAL VE HİZMETTE 
VERGİ YÜKÜ 
YÜKSEK
Buna karşılık 
Türkiye'de mal ve 
hizmet üzerinden 
alınan vergilerin 
yükü yüzde 
11,2'yi buluyor. 
Türkiye, bu oranla 
yüzde 10,8'lik OECD 
ortalamasını bile 
aşıyor. Mal ve 
hizmet üzerindeki 
vergi yükü, ABD'de 
yüzde 4,4, Yunanis 
tan'da yüzde 10,6, 
İngiltere'de yüzde 
10, Almanya'da 
yüzde 11, Fransa'da 
yüzde 10,5, Belçika 
da yüzde 10,9, 
İtalya'da yüzde 
10,6, Danimarka'da 
da yüzde 15,3.
Sosyal güvenlik 
primlerinin meydana 
getirdiği vergi 
yükü de, ülkemizde 
yüzde 6 civarında 
bulunu yor.

Türkiye ile Rusya 
karşılıklı olarak 
vize zorunluluğuna 
son vermesinden 
sonra Türkiye’ye 
sehayat eden 
Rusların sayısı 
üç katına çıktı. 
Türkiye ile Rusya 
karşılıklı olarak vize 
zorunluluğuna son 
vermesinden sonra 
Türkiye’yi ziyaret 
eden Rusların 
sayısında patlama 
yaşandığı belirtildi. 
Rusya’nın Sesi, 
Skyscanner.ru veri
lerine dayanarak 
verdiği haberde 
vizenin kaldırıl
masının ardından 
Rus turistlerinin 
Türkiye’ye aktığını 
belirtirken, 
Türkiye’ye seyahat

[atinlMalilarMWacilw
Türkiye’nin Latin 
Amerika açılımı ve 
bu bölgedeki 
ülkelerin ‘‘Asya ile 
bağları geliştirme" 
arzusu, ikili ilişki
lerin yoğunlaşması 
sağlıyor.
Güney Amerika 
ülkelerinden Kolom 
biya’nın Dışişleri 
Bakanı Maria 
Angela Holguin, 
Ağustos ayına 
kadar Türkiye’de 
büyükelçilik açacak 
larını açıklarken 
serbest ticaret

31 Mayıs 2011 Sah 
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eden Rusların 
sayısının üç 
katına çıktığına 
dikkat çekti. 
Haberde 16 
Nisan’dan itibaren 
30 güne kadar 
süren ziyaretler İçin 
Türkiye’ye vizesiz 
girebildiğini anım
satılarak, “Bu 
adım, Türkiye, 

anlaşmasını müza
kere amacıyla gele
cek hafta Türkiye 
den bir heyetin 
Kolombiya’ya gele
ceğini de belirtti. 
Maria Angela 
Holguin, 
Kolombiya’nın önde 
gelen gazetelerince 
yayımlanan açıkla
malarda ‘‘Asya ile 
siyasi ve ticaret 
bağlarını 
güçlendirmek 
amacıyla Ağustos 
ayına kadar Türkiye, 
Birleşik Arap 

turizm için daha 
çekici kılıyor özellik
le, bir zamanlar 
popüler turizm 
merkezleri olan ve 
birçok Rus tatilcisini 
çeken Mısır ve 
Tunus’ta son 
dönemde meydana 
gelen ayaklamaların 
ortamında” yorumu 
yapıldı

Emirlikleri ve 
Endonezya’da 
büyükelçilikler aça
caklarını söyledi. 
Türkiye, daha önce 
Kolombiya’nın 
başkenti Bogota’da 
büyükelçilik açmıştı. 
Maria Angela 
Holguin ayrıca, 
ülkesinin, 
önümüzdeki hafta
larda diğer bir 
Güney Amerika 
ülkesi Şili ile birlikte 
İstanbul’da bir 
ticaret bürosunu 
açacağını bildirdi.

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

110
155

1.♦* ’ d.ıf rr1.ı İT,'<dot ■ 156
l.ınriv rv\ n K 513 10 55

>h‘, Karakolu 513 18 79
Gar KorrV' 513 12 06

KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 513 10.51
C Savcılığı 513 10 53
C Savcı Yrd 513 29 54

• Emniyet. Mud 513 10 28

ULAŞIM
METRO 51312 12
Avdın Turizm ✓ * 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoglu-E sadaş 514 45 49
Anıtın 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
517 34 00

Sahil Dav Hast 513 23 29
Mar SağOcagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar T»p Mrk 514 80 88

TAKSİLER ________

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

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

VAPUR - FERİBOT

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 67
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5İ3 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 İS 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. 413 77 73
Halk Eğitim MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

RELEDİVE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüsİşlet.. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye $13 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZOTOBÜSU

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

ĞEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 51 3 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KHrfez
•HLİK'İH İLK KONLOK SİYASİ SAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3979 

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)

HltHiMİİ
VENÜS SİNEMASI

ÇIĞLIK 4 
ll.30l4.00l6.l5-

I8.30-2l.00
ATI YOĞU 

11.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30 -20.45
Rezervasyon 

(îel:51JJ321)

Skyscanner.ru


Helkesi»

CHP

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 
e. alacak

TÜRKİYE’YE
AlSÜ1I VERİYORUZ

Aile Sigortası ile 
herkes doğumundan 

ölümüne kadar sosyal 
devletin güvencesi 

HİÇBİR ÇOCUK altında olacak 

YATAĞA AÇ GİRMEYECEK Aile Sigortası, toplumun 

temel direği kadınlarımızın 

en büyük desteği olacak 

HER YOKSUL AİLEDE 
KADININ BANKA HESABINA AYDA 

EN AZ 600 LİRA 
Gençler, gençliğini 

yaşayacak 

Üniversite harçları kalkacak 

İnternet erişimi ve bilgisayarı olmayan genç kalmayacak 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak


	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\2 Mayıs 2011\2 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\3 Mayıs 2011\3 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\4 Mayıs 2011\4 Mayıs 2011(19 (10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\5 Mayıs 2011\5 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\6 Mayıs 2011\6 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\7 Mayıs 2011\7 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\9 Mayıs 2011\9 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\10 Mayıs 2011\10 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\11 Mayıs 2011\11 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\12 Mayıs 2011\12 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\13 Mayıs 2011\13 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\14 Mayıs 2011\14 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\16 Mayıs 2011\16 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\17 Mayıs 2011\17 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\18 Mayıs 2011\18 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(13).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(14).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(15).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(16).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(17).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\19 Mayıs 2011\19 Mayıs 2011(18).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\20 Mayıs 2011\20 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\21 Mayıs 2011\21 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\23 Mayıs 2011\23 Mayıs 2011(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\24 Mayıs 2011\24 Mayıs 2011(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\25 Mayıs 2011\25 Mayıs 2011(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\26 Mayıs 2011\26 Mayıs 2011(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\27 mayıs 2011\27 mayıs 2011(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\28 Mayıs 2011\28 Mayıs 2011(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\30 Mayıs 2011\30 Mayıs 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\5. Mayıs 2011+\31 Mayıs 2011\31 Mayıs 2011(10).JPG

